
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف مذكرة العلوم

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الثاني ⇦ تربية اسالمية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثاني

روابط مواد الصف الثاني على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني والمادة تربية اسالمية في الفصل األول

كتاب الطالب الجزء األول 1

أوراق عمل ( رحلة إيمانية - خطوات الوضوء - تعبد الرسول صلى
اهللا عليه وسلم في الغار )

2

أوراق عمل سورة التين 3

ورقة عمل سورة التكاثر 4

أوراق عمل المسلم ال يذم الطعام 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/2islamic1
https://almanahj.com/bh/2islamic
https://almanahj.com/bh/2
https://almanahj.com
https://bit.ly/2FDyaIs
https://bit.ly/3g8hx3Z
https://bit.ly/2Yeg4TD
https://bit.ly/326bEPV
https://almanahj.com/bh/id=2693
https://almanahj.com/bh/id=3006
https://almanahj.com/bh/id=3006
https://almanahj.com/bh/id=3007
https://almanahj.com/bh/id=3008
https://almanahj.com/bh/id=3011
http://www.tcpdf.org


مذكرة مادة العلوم
الفصل الدراسي األول -للصف الثاني االبتدائي 

إعداد وتصميم األستاذة روان حممد اجملذوب

(متنوعة أنشطة تعليـمية)

يعتمـد 
مديرة الـمدرسة

نوف يوسف الرويعي. أ

......2: الصف:......................../ االسم

مدرسـة  بدر الكربى االبتدائية  للبنني



إهداء

واليتالعلوم،ملادةاملذكـرةهذهإعدادمت

هذاأهديثحيومتنوعة،متمايزةتعليميةأنشطةعلىحتتوي

كللكميةمتمناألحباءتالميذيمجيعإىلاملتواضعالعمل

...والنجاحالتوفيق

حتياتي

روان حممد اجملذوب. أ



النباتات واحليوانات: الفصل األول
1.......................................... حاجات النباتات 

3.  ..........................النباتات تنتج نباتات جديدة 
احليوانات: الفصل الثاني

5...................................  جمموعات احليوانات 
7..................................  احليوانات تنمو وتكبـر 

نظرة إىل املواطن: الفصل الثالث
9............................................. أماكن العيش 

10............................................سالسل الغذاء 
أنواع املواطن: الفصل الرابع

12............................... الصحاري احلارة والباردة
14.................................................... الغابات 

اليابسة واملاء: الفصل اخلامس
16..................................................... اليابسة 

17........................................ املاء على األرض 
موارد األرض: الفصل السادس

18........................................ الصخور واملعادن 
19.......................................................الرتبة 

الفهرس
إعداد وتصميم األستاذة روان حممد اجملذوب



ــًا-1 -:أختاُر املخلوقات احلية برسم دائرة عليها: هيا معـ

نشاط الدرس األول
ات  
َ
ات
َ
ب
َّ
 الن

ُ
ات
َ
اج
َ
ح

-:َأكمُل العبارات باملصطلح أو الكلمـة الـمناسبة-2

...................و .......................... حتتاج النباتات شأنها شأن مجيع املخلوقات احلية إىل -أ
.................................................  و ........................................ و 

.تساعدها على صنع الغذاء..................... خلق اهلل للنباتات -ب
.ات عند صنع غذاءهاهو الغاز الذي يتنفسه اإلنسان واحليوان ليعيشا، وتنتجه النبات................. -ج

-:َأكمُل الرسم التالي مبا يناسب-3
 ضوء النباتات حتتاج إىل

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

بة فيهواألمالح الذائ................... النباتات حتتاج إىل 

..................................فائدة اجلذور هي 
....................................................
  ....................................................

ات  حتتاج النب
إىل غاز

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

QRأكتشُف رمز الـ 

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

..................................فائدة األوراق هي 
....................................................
  ....................................................

..................................فائدة الساق هي 
....................................................
  ....................................................

