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الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

 جغرافيا

 األحــــــــــــد

12 / 5 / 2019 

 الوحدة الثالثة: السكان في العالم
 الدرس السادس: الخصائص السكانية في األردن

 ر المناخيالوحدة الرابعة: التغي
 الدرس األول: التغير المناخي

 55-34الدرس الثاني: األعاصير والفيضانات واالنهيارات األرضية ص)

 إيناس كيوان

MATH    

 اإلثـــــنــــيـن

13 / 5 / 2019 
Booklet #3+booklet#4 

 هند الالال

Science 

 الـــثـــالثـــاء 

14 / 5 / 2019 

 

Chapter 1: Respiration and Excretion p.126-p.137 

+ Chapter 2: Living a Healthy Life :p.152-p.165 

Bushra Hejaz 

 تاريخ

 األربــــــعــــاء 

15 / 5 /2109 

 الوحدة الرابعة: األردن في العصر األموي
ن الدرس الثاني: القلائل العرلية في األردول: األردن في جنناد لالد الاا    الدرس األ

 (62-58لدرس الرالع: القصور األموية في األردن ص)ا(    51-44ص)

 إيناس كيوان

 ثقافة مالية

 الــــخـــمــــيــس  

16 / 5 / 2019 
 73إلى صفحة  7الكتاب كامال من صفحة 

 ن العامودييياسم

 جسما حالوة

 رياضيات

 الـــســـبــــت 

18 / 5 / 2019 

 ( 34ــ ص  26ص   )وحدة النلر : درس المعادلة الخطية لمتغير واحد
 ( 85ــ ص   40) ص  وحدة الهندسة: كاملة

 (  112ـ ص 88)ص وحدة التحويالت الهندسية : التحويل الهندسي   االنعكاس   االنسحاب 
 وحدة اإلحصاء : كاملة ) ملزمة التلخيص (

 على المادة المطلولة نميع المالز  التي ت  إعطائها خالل الفصل

 هناء األسعد

 يدايناس جلو ع

 تربية اسالمية

 األحـــــــد

19 / 5 / 2109 

 الدرس نهاية الى 70 ص(  الغفاري ذر جلو الصحالي)  عار السالع الدرس من:  الدروس

 (106 ص الوفاء)  والعارون السادس

 .  الماء في اإلقتصاد:  الاريف الحديث/  ق سورة من( 45-36) االيات : الحفظ

 هدى رياض 
 ورود عقل

 لــــومـــــــع

 الــــثـــالثــــــاء

21 / 5 / 2019 

 
 الوحدة السادسة )الفصل األول(: تاريخ االرضالوحدة الخامسة: الحرارة    

 واوراق العمل والملخصات المتعلقة لالمادة   الدفتر 

 اماني اللدارين

 عين السلطي

 

 لـــغــة عــربــيـة

 الــــخـــمـــيـــس 

23 / 5 / 2109 

 

 ( .112ص – 108(   ) فضل الّصداقة  ص86ص – 82راءة )الحاكورة  صدروس الق -
 ونميع جوراق العمل واللطاقات. -
( 50المحفوظات : قصيدة هذي لالدي  )الورقة الاارحة   الّتعريف لالااعر   األسئلة ص  -

    قصيدة في ملعب كرة القد   )حفظ جرلعة جليات   حفظ اس  الّااعر ( 
 الدفتر   نميع  104إلى ص  10ألساليب اللغوية والكتالة من صالقواعد : التراكيب وا

 جوراق العمل واللطاقات

 اذى إرايد 

 هيا كمركني

 سماح فالح

English 

 األحــــــــــد

26 / 5 / 2019 

Students’ book: Through my eyes (pg. 242-252) 

Workbook: through my eyes (pg. 129-133) 

Grammar: all grammar topics are included in all the 

booklets( booklet 1, 2, 3, and 4) 

Writing topics included: (Narratives, problem-solution essay 

and letter of complaint) 

Hanan Darweesh 

Insaf Taha 

 تربية وطنية

 اإلثـــــــنـــــــيـن 

27 / 5 / 2019 

 اريةالوحدة السادسة: السيرة الحض
 (65-52ص)/   الدرس الثاني: إرلد + الدرس األول: عمان

 إيناس كيوان


