
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة أوال اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي



6 

JJ 	 iL 4Jl jJI 

44' JI 	 i 	 i 

JJJJt 

•(.)- 

JL UL 	 Lj 

مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي
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مدرسة أوال اإلعدادية للبنين رؤيتنا: رفع التحصيل الدراسي لجيل منتم تنافسي


