
 

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 سارة منصور اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/almanahj_bot                                  
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 دراسات اجتماعية ة  ع  اج  ر  م  
 (2)صف
 

ي  اسِّ ر   (8102-8102) الع ام  الد ِّ
 

 ولاألالفصل الدراسي 

 
 

 

 

 

 

   بيئتي اإلماراتية (           )    ومعارف الوحدة األولى مهارات ملخص 
 مهارة التصنيف  مهارة الربط  مهارة االكتشاف

 مهارة التلوين               مهارة إكمال الجمل            مهارة التمييز         

  اسم الطالب
   الصف والشعبة

ع ل ِّم  سارة منصور  :المادة ةم 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 كوكب األرض  :  1الدرس 
 

 السؤال األول : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : 

 (   )                                   . يرمز اللون األخضر للماء واللون االزرق لليابسة  (1

 (     )                                 . ينتج عن دوران األرض حول نفسها الليل والنهار  (2

 )     (                            . ينتج عن دوران األرض حول الشمس الفصول األربعة  (3

 )     (                                    . الكرة االرضية كبيرة جدا وهي تدور ثم تتوقف  (4

 (   )           ويحيط به الغالف الجوي . يعيش عليه اإلنسان وشكله دائري كوكب األرض  (5

 (    )                                                   .في فصل الربيع تتساقط األوراق  (6

 .                                  )      (فصل الشتاء     يعتدل الجو وتشرق الشمس في (7

 )       (                                 الكرة االرضية لونها اخضر و ازرق .             (8

 )       (                                               اذهب الى البحر في فصل الصيف (9

 )       (                                                    تظهر الشمس بالليل . (11

 )        (                                    النهار .           اذهب للمدرسة في (11

 )       (  كرة األرضية هو لون الماء.                اللون األخضر على سطح ال (12

 )       (                       رة األرضية على شكل دائري .                 الك (13

 )       (                                    لليل .              ا يظهر القمر في (14

 )       (                        أبيض و أسود.               الكرة األرضية لونها (15

 )        (                      تتساقط أوراق الشجر في الشتاء .                   (16

 ()                               بع .                     الكرة األرضية تشبه المر  (17

 )         (                     بالكوكب األخضر .        يسمى الكوكب األرضي (18

 )         (      عندما تدور األرض  حول نفسها .           تحدث فصول السنة  (19

http://www.shk.ampss.ae/
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 )         (              ندما تدور األرض حول الشمس .يحدث تعاقب الليل والنهار ع (21

 )         (                                      لليل . د غياب الشمس فانا ااظهر بع (21

       (         )                                   ساعة 24رض حول نفسها  كل تدور األ (22

 السؤال الثاني : اكمل الفراغات التالية :

         –الليل والنهار  –الخريف  –األزرق  –الشتاء  –الفصول االربعة  –النهار  –) الكرة األرضية 

الصيف و الخريف والشتاء والربيع  –القمر  – لشمسا - يفالص   -الحركة اليومية   -الغرب  –الشرق 
 األزرق ( -الحركة السنوية  -  اليابسة –الفضاء -

 ........................ ـابدا عند طلوع الشمس فأنا 

 فصل ............................. تغزر األمطار في 

 الكرة التي يعيش عليها اإلنسان هي ...................... 

 ............................. لون الماء هو اللون 

 . أنا ............... أنير األرض ليال 

 فصل ......................... اذهب إلى البحر في 

 ...يتكون كوكب االرض من الماء و...................... 

 ...................... ينتج عن دوران األرض حول نفسها تعاقب 

 ...................... ينتج عن دوران األرض حول الشمس حدوث 

 ..................... المكان الذى توجد به األرض والشمس والقمر 

 للحرارة ...................... أشكال المصدر الرئيسي 

 فصل ............................ تتساقط اوراق األشجار في 

 . هو لون المياه على الخريطة ................. 

