عــلـــوم

األسئلة
اهلواء ومكوناته
أ) أكًم انجًم اِتُح يًا تٍُ انقىسٍُ -:

(انُُتزوجٍُ – ال َزي – ال َستطُع – ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء –
األكسجٍُ – خهُط)
 غاس َ .................ذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء. انهىاء  .................يٍ غاساخ يخرهفح. َ .................شغم أكثز َسثح فٍ دجى انهىاء.  .................انهىاء.  .................أٌ َعُش تذوٌ انهىاء. َ ................. .................شغم أصغز َسثح يٍ دجى انهىاء.ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -انهىاء خهُط يٍ غاساخ يرشاتهح.

(

)

 -انُُرزوجٍُ َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

(

)

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

َ -رُفس غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء.

(

)

 -األكسجٍُ َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

(

)

 -ال َزي انهىاء ونكٍ َشعز ته.

(

)

 -انهىاء هاو جذًا نهكائُاخ انذُح.

(

)

صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب)-:
 -1انُُرزوجٍُ

 -خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

 -2انهىاء

َ -ذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

 -3ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء.

َ -شغم انًزكش األول يٍ دجى انهىاء.

 -4األكسجٍُ.

 -أصغز َسثح فٍ دجى انهىاء.

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

أهمية الغازات
أ) يٍ أكىٌ -:
 -أَا غاس ساو – أدرم أصغز يزكش فٍ دجى انهىاء.

().......................

 -أَا غاس أساعذ فٍ ذُفس انكائُاخ انذُح.

().......................

 -أَا غاس أسرخذو فٍ نذاو انسُاراخ.

().......................

 -أَا غاس أسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

().......................

 -أَا غاس أدرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

().......................

 -أَا غاس أسرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

().......................

 -أَا خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

().......................

ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -انُُرزوجٍُ َسرخذو فً نذاو انسُاراخ.

(

)

 -األكسجٍُ َساعذ فٍ انرُفس ذذد انًاء.

(

)

 -ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ َسرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

(

)

 -انُُرزوجٍُ َسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

(

)

 -األكسجٍُ غاس ساو.

(

)

اختز يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب) -:
 -1األكسجٍُ

َ -سرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

 -2ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ

َ -سرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

 -3انُُرزوجٍُ

َ -ساعذ فٍ نذاو انسُاراخ.
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

ال ـم ــاء
أ) أكًم انجًم اِتُح-:
 يٍ أَىاع انًاء ................... ، .................. َذصم عهً انًاء انعذب يٍ ................... ذىجذ انًُاج انًانذح فٍ ................... ، .................. َساعذ انًاء فٍ  ..................انُثاذاخ. انكائُاخ انذُح  ..................انًاء انعذب. َسرخذو انًاء انعذب فٍ  ..................انطعاو.ب) أكتة اسى كم يزدهح يٍ يزادم دورج انًاء.

سذة – تخار ياء – أيطار – ياء – دزارج انشًس
............
......
............
......

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

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

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

ج) أكًم يًا تٍُ انقىسٍُ -:

(انًاء – تشزب – انسذة – تخار ياء – عذب – انثذار)
 َرصاعذ تخار انًاء إنً انسًاء وَكىٌ ................... انذزارج ذذىل انًاء إنً ................... انكائُاخ انذُح  ..................انًاء انعذب. َسرخذو ياء  ..................نطهً انطعاو. َ ..................أذً يُها انًاء انًانخ.َ .................. -ساعذ انُثاذاخ عهً انًُى.
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

الغذاء
أ) أكًم يا َأتٍ -:
 َقسى انغذاء إنً ثالثح يجًىعاخ ................... ، .................. ، .................. يجًىعح انطاقح ذكىٌ غُُح تـ ................... انغذاء َساعذ فٍ  ..................انجسى. يجًىعح انثُاء ذذرىي يىاد غُُح تـ ................... انغذاء َذًُُا يٍ ................... انسًك وانثُط أيثهح يٍ يجًىعح ................... انخثش يٍ يجًىعح ................... انفاكهح يٍ يجًىعح .................... يجًىعح  ...................ذذرىي يىاد غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -يجًىعح انطاقح غُُح تانثزوذٍُ.

(

)

 -يجًىعح انثُاء يٍ أيثهرها انهذىو وانفىل.

(

)

 -يجًىعح انذًاَح غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.

(

)

 -انغذاء َعطُُا انطاقح.

(

)

 -انغذاء ال َذًُُا يٍ األيزاض.

(

)

َ -ساعذَا انغذاء عهً انًُى.

