
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7                   

   7/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة االمتحانات الخاصة بـ   اضغط هنا *

               

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 للبننيمدرسة مدينة محد الإعدادية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1205 مدينه حمد  504طريق  173مبنى رقم   – 1511رمز المدرسه   - -  17413866فاكس   – 17413329  – 17412816  –  17412039  -هاتف :        
   

Tel.:17412039, 17412816, 17413329 – fax: 17413866 – school code no.: 1511 – bldg. 173 – road 504 – hamad town 1205 

 hamadtown.in.b@moe.gov.bhmail : -E البريد اإللكتروني : 

Kingdom of  Bahrain 

Ministry of  Education 

Hamad Town Intermediate Boys School 

’,’  
   م2020/2021 من العام الدراس ي  الثانيفصل الدراس ي  لل لتطبيق الشاملا جدول 

 ملرحلة األول اإلعدادي  
 

           
 مدير املدرسة                                                                                                                                      املدير املساعد          
 صالح عبدالرحمن البكري                                                                                                                                       على احمد العبدهلل             

 
 

 الدروس املطلوبة   الزمن  املادة التاريخ  اليوم

 3/5/2021 األثنين 
 املواد االجتماعية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 هجميع ما تمت دراست

 جميع ما تمت دراسته املواطنة 

 جميع ما تمت دراسته ظهرا  2صباحا الى  8من  اللغة العربية 4/5/2021 الثالثاء

 ظهرا  2صباحا الى  8من  العلوم  5/5/2021 األربعاء

 كامال ، مع التركيز على: 2كتاب الطالب الجزء
 / الدرس الثاني من الفصل الثامن. 1

 / الفصل التاسع.2
 / الفصل العاشر. 3

 ظهرا  2صباحا الى  8من  التربية اإلسالمية  6/5/2021 الخميس 

 حفظ القرآن الكريم وتدوينه في عهد النبوة

 التوكل والتواكل 

 السنن الراتبة

 صالة املسبوق 

 غزوة خيبر 

 الصداقة 

 "(تفسير ودراسة(31-27سورة الفرقان ") "

حديث الجليس الصالح والجليس السوء )دراسة  
 وحفظ(.

 ظهرا  2صباحا الى  8من  الرياضيات 9/5/2021 األحد 
 164 إلى صفحة  12من صفحة 
-6()7-6()6-6()5-6()4-6()3-6الدروس املحذوفة ) 

8()7-5()8-5()8-9 ()8-10()9-5()9-8 ()9-9) 

 10/5/2021 األثنين 
 اللغة الفرنسية

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 ( Unité 3: La familleالوحدة الثالثة )

 Unité 4: Activités Extra-scolairesالوحدة الرابعة:  

  املجاالت العملية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من  اإلنجليزية اللغة  11/5/2021 الثالثاء

Units 5 6 7 8 

 األسئلة و ستكون 
Listening 

Reading 

Multiple choice on Vocabulary and Grammar 

Writing about a festival 

mailto:hamadtown.in.b@moe.gov.bh


   
 

 للبننيمدرسة مدينة محد الإعدادية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1205 مدينه حمد  504طريق  173مبنى رقم   – 1511رمز المدرسه   - -  17413866فاكس   – 17413329  – 17412816  –  17412039  -هاتف :        
   

Tel.:17412039, 17412816, 17413329 – fax: 17413866 – school code no.: 1511 – bldg. 173 – road 504 – hamad town 1205 

 hamadtown.in.b@moe.gov.bhmail : -E البريد اإللكتروني : 

Kingdom of  Bahrain 

Ministry of  Education 

Hamad Town Intermediate Boys School 

’,’  
   م2020/2021 من العام الدراس ي  الثانيفصل الدراس ي  لل لتطبيق الشاملا جدول 

 اإلعدادي   الثانيملرحلة  
 

           
 مدير املدرسة                                                                                                                                      املدير املساعد          
 صالح عبدالرحمن البكري                                                                                                                                       على احمد العبدهلل             

 

 الدروس املطلوبة   الزمن  املادة التاريخ  اليوم

 3/5/2021 األثنين 
 املواد االجتماعية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 هجميع ما تمت دراست

 جميع ما تمت دراسته املواطنة 

 جميع ما تمت دراسته ظهرا  2صباحا الى  8من  اللغة العربية 4/5/2021 الثالثاء

 ظهرا  2صباحا الى  8من  العلوم  5/5/2021 األربعاء

 كامال ، مع التركيز على: 2كتاب الطالب الجزء
 / الدرس الثاني من الفصل الثامن. 1

 / الفصل التاسع.2
 / الفصل العاشر. 3

 ظهرا  2صباحا الى  8من  التربية اإلسالمية  6/5/2021 الخميس 

نسخ القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان رض ي هللا  
 عنه

 أشراط الساعة

 (2الصلوات املسنونة )

