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المادة / 

 التاريخ
 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل

 األربعاء 
7/11/2018 

 تربية وطنية
  34 – 22/ الصفحات :  دور األردن في حفظ األمن و السلم العالميين+األمن السياسي 

ميس التكروري  
 د.رأفت الزبن

 الخميس  
8/11/2018 

 جغرافيا
ميس التكروري   32 - 20/ الصفحات :  الفصل الثاني )التنمية( 

 د.رأفت الزبن

 األحد  
11/11/2018 

 لغة عربية

+ الدفتر +  47إلى نهاية درس"ما أسهل أن تكون قوّيا" ص 30من درس "علو الهمة" ص: اللغة العربية
 عجم"أوراق العمل + حفظ أول خمسة أبيات من نص "من المية ال

قواعد اللغة العربية: مصادر األفعال الثالثية وغير الثالثية من ص18- ص 28 + الدفتر + أوراق العمل 
  

 نسرين موال 
 محمد فضل

اإلثنين 
12/11/2018 

 تربية اسالمية

(19 – 17 – 16 – 14 – 13 – 11 – 10الدروس )  
(136 – 133حفظ سورة آل عمران، اآليات )  

 حفظ حديث فضل الصيام

 د.مصطفى نجم
 شيماء موسى

األربعاء 
14/11/2018 

 أحياء

 الفصل الثالث: االختالالت الوراثية وتطبيقات علم الوراثة+  الفصل الثاني: وراثة الصفات
 فاطمة الخاليلة 55 – 22/ الصفحات :  الكتاب + الدفتر كامال

الخميس  
15/11/2018 

English 

Literature 

 Managing Stress (pages from 20 to 31) 

 Finding Miracles (pages from 86 to 99) 

Grammar  

 Parts of speech (articles) 

 Past simple 

 Past continuous  

 Past perfect  

 

 محمد يونس
 عبير القشاش

األحد 
18/11/2018  

 رياضيات

  33 – 30( الصفحات : درس حل نظام متباينات  خطية بمتغيرين بيانيا الوحدة األولى ) 
    50-38(الصفحات:درس اوتار الدائرة الى نهاية درس الزاوية المركزية والزاوية المحيطيةالوحدة الثانية)من 

 محمد العالونة 
 محمد الدقس

اإلثنين 
19/11/2018 

 تاريخ
 34-20من  / الصفحات  الفصل الثاني )االمبراطورية الرومانية(

ميس التكروري 
 د.رافت الزبن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل التاريخالمادة / 

األربعاء  
21/11/2018 

 كيمياء
( + الدفتر 37-21من درس اكتشاف النيوترونات إلى درس خصائص عناصر المجموعة الثامنة )  نهال المحتسب  

الخميس  
22/11/2018 

IT 

 Microsoft Small Basicالفصل الثاني: أساسيات البرمجة بلغة 
 (2عمل ) ورقة+

 86-62الصفحات:
 

 جمال ذنيبات
 شيريهان العدوي 

األحد  
25/11/2018 

 فيزياء
 

 انس الروسان القانون العام للمرايا + رسم الخيال + االنكسار

اإلثنين 
26/11/2018 

 علوم أرض
 

 الفصل الثاني : خرائط الطقس + الملخص المتعلق بالمادة
 43 - 30من صفحة 

 اماني البدارين