(

)

َ -ركىٌ انغذاء يٍ يجًىعراٌ فقط.

(

)

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

ب) صم كم صىرج تانًجًىعح انخاصح تها-:
يجًىعح انثُاء
يجًىعح انطاقح
يجًىعح انذًاَح
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

الغذاء الـمتوازن
أ) كىٌ يٍ انعُاصز انساتقح وجثح غذائُح يتىاسٌ وادذج-:
فاصىنُا – فىل – أرس – نثٍ – خثش – سًك – نذىو – تفاح – نًُىٌ – تطاطس –
تزتقال – دجاج – دهىي – تُط – عسم – يزتً.
يجًىعح انذًاَح
يجًىعح انطاقح
يجًىعح انثُاء

ب) أكًم:
 َرُاول اإلَساٌ عذ د  ..........وجثاخ غذائُح فٍ انُىو. انىجثح انًرىاسَح ذذرىي عهً  ................... ، ................... ، ...................و....................
 َرُاول فٍ انصثاح وجثح .................... َرُاول فٍ انًساء وجثح .................... َجة أٌ َرُاول اإلَساٌ وجثح ....................ج) ظع عاليح (√) أو (×)-:
)
(
 ال َجة أٌ َأكم وجثح يرىاسَح.)
(
 ًَكٍ أٌ ذذرىي وجثح األفطار خثش ونثٍ وعسم.)
(
 ذذرىي وجثح انغذاء عهً خعزواخ وفىاكه ونذىو وأرس.د) دذد أٌ انىجثاخ اِتُح يتىاسَح ظع أيايها عاليح (√) وأَها غُز يتىاسَح وظع
أيايها عاليح (×)-:
)
 خثش – نثٍ( . فىل – خثش – نثٍ – تُط( .)
 -نذىو – أرس( .

الصف الثاني اإلبتدائي

 أرس – سًك – سهطح( . -فاكهح وخعزواخ فقط) ( .

)
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عــلـــوم

منوذج إمتحان ()1
أ) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -األكسجٍُ َذرم انًزكش األول يٍ دجى انهىاء.

(

)

َ -سرخذو غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ فٍ إطفاء انذزائق.

(

)

 -كم انًاء يٍ دىنُا ياء عذب.

(

)

 -األرض ذذور دىل انشًس يزج كم سُح.

(

)

َ -جة عهُُا ذُاول وجثح غذائُح يرىاسَح.

(

)

ب) أكًم انجًم اِتُح -:
 -1انشًس كزج كثُزج جذًا يٍ  ، .............األرض كزج كثُزج يٍ . ..............
َ ................... ................... -2شغم أصغز َسثح فٍ دجى انهىاء.
 -3ذىجذ انًُاج انًانذح فٍ .................... ، ...................
 -4يجًىعح  ...................ذذرىي يىاد غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

ج) صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثها يٍ انعًىد (ب) -:
(ب)

(أ)
 -1يجًىعح انثُاء

 -خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

 -2انُُرزوجٍُ

َ -ركىٌ َرُجح ذصاعذ تخار انًاء نهسًاء.

 -3انهىاء

 -انهذىو وانذجاج وانفىل.

 -4انسذة

َ -شغم أكثز َسثح يٍ دجى انهىاء.

د) أكتة اسى كم يزدهح يٍ يزادم دورج انًاء.

سذة – تخار ياء – أيطار – ياء – دزارج انشًس
............
.......
...........
........

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

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

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

هـ) يٍ أكىٌ -:
 -أَا غاس أسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

()...................

 -أَا كزج كثُزج جذًا يٍ انُار أعطً انعىء وانذزارج.

()...................

 -اَا أدذز َرُجح دوراٌ األرض دىل َفسها كم  24ساعح.

()...................

 -أَا أذكىٌ يٍ تخار انًاء انًرصاعذ إنً انسًاء يٍ دزارج انشًس)...................( .
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

منوذج إمتحان ()2
 )1ظع عاليح (√) أو (×)-:
 .1انهىاء خهُط يٍ غاساخ يرشاتهح.

(

)

َ .2رُفس غاس األكسجٍُ.

(

)

 .3انُُرزوجٍُ َسرخذو فٍ إطفاء انذزائق .

(

)

َ .4ساعذ انًاء انعذب فٍ ًَى انُثاذاخ .

(

)

 .5يجًىعح انطاقح يٍ أيثهرها انهذىو وانفىل .

(

)

 .6انشًس كزج كثُزج يٍ انُار .

(

)

َ .7جة ذُاول وجثح يرىاسَح .