 أحكام الصيام 

 "(تفسير وحفظ185-183سورة البقرة )"

 غزوة حنين )السنة الثامنة للهجرة(

هللا  صلى هللا عليه وسلم   التقليد/ حديث لعن رسول 
 املتشبهين )دراسة وحفظ(

 ظهرا  2صباحا الى  8من  الرياضيات 9/5/2021 األحد 

 192 إلى صفحة  17من صفحة 
-7()7-6()6-6()4-6()3-6()1-6)الدروس املحذوفة 

5()8-5()8-8()8-9 ()8-10()8-11()8-12()9-1()9-
4()9-7()9-8()10-3()10-4 ()10-5 ) 

 10/5/2021 األثنين 
 اللغة الفرنسية

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 ( Unité 3: Loisirsالوحدة الثالثة )

 . Unité 4 : Tendances modeالوحدة الرابعة:  

  املجاالت العملية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من  اإلنجليزية اللغة  11/5/2021 الثالثاء

units 5 -6-7-8 

 و ستكون األسئللة 
Listening 

Reading 

Grammar @Vocabulary 

Writing (A good or a bad day - a letter of advice- 

Restaurant Review-Film Review) . 

mailto:hamadtown.in.b@moe.gov.bh


   
 

 للبننيمدرسة مدينة محد الإعدادية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1205 مدينه حمد  504طريق  173مبنى رقم   – 1511رمز المدرسه   - -  17413866فاكس   – 17413329  – 17412816  –  17412039  -هاتف :        
   

Tel.:17412039, 17412816, 17413329 – fax: 17413866 – school code no.: 1511 – bldg. 173 – road 504 – hamad town 1205 

 hamadtown.in.b@moe.gov.bhmail : -E البريد اإللكتروني : 

Kingdom of  Bahrain 

Ministry of  Education 

Hamad Town Intermediate Boys School 

’,’  
    م2020/2021 من العام الدراس ي  الثانيفصل الدراس ي  لل لتطبيق الشاملا جدول 

 اإلعدادي  لث الثاملرحلة 
 

           
 مدير املدرسة                                                                                                                                        املدير املساعد          
 صالح عبدالرحمن البكري                                                                                                                                    على احمد العبدهلل               

 
 

 الدروس املطلوبة   الزمن  املادة التاريخ  اليوم

 3/5/2021 األثنين 
 املواد االجتماعية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 هجميع ما تمت دراست

 جميع ما تمت دراسته املواطنة 

 جميع ما تمت دراسته ظهرا  2صباحا الى  8من  اللغة العربية 4/5/2021 الثالثاء

 ظهرا  2صباحا الى  8من  العلوم  5/5/2021 األربعاء

 كامال ، مع التركيز على: 2كتاب الطالب الجزء
 / الدرس الثاني من الفصل الثامن. 1

 / الفصل التاسع.2
 / الفصل العاشر. 3

 ظهرا  2صباحا الى  8من  التربية اإلسالمية  6/5/2021 الخميس 

 "( تفسير ودراسة. 32-26جم ") "الشفاعة/ سورة الن

 ( تفسير وحفظ. 75-71الجنة والنار/ سورة الزمر )

 (2الحج )

 العمرة 

 زيارة املدينة املنورة ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 صور من حياة التابعين

الوقت في حياة املسلم/ حديث اغتنام الفرص )دراسة  
 وحفظ(

 ظهرا  2صباحا الى  8من  الرياضيات 9/5/2021 األحد 
 195 إلى صفحة  10من صفحة 

-8()3-8()10-7() 9-7()7-7()7-6))الدروس املحذوفة 
4()9-3()9-4()9-5 ()9-6()9-9 ) 

 10/5/2021 األثنين 
 اللغة الفرنسية

 ظهرا  2صباحا الى  8من 
 (Unité 3: À votre serviceالوحدة الثالثة )

 . Unité 4 : Vivement la fêteالوحدة الرابعة:  

  املجاالت العملية 

 ظهرا  2صباحا الى  8من  اإلنجليزية اللغة  11/5/2021 الثالثاء

units 5 -6-7-8From unit 5 to 8 

Writing : film review or a letter of complaint 

Unit 9e on screen 
Unit 10e time to complain 

Cloze tes : (grammar+vocabulary) 

Listening 

Reading comprehension . 

mailto:hamadtown.in.b@moe.gov.bh

