
 

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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  تقویم المواد االجتماعیة 

  .الثاني : للصف 

 أین تقع مملكة البحرین ؟ )1

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

 أعدد أسماء الدول التى تجاور مملكة البحرین؟ )2
...................................................  

 بیة ؟ماھي الروابط التى تربط البحرین بالدول العر  )3
......................................،........................................  

 ماھي عاصمة البحرین ؟ )4
..............................................................................  

  ـ:أالحظ الخریطة جیدا ثم أكتب الرقم القارات العالم على الخریطة فیما یلي

أمریكا _5أمریكا الشمالیة ، _4أوربا ،  _3أفریقیا ، _2آسیا ،_1( 
  )أوقیانیا_6الجنوبیة ، 

  

  

  

  

  

  

  

  



  .أالحظ خریط البحرین جیداً 

  :مفتاح الخریطة

  

    المنامة

    الزالق

    محرق

    مدینة حمد

    جدحفص

    سترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ة التالیة من خالل الخریطة ، أجیب عن األسئل

 .أكتب أسماء مدن وقري البحرین باالستعانة بمفتاح الخریطة  )1
 .أكتب أسماء الجھات األصلیة على الرسم الموضح لھا )2
  :أكمل  )3

 )مملكة البحرین ، أكبر ، عنوان ، مفتاح لرموز ، رسم ، األعلى ، الجھات االصلیة ( 
  ......................ت كما نراھا من للبلدان والقارا............................ الخریطة _ 
  .....................و..........................و: .............................لكل خریطة _ 
  .من مساحة الیابسة ..............................مساحة الماء _ 
  : .................................عنوان ھذه الخریطة _ 

 

 شمال

 

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ:الفراغ بالكلمة المناسبة  أكمل

  ........................ .و : ..........................تتألف األرض من _ 1

  ...........................تتألف الیابسة من _ 2

  ..............................و ..............................تتألف المیاه من _ 3

  ...................... .البحرین  في قارة  تقع مملكة _ 4

  

ـ:صل   

یكون الجو أكثر برودة في فصل                                 الربیع_ 1  

تتساقط أوراق األشجار في فصل                                 الشتاء_ 2  

یفیكون الجو أشد حرارة في فصل                                 الخر_ 3  

تنمو النباتات ویكون الجو دافئاً في فصل                        الصیف _ 4  

  

  

  البحرین



ـ:اكمل  

)الشتاء ، الربیع ، الصیف ، الخریف (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

ـ:ضع دائرة  

.ماھي اھمیة الشمس   

.تدفئ الھواء والماء والیابسة_ 1  

.یكون الجو أكثر برودة _ 2  

.یتساقط الثلج _ 3  