 ........................................ نحن الفصول األربعة 

  ينتج عن دوران األرض حول نفسها ............................ 

 وتسمى بالحركة ....................إلى  ....................  .............ألرض حول الشمس من ا تدور 
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 السؤال الثالث : استكمل البطاقة التعريفية مستعينا بالكلمات :      

 الماء (  -الكرة األرضية   –الكائنات الحية  –االزرق  –اليابسة  –) دائري 
 

 .....................................نا أ   
 ....................................... شكلي                                                         

 لون الماء هو اللون ..............................                                       
 تعيش على سطحي .................................                                        

     ........................اللون األخضر هو لون                                     
 أكمل الصورة التي أمامك مستعينا بالكلمات األتية : 

 الهواء (       -)  الطائرات    
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 اكتب فصول السنة المناسبة لكل صورة : الرابع :السؤال 

 
 

 : القارات والمحيطات  2الدرس 

 

 السؤال األول : ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة : 

 )        (              عدد قارات العالم تسعة .                                     (1

 أستراليا أصغر قارات العالم من حيث المساحة .                             )        ( (2

 قارة أوروبا .                               )        ( تقع اإلمارات العربية المتحدة في (3

 ()                   القارة القطبية الجنوبية قارة باردة جدا .                           (4

 )       (        قارة استراليا تحيط بها المياه من جميع الجهات .                     (5

 االنهار من أنواع المياه العذبة .                                            )       ( (6

 الماء العذب هو ماء يحتوى على ملح .                                     )       ( (7

 .                   )       ( لعربية المتحدة على الخليج العربيف دولة اإلمارات اتشر  (8
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 )        (          القارة القطبية الجنوبية يوجد بها سكان .                                 (9

 )         (               يابس على سطح األرض .       نسبة الماء اكثر من نسبة ال (11

 العالم خمسة .                                          )        ( المحيطات فيعدد  (11

 )        (    من الكرة االرضية .                     %71تمثل نسبة اليابسة حوالى  (12

 الخلجان من أنواع المياه العذبة .                                          )        ( (13

 هو الجزء الذى تغطيه اليابسة .                           )        ( يالغالف االرض (14

 العالم كبيرة .                                        )        ( نسبة المياه العذبة في (15

 على ملح .                                   )       ( الماء العذب هو ماء ال يحتوي  (16

 )       (           لبحار .                                     المحيطات أصغر من ا (17

 )      (           أكبر المحيطات مساحة المحيط الهندي.                             (18

 )    (                يعيش سمك السالمون في المحيط الهادي                         (19

 )      (     طات هي السفن والقوارب .                    وسيلة النقل في البحار والمحي (21

 )     (            تغطى المياه القسم األكبر من سطح االرض .                        (21

 )    (                 نسبة المياه العذبة في العالم كثيرة .                              (22

 )    (                .          ( من الغالف المائي%3لحة حوالى ) تمثل المياه الما (23

 )     (                    ( من مساحة األرض .          %29تمثل نسبة اليابسة )  (24

 )     (                         نسبة المياه المالحة أكبر من المياه العذبة .             (25
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 
 الفراغات التالية :السؤال الثاني : اكمل 

