
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثاني 

 المادة : تربية وطنية 

 االسم : ..................

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     
Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ورقة عمل كوكب األرض

 
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 

 -انهيم –األزرق  –انشتاء  -انفصىل األربؼت  –انىهار  –انكرة األرظيت  –) انقمر 

 انيابست ( –انصيف 

 

 أبدأ ػىد طهىع انشمس فأوا ........................... -1

 

 ......تغسر األمطار في فصم ......................... -2

 

 انكرة انتي يؼيش ػهيها اإلوسان هي .................................. -3

 

 نىن انماء هى انهىن ................................... -4

 

 ............   أوير األرض نيالً.أوا .................... -5

 

 أذهب إنى انبحر في فصم .......................... -6

 

  .ض مه ......................... وانماءيتكىن كىكب األر -7

 

  .يىتج مه دوران االرض حىل وفسها ...................... وانىهار -8

 

 يىتج مه دوران األرض حىل انشمس ............................... -9

 

  ( أماو اإلجابت انصحيحت :  √ظغ إشارة ) 

   

 )                 (              يظهر انقمر في انهيم                            -

 انكرة األرظيت تشبه انمربغ                                )                 (  -

 انكرة األرظيت نىوها أبيط وأسىد                       )                 ( -

 (         تتساقط أوراق األشجار في انشتاء                        )                 -
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 . انىهارأبدأ ػىد طهىع انشمس فأوا    -11

 

 . انشتاء تغسر األمطار في فصم -11

 

 . انكرة االرظيتانكرة انتي يؼيش ػهيها اإلوسان هي   -12

 

 . االزرقنىن انماء هى انهىن   -13

 

 أوير األرض نيالً.           انقمرأوا      -14

 

 . انصيف أذهب إنى انبحر في فصم    -15

 

 وانماء.       انيابستيتكىن كىكب األرض مه    -16

 

 . وانىهار       انهيم يىتج مه دوران االرض حىل وفسها     -17
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