1

الغذاء-أجزاًء  -اهلواء -املكان -األكسجني   -املاء    

يتبع



فـيمَّ يتشابه اجلمل ونبات الصــبار؟ وفيـمَّ ختتلف ؟: جيًداوأفكـرُأالحـٌظ -4

نشاط الدرس األول
ات
َ
ات
َ
ب
َّ
 الن

ُ
ات
َ
اج
َ
ح

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

نبات الصبار اجلمل

التشابه 

االختالف

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

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

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

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

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

ار َأستخدُم إبداعي لكتابة حو: أنا ُأبدع-5
.قصري بني اجلمل ونبات الصبار

ار الوجهُأقييُم النشاط باختي

ُسميَّ: مهمة حبثية
اجلمل قدمًيا بـــ 

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

أكتشُف ماهو موجود  
QRيف رمز الـ 

2



نشاط الدرس الثاني
ةالنباتات تنتج نباتات جديد

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

-:حيحُأرتُب املصطلحات التالية بوضع الرقم أمام التعريف الص-1

الزهرة

حبوب اللقاح

البذرة

باًتا  هي جزء النبات الذي ينمو ويصري ن
.جديًدا

.ُيساعد على إنتاج الُبذور

.نباتهي اليت تكون البذور والثمار يف ال

1

2

3

-:َأقرُأ الفقرة التالية ثم ُأكملها بالكلمات الصحيحة-2

،  .................................و  .............................. ُتساعـد احليوانات مثل 

.على نقل حبوب اللقاح من زهرة إىل أخرى

أيًضا على  ................................. و ................................ كما ُتساعد 

.نقل حبوب اللقاح

َأكتشُف رمز
QRالـ 

يتبع
3

املاء-النحل -الرياح   -الطيور    



نشاط الدرس الثاني
ةالنباتات تنتج نباتات جديد

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

ار الوجهُأقييُم النشاط باختي

-:حيحةأمامك حبة الفول السوداني عليك أن تسمي أجزائها تسمية ص-3

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

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

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

-:ُأجيُب عن السؤال التالي-4
لـماذا جعل اهلل سبحانه وتعاىل لبعض البذور قشوًرا صلبة؟-أ

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

فول َأكتُب اسم ال: مهمـة حبثية
.يزيةالسوداني باللغة اإلجنل

.............................
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نشاط الدرس الثالث
جمـموعات احليوانات
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

ــًا-1 -:ُأصنُف احليوانات التاليـة إىل جمموعتني فقارية والفقارية : هيا معـ

فقارية
الفقارية

-:َأكتُب خاصية واحدة على األقل لكل جمموعة من جمموعات احليوانات التالية-2
مثال حليوان من كل 

جمموعة
خصائصها جمموعات 

احليوانات
..............................................
..............................................

الثديات

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

..............................................
األمساك

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

..............................................
الطيور

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

..............................................
الربمائيات

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

..............................................
الزواحف

يتبع
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نشاط الدرس الثالث
جمـموعات احليوانات
إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

ر الوجهُأقييُم النشاط باختيا

كيف تساعد أجزاء احليوان التالي على توفري حاجاته؟: أنا مبدع-3
أنا امسي 

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

من جمموعة احلشرات  .............قرنا االستشعار 
...............................
..............................
..........................

...............الغطاء اخلارجي 
...............................
..............................
..........................

.......................األرجل
...............................
..............................
..........................

ن أستمُع إىل األنشودةِ ع
QRطريق مسح رمز الـ 

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

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

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

-:ذكرت بهاواآلن بعد أن استمعت إىل األنشودِة اكتب أمثلة ألمساء احلشرات اليت-4
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نشاط الدرس الرابع
احليوانات تنمو وتتغري

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب
:أمام العبارات التالية)          ( أو خطأ )        ( أضُع عالمة صح : هيـا معــًا -1

ا، بل تتغري خالل بعض احليوانات، ومنها الفراش والضفادع وسرطانات البحر التشبه آباءه
.حياتها

