
 

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                   

     * 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

* :   أنا  ؟من
(  القارة -  آسيا – البط�يق -  إفرست – أف�يقيا)

(....................)                .  أعلى قمة جبلية � العالم -1

(....................)     . ثا� قارات العالم من حيث المساحة -2

(....................)  . طائر يعيش � القارة القطبية الجنوبية -3

(.....................)               . تقع دولة اإلمارات � قارة -4

(....................)                     .قطعة كبيرة من اليابس -5

لون العبارة الصحيحة باللون األزرق
: والعبارة الخاطئة باللون األحمر

ال نعم الجمل
عدد قارات العالم سبع قارات -1

يعيش حيوان الالما � أم�يكا الشمالية -2
أستراليا أصغر قارات العالم -3

توجد جبال إفرست  � قارة  آسيا -4

: رتب القارات من األكبر لألصغر
(      )  قارة أف�يقيا -1

(     ) قارة أم�يكا الجنوبية -2
(      ) قارة أوروبا -3

(      ) القارة القطبية الجنوبية -4
(     ) قارة آسيا -5

(      ) قارة أستراليا -6
(     ) قارة أم�يكا الشمالية -7



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

كتب اسماء القارات حسب األرقام التالية مع تلوين كالً من * : ا
آسيا ( أحمر ) * أف�يقيا ( أخضر ) * أم�يكا الشمالية ( أزرق ) * أم�يكا الجنوبية ( أصفر ) * أستراليا ( برتقا�*

) * أوروبا ( الوردي )

--

2-...... 3-......

1-......

4-......

6-......

5-......



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

: اختر و لون اإلجابة الصحيحة باللون الوردي *
: تقع دولتنا الحبيبة � قارة -1

أوروباآسياأف�يقيا(                                                                                           ) --
: عدد قارات العالم -2

(                                                                                             )567 --
:أبرد قارات العالم هي -3

القطبيةأسترالياأوروبا(                                                                                                )
الجنوبية - -

: أعلى قمة جبلية � العالم -4
حفيتإفرستاأللب(                                                                                                ) --

: أصغر قارات العالم -5
آسياأف�يقياأستراليا(                                                                                              ) --



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

: اختر و لون اإلجابة الصحيحة باللون الوردي *
: يعيش حيوان الالما � -1

آسيا(                                                                                           ) --
: القارة التي تحيط بالمياه من جميع الجهات -2

آسياأوروباأستراليا(                                                                                             ) --

أم�يكا  الجنوبية أم�يكا
الشمالية

: فيما يلي ( ꓫ ) ضع عالمة )√)  أو*

(      )     أم�يكا الشمالية قارة باردة ويعيش فيها طائر البط�يق -1

(      ) توجد جبال األلب � أوروبا -2

(      )  تعتبر أف�يقيا ثالث قارات العالم من حيث المساحة -3

(      )  يعيش طائر البط�يق � القارة القطبية الجنوبية -4

(      )  سميت قارة أف�يقيا بالقارة السمراء -5



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

:  اختر اإلجابة الصحيحة وضعها � المكان المناسب *
(الغالف الما� – الغالف األرضي – المياه المالحة – المياه العذبة)

(....................)                 . القسم الذي تغطيه اليابسة -1

(....................)             . المياه التي التحتوي على ملح -2

(....................)                   . القسم الذي تغطيه المياه -3

(.....................)               .المياه التي تحتوي على ملح -5

لون اليابس باللون األخضر و  الماء باللون األزرق *

: اختر النسبة الصحيحة وضعها � الدائرة المناسبة *
(29%   -   71%   )

: انظر للشكل التا� ثم اجب عما يلي *

..........

..........
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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

لون الماء المالح باللون األزرق و  لون الماء العذب *
باللون األصفر

: اختراإلجابة الصحيحة وضعها � الدائرة المناسبة *
(  المياه المالح   -   97%  - المياه العذبة - 3%)

كتب* ا

: انظر للشكل التا� ثم اجب عما يلي *

..........

..........

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

كمل المخططات الذهنية * ا
تنقسم المياه المالحة: التالية

إ�

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

تنقسم المياه األرض
إ�

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



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

--

كمل العبارات التالية * :  ا
........... تبلغ نسبة المياة المالحة ...........% و نسبة المياه العذبة -1

%

. تشمل المياه المالحة .................. و ................... و البحيرات -2

................... الغالف الضخري هو القسم الذي يغطيه -3

................ تشمل المياه العذبة .................. و -4

. تنقسم المياه إ� مياه ................. و مياه عذبة -5

................... يسمى كوكب األرض بالكوكب -6

اختر اإلجابة الصحيحة وإلكمال *
: المخطط الذهني التا�

(مياه المالحة – األنهار – البحار )

تنقسم المياه إ�

..............مياه عذبة
البحيرا

...........ت

...........

البحار