 المضيق –اليابسة  –الخليج  –افرست  –المالحة  –آسيا  –البحار  –القارة  –)استراليا 

 ( العربي –المحيط  –الماء  –العذبة  – األنهار – الهادي –

            قطعة كبيرة من اليابسة على سطح األرض .......................-1

                             جبل ................ تشتهر قارة آسيا بأعلى قمة-2

   تتصل المحيطات بالخليج عبر فتحات ضيقة تسمى .......................-3

              أكبر قارات العالم من حيث المساحة قارة ......................-4

                هو الجزء الذى تغطيه .................... الغالف األرضي-5

             .................... مسطحات مائية أصغر من المحيطات هي-6

                      قارة .................... أصغر قارات العالم مساحة هي-7

          تحيط به اليابسة من ثالث جهات ..................... مسطح مائي-8

                    حيط .....................اكبر المحيطات مساحة هو الم-9

         المياه ..................... ة هيالكرة األرضي أكبر نسبة مياه على- 11

                 هو القسم الذى تغطيه ...................... الغالف المائي-11

                       احتاج ان اشرب المياه .............................. -12

                               من أنواع المياه العذبة ........................-13

                          أكبر من البحار ..................... مسطح مائي-14

  تشرف دولة االمارات العربية المتحدة على الخليج ......................... -15
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 صل بين الصورة والكلمة المناسبة لها :  : الثالثالسؤال 

 
 

 الصحيحة: : اكتب المسميات األتية في أماكنها  السؤال الرابع

 استراليا ( –أوروبا  –القطبية الجنوبية  –أمريكا الجنوبية  –أمريكا الشمالية  –افريقيا   -) آسيا 
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 اختر اإلجابة الصحيحة : :  السؤال الخامس

 اكبر قارات العالم مساحة وسكانا ....................... .1

 أفريقيا ( –أوروبا  –) آسيا 
 تقع قمة ) إفرست ( أعلى قمة في العالم في قارة .......................... .2

 آسيا ( –أوروبا  –)  استراليا 
 سميت بالقارة السمراء ................................ .3

 أفريقيا ( –اسيا  –) أوروبا 
 من أشهر الجبال في قارة اوروبا جبال ................................. .4

 األلب ( –األخضر  –) إفرست 
 أكمل الشكل اآلتي مستعينا بالكلمات : : ادسالسؤال الس
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 : موقع بالدي 3الدرس
 

 ول : ضع عالمة صح  أو عالمة خطأ :السؤال األ 
 العربية المتحدة في قلب الخليج العربي .                          )       (تقع دولة اإلمارات  .1

 قارات العالم القديم هي استراليا وامريكا الشمالية واوروبا .                             )       ( .2

 )       ( تقع دولة االمارات العربية المتحدة في قارة افريقيا .                                   .3

 الدولة اإلمارات العربية المتحدة امتداد للوطن العربي من جهة الغرب .                )       ( .4

 الدول المجاورة لدولة اإلمارات هي دولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية .  )      ( .5

 )        (                 الواحة أرض منخفضة وسط الصحراء .                               .6

 السهول أرض مرتفعة تمتد بالقرب من البحار .                                        )        ( .7

 الصحراء كثبان رميلة صفراء اللون .                                                 )         ( .8

 )         (                                      الجبال أرض مرتفعة لها قمم واضحة .          .9

 السهل الساحلي الغربي يطل على بحر عمان .                               )         (  .11

 أقرب إمارة للسهل الساحلي الشرقي هي إمارة الفجيرة .                         )       (   .11

 العربي .                            )        (السهل الساحلي الشرقي يطل على الخليج  .12

 أقرب إمارات للسهل الساحلي الغربي هي إمارة أبو ظبى  .                     )       ( .13

 السهل الساحلي الشرقي يتميز أنه قصير وضيق .                             )       ( .14

 )       (                            السهل الساحلي الغربي يتميز انه طويل وواسع .   .15

 أبو ظبى هي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة وبها مسجد الشيخ زايد .  )       ( .16

 رأس الخيمة فيها جبل جيس وهو أعلى جبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة .  )       ( .17

 )       (                   عجمان أصغر اإلمارات مساحة .                            .18
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 دبى هي العاصمة االقتصادية .                                               )       ( .19

 الفجيرة هي عاصمة الفن والثقافة .                                            )        ( .21

 الجمعة (               )       (اشتهرت أم القيوين بوجود أكبر األسواق التقليدية ) سوق  .21

 دبى هي االكبر مساحة بين مدن دولة اإلمارات العربية المتحدة .                )       ( .22

