
 

   (2018/2019 –  ختبار التقويم الثانياوطني ) بعسا

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 الخميس 
8 /11 /2018 

 تربية وطنية

 + الدرس الثالث: سيادة الدولة وسيادة القانون  الدرس الثاني: القيادة الهاشمية
 إيناس كيوان (25-16الصفحات )

 دـــاألح
11 /11/2018  

 علوم

 + الملخص المتعلق بالمادة  59الى  40الوحدة الثانية )الخلية( الفصل االول من صفحة 
 

 عين السلطي
 أماني البدارين

 اإلثنين
12 /11/2018 

 تربية اسالمية

بإستثاء درسي العاشر  64الى الدرس الخامس عشر صفحة  30من الدرس السادس صفحة 
 اإلحسان الى البناتالحفظ : حديث  والثالث عشر .

 هدى رياض
 ورود عقل

 الثالثاء
13 /11/2018 

 تاريخ
 إيناس كيوان (27-19الصفحات )/  +الدرس الرابع: الحضارة النبطية الدرس الثالث: الحضارة العمونية

 األربعاء 
14  /11 /2018 

Science 

Ch.1: lesson #1 : how are animals classified? ( animals with backbones) 
         lesson #3: how are plants classified?    
Ch.2: lesson #4: how do organisms grow and reproduce? 
Book: p.26- p.41 

 بشرى حجاز

 الخميس 
15  /11 /2018 

English 

Keystone Students book (Ali child of the desert) Pg. (34-46) +(48-49) 
Keystone workbook (Ali child of the desert) Pg. (17-23) 
Booklet 2:  Pg. (2-12) + writing Pg. (17-19) 
Grammar topics included are: 
Simple sentences(subject and predicate) 
Simple sentence: Antecedents (pronouns and modifiers) 
Simple sentence( consistence form, parallel structure) 
Simple present + present continuous(booklet 1/ Pg. 6-13) 
Adjectives order (SB) Pg. 14 + (WB) Pg. 6 
Adjectives after indefinite pronouns (SB) Pg. 15 + (WB) Pg. 7 

 Insaf Taha  
+  

Hanan 
Darweesh 

 األحد
18  /11 /2018 

 رياضيات
 

مقارنة األعداد النسبية وترتيبها + جمع األعداد النسبية وطرحها+ ضرب األعداد النسبية وقسمتها 
  84 – 33الصفحات : / التناسب + قوانين التناسب + التناسب الطردي 

عيد  أبو  ايناس
 هناء األسعد 
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 اإلثنين
19  /11 /2018 

 جغرافيا
 إيناس كيوان (24-15الصفحات )/  +الدرس الثالث: نتائج حركتي األرض الدرس الثاني: األرض كوكب الحياة

 األبعاء
21  /11 /2018 

 لغة عربية
 

 27إلى  23من صفحة   الوحدة الثانية :
للغوّية : " النكرة والمعرفة " + الكتابة : " حاالت استثنائّية في كتابة الهمزة الّتراكيب واألساليب ا

 المتوّسطة".
 43إلى صفحة  34من صفحة  الوحدة الّثالثة :

القراءة : " نيلسون مانديّّل" + الّتراكيب واألساليب  اللغوّية : " من أنواع المعرفة : الّضمير" + 
 الكتابة: " كسر همزة إّن".

 54إلى صفحة  48من صفحة  : ة الّرابعةالوحد
القراءة :" األيدي الماهرة" + التراكيب واألساليب الّلغوّية :" من أنواع المعرفة : اسم اإلشارة " + 

 الكتابة : "حاالت استثنائّية في كتابة الهمزة المتوّسطة، وكسر همزة إّن".
( + الّدفتر3/4/5أوراق العمل  )  

 د. شذى ارشيد
 سماح فالح

 الخميس
22  /11 /2018 

IT 

 وظائف في تكنولوجيا المعلومات –الوحدة األولى: التعامل السليم مع الحاسوب  
 مكونات سطح المكتب  –الوحدة الثانية: نظام التشغيل و بدء العمل به 

 48 - 23الصفحات : 
 أروى النوري 

 األحد
25  /11 /2018 

MATH 

Booklet #1 :all of it هند الالال 