(

)

 )2أكتة اسى كم غاس فٍ يكاَه انصذُخ:
(انُُتزوجٍُ  -األكسجٍُ  -ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ)

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

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

الصف الثاني اإلبتدائي
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عــلـــوم

يٍ أكىٌ:
 أَا غاس ساو أدرم أصغز يزكش فٍ دجى انهىاء. أَا آذٍ فٍ وجىد ظىء انشًس. -أَا أذكىٌ يٍ تخار انًاء انًرصاعذ نهسًاء.

()............................
()...................
()...................

اكًم انجًم اِتُح:
.1
.2
.3
.4
.5

َأخذ انًهخ يٍ .................... ، ...................
يجًىعح انطاقح غُُح ...................
َرُاول االَساٌ عذد  ...................وجثاخ غذائُح فٍ انُىو.
انشًس هٍ يصذر ....................
 ...................أٌ َعُش تذوٌ انهىاء.

صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب):
 .1انهىاء

َذرىٌ عهً انفُرايُُاخ وانًعادٌ.

 .2انًاء انعذب

َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

 .3يجًىعح انذًاَح

َركىٌ يٍ  3يجًىعاخ.

 .4انغذاء

خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

 .5األكسجٍُ

َسرخذو فٍ طهٍ انطعاو.

صُف األطعًح انتانُح فٍ يجًىعتها انصذُذح:
(فاصىنُا  -تُط  -عسم  -سًك  -نًُىٌ  -دهىي  -أرس)
يجًىعح انثُاء

يجًىعح انذًاَح

يجًىعح انطاقح

.......... - ..........

............. - ............

- ......... - ............

..........
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

اإلجابة
اهلواء ومكوناته
أ) أكًم انجًم اِتُح يًا تٍُ انقىسٍُ -:

(انُُتزوجٍُ – ال َزي – ال َستطُع – ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء –
األكسجٍُ – خهُط)
 غاس األكسجٍُ َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء. انهىاء خهُط يٍ غاساخ يخرهفح. انُُتزوجٍُ َشغم أكثز َسثح فٍ دجى انهىاء. ال َزي انهىاء. ال َستطُع أٌ َعُش تذوٌ انهىاء. ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء َشغم أصغز َسثح يٍ دجى انهىاء.ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -انهىاء خهُط يٍ غاساخ يرشاتهح.

(×)

 -انُُرزوجٍُ َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

(×)

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

َ -رُفس غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء.

(×)

 -األكسجٍُ َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

(√)

 -ال َزي انهىاء ونكٍ َشعز ته.

(√)

 -انهىاء هاو جذًا نهكائُاخ انذُح.

(√)

صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب)-:
 -1انُُرزوجٍُ

 -خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

 -2انهىاء

َ -ذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

 -3ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء.

َ -شغم انًزكش األول يٍ دجى انهىاء.

 -4األكسجٍُ.

 -أصغز َسثح فٍ دجى انهىاء.

الصف الثاني اإلبتدائي
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

أهمية الغازات
أ) يٍ أكىٌ -:
 -أَا غاس ساو – أدرم أصغز يزكش فٍ دجى انهىاء.

(ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ)

 -أَا غاس أساعذ فٍ ذُفس انكائُاخ انذُح.

(األكسجٍُ)

 -أَا غاس أسرخذو فٍ نذاو انسُاراخ.

(األكسجٍُ)

 -أَا غاس أسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

(انُُتزوجٍُ)

 -أَا غاس أدرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

(األكسجٍُ)

 -أَا غاس أسرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

(ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ)

 -أَا خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

(انهىاء)

ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -انُُرزوجٍُ َسرخذو فً نذاو انسُاراخ.

(×)

 -األكسجٍُ َساعذ فٍ انرُفس ذذد انًاء.

(√)

 -ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ َسرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

(√)

 -انُُرزوجٍُ َسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

(√)

 -األكسجٍُ غاس ساو.

(×)

اختز يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب) -:
 -1األكسجٍُ

َ -سرخذو فٍ إطفاء انذزائق.

 -2ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ

َ -سرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

 -3انُُرزوجٍُ

َ -ساعذ فٍ نذاو انسُاراخ.
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الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

ال ـم ــاء
أ) أكًم انجًم اِتُح-:
 يٍ أَىاع انًاء ياء عذب  ،ياء يانخ . َذصم عهً انًاء انعذب يٍ األَهار. ذىجذ انًُاج انًانذح فٍ انثذار  ،انًذُطاخ . َساعذ انًاء فٍ ًَى انُثاذاخ. انكائُاخ انذُح تشزب انًاء انعذب. َسرخذو انًاء انعذب فٍ طهً انطعاو.ب) أكتة اسى كم يزدهح يٍ يزادم دورج انًاء.

