
 

(2018/2019 –   ات التقويم الثانيختباراوطني ) عاشر    

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة/التاريخ

 رياضيات
 ـــد األحـ

14  /4  /2019 

 (1الدروس:قانون جيوب التمام/المستقيمات المتوازية والمتعامدة/البعد بين نقطة ومستقيم/خصائص المثلث)
 (   62الى صــــ    48(  + ) صـــ  43الى صـــ  38ت : ) صــ الصفحا  

 محمد العالونة 
 محمد الدقس

 لغة عربية
 اإلثـــنــيــن 

15  /4  /2019 
 

 اللغة العربّية )المهارات(: لمن المضارب + ورد الّربيع
  القواعد : الصفة المشّبهة + صيغة الُمبالغة + اسماالزمان والمكان

 محمد فضل
 ين الموالنسر

 فــيــزيــاء
 الــثــالثـــاء 

16  /4  /2019 
 انس الروسان المجال الكهربائي + التيار الكهربائي 

 تربية اسالمية
 األربـــعــاء 

17  /4  /2019 

 : من محاسن األخالق / اللباس والزينة  / سورة المدثر / خاتمة اإلنسان ومصيره / سماحة اإلسالم  الدروس
 (56-38المدثر ) : سورةحفظ 

 

 شيماء موسى 
د. مصطفى 

 نجم

 كـــيــمــيــاء
 الـــخــمـــيـــس 

18  /4  /2019 

الكيميائية  تدرس مفهوم المول ، الصيغة االولية و الجزيئية للمركبات ، الحساباوحدة الحسابات الكيميائية 
 29 -12دام المعادلة الموزونة من باستخ

 الدفتر  +    35-32الكيميائية تغيرات الطاقة في التفاعالت 
 نهال المحتسب 

English 
 األحـــــــــد 

21  /4  /2019 
 

Literature  

   - The Merchant of Venice Act 4 (booklet) 

 

Grammar  

   - Question Tags 

   - Impersonal Passive 

   - Causative  

   - Future Tenses (Will , be going to, Present Continuous , Present Simple) 

 

Writing  

  - Writing a report  

  - Descriptive writing  

 

 محمد يونس
 هبه جاسر

 جغرافيا
 اإلثـــنــيــن 

22  /4  /2019 
 (27 -18لتجارة + السياحة من صفحة )

ميس 
 التكروري

 د. رأفت الزبن

 أحــــيــــاء
 الــثــالثـــاء 

23  /4  /2019 
 حدة الخامسة كاملة )الطالئعيات(الو

فاطمة 
 الخاليلة

 عـــلـــوم أرض
 األربـــعــــاء 

24  /4  /2019 

(+ اوراق  53الى صفحة  33الوحدة الثالثة :المحيطات )الفصل االول : تضاريس قاع المحيط من صفحة 
 الملخص المتعلقة بالمادة

 اماني البدارين

 تربية وطنية
 الـــخــمـــيـــس 

25  /4 /2019 
 (33-20 صفحة من) الدينية المبادرات+االردن في الفكرية لتعدديةا

ميس 
 التكروري

 د. رأفت الزبن

 تـــــــاريـــخ
 

 األحــــــــــد
28  /4  /2019 

 ا

 (27-15األردن في عهد الملك طالل بن عبد هللا+األردن في عهد الملك الحسين بن طالل )من صفحة 

ميس 
 التكروري

 ت الزبند. رأف

 ثقافة مالية
 اإلثـــنــيــن 

92  /4  /2019 
 دراسة السوق / انشاء المشروع / عرض المنتجات  64الى صفحة  32من صفحة 

 ابو أسماء
 حالوةال

ياسمين 
 عامودي


