
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف ملخص درس النظام البيئي والمناطق الحيوية

موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الرابع ⇦ علوم ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الرابع

روابط مواد الصف الرابع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة علوم في الفصل األول
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أسئلة وإجابات كتاب الطالب 3

حل أسئلة كتاب الطالب 4

مذكرة التفوق 5
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 يئیبلا ماظنلا :ثلاثلا سردلا صخلم
 

 

 

          يئیبلا ماظنلا  .٢                ةیویحاللا لماوعلاو ةیویحلا لماوعلا نیب قرفلا.١
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ةیویحلا ةعامجلا.٦                                              :نطوملا.٥
   .يحلا قولخملا ھیف شیعی يعیبط ناكم
             
 شیعلا عیطتسی ال ءارحصلا يف شیعی لمجلا :لاثم

 .ةیبطق نكامأ يف 
 .ةباغلا دسألا نطوم
 .راحبلا كمسلا نطوم
 
 
 
 
 
 
 
 

.ایریتكبلا + تابنلا + ناویحلا + ناسنالا : ةیویحلا لماوعلا .٣  

.ءاوھلا+ خوكلا + ةبرتلا + ةرخصلا : ةیویح اللا لماوعلا .٤  

 .دحاولا عونلا دارفأ عیمج
.كامسألا نم لاثم ةعامج :  

 نیرحبلا ةكلمم

 میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو

 نینبلل ةیئادتبالا يمزراوخلا ةسردم



 
                                       :يویحلا عمتجملا .٧    

 .يئیبلا ماظنلا يف تاعامجلا عیمج وھ
  .خلإ . . . رویطلا ةعامجو لیفلا ةعامجو بدلا ةعامجو نالزغلا ةعامج نم عمتجم :لاثم
 

 :ةیویحلا ةقطنملا .٨
 
 
 )ءارحصلا ةقطنم – ةیبشعلا ةقطنملا - ةباغلا ةقطنم(
 
 

 ةیویحلا قطانملا نیب ةنراقملا .٩

 ةیبشعلا ةقطنملا تاباغلا ةقطنم ءارحصلا ةقطنم ةنراقملا ھجو

 ةروصلا

   

 ةلدتعم ةلدتعم ةراح ةرارحلا ةجرد

 ردان راطمألا طوقس
 ریثك

 )ةنسلا رادم ىلع(
 طسوتم

 ةبصخ ةبصخ ةفاج ةیلمر ةبرتلا
 

    :ةیئام ةیویح قطانم دجوی لھ .١٠
  :معن

 .رابآلا – ةبذعلا تاریحبلا – راھنألا :ةبذع ةیئام قطانم •
 .تاطیحملا – ةحلاملا تاریحبلا – راحبلا :ةحلام ةیئام قطانم •

 

 

 

 

 .ةصاخلا اھتبرتو ةصاخلا اھتاناویحو ةصاخلا اھتاتابن اھل ،يئیب ماظن ربكأ يھ

:ةداملا اتملعم دادعإ  
يدامحلا فسوی ةشئاع .أ  

يمورلا هللادبع رجف .أ  

:ةسردملا ةریدم دمتعی  
يدامحلا دمحم ءاجر .أ  

:ةقسنملا  
يدمحأ دمحم لالد .أ  


