
 

 (2018/2019 –  ختبار التقويم األولا) سابع وطني

 

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 األحــــد 

10  /3  /2019 

 The marble champ (all vocabulary words and comprehension 

questions included) 

 Student book pg. 180-195 

 Workbook pg. 97- 103 

 Booklet No. 1: all pages  

 Grammar topics included: 

(Infinitives after verbs and adjectives, Infinitives of purpose , 

Simple and compound sentences) 

 Writing : (Narratives) writing exam will be given in a separate 

session prior to the English Exam. 

 

 تربية اسالمية

 اإلثنين 

11  /3  /2019 

 20الدرس الرابع: صفحة  + 11الدرس الثاني : صفحة  +  5الدرس االول: صفحة 
 47الدرس الحادي عشر : صفحة  + 40رس التاسع : صفحة الد

 بالحيوان الرفق  :( من سورة ق  / الحديث11-1الحفظ : االيات )
 اإلمتحان  مالحظة : دروس التالوة ال تدخل ضمن مادة

 

 عــلـــوم

 الــثــالثـــــاء

12  /3  /2019 

 39الى صفحة  8الوحدة الرابعة:الفصل االول: )علم تصنيف الكائنات الحية( من صفحة 
 أوراق العمل + الدفتر +

اماني البدارين 

 وعين السلطي

 لغة عربية

 األربــــعــــاء

13  /3  /2019 

 الوحدة الحادية عشرة:" الّصحة تاج" + 17ص-6الوحدة العاشرة :"مهد العال والحضارة" ص
 الّدراسة من الكتاب والدفتر وأوراق العمل .+   35ص-24ص 

 شذى ارشيدد.

 سماح فالح 

 تاريخ

 الــــخـــمـــيــــس

14  /3 /2019 

 إيناس كيوان (21-6ص )تماعية + + الدرس الثاني: الحياة االج الدرس األول: الحياة االقتصادية

 رياضيات

 األحــــد 

17  /3  /2019 

 45إلى ص  6وحدة الجبر + أول درس من وحدة الهندسة من ص 
 هناء األسعد 

 ايناس أبو عيد

MATH 

 اإلثــنــيــن

18  /3  /2019 
Unit:3    Algebra الالال هند 

Science 

 الــــثــالثــاء 

19  /3  /2019 

 

Chapter 1: Respiration / Science Book (p.126-p.137) 
Bushra 

Hijaz 

 ثقافة مالية

 األربــــعــــاء

20  /3  /2019 

  26 – 7وحدة االسنهالك الواعي / الصفحات : 
 الحاجات و الرغبات  -
 النزعة االستهالكية -
 القرارات المالية -

 ياسمين عامودي
 أسماء حالوة

 

 جغرافيا +  تربية وطنية

 ــــــــــداأل حـ

24  /3   /209 

 جغرافيا : 
ة للدول المتقدمة الدرس الثاني: الخصائص السكاني + الدرس األول: سكان العالم وتوزيعهم

 إيناس كيوان (18-6ص)/   والدول النامية

 (17-10ص)/  الدرس الثاني: المواطنة الفاعلة +الدرس األول: قبول اآلخر تربية وطنية : 