.ه صغار، ثم ميوتدورة احلياة تبني كيف تبدأ حياة احليوان، وكيف ينمو ليصبح كبرًيا ل

.أشهر لينمـو ويولد9يستغرق جنني املـاعز 

. الثديات من احليوانات اليت تلد صغـاًرا

.بعض احليوانات هلا دورة حياة

:َأقرُأ الكلمات، ثم َأضُعها يف املوقع املناسب لتكتمل دورة حياة الفراشة السعيدة-2

فراشة بيضيرقة
شرنقةومكتملة النم

دورة 
حياة 

الفراشة 
ة  استمع إىل أنشودِة الفراش

وفرفش معها عن طريق مسح
QRرمز الـ 

يتبع
أين تقع أكرب حديقة :مهمة حبثية

فراشات يف الوطن العربي؟ 

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

7



نشاط الدرس الرابع
احليوانات تنمو وتتغري

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

ر الوجهُأقييُم النشاط باختيا

-:َأكمُل دورة حياة الدجاجـــة-4

دورة 
حياة 

الدجاجة 

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

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

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

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

بق َأكتُب اسم ط: مهمـة حبثية
.الدجاجحبريين شعيب ُيطبخ ب

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

:ُأرتُب دورة حياة الضفدع اآلتية-3
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ار الوجهُأقييُم النشاط باختي

نشاط الدرس اخلامس
أماكـن العيش

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

عبارة أمام ال)      ( أمام العبارة الصحيحة  أو خطأ )     ( َأقرُأ، ثم َأضُع عالمة صح : هيـا معــًا-1
-:اخلاطئة

.فيهاحتتاج النباتات واحليوانات املختلفة إىل مواطن متشابهة لتعيش
.لكي تعيشحتتاج النباتات يف مواطنها إىل الرتبة ، واملاء و الغذاء وضوء الشمس

.الـموطن هو املكان الذي تعيش فيه احليوانات فقط
.تستفيد بعض العناكب من جحور احليوانات يف احلصول على الغذاء

.شمجيع النباتات حتتاج إىل نوع واحد فقط من الرتبة لكي تنمو وتعي

ن من ُأعدُد بعض أنواع املواطن ثم َأذكُر مثااًل حليوان يعيش يف كل موط: أنا مبدع-2
.املواطن املذكورة

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

:  أنا ُأفــكر-3
لـماذا يستطيع الصنوبر العيش يف أماكن جافة؟-أ

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

لـماذا تكـون بعض أوراق النباتات متدلية ؟-ب

  ................................................................
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نشاط الدرس السادس
سالسل الغذاء

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

.َأختاُر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرًة عليها-1
: منوذج ترتتب فيه الكائنات احليـة حسب طريقة احلصول على الغذاء -أ

 الـموطن                                  .                     السلسلة الغذائية الكائنات احلية.

خيتبئ السنجاب واألفعى يف مكان يسمـى-ب
                                    جحـــــر                                        عوائق شبكة غذائية.

:هناك الكثري من السالسل الغذائية بعضها على -ج
                                      الــماء                                        اليابسة كل ماذكر صحيح.

:وَأكتبها يف املكان الـمناسب( مفرتس وفريسة ) أختاُر كلمة : أنا مبدع-2

أنا األسد أسناني حادة، فأنا

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

طحة أنا الزرافة أسناني مس
فأنا

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

10يتبع



ار الوجهُأقييُم النشاط باختي

نشاط الدرس السادس
سالسل الغذاء

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:4-1ُأرتُب السلسلة الغذائية التالية بدًء من -3

أرنب مشس نبات منر

املة مع مراعاة اآلن ياعبقري لك احلرية إما بلصق صوًرا أو رسم سلسلة غذائية متك-4
.الكتابة لتوضيح الرسم
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نشاط الدرس السابع
الصحاري احلارة والباردة

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب
.ُأصنُف أمساء احليوانات التالية حبسب موطنها الصحيح-1

-:َأقرُأ الفقرة التالية، ثم ُأكملها بالكلمـة الصحيحة-2

يتبع

الثعبان
غزال الرنة

الذئب
الثعلب
القطيب العقرب

الدب 
القطيب اجلمل

(قطبيةاملنطقة ال)الصحاري الباردة  الصحاري احلارة

..............  جًدا، الصحاري احلارة ............ أمطاره ............ موطن الصحراء
و ..................... نهاًرا، وتربتها .................. لياًل، و

.واألعشاب.................... ينمو نبات ........................... 

