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امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
2017 / 2018

نموذج من 

بعض التعديالت  البسيطة وفق المنهج الجديدتوجد: مالحظة 

2020 / 2019
موزة محمد  لحه: معلمة المادة



  
العلوم: المادة الصف الثان 

(5: )عدد صفحات األسئلة  امتحان نهاية الفصل الّدراس  األول
م 2018\2017العام الدراس  

السؤال األول

  
60:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأت 

(1)

ال يحتاجه النبات لينمو ؟(  1

  النبات( 2
:تستخدم ضوء الشمس لصنع الغذاء ف 

  الصفات الوراثية؟(  3
تختلف ف 

كالُهما كائن ح  يحتاج الماء والهواء؟(  4

  المناطق الجافة؟(  5
نبات تكيف ليعيش ف 



  لعام الدراس  
م2017\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

مائيات(  6 :من البر

تتنفس عن طريق الخياشيم وتتحرك بالزعانف؟(  7

ات(  8 :من الحشر

:تبدأ حياة الثعلب ب(  9

:يفقس من بيض الطائر(  10

:لها رقاب طويلة تساعدها في   الوصول إىل األشجار العالية(  11

من أمثلة تمويه الحيوان؟(  12

(2)



(3)

  لعام الدراس  
م2017\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

:موطن بيي   يعيش فيه الجمل(  13

:الموطن البيي   الذي يعيش فيه هذا الحيوان(  14

:تحم  السلحفاة نفسها بواسطة(  15

:يمثل شكاًل ألحفورة سمكة(  16

:تعبر الصورة عن(  17

:من الالفقاريات(  18

ثلجر  وبارد( جحار وجاف(  برطب وعشير  (  أ

المخالب( جاألسنان(  بالصدفة(  أ

هطول األمطار( جالجفاف(  باإلنقراض(  أ

:مجموعة تحتوي عىل نفس النوع من الحيوانات(  19

:تبدأ معظم السالسل الغذائية بــ (  20

ة( جالنبات(  بالشمس(  أ الحشر



  لعام الدراس  
م2017\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(4)

  المكان المناسب4إىل 1رتب بتسلسل من –21
:دورة حياة الطائر ف 

................
  الجدول الذي يليه–22

:صل بخط مستقيم بي   صورة الحيوان ونوعه ف 

ات            طيور           زواحف              ثدييات أسماك             برمائيات          حشر

:أمام العبارة الخاطئة( )أمام العبارة الصحيحة و خطأ (✓)ضع صح –23

.تحتاج الكائنات الحية إىل الماء والغذاء والهواء لك  تعيش ونمو)..............( -أ

.تكتسب النباتات صفاتها الوراثية من الجيل التاىل  )..............( -ب

.عندما تصنع النباتات غذائها تنتج غاز األكسجي   )..............( -ج

.البقع الموجودة عىل النمر نوع من التمويه)..............( -د

.تؤدي الحرائق والفيضانات إىل الحفاظ عىل المواطن البيئية)..............( -ه

  
السؤال الثان 

40



(غذائيةسلسلةأمغذائيةشبكة)الشكلهذا يسم(أ

(الصقرأمالفأر )الثعبانيأكل(ب

س)الصقريعتبر (ج (الفريسةأماالمفب 

  لعام الدراس  
م2017\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(5)

:انظر الشكل أدناه، ثم ضع خطًا تحت اإلجابة الصحيحة–24

:صل بخط مستقيم بي   أجزاء النبات و وظيفة كل منها–25

الوظيفة                                                                                                النبته

.يةتثبت النبات وتمتص الماء والمواد الغذائ•

.ذاءتستخدم الهواء وضوء الشمس لتصنع الغ•

.تحمل النبات وتنقل الماء والمواد الغذائية•

.لها رائحة جميلة وتنتج الثمار•

جاحانتهت األسئلة بالتوفيق والن
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موزة محمد  لحه: معلمة المادة

