
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف أوراق عمل درس كيف يمكن تصنيف العناصر

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الخامس ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة علوم في الفصل الثاني

كل مايخص االختبار التكويني لمادة العلوم للصف الخامس يوم
الثالثاء 11/2/2020

1

ملخص التغيير الفيزيائي والكيميائي ملف ثاني 2

دليل المعلم الوحدة السادسة المخاليط 3

حل كتاب االنشاط الوحدة الثالثة من صفحة 8 إلى صفحة 15 4

الوحدة الخامسة مراجعة لدرس التغيرات في األنظمة البيئية 5
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