ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

مدرسة ..............................
اﻟفصل اﻟدراسﻲ  :اﻷول


ﻟلصﻒ اﻟثانﻲ اﻻﺑتدائﻲ
معلم اﻟمادة

اﻟمشرف اﻟترﺑﻮي

ﻗائد اﻟمدرسة

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

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

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

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) التجربة  -خطة  -أﻻحظ  -أتوقع  -أسأل  -الخطة  -النتائج  -أستنتج (

 
 .................... - ١الضفادع ﻓﻲ أماكن وجودها .
 .................... - ٢هل يؤثر حجم الضفدع ﻓﻲ المساﻓة التﻲ يقفزها .
 .................... - ٣اﻹجابة و أكتبها .
 – ٤أضع  ....................ﻷختبر ﻓكرتﻲ
 – ٥أتبع  ....................و أسجل ....................
 – ٦أعيد  ....................عدة مرات حتﻰ أتحقق من النتائج .
 .................... - ٧ثم أتواصل مع زمﻼئﻲ و أناقشهم ﻓيما استنتجته .

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

المهارة المستهدﻓة :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

تفسير اعتبار النباتات ﻣخﻠوقات حية ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :
) أ ( :هل النباتات مخلوقات حية ؟
...........................................................
) ب (  :اكتب بعض صفات المخلوقات الحية :
 .........................و  ............................و ..............................
==================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
هل تنمو النباتات و تتغير ؟

نعم

ﻻ

==================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :
لكﻲ تعيش النباتات ﻓإنها تحتاج إلﻰ
 .....................و ....................و  .....................و .....................
=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :
النباتات .......................................
) تحصل علﻰ غذائها كامﻼ من التربة  -تصنع غذاءها بنفسها  -ﻻ تحتاج إلﻰ الغذاء (
تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :تﻌداد حاجات النباتات ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
لكﻲ تعيش النباتات و تنمو ﻓإنها تحتاج إلﻰ :
.................................... - ١
.................................... - ٢
.................................... - ٣
.................................... - ٤
=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ √ :

 – ١النباتات تصنع غذاءها بنفسها

)

(

 – ٢ﻻ يحتاج النبات إلﻰ ضوء الشمس لكﻲ ينمو

)

(

================================================

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ) :أ (  ) ب (


)أ(

 :

)ب(

 – ١اﻷوراق

 -تمتص الماء و اﻷﻣﻼح ﻣن التربة

 – ٢الساق

 -تستخدم ضوء الشمس لتصنع الغذاء

 – ٣الجذور

 -ينطﻠق عندﻣا تصنع النباتات غذاءها

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

التاريخ / :

/

 – ٤اﻷكسجين
المهارة المستهدﻓة :

أتقن

١٤ /هـ

لم يتقن

 ينتقل الماء و الغذاء خﻼله .وصف البذرة ﻣع بيان

ﻣصدرها

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) البذرة  -حبوب اللقاح  -الزهرة (
 – ١هﻲ التﻲ تكون البذور

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

 – ٢جزء النبات الذي ينمو و يصير نباتا جديدا

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

 – ٣مسحوق تنتجه الزهرة يساعد ﻓﻲ إنتاج البذور

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

==================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
) الرياح  -أغلفة  -جنين  -الثمار  -نباتات (
 – ١يوجد داخل البذور غذاء يساعد  ...................النبات علﻰ النمو .
 – ٢البذور الصغيرة يمكن أن تحملها  ...................و المياه بعيدا .
 – ٣تحمﻲ  ...................البذور بداخلها .
 – ٤البذور تنمو و تكون  ...................جديدا .
 – ٥البذور لها  ...................تحميها .
===============================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
اكتب اسم اثنين من المخلوقات التﻲ تساعد ﻓﻲ نقل حبوب اللقاح من نبات إلﻰ آخر :

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

................... - ١

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

................... - ٢

المهارة المستهدﻓة  :ترتيب ﻣجموعة صور لمراحل دورة حياة نبات ﻣا ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) سنوات  -دورة الحياة  -أسابيع (
 ................. - ١تبين كيف ينمو المخلوق الحﻲ و يعيش و ينتج أﻓرادا من نوعه
ثم يموت .
 – ٢بعض النباتات يعيش عدة  .................و بعضها يعيش  .................طويلة .
=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
–––

=====
===========================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :
رتب الصور مستخدما اﻷرقام ) ( ٤ – ٣ – ٢ – ١

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

) ( ........

/

) ( ........

التاريخ / :

١٤ /هـ

) ( ........

