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 : السؤال األول: حوط على اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 درجة  1.....: ينتمي إلى مجموعة البرمائياتالحيوان الذي حوط ا (1

 

 

 

 

 درجة   1...  :حية الوحيدة التي يكسوها الريش كائنات الحوط الصورة التي تحتاج فيها ال (2

 

 

 

 درجة  1.....  : وىول مأغذاء  للحيوانات لو لم تجد لها ماء ول توقع ماذا سيحدث  (3

o  ر أث تت ال 

o  على ماهي عليه تبقى 

o  غير قادرة على العيش  تصبح 

 درجة  2...  ... :ظهر الحيوانات وسلوكها ميطلق على  (4

o الوالدة 

o  الصفة الوراثية 

o ألما 

 درجة  1... .. تبين الصورة: (5

o دورة حياة حيوان 

o دورة حياة النبات 

 

 مجلس الشارقة للتعليم

 1مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم األساسي ح 

 

 2022 –  2021دراسي األول ..للعام  للفصل ال

 الصف الثاني 

 ة:......................... \اسم الطالب 

 الصف: الثاني /..................... 



 درجة  1.....  : ماء  لاوتسبح في   كتتحرك به األسماحوط الجزء الذي  (6

 

 

 
 

 درجة  1...  :......صغير الضفدع يسمى  (7

o ماعز 

o الُشرغوف 

o الَزَغب 

 درجة  2...  ..: وتكبر لتنمو   حيواناتلا حوط ما تحتاجه  (8

 

 

 درجة  1...  ..الجزء من الحشرة الذي يساعد على الشعور والتذوق والشم: حوط (9

 
 
  
 
 
 



 درجة  2...  ..:رتب دورة حياة الطائر (10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تتكيٌف الزرافة مع البيئٌة باستخدام: 11

 .حجمها الكبيرٌ ج .رقبتها الطويلٌة                ب           أ.لونها المنقط    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 لحشرات الموجودة تحت األرض: (أي من هذه الحيٌوانات ٌستخدم أنفه الطويٌل ليٌصل إلى ا 12

         

 

 . الصقر ج.القرد                     بأ.آكل النمل                           

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصابع طويلة يحفر بها بحثا عن الغذاء:  و ن عنده عيون كبيرة ليرى في الليل (حيوا 13

 

 

 ج. الدولفين                        الباندا ب.                        األبخصأ.     

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (أي جزء من جسم السلحفاة يحميها من األعداء: 14

 ج. الدولفين                  الباندا .ب أ.الصدفة                    

 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :   م حيوان مفترس الظربانث لو هاجماذا سيحد (15

 

 

 يقز بعيدا ليبعدهم  .ج                    يجري بعيدا ليبعهمب.                 ليبعدهمائال برائحة كريهة تخرج سأ.     

 

 



 كل مراحل حياة الحيوان تسمى: . 16

o دورة حياة 

o  فترة حياة 

o  مراحل نمو 

o  

 ه: ات م.المدة التي يقضيها الحيوان من والدته حتى م17

o دورة حياة 

o  فترة حياة 

o  مراحل نموه 

 

 : يصبح لونه بني في فصلرجمان . طائر الت18
o  الصيف 

o  الخريف 

o الشتاء  

 

 

 كيف تحافظ طيور الكركي الكندي على سالمتها: . 19
o   تهاجر وتسافر 

o  رقبتها طويله 

o  تغير لون ريشها 

 ثا عن : كي الكندي بح. تهاجر طيور الكر20
o الهواء 

o الغذاء 

o الماء 

 



 

 أكمل بما يناسب: السؤال الثاني: 

 درجة  6... . .صنف الحيوانات التالية بكتابة رقم كل صورة ف الجدول للمجموعة التي ينتمي إليها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة  1...  ..صورة الحيوان بالمجموعة المناسبة:  صل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقاريات ال  فقاريات   


