
 

 (2018/2019 –  ختبارات التقويم الثانيا)سادس وطني 

الصفحات/  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

 رياضيات

 األحــد 

14  /4  /2019 

(64ص  -46( + الوحدة الخامسة: ) أول أربعة دروس من ص 41ص  – 33الوحدة الرابعة : ) ص   
 هناء األسعد

 ايناس أبو عيد

 لغة عربية

 اإلثنين 

11  /4  /2019 

.الوحدة الحادية عشرة) من قصص التراث ( + الوحدة الثانية عشرة ) الشباب قادة المستقبل ( بما فيها 1
 من مهارات قراءة

 ) إن أخواتها، كان وأخواتها ( + . التطبيقات النحوية من بداية الفصل 2
الترقيم + دخول حرف الجر الالم على االسم المعرف )عالمات +. التطبيقات اإلمالئية من بداية الفصل3

 الدراسة من الكتاب+ الدفتر  بـ ال + ألف اتنوين النصب + حذف ألف ما االستفهامية(

 جمان قاسم 

 هيا كمركجي

 علوم

 الثالثاء  

16  /4  /2019 

 (كاملة ) أشكالها ومصادرها  وحدة الطاقة
 عين السلطي 

 أماني البدارين 

 

 ميةتربية اسال

 األربعاء  

17  /4  /2019 

 الدروس اآلتية :
حديث الحساب يوم القيامة  –اإليمان باليوم اآلخر  -( 9-5سورة الصف اآليات  ) –اإلصالح بين الناس 

 الزبير بن العوام . –من مشاهد يوم القيامة  –
 .32( صفحة 9-5سورة الصف ) -1 *الحفظ غيباً :

 .42ب يوم القيامة صفحة حديث الحسا -2                 

 عبير القريني  

 هدى رياض

 تاريخ

 الخميس

18  /4  /2019 

 الدرس الثالث: موقف الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من المشركين واليهود في المدينة
 الدرس الرابع: احترام العهود والمواثيق

 (30-19ص )

 إيناس كيوان

 

English 

 األحــد 

21  /4  /2019 

Literature & Vocabulary: 
1. The Hare and the Tortoise 

C.B. pp 258,259,260262,263 + all the answered questions pp 266,267 
W.B. pp137,138,141 

2. The Biggest Winner of All 
C.B. pp 272-280 W.B pp145,146,147,149 

Grammar: 
Future Simple ( Will VS Going to) & Present Perfect  Booklet #2 
Writing: 
Fact Sheet  Booklet #2 + Students’ notebooks 

Maha 

Qtaishat  

&  

Riham 

Barqawi 

 جغرافيا

 اإلثنين 

22  /4  /2019 

 

 الدرس الثالث: السكان في الوطن العربي

 (23 -18)  ص
 ايناس كيوان

Science 

 الثالثاء  

23  /4  /2019 

 

Lesson 2: Chapter 2: Force and Motion/P.40-P.47 
Bushra 

Hijaz 

Français  

 األربعاء  

24  /4  /2019 

  Le livre p. 24,25,28+ les fiches de travail ( l'article partitif/ 

les nombres de 0-60) +la fiche de révision  

( + ورقة  60الى 0+ اوراق العمل ) ادوات التجزئة / االرقام من  24،25،28الكتاب ص

 لمراجعةا

Mme nour 

MATH 

 الخميس

21  /4  /2019 

Unit#2 : 2.4 + Unit#3 : 3.1 
 

 هند الالال

 تربية وطنية 

 األحـــــــــد

28  /4  /2019 

 الوحدة السادسة: السيرة الحضارّية
 (61-56الدرس الثالث: محافظة العقبة ص)
 الوحدة الرابعة: الدولة ونظام الحكم

 (13-10انها ص )الدرس األول: الدولة وأرك

 إيناس كيوان



 

 


