
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة منوعة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                  https://almanahj.com/bh/42                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 الدروس املطلوبة للفترة من بداية الفصل وحتى اختبار منتصف الفصل الدراس ي الثاني  
 م٢٠٢٠- ٢٠١٩للعام 

ابع االبتدائية   الصف الر
 الدروس املطلوبة   املادة 

 التربية اإلسالمية

النطق بلفظ الجاللة.  -1  

سيدنا نوح )ع(.  -2  

التيمم.  -3  

36)حفظ وتفسير( ص(  6سورة املائدة )  -4  

بيعة العقبة األولى.  -5    

51حديث أركان البيعة )دراسة وحفظ( ص  -6  

 اللغة العربية

 : األولى  الورقة
 خارجي  نص  :  استماع

  : تعبير
 كلمات  ترتيب -
 ُجمل  ترتيب -
 للتلميذ  ُتعطى  صورة  عن  تعبير -

 : إمالء
 مضموم  حرف  بعد  املتطرفة  الهمزة - 
 مكسور   حرف  بعد  املتطرفة  الهمزة -

 ومرتب  جميل  بخط  العبارة  نسخ  :  خط
 : الثانية  الورقة

 خارجي  نص  :  املضمون   فهم 
 (  دراسة)    القبرة  :  الشعرية  النصوص
 : النحوية  القواعد

 الفعل  أنواع -
 املنفصلة  الرفع  ضمائر -
 االستفهام   أدوات  -

 اللغة اإلنجليزية
 .46  ص؛    الحيوانات  8   اسماء.....  والسادسة  الخامسة  الوحدة
 .lizard is sleeping.                      Lions are eating animals..      الحيوانات  عن  جمل  كتابة

 الرياضيات
 ٢٠٢٠  فبراير  ٢٥  املوافق  الثالثاء  يوم الى  دراسته  تم  ما

 -: واحد  رقم  من  مكون   عدد  على  القسمة:    السابع  الفصل

 القسمة بنموذجاستكشاف تمثيل   •



 القسمة مع باق. •

 .  ۱۰  ۰  ۰،  ۱۰  ۰،  ۱۰قسمة مضاعفات   •

 خطة حل املسألة التخمين ثم التحقق •

 تقدير ناتج القسمة •

 القسمة )الناتج مكون من رقمين( •

 استقصاء حل املسألة اختيار خطة •

 .)الناتج يكون مكون من ثالثة أرقام(القسمة     •

 )القسمة )الناتج يحتوي على أصفار •
  -: ووصفها  الهندسية  األشكال  تحديد:    الثامن  الفصل

 األشكال الثالثية األبعاد. •

 .األشكال الثنائية األبعاد •

 .خطة حل املسألة: البحث عن نمط •

 الزوايا. •

 املثلثات. •

 األشكال الرباعية. •
  -: املكاني  االستدالل  فهم :    التاسع  الفصل

 .النقاط على خط األعدادتعيين   •
 ١٨صفحة  إلى    ٤من صفحة    تمارينالكتاب  

 ٦٣إلى صفحة    ١٣من صفحة    الكتاب األساس ي:

 العلوم

 ( ٥١-١٤الكتاب  صفحات)  الفضاء:  الرابعة  الوحدة

 التعليمية  البوابة  في  املرفوعة  بالتدريبات  االهتمام

 (  ٢٦ص/  ٢٥-٢٤القمر  أطوار/  ١٨ص/  ١٦ص/  ١٤  ص)  الكتاب  صور 

 : املطلوبة  والكفايات  املهارات

 (لها  الالزم  والزمن آثارها)  باالرض  الخاصة  الدورات  تحديد  -١

 للشمس  الظاهرية  الحركة  شرح  -٢

 الفصول   تكون   على  وأثره  األرض  محور   ميالن  -٣

 النيازك  تكون   وسبب  القمر  سطح  معالم  ذكر-٤

 القمر  أطوار  تحديد-٥

 األرض  على  القمر  جاذبية  أثر  شرح  -٦

 القمر  وخسوف  الشمس  كسوف  وصف-٧

-النيزك  -الكويكب-املذنب  -الشمس ي  النظام  -الكوكب  -التابع)الشمس ي  بالنظام  الخاصة  املفاهيم  تحديد  -٨
 ( لشهابا



