مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
إدارة املناهج
وحدة إعداد الكتب املدرسية

الكتب املدرسية املقررة على التعليم األساسي
للعام الدراسي 1027/1026م
املرحلة االبتدائية

1
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :األول االبتدائي
الرقم

اسم الكتاب

0

الرتبية اإلسالمية ج0
الرتبية اإلسالمية ج5
اللغة العربية  /كتاب التهيئة
اللغة العربية ج0
التدريبات اللغوية ج0
اللغة العربية ج5
التدريبات اللغوية ج5
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5
املواد االجتماعية

5

2

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

اندية أمحد صقر وآخرون

5102



هالة السواح وآخرون

5102





Mc Graw Hill

5102





Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
حسني طرادة وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
حسني طرادة وآخرون
اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون

التعليم احلكومي

التعليم الديين

5102
5102
5102
5102
5102
5102
5102









6

الرتبية للمواطنة

د.عواطف الكعيب وآخرون

5106





7

التصميم والتقانة

اختصاصيو مناهج املواد الصناعية وآخرون

5101





4

2

Family and Friends starter

8

Class book

Naomi Simmons

Family and Friends starter

5102





Workbook

9

الكتاب اإللكرتوين للصف األول
االبتدائي يف تقنية املعلومات واالتصال

مصطفى رشاد
وجيهة علي الرزاقي

5106




2

وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :الثاين االبتدائي
الرقم

اسم الكتاب

0

الرتبية اإلسالمية ج0
الرتبية اإلسالمية ج5
اللغة العربية ج0
التدريبات اللغوية ج0
التدريبات اللغوية  /وحدة املراجعة
اللغة العربية ج5
التدريبات اللغوية ج5
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5
املواد االجتماعية

5

2

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

اندية أمحد صقر وآخرون

5102



هالة السواح وآخرون
هالة السواح وآخرون
هالة السواح وآخرون
هالة السواح وآخرون
شريفة عبدالرحيم السيد وآخرون

5102
5102
5101
5102
5101





Mc Graw Hill

5102





5102
5102
5102
5102
5102
5102

التعليم احلكومي

التعليم الديين

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
وجدي الفاحل وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
وجدي الفاحل وآخرون
اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون





5106





6

الرتبية للمواطنة

د.عواطف الكعيب وآخرون

5106





7

التصميم والتقانة

انهد اخلياط وعادل حسن

5100









4
2

Family and Friends starter

8

Class book

Naomi Simmons

5106

Family and Friends starter
Workbook

9

الكتاب اإللكرتوين للصف الثاين
االبتدائي يف تقنية املعلومات واالتصال

مصطفى رشاد
وجيهة علي الرزاقي
سعاد مطر سلمان

5106





3
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :الثالث االبتدائي
الرقم

اسم الكتاب

0

الرتبية اإلسالمية ج0
الرتبية اإلسالمية ج5

5

اللغة العربية ج0
التدريبات اللغوية ج0
اللغة العربية ج5
التدريبات اللغوية ج5

2

العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5

4

الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5

املؤلفون

الطبعة

اندية أمحد صقر وآلخرون

5102

أنسية حمروس  /لطيفة حممود  /اندية العلوي

5102
5102
5102
5102

Mc Graw Hill

5102

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
أمحد راشد القامسي وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
أمحد راشد القامسي وآخرون

5102
5102
5102
5102
5102
5102

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين















2

املواد االجتماعية

اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون

5102





6

الرتبية للمواطنة

د.عواطف الكعيب وآخرون

5106





7

التصميم والتقانة

انهد اخلياط  /عادل حسن  /خالد درويش

5100





8

الكتاب اإللكرتوين للصف الثالث
االبتدائي يف تقنية املعلومات واالتصال

مسري اهلامشي العمري وآخرون

5106



Stella Masidment and Lorena
Roberts

5118





خدجية احلايكي

5118





9
01

Happy Street / Class Book1
Happy Street / Activity Book1
ABC worksheets for
Basic letter formation



4
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :الرابع االبتدائي
الرقم

0
5

2

4

2
6

اسم الكتاب

الرتبية اإلسالمية
اللغة العربية  -القراءة
التدريبات اللغوية ج0
التدريبات اللغوية ج5
كراسة اخلط
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5
املواد االجتماعية
كراسة التمارين
الرتبية للمواطنة

