
 

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 أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

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

                 https://almanahj.com/bh/34                   

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

      

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 %(03) األولى محتوى الوقفة التقويمية الكبرى /  جدول 
  للصف االول االعدادي

 م0302 – 0303الفصل الدراس ي األول 
 املحتوى  املادة الفترة الزمنية التاريخ اليوم

 علوم 12322– 03:2 1/11/1212 الثالثاء

 الدرس األول عالم الخاليا 
  الدرس الثاني تكاثر املخلوقات الحية 
 الدرس الرابع الحركة 
 الدرس الرابع الشغل واآلالت البسيطة 

 1/11/1212 األربعاء
03:2-03:2 

 اجتماعياتاملواد 
 )الجغرافيا(

  املوقع وأهميته 
 توزع التضاريس وأهميتها 
 أبعاد الخليج العربي وخصائص مياهه 
 الثروة النفطية ومزاياها 
 املناطق املناخية الصحراوية وخصائصها 
  املوارد املائية الطبيعية محدودة 

 عناصر املجتمع البحريني وسماته 1درس املجتمع البحريني   (واننة)امل 123:2 -12322

  1درس املجتمع البحريني 
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MINISTRY OF  EDUCATION
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 املحتوى  املادة الفترة الزمنية التاريخ اليوم

 التربية اإلسالمية 12322– 03:2 11/1212/: الخميس

 ( حفظ وتفسير )11-10سورة الفتح من  

   ( حفظ وتفسير ٣:-2:سورة الروم من ) 

  نزول القران الكريم 

  حديث شريف( (تعلم القران الكريم وتعليمه 

  االيمان باهلل فطرة انسانية 

  مراجعة لخطوات الوضوء 

  صلح الحديبية 

 االسالم وسالمة البيئة 

 رياضياتال 23333– 0303 6/20/0303 األحد

 

 القوى واألسس 

 املربعات الكاملة والجذر التربيعية 

 ترتيب العمليات 

 الجبر3 املتغيرات والتعابير 

 الجبر3 املعادالت 

  الجبر3 خصائص العمليات 

 الجبر3 املتتابعات الحسابية 

 الجبر 3 املعادالت والدوال 

 االعداد الصحيحة والقيمة املطلقة 

 

 مقارنة االعداد الصحيحة وترتيبها 

 املستوى اإلحداثي 

 جمع االعداد الصحيحة 

 طرح االعداد الصحيحة 

 ضرب االعداد الصحيحة 

 قسمة االعداد الصحيحة 

 كتابة التعابير الجبرية واملعادالت 

 حل معادالت الجمع والطر 

 حل معادالت الضرب 
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 املحتوى  املادة الفترة الزمنية التاريخ اليوم

 23333-0303 7/20/0303 االثنين
 اللغة العربية 

 (ولىاأل ورقة )ال

 التعبير:* 

 .تفكيك املوضوع اإلنشائي السردي إلى عناصر- 

 .إعداد خطة عمل للموضوع اإلنشائي السردي-

 .كتابة نص سردي ذي بنية ثالثية تتوافر فيه عناصر القصة -

 .توظيف عالمات الترقيم توظيًفا سليًما-
 

 اإلمالء:* 

 .رسم ألف التفريق-

  .رسم الكلمتين3 هاتان )هاتين(-

 رسم االسم املبدوء بالالم معرًفا ب )ال(-

  .كتابة الهمزة املتوسطة على نبرة-

 .رسم الهمزة املتوسطة على األلف-

 رسم الهمزة املتوسطة الساكنة املسبوقة بمتحرك -

 اللغة الفرنسية 12322– 03:2 0/11/1212 الثالثاء

 Bonjour la France 1  

 Bonjour la France 2  

 Je m' appelle 1 

 Je m'appelle 2 

 Je vous présente 1 

 Je vous présente 2  

 Les objets de la classe 1  

 Les objets de la classe 2 
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 املحتوى  املادة الفترة الزمنية التاريخ اليوم

 03:2– 03:2 0/11/1212 األربعاء

 اللغة االنجليزية 
 الورقة األولى()

 Unit one: writing ( Descriptive paragraph about an open green 

place). 

 Unit Two: writing (Daily routine of someone's unusual job). 
 )الورقة الثانية( 11322 – 12322

 )القرآني)سورة الحجراتمن الهدي   اللغة العربية 12322– 03:2 12/11/1212 الخميس

 املعرفة والنكرة3 الضمائر املنفصلة واملتصلة. 

 ملاذا نقرأ. 

 أسماء اإلشارة. 

 األسماء املوصولة. 

 املضاف إلى معرفة. 

 أمير البحرين في عهد الرسول)ص( 

 اإلعراب والبناء3 املبني من األسماء. 

 قصيدة بالدي. 

 أحوال بناء الفعل املاض ي. 

  ع واملبني من الحروفأحوال بناء الفعل املضار. 

 أحوال بناء الفعل األمر. 

 قصيدة املخترع. 

 عالمات اإلعراب األصلية والفرعية في املثني 
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 Microsoft Teams

 متابعة مديرة املدرسة3 لجنة االمتحانات 3 عدادإ
 أ.نسرين عبدالرضا علي


