
الثاني: الصف                               علوم               ال:  املادة   
 املقارنة :املهارة   

كائنات  لىإكمل الجدول بكتابة الرقم لتصنيف ما يلي أ-1: األمثلة
 :جماداتحية و 

 

 كائنات حية ( جمادات)غير الحّية  كائنات

1 – 2 – 4 – 7 – 9 - 10 3 – 5 – 6 - 8 

 كائنات حية (الجمادات)غير الحّية  كائنات

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

 :اإلجابة 



الثاني: الصف                               علوم               ال:  املادة   
 املقارنة :املهارة   

 : ألمثلةا

 الذي ليس من صنع االنسان؟( الجماد)ما رقم الكائن غير الحي  -2
 

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

 :اإلجابة 

 2الذي ليس من صنع االنسان هو ( الجماد)رقم الكائن غير الحي 



الثاني: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 املقارنة -التصنيف  -املالحظة  :املهارة   

صورة التي لبخط مستقيم بين نوع التربة و ا ل  ص   -3 : األمثلة

  ،تناسبها

 :اإلجابة 



الثاني: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 املقارنة -التصنيف  -املالحظة  :املهارة   

  : األمثلة
 

ا أي من أنواع التربة هو األقل  -4
ا
 ............باملاء؟  احتااً

 :اإلجابة 

 ............أي من أنواع التربة هو األفضل لنمو النبات؟ -5

 التربة الرمليةالتربة األقل في االحتااظ باملاء هي 4-

 (السطحية)التربة الزراعية التربة األفضل لنمو النبات هي 5-



ثانيال: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 االستنتاج -املالحظة  :املهارة   

 : األمثلة

 :اإلجابة 

6 

 د

 ما العبارة التي تصف الصخور التي جمعتها لبنى؟  .بالنظر إلى املخطط 6-

 سبع صخور ناعمةأ-
 ثماني صخور خشنةب-
 .ثالث صخور لينة  -ج
 .تسع صخور صلبة -د



ثانيال: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 االستنتاج -املالحظة  :املهارة   

 : األمثلة

 :اإلجابة 

7 

 د

 تعد  هذه الطبقة من التربة األفضل لنمو النباتات. بالنظر إلى الصورة -7
 :ألنها تحتوي على  
 
 معادن  -أ
 

 هواء بين حبيباتها -ب  
 

ة -ج
 
 .صخور ماتت

 
لة  -د

 
 .بقايا حيوانات ونباتات متحل



ثانيال: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 املقارنة --املالحظة  :املهارة   

  ما ضع دائرة حول -8 : األمثلة
 
 .ه هذه الصورةتمثل

 ةلحياة للحابيئة ص -جبيئة ملوثة            -ب         بيئة نظياة   -أ 

 :اإلجابة 

بيئة ملوثة  -ب  



ثانيال: الصف                                علوم               ال:  املادة   
 التوقع –املالحظة   :املهارة   

  : األمثلة
9- 

 
 :هذه العالمة في الصورة التالية اهما الذي تمثل

 إعادة التدوير  -إعادة االستعمال      ج -ترشيد االستهالك       ب -أ

 :اإلجابة 

إعادة التدوير -ج  



ثانيال: الصف                                 علوم               ال:  املادة   
 التوقع  –املالحظة  :املهارة   

  :األمثلة

 10 :اإلجابة 

 ج

 .بالنظر إلى الصورة  -10
 على جعل التربة في حالة جيدة ؟( فطر عش الغراب)كيف يساعد  
 
ر املاء للتربة-أ

 
 .يوف

 
ة-ب ة إلى تربة سطحي  ل التربة التحتي   .يحو 

 
ل النباتات امليتة -ج

 
 .يساعد على تحل

 

ر الغذاء املطلوب لإلنسان-د
 
 .يوف



ثانيال: الصف                                 علوم               ال:  املادة   
 التوقع  –املالحظة  :املهارة   

