
 

(2016/2017 – الثانيوطني )االمتحان  سابع     

 

 المعلمون الصفحات المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 4/  9األحد 

Vocabulary 

-Keystone Book (Success Stories): p.153,154,155 

-Keystone Workbook (Success Stories): p. 81,82,83 

The Vocabulary sectioneet # 2 (Daffodils) Literature Factsh- 

Grammar 

: 162,163(Adjectival Clauses) Keystone Book  

-Keystone Workbook (Adjectival Clauses): 86,87  

-Grammar Worksheet#2 (Adjectival Clauses) 

- Grammar Worksheet#3 Present Perfect  

Literature 

-Keystone Book (Success Stories): p. 156-160 

-Keystone Workbook (Success Stories): p. 85 

 -Literature Factsheet # 2 (Daffodils) 

Note: The Writing Exam will be on Thursday 6thApril,2071  

-Writing a Letter of Complaint 

-For and Against Essay 

 

-Insaf Taha 

 

-

Mohamma

d Yunis 

 دين

     4/ 10اإلثنين 

 من الكتاب: الدروس اآلتية

 غيبا+ المعاني+ الشرح   الحفظ( +22-12سورة ق األيات ) -

 المعاني الشرح+ +حفظ اللسان + حفظ الحديث غيبا + -

 صالة الخسوف والكسوف  -

 مواقف من حياة الرسول والصحابة  -

 ( فقط شرح ومعاني وأسئلة 35-23سورة ق )  -

 معمال معند  هلل + حفظ الحديث +معاني +الشرحقبول األ -

 يل أبو ذر الغفاري رضي  هلل معنه الصحابي الجل -

 الصفحات من 

29-69 

 

 معدا دروس التالوة

 مصطفى نجم

+ 

 جميلة سارة 

+ 

 محمود دبابسة 

IT 

 4/ 11الثالثاء 
 منار محيسن 18-5 الوحدة الثالثة : الدرس األول + الدرس الثاني + الدرس الثالث + الدرس الرابع

 اللغة العربية

 4/  12األربعاء 

 الوحدة  العاشرة : الّصحة تاج.
 ردن فينا.أ: معشت يا  الوحدة الحادية معشرة
 مثال.: قالوا في األ الوحدة الثانية معشرة

20-58 
 شذى ارشيد

 ورائدة التّرك.

 وطنيةتربية 

 4/  13الخميس 
 الوحدة السادسة/ الدرس الثاني: إربد/ الوحدة الخامسة/ الدرس األول:طبيعية
 التغير

( و 65-60ص )
(32-28ص)  

 إيناس كيوان

 رياضيات

 4/  16األحد 
 . (كاملة) الجبر :الوحدة الخامسة

  : الهندسة ) أول خمسة دروس(الوحدة السادسة+ 
 أسيل +رانيه 6-71

 معلوم

 4/ 18الثالثاء 

 رابعة )الفصل الثاني ( تكاثر الكائنات الحية الوحدة ال

الوحدة الخامسة )الحرارة ()الفصل االول ( : اثر الحرارة في المواد التمدد والتقلص + 

 الدوسية وأوراق العمل 

42 - 67 
 معين السلطي 

 ميساء سعيد 

 جغرافيا

 4/  19األربعاء 
 إيناس كيوان 23-13 ة/ الدرس الثالث: الهجرة السكانيةالدرس الثاني:الخصائص السكانية للدول المتقدمة والنامي

Sci. 

 4/  20الخميس 

Ch1/L1: Respiratory system + L2: How does your body use 

oxygen? 

Book(126-137) + 

Booklet(2) P (1-

10) 

Orjowan 

Farah 

Math 

 4/  23األحد 

Unit 3 : 3.1+3.2+3.3+3.4  

Unit 4 : 4.1+4.2 

25 – 34 

35 - 40 
 معمار الفيومي

 تاريخ

 4/  24اإلثنين 
 إيناس كيوان 38-22 + الدرس الرابع : العمارة الدرس الثالث: العلوم الدينية واإلنسانية والتطبيقية