امتحان نهاية الفصل الدراسي األول
2019 / 2018

نموذج من 

بعض التعديالت  البسيطة وفق المنهج الجديدتوجد: مالحظة 

2020 / 2019



  
العلوم: المادة الصف الثان 

(7: )عدد صفحات األسئلة 
امتحان نهاية الفصل الّدراس  األول

م 2019\2018العام الدراس  

الجزء األول

  
(:أ ، ب ، ج )ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأت 

60

(1)

ما الصورة الي   تدل عىل القياس؟(  1

:ما الجزء الذي يمتص الماء والعنارص الغذائية( 2

ما الذي ينتج غاز األكسجي   مع غذائه؟(  3

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ



  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(2)

لصنع غذائها؟......................... تحتاج النباتات إىل (  4

ما النبات الذي أوراقه عريضة؟(  5

أي صورة تتشابه فيها الصفات الوراثية؟(  6

أي مما يىل  من الثدييات؟(  7

الجبال  ( جالبحار  ( بالماء والهواء والعنارص الغذائية( أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ



  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(3)

ما الحيوان الذي يفقس من البيض ويكسوه الريش؟(  8

  فصل الشتاء؟(  9
لماذا تنتقل طيور الكرك  الكندي جنوبَا ف 

ما الحيوان الالفقاري؟(  10

ما الحيوان الالفقاري الذي ال يمتلك دروع عىل جسده؟(  11

(     ج(   ب(   أ

ودة  (  أ للحصول عىل النظافة   ( جللحصول عىل الدفء  ( بللحصول عىل البر

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ



  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(4)

تبدأ دورة حياة  الثعلب البالغ بـــ؟(  12

ات تحت سطح األرض؟(  13 ما الحيوان الذي يأكل الحشر

تعبر الصورة التالية عن ؟(  14

ما الحيوان الذي حدث له تمويه؟(  15

حيوانات منقرضة     ( ججفاف   ( ببيي   موطن(   أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ



  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(5)

ما الموطن البيي   الحار والجاف؟(  16

  األماكن الجافة؟(  17
ما النبات الذي يعيش ف 

ات؟(  18 ما عدد أرجل الحشر

ما الصورة الي   تمثل الجفاف؟(  19

6(  ج4(  ب2(  أ

كيف كان الموطن البيي   لهذه األحفورة؟(  20

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ

(     ج(   ب(   أ

صحراء (    جغابة (  ببحر  ( أ



  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(6)

  
الجزء الثان 

:بي   القوسي   ( خطأ) أو ( صح) اقرأ الجمل التالية ثم ضع كلمة -21

.a )...............(بينهماالعلماء يقارنون بي   األشياء بتوضيح أوجه الشبه واالختالف.

.b )...............(يتم تكرار التجربة ثالث مرات للتأكد من صحة النتائج.

.c )...............(ال تنمو النباتات.

.d )...............(   تمتلك األسماك رئتي.

.e )...............(للزرافة رقبة طويلة.

:)     (أرسع من النبات ( )لماذا ينمو النبات . انظر إىل الصورة-22 AB

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...……
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  لعام الدراس  
م2019\2018تابع امتحان نهاية الفصل الدراس  األول لمادة العلوم للّصف الثات 

(7)

:ثم أجب عما يىل  . انظر إىل الشكل المجاور-23

؟(سلسلة غذائية     أم       شبكة غذائية ) هل الشكل -

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

؟(اليابسة    أم       الماء ) الشكل موجود عىل -

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

؟(جراد         أم      اثعبان ) ماذا يأكل الضفدع -

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

سة بالشكل؟- ما الحيوانات المفب 

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

  الفراغ المناسب-24
:اكتب أسماء أطوار دورة حياة الطائر ف 

:صل بخط بي   الحيوان والجملة-25

الحيوان الجملة
خروف البحر حيوان منقرض

الديناصور حيوان مهدد باإلنقراض
السلمندر حيوان يعيش في موطن بيئي بارد وثلجي

الدب سةحيوان يبدأ حياته في الماء ثم ينتقل إلى الياب

حشائش

:  اكنمل منو الطائر–أسابيع 5–يفقس من البيضة –أسابيع 3

\


