
التطبيق الرابع  في مادة االجتماعيات للصف الثاني االبتدائي- الفصل الدراسي 
الثاني 

 مدرسة قاللي االبتدائية للبنين 
للعام الدراسي 2021-2022م 

الدروس المطلوبة : العالم من حولنا  
التاريخ: يوم االثنين الموافق 23مايو 2022 م  

اتبع اإلرشادات والتعليمات الخاصة بتنفيذ التطبيق والمحددة في اآلتي: 
راجع الدروس والموضوعات المقررة جيًدا حتى تجتاز التطبيق وتتقن الكفايات المطلوبة. 

اختر مكاًنا ھادًئا ومناسًبا إلنجاز التطبيق. 
اقرأ الدعاء التالي: "ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقھوا قولي، بسم هللا الفتاح اللھم ال سھل إال ما جعلته سھًال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سھًال يا أرحم الراحمين". 

سجل اسمك الثالثي واختر صفك والفرقة. 
اقرأ السؤال جيًدا قبل البدء باإلجابة عنه. 

أجب عن أسئلة التطبيق مرة واحدة فقط، مع العلم أنه لن تحتسب درجة االستجابات األخرى. 
يرجى االعتماد على نفسك في الحل، فأنت قادر أيھا المثابر الصغير 

 . Submitعند االنتھاء من اإلجابة عن أسئلة التطبيق اضغط كلمة إرسال أو
 سيتم احتساب درجة ھذا التطبيق ورصدھا في ملفك. 

تمنياتنا لك بالنجاح والتوفيق 

إعداد معلمتي المادة : أ. ھنا عطيه الرفوع   أ. عائشة ھشام علي 
منسقة القسم أ. دالل  مصلح العنزي 

المديرة المساعدة أ. نصرة سيف الغافري 
 مديرة المدرسة أ. خلود  إبراھيم السعدون 
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* مطلوب

سيسجل هذا النموذج اسمك. الرجاء كتابة اسمك. *
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1

اختر صفك األساسي  * 

ثاني فرقة 1

ثاني فرقة 2
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أسماء طالب ثاني فرقة 1

5/30/2022



2

الصف الثاني فرقة 1 * 

إبراهيم خليل ابراهيم الحادي

أحمد راشد عبدالرحمن اليا��

أحمد علي صقر عثمان

احمد محمد محمدى الت��وى

ادهم سمير عبدالبارى عبدالباقى

أكرم حمود سعيد ال��عبي

الحسين عمر خليل بورشيد

انس خالد مهنى طلب

جمعان عبدهللا جمعان العجمي

خليفة اياد خلف الفرج

خليفة عبدالحكيم مهيوب ن��

خليفة نا�� محمد جاسم

خليفه محمد سعد بن دينه

سعد جمال احمد الحاي

سعود عبدالعزيز شكري طلحه

5/30/2022سيف علي خالد سيف



شاهين علي شاهين قبيلي

عبدالرحمن احمد محمود خراز

عبدهللا بدر عبدهللا النظار

عبدهللا عصام علي حمد

عبدهللا محمد احمد هاشم

فيصل محمد عتيق القودري

محمد بشير النجار

محمد عمار عبدالغني علي

محمد متعب محمد العنزي

محمد نبيل علي ا��حرق

محمد يوسف نا�� عبدهللا

مهاب محمد الهم محمد

نايف لقمان عدنان التميم

نواف محمد فاضل الصيادي

يوسف احمد العمودي

يوسف عمر جمال الق��ف

يوسف محمد عبدالرحمن عفيفي
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أسماء طالب ثاني فرقة 2
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الصف الثاني فرقة 2 * 

أحمد محمد عبداللطيف الجار

اسماعيل محمود تنوير عبدالرزاق

حمد عي�� احمد الفتيني

خ��د خالد حسين الهليل

خليفه علي خليفه الحادي

سلطان مزيد من�� المنتفجي

سلمان عي�� قاسم الخليفي

سيف هللا خان زاد� الماس خان افريدي

ط��ل علي حسين الخزامي

عبدالرحمن خالد صالح الجسمي

عبدالرحمن علي سالم الخ��قي

عبدالرحمن هشام عبدالرحيم العو��

عبدالرحمن يوسف سعد المضلع

عبدالعزيز احمد عبدالصمد محمد

عبدهللا فيصل عبدهللا عبدالغفار

5/30/2022علي عبد� مثنى الزريقي



عمر عبدالعزيز وحيد بخش محمود

فيصل احمد حمد بن عتيق

فيصل فهد فهد زيراق

محمد جاسم محمد الحايكي

محمد جمال احمد هاشم

محمد خالد ابراهيم بحري

محمد خليفه محمد النزر

محمد سلمان نصير احمد بيان

محمد عبدالعزيز محمد البنعلي

محمد فاضل عباس كرم

محمد منير محمد بردوم

محمد نايف نا�� الدو��ي

محمد ياسين فاريحي

ن�� عبد هللا علي السيد

نواف محمد صالح البسار�

نوح محمد بشير خان

يا�� عبدالس��م عبدهللا الحميقاني

ياسين ابراهيم السيد عوض

5/30/2022يوسف منت�� احمد العمودي
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اقرأ األسئلة التالية جيًدا ثم تأكد من حلك 

4

اختار اإلجابة الصحيحة مما يلي :-
- عدد القارات في العالم  .................. 

 * 
(2 نقطة)

6

7

5

5

تقع البحرين في قارة  ................ * 
(2 نقطة)

آسيا 

أفريقيا 

أوروبا 
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تقع استراليا في قارة ................ * 
(2 نقطة)

أوروبا 

أوقيانيا 

آسيا 

7

تقع قلعة عراد في ...................... * 
(2 نقطة)

م�� 

البحرين

قطر 
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العلم الذي عليه ال إله إال هللا محمد رسول هللا ھو علم  : * 
(2 نقطة)

البحرين

السعودية

ا��ردن 

9

أصغر قارة من قارات العالم ھي .........................:- * 
(2 نقطة)

أمريكا الشمالية 

أوقيانيا

أفريقيا 
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تتميز القارة القطبية الجنوبية بالجو : * 
(2 نقطة)

الحار 

المعتدل 

البارد

11

تقع الواليات المتحدة األمريكية في قارة ...............: * 
(2 نقطة)

أمريكا الشمالية 

أوروبا

أمريكا الجنوبية
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تقع مكة المكرمة في دولة .................................: * 
(2 نقطة)

الكويت

البحرين

السعودية 

13

تقع األھرامات في دولة .................... * 
(2 نقطة)

المغرب 

فلسطين 

م�� 
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أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:  
تقع الصين في قارة ...................... 

 * 
(2.5 نقطة)

 

15

أكمل الفراغات التالية بالكلمة المناسبة :  
ھذا علم دولة .................. * 

(2.5 نقطة)
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لم يتم إنشاء هذا المحتوى أو اعتماد� من قبل Microsoft. سيتم إرسال البيانات التي ترسلها إلى مالك النموذج.

Microsoft Forms
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