
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2science1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 أسئلة تقييم مادة العلوم للصف الثاني االبتدائي للفترة األولى 
======================================== 

 ـ لماذا النباتات مخلوقات حية ؟  1س 
 تتغذى ...جـ ـ ألنها تنمو ، تتنفس ،  

 ينمو ؟ يعيش و ـ ماذا يحتاج النبات لكي2س 
 ة وضوء الشمس  المناسب  والتربةجـ ـ الهواء والماء 

 ـ ماهي البذرة في النبات؟  3س 
 جـ ـ هي جزء النبات الذي ينمو ويصير نباتا جديدا

 ـ من أين تأتي البذور؟ 4س 
 جـ ـ من الزهرة 

 ـ كيف تصنع النباتات غذائها ؟  5س 
والساق تنقل الماء جـ ـ الجذور تمتص الماء واألمالح من التربة إلى الساق 

واألمالح إلى األوراق واألوراق تمتص الهواء وضوء الشمس فتصنع 
 الغذاء. 

 ـ رتب هذه الصور باألرقام لتكون مراحل دورة حياة نبات ما  6س 
 جـ ـ بذرة ثم بادرة ثم نبات صغير ثم نبات مكتمل النمو 

 
 ـ صنف الحيوانات في مجموعات؟  7س 

 الجمل والخروف واألرنب ـ الثدييات مثل:  1جـ ـ 
 ـ الطيور مثل : العصفور  2
 الثعبانـ الزواحف مثل :  3
 د والربياننعـ األسماك مثل : الك  4



 الضفدع    : مثل ـ البرمائيات 5
 ـ الحشرات مثل : الذباب 6

 ؟  ( فقاريات) ـ ما هي الحيوانات التي تسمى  8س 
 الخروف واألرنب    :جـ ـ فقاريات : هي حيوانات لها عمود فقري مثل 

 ؟   ( ال فقاريات) ـ ماهي الحيوانات التي تسمى  9س 
 العنكبوت و الذباب  مثل: جـ ـ هي حيوانات ليس لها عمود فقري

 الحيوان التالي: حياة  ـ رتب من خالل الصور التالية دورة 10
 جـ ـ ماعز حديث الوالدة ثم ماعز صغير ثم ماعز مكتمل النمو 

 
 :هذه الحشرة  ياةالصور التالية رتب دورة حـ من خالل  11س 

 شرنقة ثم فراشة صغيرة ثم فراشة مكتملة النمو ثم  جـ ـ بيضة ثم يرقة 

 
 

  



   الثانيةأسئلة تقييم مادة العلوم للصف الثاني االبتدائي للفترة 
======================================== 

 الحيوانات مواطنها ؟ ـ كيف تستخدم بعض  12س 
وبعض الحيوانات تأكل حيوانات أخرى   التي تنمو فيه  تتغذى على النباتاتجـ ـ  

 وتستخدم الحيوانات مواطنها لالختباء والنوم تعيش معها 
 ـ كيف تستخدم بعض النباتات مواطنها ؟  13س 

 جـ ـ تحتاج بعض النباتات لتربة خاصة ومناخ خاص  لكي تنمو وتعيش  
 كون سلسلة غذائية ؟  ـ  14س 
 جـ ـ

 ثعلب  أرنب   أعشاب  
 صقر  ثعبان   سحلية  حشرة   نبات  

 ـ من الفريسة ومن المفترس ؟ 15س 
 حشرة ، سحلية ( ـ )
 الحشرة فريسة والسحلية مفترسـ 

 ـ ) ثعبان ، صقر (
 الثعبان فريسة و الصقر مفترسـ 

 ـ )حصان البحر ، الروبيان (
 الربيان فريسة وحصان البحر مفترسـ 

 ـ عدد بعض أنواع المواطن ؟ 15س 
 قطبية ، الغابة ، الغابة المطيرة جـ ـ الصحراء الحارة ، المنطقة ال 

 ـ اذكر حيوانات تعيش في الصحراء الحارة؟  16س 
 القط البري ، الذئب ، العقربجـ ـ الضب ، 

 القطبية ؟ ـ اذكر حيوانات تعيش في المنطقة  17س 
 ، الدب القطبي  القطبي الثعلب جـ ـ الفقمة ، غزال الرنة ، 



 ـ حيوانات تعيش في الغابة ؟  18س 
 ، الزرافة  جـ ـ األسد ، الفيل ، النمر

 أذكر بعض أشكال اليابسة ؟ ـ  19س 
  جبال ، سهول ، وديان جـ ـ 
 اذكر بعض مصادر الماء على األرض ؟ ـ  20س 

 جـ ـ 
 واآلبار  األنهار والجداول والعيون  ماء العذب مثلالماء ـ 
 المالح مثل ماء البحار والمحيطات   الماءـ 

 ـ ماهي الصخور ؟ 21س 
 األرض من   غير الحيةجـ ـ الصخور : هي األجزاء الصلبة 

 ـ ماهي المعادن ؟  22س 
 جـ ـ أجزاء صلبة غير حية تتكون منها الصخور 

 ـ ماهي التربة ؟  23س 
خليط من فتات الصخور وقطع صغيرة من بقايا النباتات والحيوانات  جـ ـ 
 الميتة 

 ـ أذكر بعض أنواع التربة ؟ 24س 
 جـ ـ التربة الرملية ، التربية الطينية ، التربة الزراعية 

 
 تعليمات 

ـ يدرب التلميذ على استقبال السؤال وكيفية اإلجابة الكاملة مع الفهم  
 ت في تلك األسئلة. واالستيعاب للمعارف والمهارا

 ـ الرجاء مراجعتها معه باستمرار حتى يتقن تلك المهارات. 
 ـ الرجاء المحافظة على الورقة بلصقها في كتاب الطالب.


