
 

 (2023/  2022  –النهائي ختبار التقويم ا)  وطني  خامس

 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

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

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 تربية وطنية 

 الوحدة الخامسة: الموارد االقتصادية في المملكة األردنية الهاشمية )كاملة( 

 

 آيات دنون  

 آمنة مسعود 

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

Français 

Livre :  الكتاب 

- Chez moi p.60/61 
- Elle est comment ta maison p.62/63.  
- Et voila ma chambre p 65/66 

Livret de Français : 

- les pièces de la maison p.11 

- décrire sa chambre p.13 

- compréhension des écrits p.14/16  

- les verbes du 1er groupe p12 

- les nombres de 1 à 100 p.15/21 

 

 الثالثاء

30 /5 /2023 

Math 

Unit 3 “Fraction : Lesson(1,2,3) -pg(31-39) 
 

Unit 4”thousandths” : Lessons (1,2,3,4)-pg (40-58) 
Matab 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

Science 

Lesson 5: Motion P15-20 

Lesson 6: natural Sources P21-24 

Lesson 7: P25-27 

Lesson 8: P28-30 

Dima 

Abuabed 

Shatha 

Yousef 

 صباحا  10:00و ينتهي الساعه  8:00يبدأ اإلختبار الساعة 

 األحــد

4 /6 /2023 

 رياضيات 

 ب الطالب كتامن : الهندسة8 الوحدة

 ياس : من الملزمةقلا9ة الوحد 

 من كتاب الطالب  :االحصاء واالحتماالت  10الوحدة 

 35الى ص  29من ص درسين  العشرية الكسور 6دةوحال

 أسماء الوحش

 نور الغول 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 ـــلــوم ع

كاملة  المادة وحدة الوحدة الثامنة :   

كاملة الحركة والطاقة وحدة الوحدة التاسعة :    

صات + الملخ  

 دوح عين مم

البدارين اماني   

 



 

 

 

 دة / التاريخالما
اق العمل  / الصفحاتلمادة المطلوبة / أورا  

 
 المعلمون

 لخميسا

8  /6/  2023 
 

 لغة عربية 

 : عاب القرائي القراءة واًلستيأوًلا : 

والملزمة من صفحة   52إلى صفحة   50 من صفحة ) الكتاب درس القراءة فلسطين *

 (   76إلى صفحة     73

 (88والملزمة صفحة  64إلى صفحة  62 ) الكتاب من صفحة  ة المسكلقراءدرس ا

 ( واعد النّحوية من الكتاب والملزمةكافة الق)  التراكيب واألساليب اللغويةثانياا: 

 (مالئية من الكتاب والملزمةكافة القواعد اإل) الكتابة لثاا : ثا

أبيات + اسم  الثةحفظ أول ث )في وجه عبد هللا ألمح وجهه(المحفوظات رابعاا : 

 ( 46) الكتاب ص  الشاعر+ مناسبة القصيدة

 نجاح الجيار

 رغد حسونة 

 دعاء عليان 

 

 حــداأل

11   /6   /2023 

English  

 Student Book:  

Unit 7 pg.75 

Unit 8 pg.85 

Unit 12 pg.123, 125  

Unit 13 The Sound of Money and the Smell of Soup 

 pg. 132-(133 only sections E,F, and the Preview) -134-139 / 

page 138 is not included (Take into consideration that all the 

meaning that are written on the footnote from pg 156-159 are 

required  

Unit 3 Technology in Today’s World 

 pg. 130-131,152-159 
 

Work Book: 

Unit 7 pg.66-67 

Unit 8 pg. 76- 77 only question letter A  

Unit 12 pg. 114-115 except question E, 116 -117only question 

letter A  

Unit 13 The Sound of Money and the Smell of Soup 

 pg. 122 -133only question letter B, 125 only question letter B, 

126-127 except question D, 128,129 except letter B  

Unit 3 Technology in Today’s World 

 pg. 90-92,96-97 

 

Booklet 1-2 only the grammar section   

Booklet 3 the whole booklet  

The final writing assessment will be held separately prior to the 

final English assessment. 

Hadeel 

Ahmad    

 

 الثالثاء

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

   سيدنا عمر بن الخطاب 

 اآليات  ( مع حفظ 40-31سورة النبأ )  

   أصحاب الجنةة قص

 صدقة الفطر 

 صالة العيد 

 احترام خصوصية اآلخرين ) مع حفظ الحديث الشريف ( 

   تلخيص  ورقة لى أحكام النون الساكنة و التنوين (ويد )تطبيقات عالتالوة و التج 

 

 