نمو  ي................................ صحراء باردة جافة تقع بالقرب من املنطقة القطبية 
.  ..............ليمنحها ..................... للحيوانات اليت تعيش فيها فرو أبيض 

و  ..................... نباتات الـمنطقة القطبية ....................... ويساعدها على 
.  ، وال توجد أشجار طويلة يف املنطقة.......................

12

ةصخري-الصبار    -رملية  -جاف   -حارة   -باردة   -قليلة    

ة القطبيةاملنطق-االختباء    -صغرية  -قصرية  -الدفء   -مسيك    



جهُأقييُم النشاط باختيار الو

نشاط الدرس السابع
الصحاري احلارة والباردة

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب
(:َأذكُر السبب)ُأعلل اجلملة التالية أي -3
.تتميز نباتات املنطقة القطبية بأن جذورها سطحية-أ

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

ساعدني للحصول على إجابة السؤال التالي: هـيا يا عبقري -4
.كـيف حتافظ احليوانات على بقائها يف الـموطن الصحراوي-أ

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

دة َأذكُر فائدة واح: مهمـة حبثية
من فوائد نبات الصبار

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

...............................
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نشاط الدرس الثامن
الغـابات

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

-:ميُأمسي ثالثة حيوانات تعيش يف الغابة مستعيًنا باألحرف الـموجودة أما-1

يتبع

د–ل –ع –ث –ب -م -و

-:َأقرُأ الفقرة التالية ثم ُأكملها بالكلمات املناسبة-2

......  ....................الذي تنمو فيه األشجار جيًدا، لنزول ...................... الغابة هي 

............................، معظم األشجار هلا أوراق يتغري ................................وتوافر 

مو فيها موطن تتساقط فيه األمطار كل يوم لذا تن...................................... و الغابة 

ن ،  وهي تعيش فيها أنواع كثري م......................األشجار عالية وتكون هلا أوراق 

يوانات واحلشرات والطيور الـملونة وح.......................... النباتات واحليوانات مثل 

.أخرى

14

افيشاخلف-ضخمة    -املطرية  -ضوء الشمس   -لونها   -املوطن   -األمطار    



نشاط الدرس الثامن
الغـابات

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

َأشرُح كيف تبقى احليوانات التالية آمنة يف الغابة؟-3

وجهأُقييُم النشاط باختيار ال

15

البوم

السنجاب

نقار اخلشب

الغزال



نشاط الدرس التاسع
اليابسة

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:اخلاطئةأمام العبارة)         ( أمام العبارة الصحيحة  أو خطأ )       ( ًأقرأ، ثم َأضُع عالمة صح -1

وجهأُقييُم النشاط باختيار ال

.الكرة اجلغرافية هي منوذج لألرض
.تسمى األجزاء الكبرية من اليابسة بالبحــار

.الـجزرتسمى األجزاء الصغرية من اليابسـة احملاطة بالـماء من مجيع اجلهات ب
.لليابسة اليت نعيش عليها أشكال خمتلفة

.اجلبل هو منطقة منخفـضة من اليابسة

:َأختاُر التعريف املناسب، ثم َأكتبُه أمام كل مجلة من اجلمل التالية-2
التالل-السهل    -الوادي    

.رتاتمنطقة منبسطة وواسعة، وقد متتد عدة كيلوم .................................
.مناطق مرتفعة ولكنها أقل ارتفاًعا من اجلبال .................................