 (٣٨+   ٣٧  ص)  الشمس  حول   األرض  دوران  تحديد  في  العلماء  دور -٩

 ( الغازية )  الخارجية  والكواكب(  الصخرية)  الداخلية  الكواكب  بين  ما  املقارنة  -١٠

 املواد االجتماعية 

 أواًل: مادة االجتماعيات 
 موقع مملكة البحرين  -16
 سطح مملكة البحرين  -17
 مناخ مملكة البحرين  -18
 املوارد املائية في مملكة البحرين  -19
 الثروة البحرين في مملكة البحرين  -21

 حفظ األسماء التالية:  17حفظ خريطة الدرس    
 حرق/ حوار/ أم النعسان / النبيه صالح + رأس البر () سترة / امل  

 ثانيًا: مادة التربية للمواطنة:
 جماعة األصدقاء-6
 القيادة السياسية-7

 االبتدائية خامس الصف ال

 الدروس املطلوبة للفترة من بداية الفصل وحتى اختبار املنتصف  املادة 

 التربية اإلسالمية

اإلقالب.  -1  

)حفظ وتفسير(حديث أهمية الصلوات الخمس  -2  

سجود السهو.  -3  

أعمال النبي )ص( في املدينة بعد الهجرة إليها. -4  

بناء املسجد النبوي.  -5  

44سورة التوبة )حفظ وتفسير( ص -6  

 االعتراف بالجميل. -7

 اللغة العربية

 ى:األول  الورقة
 خارجي  نص  :  استماع

 (  املدرسة  نظافة)    :  تعبير 
 : إمالء

  املكسورة  املتوسطة  الهمزة- 
 *( الرقعة  بخط*)    ومرتب  جميل  بخط  العبارة  نسخ  :  خط

 :الثانية  الورقة
 خارجي  نص  :  املضمون   فهم 

 (  6-1  حفظ)    حياتنا  بيئتنا  الشعرية  النصوص
 :النحوية  القواعد



 .الناسخة  الحروف -1
 . جر  بحرف املجرورة  األسماء -2
 .بالضافة  الجر -3
 .واملوصوف  الصفة  -4

 اللغة اإلنجليزية

Unit 6  على قواعد الوحده واملفردات  التاكيد  vocabulary    فقرة ال  ل  والتدريب وتوظيفهاmy writing    في
  work bookال

UNIT 7  

Lesson 1 to 3 

  grammarوال vocabالتركيز على املفردات  

Lesson 2:   قواعد 

Possessive pronoun 

Lesson 3   

 الصفة والحال  

Adjectives& adverb 

 الرياضيات

 ٢٠٢٠  فبراير  ٢٦  تاريخ  الثالثاء  يوم إلى  دراسته  تم  ما
 وتفسيرها  البيانات  تمثيل:    الثامن  الفصل

 .الوسيط واملنوال •

 املسالة.استقصاء حل   •

 .التمثيل بالنقاط •

 .التمثيل باألعمدة واألعمدة املزدوجة •

 .االحتمال •

 استكشاف االحتمال والكسور. •

 االحتمال والكسور.  •

 خطة حل املسالة: إنشاء قائمة •

 النواتج.   دعد •
  واملضاعفات  العوامل:    التاسع  الفصل

 استكشاف قابلية القسمة •

 قابلية القسمة •

 العوامل واملضاعفات •

 العوامل املشتركة •

 استكشاف األعداد األولية واألعداد غير األولية •

 األعداد األولية واألعداد غير األولية •



 الكسور املتكافنة •

 تبسيط الكسور.  •
  ١٧  صفحة  الى  ٤  صفحة  ِمن  التمارين  كتاب  من  الصفحات
 ٦٦  صفحة  الى  ١١  صفحة  من  األساس ي  الكتاب  من  الصفحات

