
 

 (2018/2019 –  ختبارات التقويم الثانيا) سابع وطني

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 رياضيات

 األحــــد 

14  /4  /2019 

( 76ص  – 40الوحدة السادسة : ) أول ستة دروس من ص  
 هناء األسعد

 ايناس أبو عيد

 

 لغة عربية

 اإلثنين 

15  /4  /2019 

قلبي لغير هوى األردن ما خفقا  +   رة+  والثالثة عشرة( في الوحدتين ) الثانية عش : القراءةنصوص *

 أدب األمثال. ) األفكار+ المعاني+ أسئلة المعجم واالستيعاب(.

األفعال الخمسة + الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول +مراجعة الضمائر + : دروس القواعد *

 الفعل الماضي واألمر + الفعل المضارع .بناء 

 همزتا الوصل والقطع + حرف الفاء المتّصل بـ )الم األمر (:  دروس الكتابة*

القصيدة حفظ  الورقة الّشارحة + )التعريف بالشاعر والمعاني واألسئلة + هذي بالدي : المحفوظالت*

 (  كاملة 

 أوراق العملاألساسي و. والدفتر   62إلى ص 40*الدراسة من الكتاب من ص 

 د.شذى ارشيد

 سماح فالح

 عــلـــوم

 الــثــالثـــــاء

16  /4  /2019 

 + 54الى  42الوحدة الرابعة )الفصل الثاني( :تكاثر الكائنات الحية من صفحة 
 70+ )الفصل الثاني(: من صفحة  67الى  58الوحدة الخامسة  الحرارة )الفصل االول (: من صفحة 

 راق العمل والملخصات المتعلقة بالمادة + الدفتر+ او 85الى 

اماني البدارين 

 وعين السلطي

 تربية اسالمية

 األربــــعــــاء

17  /4  /2019 

/ قبول  58( ص 35-23/سورة ق) 51/يوم بدر ص  36/ حفظ اللسان ص 29(ص 22-12سورة ق )

 .74 / انصبة الزكاة ص 70/ ابو ذر الغفاري ص  63األعمال عند هللا ص 

 (  35-23** الحفظ : سورة ق ) 
 الحديث : حفظ اللسان

 ورود عقل

 هدى رياض

 خـــاريـــت

 الــــخـــمـــيــــس

18  /4 /2019 

 إيناس كيوان (38-22) ص / الدرس الرابع: العمارة + ية  والتطبيقيةالدرس الثالث: العلوم الدينّية واإلنسان

English 

 األحــــد 

21  /4  /2019 

Student’s book: pg. 152-163 

Workbook: pg.81-87 

Grammar topics included:  

 Restrictive-non-restrictive adjectival clauses 

 Complex sentences 

 Present perfect 

Booklet number 2 : success stories (all pages) 

Booklet number 3: I wandered lonely as a cloud( all pages except for the 

writing pages) 

Writing: problem-solution essay (booklet 2): The writing exam will be 

given in a separate class.  

Hanan 

Darweesh 

 

Insaf Taha 

 تربية وطنية 

 اإلثــنــيــن

22  /4  /2019 
 إيناس كيوان (23 -18ص)+ (1عمل ) + ورقة الدرس الثالث: المساواة وعدم التمييزالوحدة الرابعة/ 

Science 

 الــــثــالثــاء 

23  /4  /2019 

How does your body get rid of cell wastes? p.138-p.143 

What are communicable diseases? P.152-p.159 

Bushra 

Hijaz 

 ثقافة مالية

 األربــــعــــاء

24  /4  /2019 
 ات التصرف بالمال / تعلّم االنفاق / اإلنفاق الرشيدخيار 54الى صفحة  31من صفحة 

 ياسمين عامودي
حالوةابوال أسماء   

 

MATH 

 الــــخـــمـــيــــس

25  /4  /2019 

Unit#4 :booklet #4 الالال هند 

  جغرافيا   

 األ حـــــــــــد

28  /4   /209 

 رتبة على الزيادة السكانيةالدرس الرابع: اآلثار المتالدرس الثالث: الهجرة السكانية + 

 (33-19ص )مس: السياسات السكانية في العالم + الدرس الخا
 إيناس كيوان



 

 

 