لم يتقن

أتقن

) ( ........

المهارة المستهدﻓة  :وصف الحيوانات وتصنيفها والمقارنة بينها تبﻌا ً لصفاتها الجسمية ﻣن خﻼل قراءة الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺒﺪﻉ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) ﻓقاريات  -ﻻﻓقاريات (
 – ١تقسم الحيوانات إلﻰ مجموعتين :
أ – مجموعة لها عمود ﻓقري

و تسمﻰ ............................

ب  -مجموعة ليس لها عمود ﻓقري و تسمﻰ ............................
=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
ﻓقاريات

ﻻ ﻓقاريات

=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :

)أ(

)ب(
تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :توضيح كيف تساعد أجزاء جسم الحيوانات )الفقارية،الﻼفقارية( عﻠى توفير حاجاتها

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) جلد  -الحراشف  -زعانف  -خياشيم (
 - ١اﻷسماك لها  ..............لتتنفس  ،و لها  ..............لتسبﺢ .
 – ٢البرمائيات لها  ..............رطب يساعدها علﻰ العيش علﻰ اليابسة و ﻓﻲ الماء .
 – ٣التمساح له جلد خشن و مغطﻰ بـ ..............
================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :

المشﻲ و التسلق

قرنا اﻻستشعار

الحماية و اﻷمان
اﻷرجل

اﻹحساس و التذوق و الشم

الغطاء الخارجﻲ

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :ترتيب ﻣراحل دورة حيوان ﻣا ﻣن خﻼل الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  –––– :

=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
بيضة
شرنقة
ﻓراشة مكتملة النمو
ﻓراشة صغيرة

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

يرقة
المهارة المستهدﻓة  :المقارنة ﻣابين دورة حياة حيوانين ﻣختﻠفين ﻣن خﻼل الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ √ :

دورة حياة الفراشة

دورة حياة الماعز

==================

==================
 -الصغير يشبه آبائه

)

(

 -الصغير يشبه آبائه

)

(

 -يخرج الصغير من البيضة

)

(

 -يخرج الصغير من البيضة

)

(

 -الصغير يولد

)

(

 -الصغير يولد

)

(

 -يتحول شكل الصغير خﻼل دورة حياته ) (

 -يتحول شكل الصغير خﻼل دورة حياته ) (

(

) (

 -هذا الحيوان من الفقاريات

)

 -هذا الحيوان من الﻼﻓقاريات

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :توضيح كيفية استخدام الحيوانات والنباتات لمواطنها

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳊﺒﻴﺐ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ   :
) الذي – ﻓيه  -المكان  -و الحيوانات  -تعيش  -النباتات (

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

=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
) غذاء  -التربة  -مأوى  -ضوء الشمس  -لﻺ ختباء  -النباتات  -حيوانات (

 – ١ﻓﻲ الموطن تجد الحيوانات ما تحتاج إليه من  ...............و  ...............و ماء.
 – ٢تحتاج النباتات ﻓﻲ موطنها إلﻰ  ...............و الماء و ...............
 – ٣بعض الحيوانات تجد غذاءها ﻓﻲ  ...............التﻲ تنمو ﻓﻲ موطنها كما تتغذى
بعض الحيوانات علﻰ  ...............أخرى .
 – ٥تستخدم الحيوانات موطنها  ...............والنوم .

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :تكوين سﻠسﻠة غذائية في ﻣوطن ﻣا بترتيب ﻣجموعة ﻣن الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) مفترس  -السلسلة الغذائية  -ﻓريسة  -الشمس (
 ....................... – ١هﻲ التﻲ توضﺢ التسلسل الذي
تحصل ﻓيه المخلوقات الحية علﻰ الغذاء .
 – ٢تبدأ معظم سﻼسل الغذاء بـ .......................
 – ٣الحيوان الذي يصطاد حيوانات أخرى ليتغذى عليها يسمﻰ ........................
أما الذي يصطاده الحيوان المفترس ﻓيسمﻰ ....................
==============================================

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ   :

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

........

