
 

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 الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

                 https://almanahj.com/bh/5science                   

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

                  https://almanahj.com/bh/5science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مريم علي وفاطمة صديق اضغط هنا                                           
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https://almanahj.com/bh/5science
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https://almanahj.com/bh/grade5
https://almanahj.com/bh/grade5
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=مريم علي وفاطمة صديق


 

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 

  الابتدائي الخامس الصف ملخصات

 الثاني الدراس ي الفصل
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 
 

   

            

 

 (03)مهارة 

 على خريطة الطقس توزيع رموز متغيرات الطقس
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 
 

 

 
 وجه المقارنة الفلزات الالفلزات أشباه الفلزات

 

 شبه موصلة للكهرباء
 

(عازلة)كهربائي قابلة للتوصيل الغير    الكهربائيالتوصيل  قابلة للتوصيل الكهربائي 

 

للطرق والسحب قابلة 
 لسهولة تشكيلها

 
 

 
للطرق والسحبقابلة غير   

 

 

للطرق والسحب لسهولة قابلة 
 تشكيلها

 

القابلية للطرق 
 والسحب

 

 شبه موصلة للحرارة
 

حراريقابلة للتوصيل الغير  حراريقابلة للتوصيل ال   

 
 التوصيل الحراري

ةـــــــــالمعغير  ةـــــــــالمعغير   ةـــــــــالمع   اللمعان 

 ( 33) مهارة 
 المقارنة بين بعض خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات

 (          ) الكتاب صفحة من 

 (  -) الكترون 

 )+(بروتون 

 نيترون  

 نــواة
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 
 
 
 

 المـاء
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 
 
 
 

 (          ) الكتاب صفحة من 
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 
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 (فاطمة صديق/ تنسيق ومراجعة المعلمة ) -( مريم علي/ اعداد المعلمة ) 

 
 بالتوفيق للجميع 


