
 

 (2018/2019 –  ختبار التقويم األول ا)  خامس وطني

 

الصفحات/   المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

English  

 األحــد 

10  /3  /2019 

Language Book: 32 – 37 

Practice Book: 26 – 29, 31 

Booklet #1: Woodland Adventure Park + Writing a Narrative 

Maha Q. & 

Islam S. 

 تربية اسالمية

 اإلثنين 

11  /3  /2019 

( / حديث عينان ال تمُسُهما النار / 18-12االمتحان في الدروس اآلتية : سورة الملك )

 مبطالت الصيام / الصحابي عثمان بن عفان / آداب االستئذان 

 ُهما النار ( / حديث عينان ال تمسُ  18-12الحفظ غيباً : آيات من سورة الملك )

 هدى رياض

 عبير القريني

 ورود عقل

 علوم

 الثالثاء 

12  /3  /2019 

 وحدة االرصاد الجوية كاملة 
 عين السلطي 

 اماني البدرين 

 لغة عربية

 األربعاء 

13  /3  /2019 

   27إلى  ص  6الوحدة العاشرة + الوحدة الحادية عشرة  من ص 
 اختراع الميكروويف ( دروس القراءة ) اإلحسان إلى األهل /  –
 التراكيب واألساليب اللغوية ) ضمائر الّرفع المنفصلة / المعرفة والنكرة (  –
 الكتابة  ) همزة ابن / ألف تنوين النّصب (   -

 * الّدراسة من الكتاب + جميع ما ورد في دفتر المهارات .  

 دينا عّواد

 هيا كمركجي

 اجتماعيات

 الخميس

14  /3  /2019 

 (1+ورقة عمل ) الدرس الثاني: البيت األردني القديم + األول: التراث الشعبي األردنيالدرس 

 (70-62ص ) 

 إيناس كيوان
 آيات دنون

 

 رياضيات

 األحــد 

17  /3  /2019 

 43إلى ص 6دروس من وحدة الكسور العشرية من ص  6أول 
 هناء األسعد 

 عيدأبو ايناس 

MATH 

 اإلثنين 

18  /3  /2019 

 

Unit 4 : Decimals  /  Pages: 1-19 

 

الالال هند  

Science 

 الثالثاء  

19  /3  /2019 

Chapter 3: Energy in Ecosystems/ Science Book (p.68-p.77) 

+ studysheet #1 
Bushra Hijaz 

Français  

 األربعاء 

20  /3  /2019 

Le livre p. 16-18 + le cahier d’activités p.(16-18) + les fiches 

de travail ( lexique + l’intérrogation) + la fiche de révision  

+ اوراق العمل )المفردات +  18الى  16+ كتاب الحل ص. 18الى  16الكتاب ص.

  االستفهام ( + ورقة المراجعة 

Nour et Aicha 


