
 

(8201/9201 –  ختبار التقويم األول اوطني ) ثامن    

 

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 األحـــــــــد 

10  /3  /2019 

 

 Blue willow (all vocabulary words and comprehension questions 

included) 

 Student book pg. 186-198 

 Workbook pg. 97- 101 

 Booklet No. 1: all pages  

 Grammar topics included: 

(prepositions of time and place in/ on/ at, simple past Vs. present perfect ) 

 Writing: (problem – solution Essay) writing exam will be given in a 

separate session prior to the English Exam. 

 

 تربية اسالمية

 اإلثـــنــيــن 

11  /3  /2019 

 

 36)سورة اإلسراء( وحتى نهاية الدرس السابع ص  5من الدرس األول ص
 ( + حديث محبة هللا22 – 18الحفظ: سورة اإلسراء اآليات )

 أ. مصطفى 

 أ. ورورد

 عـــلــوم

 الــثــالثـــاء 

12  /3  /2019 

 + اوراق العمل + الدفتر 46الى  5ة الوحدة الخامسة :علم الوراثة من صفح
 اماني البدارين

 عين السلطي

 لغة عربية

 األربـــعــاء 

13  /3  /2019 

 "20-4مهارات: " الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة" الصفحات: "من 
 "20 -4القواعد" الجملة االسمية" الصفحات: " من 

 أوراق العمل + الدفتر

 نسرين موال

 محمد فضل

 تاريخ

 الـــخــمـــيـــس 

14  /3  /2019 

الدرس األول:الحياة االقتصادية واالجتماعية في الدولة العباسية + الدرس الثاني:المظاهر الفكرية 
 23إلى 6والحضارية في الدولة العباسية/ من ص 

 د. رأفت الزبن

 ايات دنون

 رياضيات

 األحـــــــــد 

17  /3  /2019 

 

 41إلى ص  8تغيرين من ص وحدة المعادالت الخطية بم
 هناء األسعد

 محمد العالونة

MATH 

 اإلثـــنــيــن 

18  /3  /2019 

Unit:3   Equations with two variables الالال هند 

Science 

 الــثــالثـــاء 

19  /3  /2019 

 

Chapter 3: Forms of Energy /Science Book (p.86-p.99) 
Bushra  

Hijaz 

 ثقافة مالية 

 األربـــعــاء

20  /3  /2019 

 22 – 7الوحدة األولى : االستهالك الواعي / الصفحات   
 ادخار األعمال الحسنة  -
 الترشيد في استهالك الموارد -
 ادخر في مواردك -

 أسماء حالوة 
 ياسمين عامودي

 تربية وطنية

 جغرافيا

 األحــــــــــد

24  /3  /2019 

 19ألى 10جتماعي +الدرس الثاني المرأة والتنمية/ من ص: الدرس األول النوع األتربية وطنية
 

 د. رأفت الزبن

 : الدرس األول مفهوم الموارد الطبيعية وأهميتها +الدرس الثاني الموارد المائية / جغرافيا ايات دنون
 16إلى 6 من ص

 