 عجمان عرفت بصناعة القوارب التقليدية .                                      )       ( .23

 )      (                          وين تشتهر بصيد األسماك وتجارة اللؤلؤ .        يأم الق .24

 )   (          تقع دولتنا الحبيبة في موقعا متميزا بين قارات العالم القديم .             .25

 )      (            دولة اإلمارات في إحدى النقاط التجارية الهامة .                تعتبر .26

 

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :   السؤال الثاني
 

آسيا وأفريقيا وأوروبا –قطر وسلطنة عمان  – الموقع الجغرافي –قلب  –شرق  -سيا  )آ  

طويل وواسع – السهل الساحلي الشرقي –الصحراء  –الجبال  –السهول  –الواحة  –  

–الفجيرة  –الشارقة  –دبى  –جبل جيس  –ضيق و قصير  – السهل الساحلي الغربي –  

عجمان ( –أم القيوين  –رأس الخيمة  –أبو ظبى  –سوق الجمعة   

 قارة ........................ دولة اإلمارات العربية المتحدة فيتقع  (1

 موقع المكان بالنسبة للمناطق المجاورة له هو ........................ (2

  .................. الخليج العربي... دولة اإلمارات العربية المتحدة هي (3

 ........................... قارات العالم القديم هي (4

المجاورة لدولة االمارات العربية المتحدة مثل المملكة العربية السعودية  الدول (5
 و..............................و.......................
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 . .................. الوطن العربي.تقع دولة االمارات العربية المتحدة .... (6

 ..................... مستوية تمتد بالقرب من البحار هي أرض منخفضة (7

 ...................... ارض مرتفعة لها قمم واضحة هي (8

 حة كبيرة من أرض دولة اإلمارات هي................. ....كثبان رملية صفراء اللون تغطى مسا (9

 الصحراء .......................أرض منخفضة وسط  (11

 ........... أطل على الخليج العربيأنا ............................. (11

 يتميز أنه ....................و .......................... السهل الساحلي الشرقي (12

 أنا ...................................أطل على بحر عمان . (13

 يتميز أنه ..........................و ......................... يالسهل الساحلي الغرب (14

 عاصمة الفن والثقافة . .......................... هي (15

 العربية المتحدة . اإلماراتدولة  ...... فيها اعلى جبل فيامارة .................... (16

 مساحة . ي أكبر اإلمارات.......................... هي العاصمة االقتصادية وهى ثان (17

 امارة ........................ تشتهر بصيد األسماك وتجارة اللؤلؤ وتربية األحياء المائية . (18

مارات وأكبر اإلمارات مساحة وبها .............. هي عاصمة دولة اإل.................. (19
     . مقر رئاسة الدولة

 دولة اإلمارات ويعتبر وجهة سياحية . أعلى قمة في................  هو ................ (21

 إمارة ..................... شتهر بصناعة القوارب التقليدية هيأصغر اإلمارات مساحة وت (21

 أكبر األسواق التقليدية بإمارة الفجيرة هو .......................... (22

 لتصدير النفط . تطل على بحر عمان وبها ميناء ............................هي (23
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 الخليج العربي : –عمان  –: على خريطة اإلمارات عين كل من السعودية  ل الثالثالسؤا

 
 
 

 : صل بين موقع اإلمارات والخريطة المناسبة لها : السؤال الرابع
 وسط العالم ) قلب (

 
                                                

 
 

 شرق الوطن العربي 
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 :  السؤال الخامس : صل بين الكلمة والصورة الصحيحة

 

 
 

 السؤال السادس : اكمل اآلتي : 
 السهل الغربي السهل الشرقي  وجه المقارنة 

  طويل ( –)  قصير الطول 
 

 

  واسع ( –) ضيق  االتساع
 

 

 بحر ................. على يقع
 

 خليج ......................

  أسماء المدن 
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 صل بين كل إمارة والصورة المناسبة لها :السؤال السادس : 
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