
 مدرسة الصديق االبتدائية                                                                   

 5102/2/52التاريخ               الصف الثاني                 االسم : _______

ْفَدعِّ   َمَهمَّة عن حياة الض ِّ

ريــطجواب الصَّحيح بِّدائَِّرٍة  بعد مشاَهَدتَك  أَحِّط الْ   :الَقصير  الــشَّ

 

ْفَدعِّ اْلبَْيضَ (  1س  :  تضع اْنثى الض ِّ

 ْرَكِة اْلماءـبِجانِبِ بِ  -ت         ماءـداخل الْ   -داِخَل ُحْفَرِة  في اْْلَْرضِ       ب - أ

 

ْفَدَعةُ (2س  : َعَدُد اْلُبيوضِّ الَّتي تََضَعها الض ِّ

 َعَدُدها َكـبيـٌر  -ت                       بْيضاتٍ  َعْشرُ   -َخْمُس بيضاتٍ        ب  - أ

 

 

ج  ِضْفَدع   عندما تفقس اْلًبْيَضة  ( 3س  يشبِه  : َيْخر 

َمـَكــة َ    -ت                      حوتَ ْـ ال -ب                   اْلُْخطُبوط َ  - أ  السَّ

 

ْفَدع   4س  َهَو ِمَن اْلَحَيوانات :(  الضِّ

 يَِّة                   ــرِ اْلبَحْ    -ِة                 تـَ ي  ـاْلبَْرمائِ     -ب                 ةِ ر ِيَّ ـالبَ -أ 

 

ْفَدُع ( 2س  :َعلى اْليابَِّسةِّ  يَمشي الض ِّ

 ربع                   اْْلَ ه ِلِ جُ على أرْ   -ت        ا                َزْحف     -ب          -ا      ز  ْـ َقف  - أ

   

 : َيْصطاد  الضْفَدع بِواِسَطة ( 6س

 رِهِ  ِمْنــقا  -ت        ُه                  نِ لِسا   -ب                  هُ رِْجـلِ      - أِ 

 



 

ــريــط من خالل  ( 7س  : نستطيع أن نقول أن الضفدعالـشَّ

      ي  َشَتوِ  وانٌ ـَحيَ  -ت              ي  لِ ــيْ ـلَ  وانٌ يَــحَ   ب_              ي  هارِ ــنَ  وانٌ ـَحيَ -أ

 

ـــَمل  داخل مربعات  X    ضع إِشاَرةَ  (    8س حيـــَحةاْلج   :الصَّ

ْفدعاْْلَْرُجُل الْ  ــْنــَد الض ِّ يَّة عِّ  :َخْلفِّ

 أَْقَصُر من اَْْلَْرُجِل اْْلماِميَِّة                          

 ْرُجِل اْلماِميَِّة  أَْطَوُل ِمن اْْلَ         

 رجل اْلماِميَّةأَْقوى ِمن اْْلَ     

 ال تـوَجد لَها    فائَِدةٌ     

 تُساِعُدُه َعلى اْلَحَرَكِة واْلَقْفزِ    

 

 

ْملٍَة :أ ْكت ب صح / َخَطأ  بِجاِنب  (9 لِّ ج   ك 

 يََتَغذ ى الِضْفَدع َعلى   اْْلسماك  : ______________ (0

 

ْفَدعِ اْْلَماِميَّة َقْبل اْْلَْرُجِل اْلخَ تَْنمو اْلرُجِل  (5  ___________:ْلِفيَِّة  ِعْنَد الض ِ

 

ْفَدع ُيْصبُِح َقصيرا ِعنْ   (3 ـُْل الض ِ  دما يَْكُبُر: ___________َذي

 

ـصاد ال   (4 ـريـــطفي نهاية ة  رَ ــَ شع حَ دَ ــفْ ض ِ  ______________: الـــشَّ

 

ْفَدع  َحيَوان  ُيج (2 باَحَة ــالض ِ ِ  ________________:يد الس 

 

 

 



 

 لوقت فراغك  ة ٌتاهَ ك مَ مامَ **أَ   

ْفَدَع لِْلُوصوِل الى طَعاِمِه  ساعِ    .....د الض ِ

 

 

 

 

 


