
 

 (2018/2019 –  ختبار التقويم األولا)سادس وطني 

 

الصفحات/  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ  المعلمون 

 

English 

 األحــد 

10  /3  /2019 

Literature & Vocabulary: 

Going, Going, Gone?  C.B (pp 244-252) W.B. 

 (pp 129-131 +133) 

Grammar:  

Simple and Compound Sentences  (Booklet #1 + Notebooks) 

Writing :  

Opinion Essay (Booklet #1 + Notebooks)  

Maha 

Qtaishat  

&  

Riham 

Barqawi 

 

 تربية اسالمية

 اإلثنين 

11  /3  /2019 

 

األعذار المبيحة  –فضل العلم  –حديث صفات المنافق  –( 4-1الدروس اآلتية : سورة الصف اآليات )
 الصَّحابّي الجليل حمزة رضي هللا عنه . –النون والميم المشددتان  –الفطار واألعذار الموجبة له ل

 .28إلى نهاية صفحة  5* الصفحات من صفحة 
 5صفحة  4-1سورة الصف  -1*الحفظ غيباً : 
 9حديث صفات المنافق صفحة  -2                 

 عبير القريني

 هدى رياض

 علوم

 الثالثاء  

12  /3  /2019 

 وحدة )سلوك الضوء ( كاملة 
 عين السلطي 

 أماني البدارين 

 

 لغة عربية

 األربعاء  

13  /3  /2019 

   21 ص  إلى 6 ص من  العاشرة الوحدة+  اسعة التّ   الوحدة
 (  15/  13موقفان من حياة الصَّحابة ص /    7/  6اإلحسان وحسن الّصحبة ص)  القراءة دروس –
 (  18/  16إّن وأخواتها ص/  8األّول ص راسيّ مراجعة للفصل الدّ )  ةغويّ اللّ  واألساليب التراكيب –
)ال(  دخول حرف الجّر)الالم( على االسم المعّرف بـ/  9األّول ص راسيّ مراجعة للفصل الدّ )   الكتابة -

 (  19/  18ص
+ المعاني، األفكار الرئيسة، الشرح والصور الفنية من (  21/  20ــ المحفوظات ) ولد الهدى ص 

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

 جمان قاسم 

 هيا كمركجي 

 تاريخ

 الخميس

14  /3  /2019 

 الدرس األول: قيام المجتمع اإلسالمي في المدينة المنورة
 الم+الدرس الثاني: مقاومة المشركين لإلس

 (18-6ص)

 إيناس كيوان

 

 رياضيات

 األحــد 

17  /3  /2019 

  32إلى ص 6وحدة الهندسة من ص من  دروس  6أول 
 هناء األسعد

 ايناس أبو عيد

MATH 

 اإلثنين 

18  /3  /2019 

 

Unit 2:fractions and decimals 

Pages: 1-15 
 هند الالال

Science 

 الثالثاء  

19  /3  /2019 

 

Chapter 2: Force and Motion/Science Book (p.40-p.45) 
Bushra 

Hijaz 

Français  

 األربعاء  

20  /3  /2019 

Le livre p.18-23 + les fiches de travail (1+2) + la fiche de révision 
  ( + ورقة المراجعة 2+1+ اوراق العمل ) 23الى  18الكتاب ص

Mme nour 

 جغرافيا + تربية وطنية 

 ـــــــداألحــ

24  /3  /2019 

 ( 17-6)جغرافيا( ص)
 الدرس األول: الوضع السكاني العالمي

 + الدرس الثاني: التركيب النوعي والتركيب العمري للسكان
 (55-46)التربية الوطنية( ص)

 الدرس األول: محافظة الطفيلة
 الدرس الثاني: محافظة معان

 إيناس كيوان


