
 

               6 International (Final Assessment Exams 2018-2019) 

Teachers Material Included \ Worksheets \Pages 
Subject/ 

Date 

Alrababaa 

Nour 

Le livre p. 46, 47,48,50,54    .  ص  الكتاب  

 les fiches de travail :  l'article partitif    ادوات التجزئة 

les nombres de 0-60   االرقام +la fiche de révision    ورقة المراجعة 

Français 

Sunday 

12 / 5 / 2019 

Maha 

Qutaishat 

Carol Majali  

 Student book  pages 67-86 

Chapter 3 L1, L2, L3  + Chapter 4 L1, L2, L3  

Workbook  pages 43-62 (All the answered questions ) 

S.S 

Monday  

 13 / 5 / 2109 

 إيناس كيوان

 الوحدة الرابعة: الدولة ونظام الحكم
 الدرس األول: أركان الدولة

 الدرس الثاني: الدستور
 الدرس الثالث: نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية

(21-10ص)  

  تربية وطنية

Wednesday 

15 / 5 / 2109  

Dania Hadieh 

 Unit { 2(L2.3,2.4,2.5), 9,13,15,17, 18( L18.5) } 

Cours Book  Page(24 – 29, 97 – 103, 128 – 135, 143 – 151, 161 – 

168, 177 – 178). 

Practice Book Pages (15 – 18, 50 – 52, 64 – 67, 71 – 75, 81 – 86, 

91). All related booklet included 

Calculater Not Allowed. 

Bring all  your statinary , Geometric set & Tracing 

papers. 

MATH 

 

Saturday  

18 / 5 / 2019 

 عبير القريني
 هدى رياض

الدرس الثالثون التكافل نهاية ( إلى 14-10من الدرس السادس عشر سورة الصف ) : الدروس 
 االجتماعي

 درس الصحابَي الجليل الزبير بن العوام -2دروس التالوة  -1عدا : 

 55صفحة  14-10سورة الصف  -1 الحفظ غيباً :

  .91 صفحة حديث فضل الصدقة والعفو والتواضع -2

 
 تربية اسالمية

Sunday  

19 / 5 / 2019 

Noor  

Salma 

Chapter 7 : Acids and bases  / book pages :122- 139 + booklet #10 

Chapter 8 : The Earth / Book pages :  144-151 + booklet#11 

All related notes 

Science  

Tuesday  

21 / 5 / 2019 

 جمان قاسم 
براءة  المهدي   

 -67ص  + وصية اآلباء للمعلمين47-45ص  ) أهمية الطاقة الشمسية فقط في  : مهارة القراءة

69 ) 

قصيدة يافا الجميلة ) + 62ص ( أبيات القصيدة : ) قصيدة تفاؤل وأمل فقط حفظمهارة المحفوظات

 83-82ص ( لألبيات+ المعاني+ األفكار+ األسئلة + الصور الفنية شرح مفصل
 د والكتابة: جميع قواعد الكتاب والمهارة الكتابية من أول الكتاب إلى نهايته.القواع مهارتا

 .ملحوظة: الدراسة من الكتاب + الدفتر + الملزمة

 لغة عربية

Thursday  

23 / 5 / 2109 

Hanan Al-

Shareef 

 Grammar: 

1. Tenses:  - Present Simple/ Present Continuous/ Future 

Simple (will/ (be) going to)/ Past Simple  

2. Reported Speech 

3. If Clause /Unless (Zero and First Types) 

4. Determiners (both - neither – either) 

5. Direct/ Indirect object 
Writing: 

1. Narratives (1st person and 3rd person) 
2. Informal Letters  

 

English 

Sunday  

26 / 5 / 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


