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 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 األربعاء 
7/11 /2018 

 تربية وطنية
  24 – 19الصفحات   / حقوق المرأة و الطفل+  األنسان في المواثيق الدوليةحقوق 

 ميس التكروري 
 الخميس  رأفت الزبند.

8 /11 /2018 
 جغرافيا

  35 – 20الصفحات /   المائي درس التربة +درس مكونات الغالف

 األحـد
11/11/2018 

 لغة عربية

+  36إلى نهاية درس " أبواب السعادة" ص 22من درس "األردن بلد الجمال" ص : اللغة العربية
 الدفتر + أوراق العمل+ حفظ أول خمسة أبيات من نص" في معان"

 + الدفتر+ أوراق العمل 16ص – 6إسناد الفعل المعتل اآلخر من ص:  بيةقواعد اللغة العر 

 نسرين موال
 محمد فضل

 اإلثنين
12/11/2018 

 تربية اسالمية

 ( 17 – 16 – 14 – 13 – 11 – 10 – 8الدروس : ) 
 ( + حديث الدين النصيحة 14-10حفظ : سورة سورة السجدة اآليات ) 

 شيماء موسى 
 د. مصطفى نجم

 عاءاألرب
14/11/2018 

 أحياء 
 

+ الفصل الثالث ) انسجة جسم االنسان (  50 – 40الفصل الثاني )االنشطه الخلوية( من صفحة 
 59 - 52من صفحة 

 أماني البدارين

 الخميس
15/11/2018 

 
English 

 

Literature: 

 How Seeds and Plant Grow (pages from 86 to 93) 

 Two Brothers and the Pumpkin Seeds (pages from 94 to 99) 

 The Roll of Thunder, Hear My Cry (pages from 100 to 111) 

Grammar : 

 Parts of speech ( Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, 

conjunctions, prepositions and interjections) 

 Present Perfect Simple  

 Present Perfect continuous  

 

 محمد يونس 
 عبير القشاش

 األحـــد 
 18 /11/2018 

 رياضيات
 

 ر واحد () وحدة المتباينات الخطية بمتغي الوحدة الثانية كاملة
 75 - 52الصفحات : 

هناء + محمد 
 العالونة



 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 اإلثنين 
19 /11/2018 

 تاريخ

 ماعية و االقتصادية في مصر القديمة +الحياة الفكرية و العلمية في مصر القديمةالحياة االجت
 29 - 18الصفحات : 

 .ميس التكروري 
 رافت الزبند.

 األربعاء 
21 /11/2018 

 كيمياء
(  + الدفتر 39-19من درس المحاليل الى أسئلة الفصل )  نهال المحتسب  

 الخميس 
22/11/2018 

IT 
 

ائد التعلم اإللكتروني و مميزاته و معيقاته، الفئات المستهدفة في التعلم الوحدة األولى: فو 
 ( 40 – 31الصفحات )  اإللكتروني.

 (55-41الصفحات)  الوحدة الثانية: الفيلم و مكوناته، بدء العمل في برنامج صانع األفالم.

أروى النوري  جمال 
 ذنيبات

 األحد
25 /11/2018 

 فيزياء
 انس الروسان امودية + قوانين نيوتن الحركة االفقية والع

 اإلثنين 
26 /11/2018 

 علوم أرض
 

+ الملخص  41الى صفحة  27الفصل الثاني ) العمليات الجيولوجية الخارجية( من صفحة 
 الخاص بالمادة

 أماني البدارين