سذة – تخار ياء – أيطار – ياء – دزارج انشًس
ياء

أيطار

دزاراج شًس

تخار ياء
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ج) أكًم يًا تٍُ انقىسٍُ -:

(انًاء – تشزب – انسذة – تخار ياء – عذب – انثذار)
 َرصاعذ تخار انًاء إنً انسًاء وَكىٌ انسذة. انذزارج ذذىل انًاء إنً تخار ياء . انكائُاخ انذُح تشزب انًاء انعذب. َسرخذو ياء عذب نطهً انطعاو. انثذار َأذً يُها انًاء انًانخ. -انًاء َساعذ انُثاذاخ عهً انًُى.

الصف الثاني اإلبتدائي

()18

الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

الغذاء
أ) أكًم يا َأتٍ -:
 َقسى انغذاء إنً ثالثح يجًىعاخ انثُاء  ،انطاقح  ،انذًاَح . يجًىعح انطاقح ذكىٌ غُُح تـ انكزتىهُذراخ. انغذاء َساعذ فٍ تُاء انجسى. يجًىعح انثُاء ذذرىي يىاد غُُح تـ انثزوتٍُ. انغذاء َذًُُا يٍ األيزاض. انسًك وانثُط أيثهح يٍ يجًىعح انثُاء. انخثش يٍ يجًىعح انطاقح . انفاكهح يٍ يجًىعح انذًاَح. يجًىعح انذًاَح ذذرىي يىاد غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.ب) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -يجًىعح انطاقح غُُح تانثزوذٍُ.

(×)

 -يجًىعح انثُاء يٍ أيثهرها انهذىو وانفىل.

(√)

 -يجًىعح انذًاَح غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.

(√)

 -انغذاء َعطُُا انطاقح.

(√)

 -انغذاء ال َذًُُا يٍ األيزاض.

(×)

َ -ساعذَا انغذاء عهً انًُى.

(√)

َ -ركىٌ انغذاء يٍ يجًىعراٌ فقط.

(×)
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ب) صم كم صىرج تانًجًىعح انخاصح تها-:
يجًىعح انثُاء
يجًىعح انطاقح
يجًىعح انذًاَح
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الغذاء الـمتوازن
أ) كىٌ يٍ انعُاصز انساتقح وجثح غذائُح يتىاسٌ وادذج-:
فاصىنُا – فىل – أرس – نثٍ – خثش – سًك – نذىو – تفاح – نًُىٌ – تطاطس –
تزتقال – دجاج – دهىي – تُط – عسم – يزتً.
يجًىعح انذًاَح
يجًىعح انطاقح
يجًىعح انثُاء
فاصىنُا – نًُىٌ –
أرس – خثش –
سًك – نذىو –
تفاح – تزتقال
دجاج – تُط – تطاطس – دهىي –
عسم – يزتً
نثٍ – فىل
ب) أكًم:
 َرُاول اإلَساٌ عذ د  3وجثاخ غذائُح فٍ انُىو. انىجثح انًرىاسَح ذذرىي عهً تزوتُُاخ  ،كزتىهُذراخ  ،فُتايُُاخ و يعادٌ. َرُاول فٍ انصثاح وجثح األفطار. َرُاول فٍ انًساء وجثح انعشاء. َجة أٌ َرُاول اإلَساٌ وجثح يتىاسَح .ج) ظع عاليح (√) أو (×)-:
(×)
 ال َجة أٌ َأكم وجثح يرىاسَح.(√)
 ًَكٍ أٌ ذذرىي وجثح األفطار خثش ونثٍ وعسم.(√)
 ذذرىي وجثح انغذاء عهً خعزواخ وفىاكه ونذىو وأرس.د) دذد أٌ انىجثاخ اِتُح يتىاسَح ظع أيايها عاليح (√) وأَها غُز يتىاسَح وظع
أيايها عاليح (×)-:
 أرس – سًك – سهطح)√( . خثش – نثٍ)×( . فاكهح وخعزواخ فقط)×( . فىل – خثش – نثٍ – تُط)√( . -نذىو – أرس)×( .
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منوذج إمتحان ()1
أ) ظع عاليح (√) أو (×)-:
 -األكسجٍُ َذرم انًزكش األول يٍ دجى انهىاء.

(×)

َ -سرخذو غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ فٍ إطفاء انذزائق.

(√)

 -كم انًاء يٍ دىنُا ياء عذب.

(×)

 -األرض ذذور دىل انشًس يزج كم سُح.

