
 

 جديد/(2023/   2022 –النهائيختبار التقويم ا)   وطني بعسا

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

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

 الثالثاء 

23   /5   /2023 

MATH 

Unit 3 “Algebra” : Lessons(1,2,3)-pg (49-35 )  

Unit 4 Angles: Lessons “1,2” -pg  (56-40 )  
Matab 

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 تربية وطنية 

   : الدرس الثالث: العلوم الدينية واإلنسانية + الدرس الربع: العمارة    تاريخ

 الدرس الرابع: البراكين والزالزل + الدرس الخامس: األخطار البشرية  :  جغرافيا

 (لةــكامسادسة )لالوحدة ا  :   طنيةتربية و

 آيات دنون  

 آمنة مسعود 

 األحـــد

28   /5   /2023   

 ثقافة مالية 

 : المخاطر المالية (  نية ) كاملةالوحدة الثا
 

 نور الغول 

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

IT 

 +   42ص -34الروبوتكس )الدراسة من الملزمة ( من ص 

  95ص -63لوحدة الرابعة من ص :اكتاب الحاسوب 

 مر نلن ارزا

 ات جمال ذنيب

 الثالثاء

30 /5 /2023 

Français 

Le livre  الكتاب 

-Page 26 exercices (1 + 2) le verbe aller 

- page 28 ( les moyens de transport)  

Livret de Français : 

- on fait des projets p.9 

-page 14 (les prépositions avec les pays) 

-page 16 ( le verbe aller) 

- pages 18+19 (l’heure ) 

-page 20 ( en route) 

Pages 21+22 ( le verbe faire) 

-page 24 les nombres 0-100 

Nour 

alrababaa 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

Science 

- Lesson 4: Solar system P22-27 

- Lesson 5: Solutions P28-32 

- Lesson 6: Forces P33-37 

- Lesson 7: Motion P38-40 

Manar 

Yousef 

Dima Abu 

Abed 

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

 األحــد

4 /6 /2023 

 رياضيات 

 

 79ص  ىلا 50ص  ن م  ب لاطلا ب اتك  نم طابق والتشابه الت: سادسةالوحدة ال

   الملزمة المساحات والحجوم من  : ةعباسلا ةدحولا

 مة الملز : االحصاء واالحتماالت من ة الوحدة الثامن

 ء الوحشاماس

 محمد الطحان 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 ـــلــوم ع

 

 الوحدة الثامنة )الكهرباء( 

 الوحدة التاسعة ) السلوك والتكيف( 

 متعلقة بالمادة الملخصات ال
 

 اماني البدارين 

 عين السلطي



 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 لخميسا

8  /6/  2023 

English 

 

Unit Five: Navigation Then And Now. 

SB.p.260-262 + 264-268   

WB.p.137- 138 + 141 
 

Unit Five: A World within the Hollow 

SB.p.274-276 + 278-284  

WB.p.145- 146 + 149 
 

Booklet #1 ( Literary Devices & Grammar) 

Booklet #2 (  Literary Devices & Grammar ) 

Booklet#3  

• Kindly note that ALL GRAMMAR topics are INCUDED. 

Writing: 

Writing A Review (P.78-81) 

Writing a Problem-Solution Essay (P. 9496) 

Kindly note that the Writing Exam will be held separately. 

Students will be notified about the date and time. 

 

Mrs. Rawan 

Al- 

hendawi 

 

 ة لغة عربي 

 األحــد

11   /6   /2023 

 

 

 أوًلا : القراءة واًلستيعاب القرائي : 

والملزمة   70إلى صفحة    66) الكتاب من صفحة  * درس القراءة األلعاب األولمبيّة

 (   76إلى صفحة     74من صفحة  

والملزمة من    86إلى صفحة   82*درس القراءة الحاكورة ) الكتاب من صفحة  

 ( 98إلى صفحة  92صفحة  

 ) كافة القواعد النّحوية من الكتاب والملزمة( واألساليب اللغوية لتراكيبثانياا: ا

 ) كافة القواعد اإلمالئية من الكتاب والملزمة(ثالثاا : الكتابة 

)في ملعب كرة القدم( حفظ أول خمسة أبيات واسم  رابعاا : المحفوظات 

 روالشرح والصور الفنيّة والمعاني وأسئلة الكتاب  الشاع

 90إلى صفحة   88والملزمة من صفحة   77إلى صفحة   76صفحة الكتاب من 

 

 د. شذى ارشيد

 عبير الخطيب 

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 الدروس : •

 مع حفظ اآليات 19 -16سورة لقمان  -

 بعد الهجرة سول هللا أعمال ر -

 ية رضي هللا عنها األسلم الصحابية الجليلة رفيدة -

 مواقع التواصل اًلجتماعي وآدابها -

 كاملة :  الملزمةدروس 

 ة والتنوين) اإلظهار.اإلدغام .اإلقالب.اإلخفاء ( التالوة والتجويد : أحكام النون الساكن  -

 حديث "المؤمن معطاء" مع حفظ الحديث   -

 رضي هللا عنهخالد بن الوليد   -

 محمد الحمصي 
 

اودرسمية الد  
 

يم عشانس  


