
 

(8201/9201 –  ختبار التقويم األول اوطني ) تاسع    

 المعلمون الصفحات /  المادة المطلوبة / أوراق العمل المادة / التاريخ

English 

 األحـــــــــد 

10  /3  /2019 

 

Literature 

The Story of My Life (pages 246 – 259) 

Ginger for the Heart (pages 290 – 301) 

Grammar 

Types of sentences (compound, complex and compound-complex) 

Personal pronouns  

Question tags 

Past tenses (Simple, Continuous and Perfect) 

Writing 

Critical analysis  

Descriptive essay 

 محمد يونس 

 هبة جاسر

 تربية اسالمية

 اإلثـــنــيــن 

11  /3  /2019 

 

 (  6/  5/  4/  3/  2/  1) الدروس : 

 / حديث مواسم الخير  1حفظ : سورة الحجرات 

 شيماء موسى 

 د. مصطفى نجم 

 فــيــزيــاء

 الــثــالثـــاء 

12  /3  /2019 

 انس الروسان اآلالت البسيطة

 لغة عربية

 األربـــعــاء 

13  /3  /2019 

  وراق العملأالدفتر++  "قصيدة "بعد الفراق +" عمل الخير"اللغة العربية: درس 
 أوراق العمل الدفتر+ قواعد اللغة العربية: النعت+ البدل+

 ول خمسة أبيات من قصيدة "بعد الفراق"أ  تذكير: حفظ

 نسرين موال

 محمد فضل

 كـــيــمــيــاء

 الـــخــمـــيـــس 

14  /3  /2019 

 تفاعالت التأكسد و األختزال 

            الخاليا الغلفانية             

 + الدفتر 16-6فرق الجهد الكهربائي   من صفحة 

 نهال المحتسب 

 رياضيات

 األحـــــــــد 

17  /3  /2019 

 

 31إلى ص  8وحدة األسس النسبية من ص 
 هناء األسعد 

 محمد العالونة

 تـــــــاريـــخ

 اإلثـــنــيــن 

18  /3  /2019 

 16-6ن سيطرة الفرنجة من صفحة تحرير األردن م األردن وحروب الفرنجة +
 ميس التكروري

 رأفت الزبند. 

 أحــــيــــاء

 الــثــالثـــاء 

19  /3  /2019 

 + اوراق الملخصات 22الى صفحة  6الجهاز الهضمي وجهاز الدوران من صفحة 

 
 اماني البدارين

 عـــلـــوم أرض

 األربـــعــــاء 

20  /3  /2019 

 اماني البدارين + اوراق الملخصات 24الى صفحة  6من صفحة  الوحدة الثانية : المياه 

 ثقافة مالية

 الـــخــمـــيـــس 

21  /3  /2019 

 27 – 7الوحدة األولى / الصفحات : 

 أنا ريادي  -

 فكرتي الريادية -

 صفات الريادي -

 أسماء حالوة 

 ياسمسن عامودي

 

 األحــــــــــد

24  /3  /2019 

 تربية وطنية

 جغرافيا

 

 16-10 صفحة من الشباب لرعاية وطنية مؤسسات+  الشباب رعاية درس   :  ية وطنيةترب

/ التكروري ميس

 رأفت الزبن
 16 - 6درس الغالف الجوي + العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغالف الجوي من صفحة   جغرافيا



 

 