 العلوم

(  الطقس)الرابعة  الوحدة  

التعليمية  البوابة  في  املرفوعة  بالتدريبات  االهتمام  

(  ٣٠ص  ،٢٨ص  ،٢٦ص  ،٢٥ص  ،٢٤ص  ،١٩،ص١٨ص  ،١٧ص  ،١٦ص  ،١٥ص  ،١٤ص)  الكتاب  صور   

: املطلوبة  والكفايات  املهارات  

.الشمس  اشعة  ميالن  على  االرض  كروية اثر  تفسير  -١  

 تنخفض  الحرارة؟  لدرجة  يحدث  ماذا  طبقة  كل  في)  الحرارة  درجة  على  وأثرها  الجوي   الغالف  طبقات  تحديد  -٢
(  ترتفع؟  ام  

. الجوي   الضغط  على  املؤثرة  العوامل  وصف  -٣  

الجوي   الضغط  قياس  اجهزة  -٤  

. االرض  سطح  على  واتجاهها  العاملية  الرياح  تكون   شرح  -٥  

. االرض  سطح  على  واتجاههما(  والبحر  البر  نسيم)  املحلية  الرياح  تكون   شرح  -٦  

الرياح  قياس  ادوات  تحديد  -٧  

(  بسيطة  بجمل وشرح  خريطة  خالل  من  تحديد)  الهوائية  والجبهات  الكتل  وصف-٨  

الجوي   واملرتفع  املنخفض  تحديد  -٩  

املطر  قياس  واداة  والهطل  الغيوم  انواغ  بين  املقارنة  -١٠  

 العواصف  بين  املقارنة  -١١

 املواد االجتماعية 

 أواًل: مادة االجتماعيات: 
 موقع الوطن العربي ومميزاته.-18
 الهضاب(   –( األقاليم الطبيعية )الجبال  1أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي)  -19
 ( السهول والشواطىء2أشكال السطح الطبيعي في الوطن العربي)  -20
 مناخ الوطن العربي   -21
 سكان الوطن العربي  -24

 املحافظات في مملكة البحرين) مواطنة(   5  ) حفظ خريطة الدرس  
 

 ربية للمواطنة:ثانيًا:مادة الت
 تحَمل املسؤولية.-4
 املحافظات في مملكة البحرين  -5

 االبتدائية سادس الصف ال



 الدروس املطلوبة للفترة من بداية الفصل وحتى اختبار املنتصف  املادة 

 التربية اإلسالمية

 أحكام الراء. -1
 غزوة الخندق. -2
 43ص )حفظ وتفسير(سورة الصف  -3
 اإلخالص. -4
 56حديث األعمال بالنيات )دراسة وحفظ( ص -5

 اللغة العربية

 : األولى  الورقة
 خارجي  نص  :  استماع

 قصة  كتابة/  رسالة  كتابة  :  تعبير 
 واملتطرفة  املتوسطة  الهمزة  :  إمالء
 ومرتب  جميل  بخط  العبارة  نسخ  :  خط

 : الثانية  الورقة
 خارجي  نص  :  املضمون   فهم 

 (  5-1  حفظ)    امليثاق  راعي  :  الشعرية  النصوص
 : النحوية  القواعد

 واملوصوف  الصفة  ،  والنكرة املعرفة  وأخواتها،  إن  وأخواتها،  كان  والخبر،  املبتدأ

 اللغة اإلنجليزية

Unit 6: 

Unit’s vocabulary+grammar using should & shouldn’t 

Healthy and unhealthy food  

Could & couldn’t+ can  

All the work book activities unit 6 related to grammar given  

Unit 7 

Unit’s vocabulary   مفردات  الوحدة 

Grammar : 

