
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/2social                   

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

   

                  https://almanahj.com/bh/2social2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade2                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 البحرين وطني
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ المستطيل من الصحيحة األجابة اختر
 

 ------------قبيلة إلى خليفة آل نسب يرجع ـ1

 ---------------- قبائل إحدى هي عنزة قبيلةـ 2

 ----------- منطقة األصلي خليفة آل موطنـ  3

 ------------------------ هو البحرين فاتحـ 4 

 ----------------- هو سلمان بن حمد الملكـ 5 

 -------------------- هو العهد وليـ 6 

 ------------- بالدي علم في المثلثات عددـ 7

 --------------------- بالدي علم لونـ 8 

 ----------------------- هو الوزراء رئيسـ 9 

 

 .لوطنك حبك سبب خاللها من تبين فقرة كتب ا*

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

 ؟ وطنك تجاه واجبك ما

------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

 – محمد بن أحمد – العتوب – نجد – عنزة

 حمد بن سلمان األمير – البحرين ملك

 سلمان بن خليفة األمير– أحمر و أبيض

 خمسة



 واكتب تعبير عن البحرين مناسبة بألوان بالدي علم لون أ*
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 الجماعات
 * عدد بعض الجماعات التي تنتمي اليها ؟

------------4 --------------3 --------------2 --------------1 

................................................................. مم تتكون الجماعات   

 

ن الجماعات التاليةما واجبك ضم   

 جماعة الصف

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

 

 

 

 األسرة
..........................................................................................
..........................................................................................

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

--------------------------------------------------- 

 ------------------- األصدقاء
--------------------------------------------------- 

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



 

 المدينة و القرية

 -:حيث من المدينة و القرية بين قارن

 المدينة القرية المقارنة وجه
   تالبيو عدد

   الطرق اتساع
   السكان عمل

 
 عليها أمثلة

 :قرية في قديما السكان مهنة ما •

 --------------------------------------------- عالي 1-

 --------------------------------------- الزالق 2-

 ------------------------------------- البديع 3-

 

 

 ؟ الدولي البحرين مطار يوجد أين •

 

 

 

 ) مدن و لقرى ا  كلمة ) اكتب تحت كل صورة التى 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


