
 

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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ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة  
 . * مبسطة 

 تفسير اعتبار النباتات مخلوقات حية      

 *  تعداد حاجات النباتات      
 وصف مبسط للبذرة مع بيان مصدرها      

 *   ترتيب مجموعة صور لمراحل دورة حياة نبات ما      

تصنيف الحيوانات والمقارنة بينها تبعاً لصفاتها الجسمية        
 من خالل قراءة الصور 

 *  ترتيب مراحل دورة حياة حيوان ما من خالل الصور      

المقارنة بين دورة حياة حيوانين مختلفين من خالل         
 الصور 

ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة       
 * مبسطة 

 توضيح كيفية استخدام بعض الحيوانات لمواطنها      
 توضيح كيفية استخدام بعض النباتات لمواطنها      
موطن ما بترتيب مجموعة من  تكوين سلسلة غذائية في      

 الصور 
 تحديد الفريسة والمفترس في السلسلة الغذائية      
 تعداد بعض أنواع المواطن        

التمثيل لبعض المخلوقات الحية التي تعيش في مواطن       
 مختلفة 

ة تسمية بعض أشكال اليابس       

 تعداد بعض مصادر الماء على األرض      

 تقديم كتابة حول ترشيد استهالك الماء      
 معرفة مفهوم )الصخور, المعادن(      

 ةتعداد بعض األنواع المختلفة من الترب     

 
 

 

  

 
 
 

أ / فاطمة صديق  -إعداد : أ / مريم علي    

 

 

 

 األول ( للفصل الدراسي عام )الثاني  مارة متابعة مستوى الطالبة في مادة العلوم للصف است                                                  

 .............. .......اسم الطالبة :.............................................................الفصل:.............................................                                          

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

ة العامة لتعليم البنات االدار
 بمحافظة ................ 

 