Object pronouns :me;them;her;you;his ;it ;us 

Relative pronouns: to join two sentences using who &which 

Who: for people....  Which:for things  

اخر وحدة وهي فيجب تغطية الدروس الى  الوطنية كبديل للمنتصف  في حال اعتماد درجة  االمتحانات  **
UNIT:9      والتركيز على الGRAMMAR & VOCABULARY    كما  سيتم تزويدكم بنماذج من االمتحانات

  PDF file  الوطنية لثالث سنوات سابقة سواء بوصلة او 

 الرياضيات
  ٢٠٢٠  فبراير  ٢٥  املوافق  الثالثاء  يوم الى  دراسته  تم  ما

 -: والتناسب   النسبة:    السادس  الفصل



 النسبة واملعدل. •

 جداول النسب •

 التقاسب •

 الجبر: حل التناسب •

 املسألة: البحث عن نمطخطة حل   •
 -: واالحتماالت  املئوية  النسبة:    السابع  الفصل

 املئوية.  استكشاف معمل الرياضيات: تمثيل النسبة •

 . النسبة املئوية والكسور االعتيادية •

 .النسبة املئوية والكسور العشرية •

 .االحتمال •

 التجريبي واالحتمال النظري   توسع معمل الرياضيات: االحتمال •

 العينة فضاء   •

 استقصاء حل املسألة اختيار خطة   •
ايا:  الثامن  الفصل  -: واملضلعات  الزو

 الزوايا  قياس  ١-٨  درس
  ورسمها الزوايا  قياس تقدير  ٢-٨  درس
  ١٥  صفحة  الى  ٤  صفحة  ِمن  التمارين  كتاب
 ٦٤  صفحة  الى  ١٠  صفحة  من  األساس ي  الرياضيات  كتاب

 العلوم

(  والطاقة  القوى )السادسة  الوحدة  

التعليمية  البوابة  في  املرفوعة  بالتدريبات  االهتمام  

( ١٣٩ص  ،١٣٥ص  ،١٢٤ص  ،١٢١ص  ،١٢٠ص  ،١١٩ص  ،١١٤ص)  الكتاب  صور   

: املطلوبة  والكفايات  املهارات  

.والتسارع  والسرعة بالحركة  الخاصة  املفاهيم  تحديد  -١  

السرعة  حساب  -٢  

التسارع  بياني  رسم  قراءة  -٣  

بالقوة  الخاصة  املفاهيم  تحديد  -٤  

( ١٢٠ص  ،  ١١٩ص  الطائرة  مثال)  بالرسم  االجسام  على  املؤثرة  القوى   تحديد  -٥  

( ١٢٠ص مثال  واملسافة  الكتلة  أثر)  االجسام  بين  التجاذب  عالقة  تحديد  -٦  

.االجسام  حركة  على(  املقاومة)  واالحتكاك  الكتلة  أثر  شرح  -٧  

. بأمثلة  الثالثة  نيوتن قوانين  تطبيق  -٨  

.بالكهرباء  الخاصة  املفاهيم  تحديد  -٩  

.بينها  واملقارنة التوالي  وعلى  التوازي   على  التوصيل  دوائر  رسم  -١٠  



املغناطيس  خصائص  -١١  

املغناطيس  تكوين  طرق   وصف  -١٢  

 (املغناطيس ي  الرفع  الكهربائي،  املحرك  الكهربائي،  املولد  الكهربائي،  الجرس)  املغناطيس  تطبيقات  -١٣

 تماعية املواد االج

 أواًل: مادة االجتماعيات: 
كوكب األرض-17  

اليابسة  -19  

املسطحات املائية  -20  

العوامل املؤثرة في تشكيل سطح األرض  -21  

األشعة الشمسية واألقاليم املناخية  -23  

: حفظ أسماء القارات و املحيطات(  20) حفظ خريطة الدرس    

 

 ثانيًا: مادة التربية للمواطنة:
االختالفحق    -9  

 التضامن -10



 

 