........
........
........
تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :تحديد الفريسة والمفترس في السﻠسﻠة الغذائية ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :



==============================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
المفترس .......................... :

الفريسة ......................... :

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

لم يتقن

أتقن

المهارة المستهدﻓة  :التمثيل لبﻌض المخﻠوقات الحية التي تﻌيش في ﻣواطن ﻣختﻠفة ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
الغابة

الصحراء الحارة

الغابة المطرية

المنطقة القطبية

===========================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :تسمية بﻌض أشكال اليابسة ) × (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) منبسطة  -مرتفعة  -منخفضة  -مختلفة (
 – ١اليابسة لها أشكاﻻ  ، .....................ﻓقد تكون سهوﻻ .......................
أو وديانا  ، ......................أو جباﻻ و تﻼﻻ .............................
===============================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :
) الجبل  -الوادي  -التﻼل  -السهل (
 – ١منطقة منبسطة و واسعة

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

 - ٢منطقة مرتفعة جدا من اليابسة

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

 – ٣مناطق مرتفعة و لكن أقل ارتفاعا من الجبال

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

 – ٤أرض منخفضة بين الجبال و التﻼل

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

==============================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
الصف :

اﻻسم :

/

التاريخ / :

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

١٤ /هـ

لم يتقن

أتقن

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

المهارة المستهدﻓة  :تﻌداد بﻌض ﻣصادر الماء عﻠى اﻷرض

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
) العذب  -اﻷمطار  -المحيط  -الماء  -اﻷنهار (
 – ١ﻻ تستطيع المخلوقات الحية العيش بدون ......................
 – ٢الماء  ...................هو الماء غير المالﺢ ،
و يوجد ﻓﻲ البحيرات و ...............
 ...................... - ٣تجمع كبير و عميق من الماء المالﺢ .
 – ٤من مصادر الماء العذب ماء .......................
================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

 √ :

 – ١تغطﻲ المحيطات ثﻼثة أرباع اﻷرض

)

(

 – ٢تستطيع الحيوانات الشرب من ماء البحار

)

(

 – ٣عند النظر إلﻰ اﻷرض من الفضاء يبدو الماء باللون اﻷزرق

)

(

 – ٤يمكن لﻸسماك أن تعيش خارج الماء

)

(

 – ٥من مصادر الماء العذب اﻵبار

)

(

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :ﻣﻌرفة ﻣفهوم )الصخور ،المﻌادن،التربة (

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :
المعادن

 -اﻷجزاء الصلبة غير الحية من اﻷرض .

الصخور

 خليط من ﻓتات الصخور و بقايا النباتاتو الحيوانات الميتة .

التربة

 ﻓتات من التربة و الصخور تحتاج إليها النباتاتو الحيوانات .

=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ √ :

 

 

 

 – ١الموارد الطبيعية هﻲ اﻷشياء التﻲ يحصل عليها الناس من اﻷرض و يستعملونها ) (
 – ٢الماء و الهواء و الصخور و النباتات ليست موارد طبيعية

) (

 – ٣تختلف الصخور عن بعضها ﻓﻲ الشكل و الحجم و الملمس

) (

 – ٤المعادن جميعها لها نفس اللون و الشكل

) (

 – ٥استخدم اﻹنسان الصخور كأدوات منذ آﻻف

) (

=================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :
 – ١المعدن الذي يستخدم ﻓﻲ صنع القلم الرصاص ) الكوارتز  -الجراﻓيت – الفلورايد (
 - ٢المعدن الذي يستخدم ﻓﻲ صنع معجون اﻷسنان ) الكوارتز  -الجراﻓيت – الفلورايد (

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻋﻠﻮﻡ
اﻻسم :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لم يتقن

المهارة المستهدﻓة  :وصف اﻷشياء التي تكون التربة ﻣن خﻼل قراءة الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :  :
) النباتات  -الدبال  -الصخور  -الحيوانات (
 - ١التربة خليط من ﻓتات  ، ....................و قطع صغيرة من بقايا
 ..........................و  .....................الميتة .
ت ال ُمتَ َح ِلّلَ ِة.
ت َوا ْل َحيَ َوانَا ِ
 .................. - ٢ت ُ ْربَةٌ تَحْ ِوي ا ْل َكثِير ِم َن بَقَايَا النﱠبَاتَا ِ
================================================
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ   :
التربة الرملية

التربة السطحية

التربة الطينية

تنبيهات ﻟﻮﻟﻲ اﻷمر  :اﻷسئلة حﻮل مهارة واحدة ﻓﻘﻂ  .ﻻ يزيد عددها عﻦ عشرة أسئلة حﻮل اﻟمهارة اﻟﻮاحدة  .ﻻ يتم احتساب درجات
علﻰ اﻟفﻘرات  .يتم تحديد اﻟمستﻮى و إتﻘان اﻟمهارة وﻓﻘا ﻟعﻼمات اﻟصح واﻟخطأ ﺑﻮﺿﻊ عﻼمة أتﻘﻦ أو ﻟم يتﻘﻦ  .ﻣﻌﻠم المادة :