.أرض منخفضة بني اجلبال والتالل .................................

، ثم ُأحدد (زيرة اجل/ احمليطان / اليابسة )َأكمُل الرسم التالي بوضع الكالـمات التالية -3
األكرب مساحة يف الكرة األرضية هي . أيهم األكرب مساحة

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

16



نشاط الدرس العاشر
الـماء على األرض

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

وجهأُقييُم النشاط باختيار ال

-:َأِصُل املصطلح بتعريفه الصحيح-1

املاء العذب

احمليط

.هو جتمع كبري وعميق من الـماء الـماحل

هو الـماء الغري ماحل

-:َأقرُأ اجلمل التالية، ثم ُأكملها بالكلمة الصحيحة-2
اجلداول-األنهار –يانعـة –ثالثة أرباع –املاء املاحل –البحريات 

......................و ........................ و .......................... يوجد الـماء العذب يف -1
.األرض....................................... تغطي احمليطات -2
........................................تعيش معظم الدالفني يف الــماء -3
.......................................حتتاج النباتات إىل الـماء لتبقى -4

:  أنا ُأفكُر-3
لــماذا اليشرب اإلنسان ماء البحر؟-أ

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

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

لسنني؟كيف يستخدم اإلنسان ماء احمليط منذ آالف ا-ب
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

شاهد وتعرف على أمساء احمليطات  
QRمن خالل مسح رمز الـ 

ًأحبُث عن اسم : مهمـة حبثية
يةأكرب احمليطات يف الكرة األرض

.............................
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وجهأُقييُم النشاط باختيار ال

نشاط الدرس احلادي عشر
الصـخور والـمعادن

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

:اخلاطئةأمام العبارة)       ( أمام العبارة الصحيحة  أو خطأ )     ( أقرُأ، ثم ًأضُع عالمة صح -1

.مجيع الصخور الـموجودة على األرض متشابهة
.الميكن حنت الصخور وصقلها أو حتى طحنها

.بعض الصخور أكثر ليونة من أظافري
.ميكن أن تتكون الصخور من معدن واحد أو أكثر

:ًأختاُر التعريف املناسب وَأكتبه أمام كل مجلة من اجلمل التالية-2

الصخور-الـموارد الطبيعية  –الــمعادن 

.أشياء غري حيـة موجودة يف األرض .................................
. يستعملونهااألشياء اليت حيصل عليها الناس من األرض و .................................

.أجزاء صلبة غيـر حية من التـربة .................................

:َأذكُر استعماالت كل من الـمعادن التالية-3

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

ما الـمعدن الذي يستخدم يف صنع معجون األسنان؟
..........................................................................

اجلرافييتالرتكواز
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نشاط الدرس الثاني عشر
التـــربة

إعداد األستاذة روان حممد اجملذوب

وجهأُقييُم النشاط باختيار ال

-:َأِصُل املصطلح بتعريفه الصحيح-1

الرتبة

الدُّبال

نباتات تربة حتوي الكثري من بقايا احليوانات وال
.الـميتة

ايات خليط من فتات الصخور، وقطع صغرية من بق
.النباتات واحليوانات امليتة

-:َأقرُأ اجلمل التالية، ثم ُأكملها بالكلمة الصحيحة-2

..........................................و ................................... ختتلف الرتبة يف -1
.بـماء أكثر........................... الرتبة الداكنة -2
.....................................................بعض أنواع الرتبة ناعم والبعض اآلخر -3
.......................................اجلذع الـمتآكل والـمتعفن سيتحول ويصبح جزًءا من -4

أنا ُأفكــُر-3
ما الذي جيعــل من الرتبة أفضل للزراعية؟ -أ

........................................................................................................
أي طبقات الرتبة تكون أفضل لزراعة النباتات؟ -ب

........................................................................................................
.عدد أنواع الرتبة الـمختلفة-ج

........................................................................................................
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الرتبة-خشن    -ملمسها  -حتتفظ -لونها   