(√)

َ -جة عهُُا ذُاول وجثح غذائُح يرىاسَح.

(√)

ب) أكًم انجًم اِتُح -:
 -1انشًس كزج كثُزج جذًا يٍ انُار  ،األرض كزج كثُزج يٍ انصخىر.
 -2ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ وتخار انًاء َشغم أصغز َسثح فٍ دجى انهىاء.
 -3ذىجذ انًُاج انًانذح فٍ انثذار  ،انًذُطاخ.
 -4يجًىعح انذًاَح ذذرىي يىاد غُُح تانفُرايُُاخ وانًعادٌ.
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ج) صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثها يٍ انعًىد (ب) -:
(ب)

(أ)
 -1يجًىعح انثُاء

 -خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.

 -2انُُرزوجٍُ

َ -ركىٌ َرُجح ذصاعذ تخار انًاء نهسًاء.

 -3انهىاء

 -انهذىو وانذجاج وانفىل.

 -4انسذة

َ -شغم أكثز َسثح يٍ دجى انهىاء.

د) أكتة اسى كم يزدهح يٍ يزادم دورج انًاء.

سذة – تخار ياء – أيطار – ياء – دزارج انشًس
ياء

أيطار

دزارج شًس

تخار ياء
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هـ) يٍ أكىٌ -:
 -أَا غاس أسرخذو فٍ صُاعح األسًذج.

(انُُتزوجٍُ)

 -أَا كزج كثُزج جذًا يٍ انُار أعطً انعىء وانذزارج.

(انشًس)

 -اَا أدذز َرُجح دوراٌ األرض دىل َفسها كم  24ساعح.

(انهُم وانُهار)

 -أَا أذكىٌ يٍ تخار انًاء انًرصاعذ إنً انسًاء يٍ دزارج انشًس.

(تخار انًاء)
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منوذج إمتحان ()2
 )1ظع عاليح (√) أو (×)-:
 .8انهىاء خهُط يٍ غاساخ يرشاتهح.

(×)

َ .9رُفس غاس األكسجٍُ.

(√)
(×)

 .11انُُرزوجٍُ َسرخذو فٍ إطفاء انذزائق .

َ .11ساعذ انًاء انعذب فٍ ًَى انُثاذاخ .

(√)

 .12يجًىعح انطاقح يٍ أيثهرها انهذىو وانفىل .

(×)

 .13انشًس كزج كثُزج يٍ انُار .

(√)

َ .14جة ذُاول وجثح يرىاسَح .

(√)

 )2أكتة اسى كم غاس فٍ يكاَه انصذُخ:
(انُُتزوجٍُ  -األكسجٍُ  -ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ)

األكسجٍُ
ثاٍَ اكسُذ انكزتىٌ

انُُتزوجٍُ

الصف الثاني اإلبتدائي

()25

الفصل الدراسي الثاني

عــلـــوم

يٍ أكىٌ:
 أَا غاس ساو أدرم أصغز يزكش فٍ دجى انهىاء. أَا آذٍ فٍ وجىد ظىء انشًس. -أَا أذكىٌ يٍ تخار انًاء انًرصاعذ نهسًاء.

(غاس ثاٍَ أكسُذ انكزتىٌ)
(انُهار)
(انسذة)

اكًم انجًم اِتُح:
َ .6أخذ انًهخ يٍ انثذار  ،انًذُطاخ.
 .7يجًىعح انطاقح غُُح تانكزتىهُذراخ.
َ .8رُاول االَساٌ عذد  3وجثاخ غذائُح فٍ انُىو.
 .9انشًس هٍ يصذر انذُاج.
 .11ال َستطُع أٌ َعُش تذوٌ انهىاء.
صم يٍ انعًىد (أ) يا َُاسثه يٍ انعًىد (ب):
 .6انهىاء

َذرىٌ عهً انفُرايُُاخ وانًعادٌ.

 .7انًاء انعذب

َذرم انًزكش انثاٍَ يٍ دجى انهىاء.

 .8يجًىعح انذًاَح

َركىٌ يٍ  3يجًىعاخ.

 .9انغذاء

خهُط يٍ غاساخ يخرهفح.
َسرخذو فٍ طهٍ انطعاو.

 .11األكسجٍُ

صُف األطعًح انتانُح فٍ يجًىعتها انصذُذح:
(فاصىنُا  -تُط  -عسم  -سًك  -نًُىٌ  -دهىي  -أرس)
يجًىعح انثُاء

يجًىعح انذًاَح

يجًىعح انطاقح

تُط  -سًك

فاصىنُا  -نًُىٌ

دهىي  -عسم  -أرس
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