
 

(8201/9201 –  ختبار التقويم األول اوطني ) عاشر    

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 
 األحـــــــــد 

10  /3  /2019 
 

Literature  
The Great Circle and Touching Spirit Bear (pages 252 – 267) 
Steve Jobs (pages 306 – 317) 
Grammar  
Indirect Questions 
Types of sentences (compound, complex and compound-complex) 
Future tenses  
Verbs followed by gerund or infinitive 
Writing 
Narrative writing  
Descriptive writing  

 محمد يونس
 هبه جاسر

 تربية اسالمية
 اإلثـــنــيــن 

11  /3  /2019 
 

 (  11 – 1حفظ : سورة المؤمنون ) +     8/  5/  4/  2/  1الدروس : 
 شيماء موسى 

 د. مصطفى نجم 

 فــيــزيــاء
 الــثــالثـــاء 

12  /3  /2019 
 انس الروسان قانون كولوم , المجال الكهربائي

 لغة عربية
 األربـــعــاء 

13  /3  /2019 

 عة ) جّددوا حياتَكم + من ذكريات الطفولة(مادة المهارات: الوحدة الثامنة + التاس
 + الدفتر مادة القواعد: اسم الفاعل + اسم المفعول ) مع ورقتي العمل(

 محمد فضل
 نسرين الموال

 كـــيــمــيــاء
 الـــخــمـــيـــس 

14  /3  /2019 

 التفاعل الكيميائي 
 + الدفتر     20-6الحسابات الكيميائية    من صفحة 

 تسب نهال المح

 رياضيات
 األحـــــــــد 

17  /3  /2019 
 

 الى درس ) قانون الجيوب (  ألوحدة الخامسة : من درس ) الوضع القياسي للزاوية ( 
 37الى  صـــ  8صـــ 

 محمد العالونة 
 محمد الدقس 

 تـــــــاريـــخ
 اإلثـــنــيــن 

18  /3  /2019 
  ول بن الحسين األردن في عهد الملك عبد هللا األ

 ميس التكروري
 رأفت الزبند. 

 أحــــيــــاء
 الــثــالثـــاء 

19  /3  /2019 
 فاطمة الخاليلة (20-14( الفصل الثاني: البدائيات )12-6الفصل األول :أسس علم التصنيف)

 عـــلـــوم أرض
 األربـــعــــاء 

20  /3  /2019 
 اماني البدارين + اوراق الملخص 27ى صفحة ال 6الوحدة الثانية : البراكين من صفحة 

IT 
 الـــخــمـــيـــس 

21  /3  /2019 

بدء العمل، التعامل مع قواعد )أساسيات قواعد البيانات + مهارات أساسية في قواعد البيانات 
 البيانات(

 74الى  52من صفحة 

 شيريهان العدوي
 جمال ذنيبات

 
 األحــــــــــد

24  /3  /2019 
 وطنيةتربية 

 جغرافيا
 

 
 18- 10 صفحة من األردن في الحزبية التعددية+  الديمقراطي التمكين :تربية وطنية

 ميس التكروري 
 رأفت الزبند. 

 16 - 6الزراعة +الصناعة من صفحة    جغرافيا: 
 

 ثقافة مالية
 اإلثـــنــيــن 

52  /3  /2019 

  32 – 7وحدة فكرتي تصبح مشروعا / الصفحات : 
 ائق توليد األفكار الريادية طر -
 الفكرة ز الفريق -
 دراسة السوق -

 أسماء حالوة
 ياسمين عامودي


