
 

 (2023/   2022 –النهائيختبار التقويم  ا)   وطني  سادس

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

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

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 اجتماعيات

سكان في الوطن العربي + الدرس الرابع: الث:: الدرس الثال : الوحدة الثالثة  جغرافيا

 السكان في المملكة األردنية الهاشمية 

الدرس الخامس: الدعوة اإلسالمية خارج شبه الجزيرة العربية + الدرس   :   تاريخ

 السادس: حجة الوداع ووفاة الرسول

 محافظة معان  محافظة الطفيلة + :الوحدة السادسة :   تربية وطنية

 آيات دنون 

 مسعود  ةن آم

 األحـــد

28   /5   /2023   

IT 

L11:  Hello Loops    + L12: For Loop in Smoothy 

L13: Array and Loops+ L15: Hello While Loop 

L16: Conditional While Loop 

(Pg.: 40 – 52) and (pg.: 55 – 62) +Final Work sheet 

Study the presentations on E-school  

Muna 

Nanous 

Jamal 

Thnaibat 

  اإلثــنـيــن

29   /5 /2023 

Français 

Livre :  

- Une journée en semaine. P. 96 

- Allez on y va  P. 88/89   

Livret de Français: 

- Les verbes du 1er groupe P.5     - Le verbe aller P.10 

- Indiquer l’heure P.13 

  - La routine quotidienne (P.12/15/16/17) 

- Les nombres de 1 à 100 (P.7/11/18) 

Safi Maha  

Al-alem 

Hiba  

 الثالثاء

30 /5 /2023 

Math 

Unit 2 “Fraction and Decimal”: Lessons (1,2,3,4,5,6)- pg(45-63) 

Unit 3”Geometry and measurement” Lessons:(1,2) -pg(64-72) 

 

Matab 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

Science 

Lesson 5: Sources of water P25-27 

Lesson 6: Water pollution P28-30 

Lesson 7: What makes up the solar system? P32-38 

Dima Abu-

Abed 

Shatha 

yousef 

 ا صباح  10:00و ينتهي الساعه  8:00يبدأ اإلختبار الساعة 

 األحــد

4 /6 /2023 

 رياضيات 

 لب كتاب الطا ة المئوية منسبة و الن: النسبالوحدة السادسة  

 كتاب الطالب  ن مهندسة و القياس  : العة الوحدة الساب 

   الملزمة   ن حصاء واالحتماالت م : االالوحدة الثامنة 

 ناس ابوعيد  يا

 اسماء الوحش 



 

 

ة / أوراق العمل  / الصفحاتالمادة المطلوب المادة / التاريخ  المعلمون 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 ـــلــوم ع

 حدة  الصوت كاملة عة : والوحدة الساب

 لةلحرارة كاماثامنة : وحدة  لالوحدة ا

 ات فقط المجر الوحدة التاسعة : الدرس االول

 

 اماني البدارين 

 عين السلطي

 الخميس

8  /6  /2023 
 

 لغة عربية 

 لقرائي : أوًلا : القراءة واًلستيعاب ا

  69إلى  صفحة   67لكتاب من صفحة للمعلمين) ا صيّة اآلباء* درس القراءة و 

 (   95إلى صفحة     90ة من صفحة  والملزم

من  والملزمة 79إلى صفحة   77س القراءة حمى فلسطين ) الكتاب من صفحة  *در

 ( 108إلى صفحة  106صفحة  

 لزمة( ية من الكتاب والمد النّحو ) كافة القواع ثانياا: التراكيب واألساليب اللغوية

 ملزمة() كافة القواعد اإلمالئية من الكتاب والا : الكتابة ثالثا 

اسم الشاعر+ اسم  شرح+الوأمل( حفظ أول خمسة أبيات +)تفاؤل   رابعاا : المحفوظات

 (  87إلى صفحة  82والملزمة صفحة  63+ ص  62) الكتاب ص  ريديوانه الشع

 رنا عبد المجيد 

   ونةرغد حس

 

 األحــد

11   /6   /2023 

English  

 

Unit 4, Reading 2: How to Be a Good Loser/ Unit 5, Reading 1: 

The Secret Garden (only grammar and vocabulary) / Reading 3: 

Out of the Blue (all of it) 

S.B: p. 199, 200, 208, 209, 241, 242, 254, 255 p. (272- 285)  

W.B: p. 105, 106, 110, 111, 129, 130, 134, 135 p. (145-151) 

Booklet 3 (Booklet 1, 2: only grammar and vocabulary)  

The final writing assessment will be held separately prior to the 

final English assessment. 

  Rahaf 

Alhalouh 

& Hadeel 

Ahmad  

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 اآليات (  ) مع حفظ : سورة الصف 16الدرس 

 : الزبير بن العوام 17الدرس 

 : الجنة والنار 18الدرس

 المؤمن أمره كله خير   : حديث شريف19لدرس ا

 : قضاء الصوم   20الدرس 

 تطوع لصوم ا:  26الدرس 

 : الزكاة   28الدرس 

 ة والمخارج(.قلملخص ورقي ألحكام التالوة والتجويد )القل

ة  نسيم الدوايم  

 طارق هاني  


