
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*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 علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/ae/2science1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس موزة درويش الرئيسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

أكتب عن أوجه الشبه واالختالف . أنظر إلى الصخرة والنبات   -1
 بٌنهما 

 أوجه الشبه أوجه االختالف 

 ماذا ٌحدث ؟ 
 ال تنمو النبتة        
 الصخرة والنبات ٌنموان       
 ٌنمو النبات       



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

 :ضع عالمة  صح أو خطأ  -3
 تعد النباتات والحٌوانات من الكائنات الحٌة )           (    
 الكائنات الحٌة ال تنمو وتتغٌر )           (    
 ال تحتاج إلى الغذاء والماء والهواء غٌر الحٌة الكائنات )           (    
 كً تعٌش                     
 الجمادات ال تنمو وال تتغٌر ولكن تحتاج إلى الغذاء أو )          (      
 الماء  أو الهواء                     

 تعد أقالم الرصاص والصخور من الجمادات )           (     
 اإلنسان كائن حً ٌحتاج إلى الغذاء والماء والهواء )           (    

 تعد الصخور من الجمادات وال ٌصنع اإلنسان الصخور            )           (   

 :ضع دائرة حول المواد المصنعة التً ٌصنعها اإلنسان  -4
              

 ضع دائرة حول اإلجابة هل السٌارة                  كائن  -5
 

 حي                    جماد                



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

ٌعد الهواء الموجود داخل هذا البالون من الجمادات  -6
 الموجودة

   
 في الطبيعة          من صناعات اإلنسان                         

 :ٌستطٌع الطالب تصنٌف الصخور بعدة طرق وهً  – 7
 حسب اللون                                       
 حسب الحجم أو الشكل                                 
 حسب الملمس أو الوزن                                 
 جميع ما سبق                                              

7 

 الطبٌعٌةالمصادر  تسمى األشٌاء التً ٌستخدمها اإلنسان  -8
 

 صح                   خطأ                    

 ال توجد الصخور بجمٌع األشكال واألحجام -9
 

 صح                   خطأ                    

 ٌستخدم اإلنسان الصخور فً  -10
 النحت                                
 النوم                                
 األكل                                  



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

فترة ضع دائرة حول الشكل المناسب ألداة لنحت الصخور منذ  -11
 طوٌلة 

                              

تم نحت هذا التمثال منذ آالف السنٌن وٌسمى أبو الهول  – 12
 :  وهو موجود فً 

 السودان                                      
 تونس                                
 مصر                                 
 العراق                                

 :وصل المعدن بالطرٌقة التً استخدمه اإلنسان  فٌها  -13



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

 :    وصل نوع التربة بالمصطلح المناسب  -14

 رملية                   طينية                  سطحية 

 :  طبقة التربة الصالحة للزراعة تسمى  -15
 
 الرملٌة                                    
 الطٌنٌة                                    
 السطحٌة                                    

                     

التربة عبارة عن خلٌط من الصخور الصغٌرة وأجزاء  -16
 النباتات والحٌوانات المٌتة 

 
 صح                   خطأ                    

أسود/ لونها بنً  لون برتقالً  رمادي / لون بنً    



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

 :    رتب ما ٌلً  بالتسلسل الصحٌح  -17

 كيف يصبح النبات الميت جزًءا من التربة ؟ 

ال تكون األرض المصادر الطبٌعٌة بسرعة، فهً تأخذ مالٌٌن  -18
نستخدم المعادن كل ٌوم بمجرد نفاد هذه . األعوام لكً تتشكل 

 :  المصادر ال ٌمكن استبدالها بسرعة  مثل 
 
 الماء                                    
 المعادن                                    
 الرٌاح                                    

                     

 تحلل فطرٌات عٌش الغراب النباتات المحللة 

تذوب المواد الغذائٌة من النبات المٌت فً التربة عن طرٌق 
 الحٌوانات 

 بمرور الوقت تتحلل النباتات المٌتة 



 5مراجعة الوحدة 
 ( إعداد المعلمة موزه درويش الرئيسي )  1الصف الثاني األساسي حلقة 

 (منطقة الفجيرة ) مدرسة النعمان بن مقرن 

 :    وصل نوع التربة بالمصطلح المناسب  -19

 الترشيد          إعادة االستعمال           إعادة التدوير 

توجد أحٌاناً أجزاء صغٌرة من الصخور المفتتة فً التربة تعرف  -20
 :  باسم 

 الطمً                                     
 التربة الحصباء                                   
 التربة الداكنة                                     

                     

تتفتت الصخور والمعادن على مدار الوقت إلى أجزاء أكبر  -21
 وال تتعفن أجزاء من النبات والحٌوان أو تتحلل 

 
 صح                   خطأ                    



  
x 
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 الصخرة صلبة وجماد  من الطبٌعة  
النبات أخضر وله 

اوراق وجذور وهو من 
الكائنات الحٌة وهً 

 رتتغٌ
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