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 المعلمون الصفحات المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 4/  9األحد 

Literature  

The Great Circle 

Steve Jobs  

Touching Spirit Bear  

Romeo and Juliet 

Grammar  

 Present perfect  

 Present perfect continuous  

 Simple past  

 If conditional  

Writing: 

* opinion essay 

* for and against essay 

* narrative essay 

*problem-solution essay 

Vocabulary  

Page 254  

Page 308 

Page 336  

- Note: All the meanings in bold are included. All extra 

examples and notes written in the notebook are also included.  

  

 دين

     4/ 10اإلثنين 

 13/  11/  10/  8/  5الدروس: 

 (57+ من سورة المدثر ص 45الحفظ )حديث محاسن األخالق ص
 

 شيماء موسى 

 مصطفى نجم 

IT 

 4/ 11الثالثاء 
 جمال ذنيبات 48-30 طرق االتصال الحديثة وأمن الشبكات

 اللغة العربية

 4/  12األربعاء 

نهاية درس "في  -14يات الطفولة" ص:من درس"من ذكراللغة العربيّة

 الدفتر+أوراق العمل+ 31رحاب النّهضة" ص

 26ص -4: وحدة المشتقات كاملة من صقواعد اللغة العربية

 العمل أوراق+الدفتر +

 *تذكير: *حفظ األبيات الستة األولى من نص"لمن المضارب" 

 

 ماجدة األعرج

+ 

 نسرين الموال

 فيزياء

 4/  13الخميس 
   قانون كولوم + المجال الكهربائي + التيار الكهربائي

 رياضيات

 4/  16األحد 
 الوحدة الخامسة :النسب المثلثية )كاملة(

 دروس( ثالثة+الوحدة السادسة: الهندسة التحليلية )أول 
8-62 

ايفيت خطاب + 

 محمد عالونة

 كيمياء

 4/  17اإلثنين 

ة حساب حرارة التفاعل بداي–من درس الصيغة األولية و الجزيئية 

38 -20 باستخدام طاقة الروابط  
 نهال المحتسب 

 + بيان وقاد

 جغرافيا

 4/ 18الثالثاء 
 18 -32 الفصل السادس : األنشطة الخدماتية ) التجارة السياحة النقل(

 د. رأفت الزبن

 روان الدروع

 علوم أرض

 4/  19األربعاء 

اكين األقتصادية + تضاريس قاع األثار الناتجة من البراكين + أهمية البر

 الحافات القارية  فقط(-المحيط )أ
 بيان وقاد 39- 21

 وطنية

 4/  20الخميس 

التعددية الحزبية في األردن + التعددية الفكرية في األردن + المبادرات 

 الدينية
33- 15 

 د. رأفت الزبن

 روان الدروع

 أحياء

 4/  23األحد 
 فاطمة الخاليلة 75الى  36 +الوحدة السادسة ) الفطريات(الوحدة الخامسة )الطالئعيات (

 تاريخ

 4/  24اإلثنين 

األردن في عهد الملك طالل بن عبدهللا + األردن في عهد الملك حسين بن 

 طالل
27 - 15  

 د.رأفت الزبن

 روان الدروع


