
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/ae/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/ae/2social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/ae/2social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس إيمان مرسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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Department of Education And Knowledgeدائرة التعليم و المعرفة                                                                                    
Al  Khmael   School مدرسة الخمائل 

Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة

معلمة المادة : إيمان مرسي                                                                                             مديرة المدرسة : األستاذة / راية المزروعي

كملي يا صغير� ا  :

من أنا ؟*
...........................

.................. شكلي*

يعيش على *
................. سطحي

:  صنفي  يا صغير� الكلمات التالية
اإلنسان – الجبال – الحشرات – الطيور – المنازل – النبات – الصحراء – )
( الطرق

كائنات غير حية كائنات حية
1-..............................

2-...............................

3-...............................

4-...............................

1-.............................

2-..............................

3-..............................

4-..............................

أنا .............
أساس الحياة
على األرض
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Al  Khmael   School مدرسة الخمائل 

Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة

معلمة المادة : إيمان مرسي                                                                                             مديرة المدرسة : األستاذة / راية المزروعي

: لو� يا صغير�
اليابس باللون (األخضر )       و الماء باللون األزرق : ضعي عالمة )√) أمام اإلجابة الصحيحة

ال نعم الجمل
كوكب األرض يسمى بالكوكب -1

األزرق
الكائنات الحية ال تأكل ال تشرب -2

نحافظ على نظافة كوكبنا -3
: اختاري اإلجابة الصحيحة

--(                                                            (   ) كوكب األرض يشبة -1

أنا
.............

.......... أنا
...

كتب ( الماء – اليابس ) � المكان الصحيح : ا



Department of Education And Knowledgeدائرة التعليم و المعرفة                                                                                    
Al  Khmael   School مدرسة الخمائل 

Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة

معلمة المادة : إيمان مرسي                                                                                             مديرة المدرسة : األستاذة / راية المزروعي

: ضعي الكلمات التالية � مكانها الصحيح
( الشمس  – الليل – 24– القمر – 12 )

. يظهر ...................... � الليل -1

تدور األرض حول نفسها كل ....................... ساعة -2

عدد ساعات النهار ................... ساعة -3

.................. تدور األرض حول نفسها أمام -4

كتب ( النهار – الليل ) � الدائرة ا
الصحيحة

...........

...........

: ضعي عالمة )√) أمام اإلجابة الصحيحة

ال نعم الجمل
نشاهد  النجوم � النهار -1

عدد ساعات الليل 12 ساعة -2
تنام أختي � النهار -3

القمر ينير األرض نهاراً -4
التتوقف األرض عن الدوران حول نفسها -5
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Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة

معلمة المادة : إيمان مرسي                                                                                             مديرة المدرسة : األستاذة / راية المزروعي

: ضعي الكلمات التالية � مكانها الصحيح
الشمس – النوم –النهار  – الليل – النجوم – النور – الظالم – العمل  - )

(   القمر

1-...................

2-...................

3-..................

4-..................

1-...............
2-..............

3-..............
4-..............

5-..............
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Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة
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كتب اسماء الفصول األ�بعة تحت الشجرة المناسبة :ا
( الخ�يف – ال�بيع – الشتاء – الصيف )

....................

.................... ....................

....................

كتب اسماء الفصول األ�بعة � المكان المناسبة :ا

................ تسقط األمطار و الثلوج � فصل -1

.................... تسقط أوراق الشجر � فصل -2

........................... تتفتح الزهور � فصل -3

............................ ت�يد الحرارة � فصل -4

أنا فصل  ................

............... جوي

................ تذهب الناس إ�
..
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Al Dhafra ‘sمنطقة الظفرة       

............: االسم
الصف : الثا�

...........: الشعبة

معلمة المادة : إيمان مرسي                                                                                             مديرة المدرسة : األستاذة / راية المزروعي

كتبي اسماء الفصول األ�بعة ثم لو� يا مبدعتي الصغيرة ا  :
( الخ�يف – ال�بيع – الشتاء – الصيف )

................................................................................


