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مارس 2020
املستوى:الثانية ابتدائي ()2AP
اختبار الفصل الثاني يف مادة الرتبية العلمية
 -1ألون بطاقة العبارة الصحيحة2( :ن)
 األرنب يصطاد ويفترس . تدافع الحيوانات عن صغارها و تجلب لهم الطعام . العائلة عند الحيوانات تتكون من األنثى والصغار. أصطاد العصافير و أهدم أعشاشها . -2أكمل الفراغات التالية 2( :ن)
 تتغذى بعض الحيوانات على األعشاب وتسمى آكالت ........و تتغذىحيوانات أخرى على اللحوم وتسمى آكالت............
 من أجل التكاثر يشترط تواجد........و.......معا.-3أربط كل ذكر بأنثى 2( :ن)
األسد

القط

الديك

الثور

الهرة

الدجاجة

البقرة

اللبؤة

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :
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-4أربط بين النشاط ووقته2( :ن)
*

* 12:30

-أدخل الى القسم على الساعة

-أستيقظ في الصباح على الساعة *

* 08:30

-أتناول الغداء على الساعة

*

* 07:00

-أراجع دروسي على الساعة

*

* 17:00

 -5صنف في الجدول الحيوانات التالية2( :ن)
الفيل – الخروف – الكلب – القط – السلحفاة – الزرافة – الذئب – القرش .

آكالت اللحوم

آكالت العشب
............................

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

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

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

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

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

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :
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التصحيح النموذجي إلختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية
الثانية إبتدائي
 -1ألون بطاقة العبارة الصحيحة2( :ن)
األرنب يصطاد ويفترس .تدافع الحيوانات عن صغارها و تجلب لهم الطعام .العائلة عند الحيوانات تتكون من األنثى والصغار.أصطاد العصافير و أهدم أعشاشها . -2أكمل الفراغات التالية 2( :ن)
تتغذى بعض الحيوانات على األعشاب وتسمى آكالت .العشب.و تتغذى حيواناتأخرى على اللحوم وتسمى آكالت.اللحم..
من أجل التكاثر يشترط تواجد...األنثى.و.الذكر.معا.-3أربط كل ذكر بأنثى 2( :ن)
األسد

القط

الديك

الهرة

الدجاجة

البقرة

الثور

اللبؤة

-4أربط بين النشاط ووقته2( :ن)
-أدخل الى القسم على الساعة

12:30

-أستيقظ في الصباح على الساعة

08:30

أتناول الغداء على الساعة-أراجع دروسي على الساعة

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

07:00
17:00

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

 -5صنف في الجدول الحيوانات التالية2( :ن)
الفيل – الخروف – الكلب – القط – السلحفاة – الزرافة – الذئب – القرش .

آكالت اللحوم

آكالت العشب
.....الفيل الخروف السلحفاة.
......الزرافة..............

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

..الكلب

القط

الذئب ...

القرش...
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