
 

 ( 2023/  2022 –النهائيختبار التقويم ا)  وطني   عاشر

 

 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 ( 2:10الحصة األخيرة  -  7:50اعتيادي ) الحصة االولى  مدرسيدوام  

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 اعياتاجتم

 

ل + األردن في عهد الملك عبد هللا طالن األردن في عهد الملك الحسين ب  -:لتاريخ ا

 (  36 -20الثاني )  

 (  27 -18التجارة + السياحة )  -: الجغرافيا

 (  58 -50المفرق + جرش )  -:  التربية الوطنية

 

 ميس التكروري 

 آمنة مسعود 

 األحـــد

28   /5   /2023   

 أحــيـــاء 

 فاطمة الخاليلة  المادة كاملة

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

 ـلوم أرضـع

 بيان وقاد المادة كاملة

 الثالثاء

30 /5 /2023 

IT 

 

( الدروس )أساسيات شبكات  29ص -8شبكات الحاسوب )من ص  :الوحدة الثالثة 

 الحاسوب، أنواع شبكات الحاسوب، نماذج ربط الشبكات المحلية(

 ( .ت مقدمة ِ في قواعد ِ البيانا ):: الوحدة الرابعة: قواعد البيانات 

 ( 65ص  -58)من ص   

  

 جمال ذنيبات+ 

 رزان النمر 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

 يزياء ف

لى قوانين نيوتن( تطبيقات ع دة الرابعة )الوح  

 الوحدة الخامسة ) الموائع ( 

 

 أنس الروسان

 صباحا  10:00عه سا الو ينتهي  8:00يبدأ اإلختبار الساعة 

 األحــد

4 /6 /2023 

 يات اضري

 مل  كتاب الطالب + الدفتر + أوراق الع

 : االقترانات  الوحدة األولى

 : المشتقات    الوحدة الثانية

 : المتجهات   الوحدة الثالثة

 : ) اإلحصاء و االحتماالت ( } الدراسة من الملزمة فقط{   الوحدة الرابعة

 هناء األسعد 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 يمياء ك

 المادة كاملة   

 
 بيان وقاد  



 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 لخميسا

8  /6/  2023 

English  

* On Screen S.B.: p. 113-115 + p. 116-117 Ex. 1,2,9,10,11 

- Grammar Reference at the back of the student book: Study 

GR7+8 Module 4 (Modals)+ (Past Modals) GR10 (The Passive / 

Personal-Impersonal structures is NOT included.) / GR. 11 

(Causative form / Notes related to Causative form are NOT 

included) / GR. 12 (Conditionals ONLY) 

* Booklet 1(Grammar Section) + Booklet 2 (Grammar Section) + 

Worksheet 1 (Types of Sentences) +  Booklet 3 (The whole 

booklet)  

* On Screen W.B.: p. 78 Ex. 1+4 

* Writing: Narrative Writing / For and Against Essay 

  Insaf Taha 

 األحــد

11   /6   /2023 

 لغة عربية 

.القواعد: الكتا ب كامالا  

 المهارات: ورد الّربيع، قالت األرض، العَروض )بحر الهزج، وبحر الكامل( 

 

 نسرين المول 

 محمد فضل 

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 الدروس المطلوبة : 

)مع حفظ  /  سورة النساء  عارةاإل   //  الوقف  /  اإليمان والعمل   اء عضالتبرع باأل 

  / اللباس والزينة     ) مع حفظ الحديث الشريف (/  سبعة يظلهم هللا في ظله   اآليات (

 أبو عبيدة عامر بن الجراح 

 ء موسى  شيما

 د. مصطفى نجم 

   األربعاء

14   /6   /2023   

 ثقافة مالية 

 دروس ( :  4ول  الوحدة الثانية : ) فقط أ -

ت تجنّب اإلغراق في الدّين + الشيكات + الكمبياالاإلغراق في الدّين +    -  
 نور الغول 


