
 

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 مريم الصقر وسماح ابراهيم وهنادي المقهوري اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الَفْصُل التاسع

............................المواد الصلبة  

........................والغازات السوائل 

الدرس األول

الدرس الثاني

حاالت المادة

املقهويهنادي . أ  : مديرة املدرسة مرمي الصقر. أ  



(المواد الصلبة ) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

.ةالمعرفة العلمي: الكفاية 

:السؤال األول•

:السؤال الثاني•

:السؤال الثالث•

:يلها فيما يلةالمناسبالكلمة والصورةأصل بخط بين 

الصلبةالميزان

المادة . .لها شكل محدد خاص بها.............. 1

أستعمل . .لقياس طول الجسم وعرضه وارتفاعه.............. 2

أستعمل . .لقياس كتلة الجسم............. 3

:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة

المسطرة

:  رسم أو ألصق األدوات التي تستخدم لقياس المواد الصلبة أ

املقهويهنادي . أ  : مديرة املدرسة اهميسامح ابر . أ  : منسقة نظام الفصلمرمي الصقر. أ  



(المواد الصلبة/ تابع) 
م_______/ __/ ___: التاريخ____________:اليوم

:السؤال الرابع  •



























:تعلمين هل •

:أكون نمطاً من صور المواد الصلبة التالية

ن المواد الصلبة تُصنّف في الطبيعة بأنها مواد بلورية، أي إّن لها حجم ووز 

. يثابت، حتى شظاياها تتّخذ أشكاالً هندسية ُمنتظمة تعكس شكلها الداخل

شكالً ، فكم           ستظهر؟12إذا أكملت هذا النمط حتى أصبح لديك 

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

املقهويهنادي . أ  : مديرة املدرسة اهميسامح ابر . أ  : منسقة نظام الفصلمرمي الصقر. أ  



(المواد الصلبة–ملخص )

. خاص بهاهي المادة التي لها شكل محدد المادة الصلبة هي
د ثنيه، ينثني وبعضها يتكسر عنخواص فبعضها ولها 

. اءعلى الماء وبعضها يغوص في الموبعضها يطفو 

ةبعض خواص المواد الصلب

.......أحمر ، لونه أصفر ، اللون

.......مربع ، مستطيل، الشكل

.......حجمه كبير ، صغير ، متوسط ، الحجم

.......ناعم ، خشن ، أملس ، الملمس

:تخدام نستطيع قياس المواد الصلبة باس

.تقيس الطول بالسنتيمتر: المسطرة •

.لقياس كتلة الجسم : الميزان •

املقهويهنادي . أ  : مديرة املدرسة اهميسامح ابر . أ  : منسقة نظام الفصلمرمي الصقر. أ  

:الصلبة أمثلة على المواد 

صخر•

خيوط•

زجاج•

لعبة•