  :مثلةاأل 

 :اإلجابة 

11 

 د

 وسيلة تساعد في الحااظ على املصادر ال تعد  أي العبارات  -11
ة ؟  األرضي 

 .االستحمام بوقت قصير -أ    
 

 .إعادة استخدام العلب القديمة  -ب   
 

 .إعادة تدوير الصحف واملجالت القديمة -ج    
 

ا   -د    ف في املنزل إلبقائه باردا  رفع درجة املكي 



ثانيال: الصف                            علوم               ال:  املادة   
 تسجيل بيانات –املالحظة  :املهارة   

ترمومترات استخدمت لقياس درجة الحرارة في  3مامك أ -12 :األمثلة
نها وفق درجة الحرارة لو   .وقت الظهيرة في ثالثة فصول مختلاة

 : جبأ ثم   ،منها سال كل  أنة املدو  

:ما رقم الترمومتر الذي نتعرف من خالله أن  

 درجة حرارة دافئة في الخارج  الطقس بارد الطقس حار في الخارج



ثانيال: الصف                            علوم               ال:  املادة   
 تسجيل بيانات –املالحظة  :املهارة   

 :اإلجابة 
 

 :رقم الترمومتر الذي نتعرف من خالله أن

 درجة حرارة دافئة في الخارج  الطقس بارد الطقس حار في الخارج

2 3 1 



ثانيال: الصف                                                              علومال:  املادة   

  :املهارة   
 
عالتوق  

 األمثلة :
 13-أتوقع هبوب عاصاة ممطرة أو ثلجية عندما أرى :

 االجابة

 السحب الطبقية -3



ثانيال: الصف                                                                علومال:  املادة   

الترتيباملالحظة و  :املهارة     

 األ مثلة :

 الشكل التالي    -14
 
:ليمث  

 

  

 

 

 

 
 
 

ةالغذائي  السلسلة  -دورة املاء            ج -دورة الحياة           ب -أ  
 

14 

 ب

 :اإلجابة 
 



ثانيال: الصف                                                                علومال:  املادة   

الترتيباملالحظة و  :املهارة     

 األمثلة :
 

 

  

 

 

 

 
 
 

.......إلى الحالة ......... يمكن أن يتبخر املاء أو يتغير من الحالة  -15  
 الغازية -السائلة  -السائلة     ج -الغازية  -السائلة     ب -الصلبة  -أ

2 

 ج

 :اإلجابة 
 



ثانيال: الصف                                                              علومال:  املادة   
 القياس :املهارة   

 األمثلة :
. يريد خالد أن يعرف مدى سرعة الرياح في حديقة منزله-16  

؟ما األداة التي ينبغي أن يستخدمها  

 اإلجابة

 األنيمومتر -2

مقياس المطر -4الترمومتر          -3األنيمومتر          -2الميزان        -1  



ثانيال: الصف                                                                 علومال:  املادة   

التوقع -املالحظة  :املهارة     

ماء -17: مثلةاأل  ر طول ًل  الشجرة مع تحر ك الشمش في الس   .يتغي 
ن  اكتب بين القوسين الرقم املناسب لكل  حالة من حاالت الظل  املتكو 

 .  للشجرة
 . في الصباح -3قبل الغروب          -2في منتصف اليوم         -1

2 1 3 

 :اإلجابة 



ثانيال: الصف                                                                 علومال:  املادة   

املقارنة  –التلخيص  –القراءة  :املهارة     

 األمثلة: 18-اقرأ ما يلي، ثم أجب:

تقبل جميع اإلجابات المأخوذة من 

 النص أعاله

 :اإلجابة 



ثانيال: الصف                                                               علومال:  املادة   

الترتيب و التصنيفاملالحظة و  :املهارة     

 ل نظامنا 
 
ا بالشكل التالي  الذي يمث

ا
األمثلة :19 -  أجب مستعين

:الشمس ي  
 

 

  

 

 

 

 
.............عدد النجوم فيه يساوي  -أ       

................الكواكب فيه يساوي عدد    -ب     
........دورة زمنية للدوران حول األرض هو رقم قل أالذي له لكوكب ا-ج      

..............برأيك ما هو رقم كوكب األرض؟  -د      

 أ ب ج د

3 1 8 1 
 :اإلجابة 


