
 

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 علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/bh/2science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسين غباشنة اضغط هنا                                           
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https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=حسين غباشنة


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  م3/2020/  18:  التاريخ/             الثاني: الصف :....................  االسم
  
  

  أمام العبارة الخاطئة) (أمام العبارة الصحیحة  وعالمة ) (ضع عالمة : السؤال األول
 .التبخر ھو تحول السائل إلى غاز(     )   )1
 .االنصھار تحول المادة الصلبة إلى سائلة(     )   )2
 .األجسام إلى األرض بسبب الجاذبیةتسقط ) (      )3
 .معظم الحرارة على األرض من الشمستأتي  (     ) )4
 .یعتبر البرق شكل من أشكال الكھرباء المتحركة(     )  )5
 .الكھرباء التي تتحرك عبر األسالك تسمى كھرباء ساكنة(     )  )6
 .تتوقف كرة عند تدحرجھا على األرض بسبب االحتكاك(     )  )7
 .یمكن للحرارة أن تغیر المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة )  (    )8
 .تعمل الدائرة الكھربائیة عندما تكون دائرة مفتوحة (     ) )9
  

 :كیمیائيأو  فیزیائي اكتب في الفراغ كلمة: الثانيالسؤال 
 ..................... احتراق ورقة تغیر -1
 .....................ة تغیر  قص الورق -2
  .....................لید  تغیرذوبان الج -3
  .......................وضع بیضة على درجة حرارة عالیة تغیر  -4
  ................. تغیروضع الدراجة في الشمس والمطر یحدث لھا  -5
 

   :في الفراغ) الصلبة أو السائلة أو الغازیة(ضع :السؤال الثالث
 .باللتر......... .....نقیس حجم المواد   -1
 .تتكسر وتنثني وتطفو .............. بعض المواد  -2
 ............... ھواء من المواد ال -3
 ................ لیب من المواد الح -4
  .بالمسطرة بوحدة  السنتیمتر ..............قیس طول المواد ن -5
  

    :ليأجزاء الشكل التااكتب  :رابعالسؤال ال

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

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

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

 ......................لشكل ما اسم ھذا ا


