


 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  الثاني االبتدائيالثاني االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  العلومالعلوم  المادةالمادة
  

  دها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عد تنبيهات لولي األمر  :
      على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .                       

    معلم المادة : 

  





    











  





















 أعرف ما يلي :

 ما سبب حدوث الليل والنهار
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 أكمل الفراغات التالية:

 أقارن كيف تختلف نشاطات الناس في النهار عنها في الليل
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 أضع الكلمات التالية في الفراغات المناسب

 نموذج السؤال
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 في الصور التالية بالمناسب من الصور صل التغير 

 االنصهار

التغير 
 الكميائي

التغير 
 الفزيائي

 التكثف
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 بالكلمة المناسبة مما يلي : أكمل كال من الجمل التالية

 أي الصوتين تبين تغيرا فزيائيا ؟ أو تغيرا كيميائيا  
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 أصل المفردات بالصور المناسبة 

  االحتكاك

 القوة

 الجاذبية

 افرالتن



 
  أوراق العمل لقياس المهاراتأوراق العمل لقياس المهارات 

  هـهـ  ١٤١٤/          /       /          /         التاريخالتاريخ  الثاني االبتدائيالثاني االبتدائي  الصفالصف

  أتقن                          لم يتقنأتقن                          لم يتقن  مدى اإلتقانمدى اإلتقان  العلومالعلوم  المادةالمادة
  

  دها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عد تنبيهات لولي األمر  :
      على الفقرات . يتم تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .                       

    معلم المادة : 

  





    







    





  

















 نموذج السؤال
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 أمأل الجدول التالي بالمناسب 

 ال يجذب يجذب

 أعرف المفردات التالية


