
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  / .......................االسم                   الصف الثاني التأسیسي

  .....  2/  الصف          1الفصل  –الوحدة أ  –الفصل الدراسي األول –مادة العلوم 

  

  

  

  .الحيوانات أنواع منها ما له عظام  ومنها من ليس بجسمه عظام    :    تعلمنا أن 

  -: ن أصنافها الحيوانات التي بجسمها عظام  وم: أوالً   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدرس األول

 ماذا تعلمنا في ھذا الدرس ؟

  وهي حيوانات تلد وترضع صغارها الحليب وجسمها  مغطى بالفرو أو بالوبر أو بالصوف :    الثدييات – 1 

  ...................................، .................................. مثل         

  وهي حيوانات  لها رجالن و جناحان ويغطي جسمها الريش :    الطيور – 2 

  ...................................، .................................. مثل         

  وهي حيوانات لها جلد خشن وجاف وفيه حراشف :    الزواحف – 3 

  ...................................، .................................. مثل         

  وهي حيوانات ذات جلد ناعم ورطب ، تبدأ حياتها في الماء ثم تنتقل إلى اليابسة :    البرمائيات – 4 

  ..................................مثل         

وهي حيوانات تعيش في الماء ولها زعانف لتسبح وخياشيم لتتنفس ، ويغطي جسمها :    األسماك – 5 

  ...................................، .................................. قشور                 مثل   



  - : الحيوانات التي ليس بجسمها  أي عظام    ومن أصنافها : ثانيًا   

                              

                                                                                                                         رأس 

                             صدر

          

    بطن   .أرجل    8العنكبوت لیس من الحشرات  ألن لھ  /  مالحظة     

  

  

        

  

  

  جسمھ لتحمیھ  الحلزون من الدیدان لكنھ یتمیز بوجود صدفة تغطي/ مالحظة 

  

  :تمارین على الدرس

  :ِصلي كل صورة بالنوع المناسب لھا من األنواع السابق دراستھا 

                  

            

        

          
            

            
      

          
            

            
            

            

 حشرات . 

 طیور . 

 أسماك . 

 ثدییات . 

  هي  أقسام    3من   وهي حيوانات  لها ست أرجل  ويتكون جسمها:   الحشرات - 1

 .................................،  ................................  مثل    

  أجسامها طرية وليس لها أرجل وتتحرك بالزحف وهي حيوانات  :   الديدان - 2

 .................  ...............مثل    