7

الرتبية االسرية

8

التصميم والتقانة

املؤلفون

الطبعة

يوسف حممود العلوي وآخرون

5101

اختصاصيو وحدة مناهج اللغة العربية للتعليم األساسي

5102
5102
5101
5102

لطيفة حممود وآخرون

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين







Mc Graw Hill

5102





Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
عالء فؤاد حممد وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
عالء فؤاد حممد وآخرون

5102
5102
5102
5102
5102
5102
5106
5102/5102
5106













صفية علي عبدالكرمي وآخرون

5101





اخنصاصيو مناهج املواد الصناعية وآخرون

5102





اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون
صفية الشروقي وآخرون

Family and Friends

9

starter4 Class book
Family and Friends

Naomi Simmons

5102





starter4 Workbook

01

الكتاب اإللكرتوين للصف
الرابع االبتدائي يف تقنية
املعلومات واالتصال

مسري اهلامشي العمري وآخرون

5106





5
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :اخلامس االبتدائي
الرقم

اسم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

0

الرتبية اإلسالمية
اللغة العربية
التدريبات اللغوية ج0
التدريبات اللغوية ج5
كراسة اخلط
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5
املواد االجتماعية
كراسة التمارين
الرتبية للمواطنة

زايد حممد الكايد وآخرون
عبدالرحيم شاهني وآخرون
أنيسة مهدي حمروس ولطيفة حممود
أنيسة مهدي حمروس ولطيفة حممود
اختصاصيو وحدة مناهج اللغة العربية للتعليم األساسي

5106
5101
5101
5101
5102

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
حممد حسن حبيب وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
حممد حسن حبيب وآخرون

7

الرتبية االسرية

5

2

4
2
6

8
9

التصميم والتقانة

صفية علي عبدالكرمي وآخرون
عادل احلسن
عبداحلميد أبومحادة
خالد درويش

التعليم احلكومي

التعليم الديين






5104
5104/5105
5104/5105
5102
5104/5105
5104/5105
5102
5106
5100
5106

















5105





5100





Family and Friends
starter4 Class book
Family and Friends
starter4 Workbook

01

اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون
صفية الشروقي وآخرون

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

الكتاب اإللكرتوين للصف
اخلامس االبتدائي يف تقنية
املعلومات واالتصال

Naomi Simmons

مسري اهلامشي العمري وآخرون

5106

5106









6
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

الكتب املدرسية  /الصف  :السادس االبتدائي
الرقم

0

اسم الكتاب

الرتبية اإلسالمية

املؤلفون

الطبعة

د.أمحد علي رمضان وآخرون

5106

علي أمحد هالل وآخرون
أنيسة احملروس  /لطيفة حممود  /اندية العلوي
أنيسة احملروس  /لطيفة حممود  /اندية العلوي
سليم أبودبوس وآخرون

5102
5100
5100
5106

Mc Graw Hill

5102

Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
خلود عبدهللا الكندي وآخرون
Mc Graw Hill
Mc Graw Hill
خلود عبدهللا الكندي وآخرون

اللغة العربية
التدريبات اللغوية ج0
التدريبات اللغوية ج5
كراسة السرد
العلوم ج0
كراسة النشاط ج0
العلوم ج5
كراسة النشاط ج5
الرايضيات ج0
كتاب التمارين ج 0
كراسة احلساب الذهين ج0
الرايضيات ج5
كتاب التمارين ج5
كراسة احلساب الذهين ج5
املواد االجتماعية
كراسة التمارين
الرتبية للمواطنة

صفية الشروقي وآخرون

7

الرتبية االسرية

اعتدال دابس وآخرون

8

التصميم والتقانة

5

2

4

2
6

9

اختصاصيو مناهج املواد االجتماعية وآخرون

عادل احلسن
عبداحلميد أبومحادة
خالد درويش
انتظار النجار

 01الكتاب اإللكرتوين للصف السادس
االبتدائي يف تقنية املعلومات واالتصال

التعليم احلكومي

التعليم الديين











5102
5102
5102
5102
5102
5102
5106
5102/5100
5106













5100





5102



Diane Pinkley

5102
5102





مسري اهلامشي العمري وآخرون

5106





Back Pack / Student Book3
Back Pack / Work Book3

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب



7
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :األول االبتدائي
املؤلفون

الطبعة

الرقم

اسم الكتاب

0

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

Mc Graw Hill
حسني طرادة وآخرون

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين

5102
5102





5

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

Mc Graw Hill

5102





2

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة

انهدة اخلياط وآخرون

5112





4

Family and Friends starter1 Teacher's Book
I – Tools
Family and Friends starter Teacher's
Resource

