
 

 (2018/2019 –   التقويم النهائي اتختبارا)وطني  سساد 

الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

Français  

 األحـــــــــــــد

12 / 5 / 2019 

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

 les fiches de travail :  l'article partitif دوات التجزئة ا    

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

Alrababaa 

Nour 

MATH    

 اإلثــــنـــيــــــن

13 / 5 / 2019 
Unit 2:Fractions And Decimals  + unit 3:Geometry And Measurement 

 هند الالال

Science 

 الـــثـــالثــــاء 

14 / 5 / 2019 

Chapter 2: Force and Motion: p.40-p.51 + Chapter 3: Electricity 

p.56-p.59 

Bushra 

Hejaz 

 

 تربية وطنية

 األربـــــــــعــــاء 

15 / 5 / 2019 

 

 الوحدة الرابعة: الدولة ونظام الحكم
 الدرس األول: أركان الدولة

 الدرس الثاني: الدستور
لكة األردنية الهاشميةالدرس الثالث: نظام الحكم في المم  

 )21-10ص)

 إيناس كيوان

 خـــاريــــت

 الــــخـــــمــــيــــس 

16 / 5 / 2019 

 الدرس الرابع: احترام العهود والمواثيق
 الدرس الخامس: الدعوة اإلسالمية خارج شبه الجزيرة العربية

 الدرس السادس: حجة الوداع ووفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم(
 (40-25ص)

 إيناس كيوان

 ريـــاضـــيـــات

 الــــســــبـــت

18 / 5 / 2019 

 "22ص -11ص الوحدة الرابعة: )الدرس الثاني + الدرس الثالث + الدرس الرابع ("
 (84ص – 79( +الدرس الثامن ) ص 69ص – 46أول خمس دروس )ص   :الوحدة الخامسة

 (114ص – 88الوحدة السادسة ) ص

 هناء االسعد 

 بوعيد ايناس ا

 

 تربية اسالمية

 األحــــــــــــد

19 / 5 / 2019 

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

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

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

 .91 صفحة والتواضع والعفو الصدقة فضل حديث -2

 القريني عبير
 رياض هدى

 ـلــــومـــــــــع

 الـــثـــالثـــاء 

21 / 5/ 2109 

 
 الوحدة الخامسة كاملة ) اشكال الطاقة ومصادرها (

 الوحدة السادسة الفصل االول المياه في حياتنا

 عين ممدوح 

 اماني بدارين

 لـــغــة عــربــيـة

 خــــــمـــــيس الــــــ

23 / 5 / 2019 

 ( 69 -67+ وصية اآلباء للمعلمين ص 47-45:  فقط في ) أهمية الطاقة الشمسية  ص مهارة القراءة

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

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

 .ملحوظة: الدراسة من الكتاب + الدفتر + الملزمة

 جمان قاسم  

 و هيا كمرجي

English 

 األحـــــــــــــد

26 / 5 / 2019 

  

Grammar: Booklet 1 simple compound sentences, booklet 2 future 

simple vs. going to + Present perfect , booklet 3 Conditionals. 

Writing: Opinion Essay, Fact sheet, Informal letter(Booklet 1,2,3). 

Practice book: 161.162,165. 

Language Book: 300,301,302,304,305306,307,308,309,310,311, 312 

 

 اجغرافي

 اإلثـــــــــــنـــــــــين

27 / 5 / 2109 

 

 الوحدة الثالثة: جغرافية السكان
 الدرس الرابع: السكان في المملكة األردنية الهاشمية

 الوحدة الرابعة: البيئة
 الدرس األول: النظام البيئي

 الدرس الثاني: اآلثار البيئية للزيادة السكانية
 .(42-24ص) 

 إيناس كيوان



 

 


