
 

 (2018/2019 –   ختبارات التقويم الثانياوطني ) تاسع
  

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

 رياضيات

 األحـــــــــد 

14  /4 /2019 

 الوحدة السادسة : الهندسة اإلحداثية 
 هناء األسعد 

 محمد العالونة

 لغة عربية

 اإلثـــنــيــن 

15  /4 / 2019 

 اللغة العربية: قصة مثل+ قصيدة" كفكف دموعك"+ الدفتر+ أوراق العمل

 تذكير: حفظ األبيات الخمسة األولى من قصيدة "كفكف دموعك"

 + الدفتر+ أوراق العملالقواعد: التوكيد+ العطف

 نسرين موال

 محمد فضل

 فــيــزيــاء

 الــثــالثـــاء 

16  /4  /2019 

 انس الروسان رارة ــــــــــــــحــــــــــــــال  

 

 تربية اسالمية

 األربـــعــاء 

17  /4  /2019 

( / 10-6الدروس : التوبة / مخالفات يتهاون بها بعض الناس / سورة الحجرات )

 القرض / صلح الحديبية  / فتح خيبر / اداب الطريق 

 ( / مخالفات يتهاون بها بعض الناس 10-6حفظ : سورة الحجرات ) 

 اء موسى شيم

 د. مصطفى نجم

 كـــيــمــيــاء

 الـــخــمـــيـــس 

18  /4  /2019 

 نهال المحتسب  وحدة الخاليا الكهروكيميائية كاملة + الدفتر 

 

English 

 األحـــــــــد 

21  /4  /2019 

 

Literature :  - The Sneeze (booklet)   - Getting to Know Real Bats (pages 

422 – 435) 

Grammar : - Passive Voice    - Reported Speech  

   - Modals of Obligation and Necessity  - Relative pronouns  

Writing : - Writing a report    - Descriptive writing  

 محمد يونس 

 هبة جاسر

 تـــــــاريـــخ

 اإلثـــنــيــن 

22  /4  /2019 

الحياة العلمية و الثقافية في األردن في العصر األيوبي+األردن في العصر 

 (32-18المملوكي)من صفحة 

 ميس التكروري

 رأفت الزبند. 

 أحــــيــــاء

 الــثــالثـــاء 

23  /4  /2019 

(:الجهاز الليمفاوي + الجهاز التنفسي + 56 – 22الكتاب المدرسي من صفحة ) 
 جهازا الدعامة والحركة )الهيكلي والعضلي(++ي والجلدي( جهازا االخراج )البول

 +الملخصات واوراق العمل المتعلقة بالمادة

 اماني البدارين

 عـــلـــوم أرض

 األربـــعــــاء 

24  /4  /2019 

الوحدة الثالثة :النظام الشمسي )الفصل االول( مكونات النظام الشمسي من صفحة 

 لعمل المتعلقة بالمادة + الملخصات واوراق ا42الى  30
 اماني البدارين

 ثقافة مالية

 الـــخــمـــيـــس 

25  /4  /2019 

أبعاد الفكرة الريادية / فريقي / نشأة التجارة  63الى صفحة  36من صفحة 

 اإللكترونية

 حالوة أبو الأسماء 

 ياسمسن عامودي

 

 األحــــــــــد

28  /4  /2019 

 جغرافيا

 (32-17كوناته +مشكالت الغالف الحيوي )من صفحةالغالف الحيوي و م  
 التكروري ميس

 رأفت الزبند.

 

 اإلثـــنــيــن

 تربية وطنية

29 /4  /2019 

 

 

 (30-18 صفحة من) العمل درس+ الشباب تواجه مشكالت درس

 

 التكروري ميس

 رأفت الزبند.


