
 

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 االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/8                   

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

               

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

                  https://almanahj.com/bh/grade8                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 الشاملللتطبيق املوضوعات املطلوبة 
 االعدادي الثانيالصف 

 املوضوعات املادة

 الرتبية اإلسالمية
 نسخ القرآن في عهد سيدنا عثمان -المد العارض للسكون 

 أشراط الساعة  -حديث احفظ هللا يحفظك  -نقاء العقيدة اإلسالمية من الخرافات واألباطيل 
 أحكام الصيام -( ٢الصلوات المسنونة ) -( ١الصلوات المسنونة )

 سورة الفتح -إكرام الصحابة والتابعين آلل بيت النبي  -غزوة حنين 
 ”لعن رسول هللا المتشبهين“ حديث -التقليد  -التدخين 

 اللغة العربية

 جميع الدروس التي تمت دراستها في الفصل الدراسي الثاني
 وطني الحبيب من كتاب روافد أدبية في حّب الوطن -القراءة والنصوص : من الهدي النّبوّي الّشريف 

 المرأة البحرينيّة ودورها في صنع غد أفضل -قصة األلعاب األولمبيّة  —
 كاملةفي عيد األم للحفظ: القصيدة  -
 5إلى  ١قصيدة العامل  دراسة وللحفظ من  -

 العطف : حروفه ومعانيه -النّعت الحقيقيّ  -الممنوع من الّصرف لعلّتين  -القواعد : العدد 
الهمزة  - تّاء المربوطة والتّاء المفتوحةكتابة ال ---همزة الوصل والقطع --اإلمالء :  عالمات التّرقيم

 .المتوّسطة والهمزة المتطّرفة
كتابة قّصة تتضّمن حوارا بين  ----التعبير :  كتابة قّصة تتضّمن مقطعًا وصفيًّا وصف مشهد طبيعّي 

 طرفين أو أكثر
 كتابة قّصة تتضّمن مقطعا وصفّيا وصف حيوان ---كتابة الّرسالة الّشخصيّة تتضّمن وصف المشاعر

 اللغة اإلجنليزية

All grammar and vocabulary on units 5,6,7,8 
1-Past simple and past continuous. 
2-If conditional 0 and 1. 
3- Countable and uncountable nouns.  
4-Be going to -will. 
4- ing form and  Infinitive . 
***Important vocabulary about  
Describing a restaurant or a mall. 
Film review. and advice. 
The Questions:  
1-The first question (listening) 
Listen to a dialogue and answer 5 questions about it.10 marks. 
2- Cloze test 10 points=10 marks. 
3- Reading text (read and answer questions about it ) true or false 5 points 
and choose 5 points 10 marks. 
4- Withing :one writing: 
Write a paragraph or an e mail about: 
1- a story  (good or bad day) 
2- Describing a restaurant or a mall. 
3- A film review. 

 الثاني الدراسيكتاب الفصل  فيجميع الدروس  العلوم

 الرياضيات
 ١9٢إلى صفحه  ١7الكتاب المدرسي من صفحة  فيجميع الدروس 

  https://2u.pw/KTNyU أو من خالل الرابط
 

https://2u.pw/KTNyU


 

 االجتماعيات

 ( الدعوة العباسية١فة العباسية )الخال
 ( التأسيس٢الخالفة العباسية )
 على الحكم السيطرة -( عهد الخلفاء األوائل 3الخالفة العباسية )
 الضعف وقيام الدول شبه المستقلة عهود -(4الخالفة العباسية )
 قيام الدولة األموية في األندلس -(١الحركات السياسية واالجتماعية ) -(5الخالفة العباسية )
 قيام الخالفة الفاطمية في مصر -(٢( الحركات السياسية واالجتماعية )6الخالفة العبّاسية )
 صاد( االقت9الخالفة العباسية )

 الطابع المدني -( ١0ة العباسية )الخالف
 تأسيس الدولة وبداية التوسع -( ١العثمانيون )

 التوسع في الشرق -( ٢لعثمانيون )ا
 ( التنظيم السياسي واإلداري3ون )العثماني

 ( العرب في ظل الحكم العثماني4) العثمانيون
 البحرين في العصر العباسي
 البحرين في العصر العثماني

 بية للموانةةالرت
 مؤسسات االجتماعية وقيم المواطنةال

 التسامح
 حقوق الطفل

 نبذ العنف

االهداف _صورتك المستقبلية _كيف تكون شخصا ناجحا _إدارة الوقت _الحليب ومنتجاته _البيض  الرتبية األسرية
 _البهارات والتوابل والفواكه_الخضروات 

تقةية املعلومات 
 واالتصال

  Accessقواعد البيانات 
 Excelول الحسابية االجد

 Scratch والخوارزمياتالبرمجة 

 اجملاالت العملية

 (3و  ٢و  ١)الموسيقى( )للصفوف الثاني اعدادي 
 االشكال الموسيقية الموسيقي،السلم  الموسيقية،النغمات  صول،مفتاح  الموسيقى،المدرج 

======= 
ادوات القياس وادوات التخطيط  _ ( ادوات االمن والسالمة5و 4)المعادن( )الصفوف الثاني اعدادي 

_بعض االدوات المستخدمة داخل ورشة العمل_ انواع المبارد _ انواع المالزم _ ادوات القص وادوات 
  القطع _ المطارق _ مفهوم عملية اللحام وطرق وصل المعادن

 الرتبية الفةية
 م الدلمونيةاالختا

 التنوع التباين واالنسجام اللوني 
 النسيج 
 الخطي والمنظور اللوني المنظور

 


