
 

 (2018/2019 –   التقويم النهائي اتختبارا)وطني  ثامن 

 

الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

 تربية وطنية

 األحـــد 

12 / 5 / 2019 

الوحدة الخامسة: الدرس الثالث : المساءلة + الدرس الرابع: مكافحة الفساد +الوحدة السادسة 
 كاملة ص42 إلى 68

 

MATH  

 اإلثــــنــيــن 

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

 هند الالال

Science 

 الــثـــالثـــاء 

14 / 5/ 2019 

 

Chapter 3: Forms of Energy:p.86-p.101 

Earth Science: Chapter1The Changing Earth: p138-p.141 

Chapter 4: Astronomy: p.208-p.223 

Bushra Hejaz 

 تاريخ

 األربـــعــاء 

15 / 5 / 2019 

الوحدة الخامسة: الدرس األول: الفتح األسالمي لألندلس+الدرس الثاني:تاريخ المسلمين في 
 61إلى ص 42ص األندلس+الدرس الثالث: نظام الحكم واإلدارة في األندلس

 

 ثقافة مالية

 الـــخـــمـــيـــس 

16 / 5 / 2019 
 درس أنواع البنوك. ، آخر 73إلى  7من صفحة   

 ياسمين العامودي

 أسماء حالوة

 ريــاضــيــات

 الـــســبـــت 

18 / 5 /2019 

 (  37ــ ص  26)ص  وحدة المعادالت الخطية بمتغيرين : الدرس الرابع و الخامس
 (  88ــ ص  62) ص   وحدة المثلثات : كاملة

 وحدة المجسمات: كاملة ) ملزمة التلخيص (
 مل التي تم إعطائها على هذه المادةجميع أوراق الع

 هناء األسعد

 محمد العالونة

 تربية اسالمية

 األحــــــد

19 / 5 / 2019 

الى نهاية الدرس  74( ص 33-29)من الدرس السادس عشر  ) سورة اإلسراء االيات : الدروس 

 124السادس والعشرون ) إجالء بني النضير ( ص 

 (   الحديث الشريف : فضل الرفق33-29: سورة اإلسراء االيات  )  الحفظ 

 د.مصطفى نجم

 ورود عقل

 ومــــلــــــع     

 الـــثــالثــاء

21 /5 / 2019 

 الوحدة الخامسة : الوراثة 
 الوحدة السادسة )الفصل االول(: التيار الكهربائي

 الوحدة السابعة )الفصل االول(: بنية االرض وديناميتها
 الدفتر واوراق العمل والملخصات المتعلقة بالمادة+

 اماني البدارين

 عين السلطي

 لـــغــة عــربــيـة

 الـــخــمــيــس 

23 / 5 / 2019 

 (57إلى  42من ) الصفحات: ) غرناطة، عالم البحار الّسحري( المهارات:
 : لصفحاتا ل المطلق(القواعد: ) الجملة االسمية، األسماء الخمسة، األعداد المركبة، المفعو

  حفظ أول خمسة أبيات من قصيدة ) في مدخل الحمراء(+ الدفتر +/  (42إلى  4)من 
 أوراق العمل الخاصة بالمادة

 محمد أبو الفضل

 نسرين الموال

English 

 األحـــد 

26 / 5 / 2019 

Students’ book: Somebody’s son (Pg. 246-256 + 259) 

Workbook:  Somebody’s son (Pg. 129 - 135) 

Grammar: all grammar topics are included in all the 

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

Writing topics included: (problem–solution essay, informal 

letter, letter of application, writing a summary) 

Hanan Darweesh 

 

 جغرافيا

 اإلثـــنــيــن

27 / 5 / 2019 

الوحدة الثالثة: الدرس السادس:االستغالل األمثل للموارد الطبيعية+ الوحدة الرابعة: الدرس 
 59إلى ص 35صاألول: السياحة وأنواعها+ الدرس الثاني: مقومات السياحة 

 د. رأفت  الزبن

 إيناس كيوان


