
 

(2018/2019 –   ات التقويم الثانيختباراوطني ) ثامن    

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 األحـــــــــد 

14  /4  /2019 

 

Student’s book: (The lotus seed) pg. 262-270 + (Return to the moon) pg. 416-

424 

Workbook: (The lotus seed) pg. 137-141 + (Return to the moon) pg. 217-221 

Booklet number 2: (The lotus seed) all pages 

Booklet number 3: (Return to the moon) all pages 

Grammar topics included: future tenses (will vs. going to) + relative clauses 

(defining and non-defining) + reported speech. 

Writing: informal letter+ letter of complaint. (The writing exam will be given 

in a separate class).   

Hanan 

Darweesh 

 لغة عربية

 اإلثـــنــيــن 

15  /4  /2019 

(39 -22المهارات )في وصف الغروب، من رسالة عمان( الصفحات من)    
( 27-21القواعد ) األسماء الخمسة( الصفحات من )   

 أوراق العمل + الدفتر + حفظ أول خمسة أبيات من قصيدة " في وصف الغروب"

 نسرين موال

 محمد فضل

 عـــلــوم

 ثـــاء الــثــال

16  /4  /2019 

+ الملخصات واوراق العمل  88الى صفحة  50الوحدة السادسة )الكهرباء المتحركة ( من صفحة 
 المتعلقة بالمادة + الدفتر

 اماني البدارين

 عين السلطي

 تربية اسالمية

 األربـــعــاء 

17  /4  /2019 

  82الى نهاية الدرس السابع عشر ص  41من الدرس التاسع ص 
 (   الحديث : من أخالق المسلم 28-23* الحفظ سورة االسراء )*

 مالحظة : دروس التالوة ال تدخل ضمن مادة اإلمتحان .

 أ. مصطفى 

 عقل  دأ. ورو

 تاريخ

 الـــخــمـــيـــس 

18  /4  /2019 

 .37إلى ص  24الغزو المغولي من ص الدرس الرابع: ضعف الدولة العباسية + الدرس الثالث:
 د. رأفت الزبن

 ايات دنون

 رياضيات

 األحـــــــــد 

21  /4  /2019 

 ( + الزاوية الخارجية + مبرهة فيثاغورس 2( + خصائص المثلث )1الدروس : خصائص المثلث ) 
 .       مالحظة : درس مبرهنة فيثاغورس ) فقط أول نتيجتين (   83صــ   – 62الصفحات : صـــ 

 هناء األسعد

 نةمحمد العالو

 جغرافيا

 اإلثـــنــيــن 

22  /4  /2019 

: مصادر  الدرس الخامس: الموارد المعدنية + لدرس الرابع الموارد الزراعية + ا الدرس الثالث:

 .     34إلى ص 17الطاقة من  ص 

 

 د. رأفت الزبن

 ايات دنون

Science 

 الــثــالثـــاء 

23  /4  /2019 

 

Chapter 3: Climate p.190-p.201 + Chapter 4: Solar System p.208- 

p.215 

Bushra  

Hijaz 

 ثقافة مالية 

 األربـــعــاء

24  /4  /2019 
 إعادة التدوير / قرارات اإلدخار / حافظ على مالك 51الى صفحة  28من صفحة 

أبو أسماء 
حالوة ال  

 ياسمين عامودي

MATH 

 الـــخــمـــيـــس 

25  /4  /2019 

Booklet #4 
 

 الالال هند

 تربية وطنية

 األحــــــــــد

28  /4  /2019 

 : النقد البناء + الدرس األول:  الوحدة الخامسةالمرأة األردنية +/  الدرس الثالث::  الوحدة  الرابعة
 41إلى ص 20: النزاهة والشفافية.  ص  الدرس الثاني

 د. رأفت الزبن

 ايات دنون


