
 

(8201/9201 –  ختبار التقويم الثانياوطني )سادس     

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 الخميس 
8 /11/2018 

 تربية وطنية
 إيناس كيوان (20-17الصفحات )/  الدرس الثاني: المجتمع األردني 

األحــد 
11/11/2018 

 علوم

ياتربائية نهاية درس استخدامات الفلزات + الدوسمن بداية درس توصيل المصابيح الكه  
 64الى ص  25ص

 عين ممدوح 
 أماني البدارين

 اإلثنين 
12 /11/2018 

 تربية اسالمية
 

 دروس باستثناء ، نبوية وصايا عشر الثالث الدرس إلى( تعالى هللا أسماء من) الخامس الدرس من
 نبوية وصايا حديث( 2) +23 صفحة( 45-41) اآليات مريم سورة( 1):  غيبا   الحفظ . التالوة
 54 - 20الصفحات :  + 50 صفحة

 القريني عبير
 رياض هدى

 الثالثاء 
13 /11/2018 

 تاريخ
 إيناس كيوان (25-16الصفحات )الدرس الثالث: الحضارة +  الدرس الثاني: العصور التاريخية+

 األربعاء 
14 /11/2018 

Science 

Lesson #1: what is matter? 
Lesson #2: how do you find mass and density? 
Lesson #3 what are physical changes? 
Book: p.16- p.26 

 بشرى حجاز

 الخميس 
15 /11/2018 

English 

Keystone Student’s book: ( The Haunted Yacht Club) pg. ( 52,54,59 
 (60-61)  + Unit One pg.(46-47) 
Keystone workbook ( The Haunted Yacht Club) pg. (25,26, 30) (22-23 
(30-31) 
Grammar Booklet 1: Comparative and Superlative Adjectives. 
Booklet 2: Helping and main verbs. + Prepositions  

Maha 
Qutaishat 

Abeer 
Qashash  

 األحــد
18 /11/2018 

 رياضيات

  إلى العوامل األولية إلى نهاية الوحدة (الوحدة األولى ) من درس التحليل 
الجزء من عشرة آالف +مقارنة االعداد العشرية و ترتيبها + (الوحدة الثانية ) أول ثالثة دروس  

 68– 30/ الصفحات :  (التحويل بين االعداد العشرية و العادية و النسب المئوية 

 أبوعيدايناس 
 األسعد هناء

 اإلثنين
19 /11/2018 

 اجغرافي

  الدرس الثاني: طرائق تمثيل معالم سطح األرض
 الدرس الثالث: مهارات الخريطة

 (24-14الصفحات )
 إيناس كيوان

 األربعاء
21 /11/2018 

 لغة عربية

+ دفتر  12إلى ص 7+ ملزمة اللغة العربية من ص 34إلى ص 20كتاب اللغة العربية من ص  
.مهارات اللغة العربية في المادة المطلوبة  

 هيا كمركجي  
 جمان الحاج قاسم

 الخميس 
22 /11/2018 

MATH 

Unit 1: L (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) /  Pages : 1-23 
 

 هند الالال



 

 


