
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/6science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سارة حافظ بردولي ومريم زينل وآمنة السليطي اضغط هنا                                           
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 آمنة السليطي -يعتمد المديرة: أ مريم زينل  -المعلمة االولى : أ إعداد االستاذة : سارة بردولي 

 

 مملكة البحرين 

 وزارة التربية والتعليم 

 مدرسة العروبة االبتدائية للبنات

 قسم العلوم

 الهدف : مراجعة كفايات امتحان المنتصف للفصل الدراسي الثاني 
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