Naomi Simmons

5102





أدلة املعلم  /الصف  :الثاين االبتدائي
الرقم

الكتاب

املؤلفون

الطبعة

0

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

Mc Graw Hill

5102

عبدهللا بن حمسنة  ،وجدي الفاحل وآخرون

5102

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين





5

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

Mc Graw Hill

5102





2

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة

انهدة اخلياط  /عادل احلسن

5100





4

Family and Friends starter2
Teacher's Book
2 – Tools
Family and Friends starter
Teacher's Resource

Naomi Simmons

5106





8
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :الثالث االبتدائي
الرقم

املؤلفون

الطبعة

اسم الكتاب

أنيسة حمروس /لطيفة حممود /اندية العلوي

5115

Mc Graw Hill

5102

0

دليل املعلم يف تدريس اللغة العربية

5

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

أمحد القامسي وآخرون

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم احلكومي

التعليم الديين









2

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

Mc Graw Hill

5102





4

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة

انهدة اخلياط /عادل احلسن /خالد درويش

5100





2

Happy Street / Teacher’s Book

Lorena Roberts

5119





6

دليل املعلم يف الرتبية للمواطنة للحلقة األوىل

هشام التليلي  /د.نور الدين السايف

5102





5102

أدلة املعلم  /الصف  :الرابع االبتدائي
الرقم

الكتاب

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

أنيسة احملروس /لطيفة حممود /حممد صاحل
العيادي

5117



5102
5102









التعليم احلكومي

0

دليل املعلم يف تدريس اللغة العربية

5

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

Mc Graw Hill
عالء فؤاد حممد وآخرون

2

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

Mc Graw Hill

5102

4

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة CD

عادل احلسن  /عبداحلميد أبومحادة
خالد درويش

5118



5118



2
6

دليل املعلم يف الرتبية اإلسالمية للحلقة
الثانية من التعليم األساسي CD

Family and Friends starter4
Teacher's Book
I – Tools
– Family and Friends starter4
Teacher's Resource

انصر جاسم الفايز وآخرون
Naomi Simmons

5102

التعليم الديين








9

وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :اخلامس االبتدائي
الرقم

اسم الكتاب

املؤلفون

الطبعة

التعليم

التعليم

احلكومي

الديين

أنيسة احملروس /لطيفة حممود

5118





Mc Graw Hill
حممد علي حبيب وآخرون

5104-5105
5102



0

دليل املعلم يف تدريس اللغة العربية

5

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

2

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

Mc Graw Hill

4

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة

عادل احلسن  /عبداحلميد
أبومحادة  /خالد درويش

2

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب

Family and Friends starter
Teacher's Book
Tools
Family and Friends starter Teacher's
Resource

Naomi Simmons

تعليم

الكبار





5104
5104
5114

5106













10
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

أدلة املعلم  /الصف  :السادس االبتدائي
الرقم

املؤلفون

اسم الكتاب

الطبعة

املؤسسات اليت تستخدم الكتاب
التعليم

احلكومي

0

دليل املعلم يف تدريس اللغة العربية

5

دليل املعلم يف تدريس الرايضيات ج 0و ج5
دليل املعلم (وحدات العمل) ج ،0ج5

2

دليل املعلم يف تدريس العلوم ج 0و ج5

4

دليل املعلم يف تدريس التصميم والتقانة CD

2

Back Pack 3 / Teacher’s Guide

6

دليل املعلم يف الرتبية للمواطنة للحلقة الثانية

أنيسة احملروس /لطيفة حممود

5115



Mc Graw Hill
خلود عبدهللا الكندي وآخرون

اندية العلوي

تعليم

التعليم

الكبار

الديين



5102
5102







Mc Graw Hill

5102







عادل احلسن  /عبداحلميد أبومحادة
خالد درويش  /انتظار النجار

5117



Mario Herrera
Diane Pinkely

رضا شهاب املكي  /املهدي حممد اببين



5102





5102







11
وحدة إعداد الكتب املدرسية – العام الدراسي 1027/1026م

