
 

 ( 2023/  2022 –النهائيختبار التقويم ا)   وطني   ثامن

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

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

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 اجتماعيات

 الغزو المغولي ة+سي:الوحدة الرابعة:ضعف الدولة العبالتاريخا

 :الوحدة الثالثة:الموارد المعدنية+مصادر الطاقةالجغرافيا

 الوحدة السادسة )السيرة الحضارية( كاملة الوطنية:

 آمنة مسعود  

 أسامة أبو حسان

 األحـــد

28   /5   /2023   

 ثقافة مالية 

 نور الغول  الوحدة الثانية ) كاملة ( : البنوك

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

IT 

 (الدراسة من ورقة العمل  ) برمجية العرض التقديمي: الوحدة الثالثة كتاب الحاسوب :

 42ص  -24الروبوتكس ) الدراسة من الملزمة ( من ص +

   رزان النمر 

 جمال ذنيبات 

 الثالثاء

30 /5 /2023 

Français 

Le livre  الكتاب 

-Page 40  

Livret de Français : 

- page 8 ( la production écrite ) 

-pages 10+11+12 (l’imparfait) 

-page 14 (ça t’intéresse ) 

-page 22 les nombres 0-100 

Alrababaa 

Nour  

 األربعاء 

31   /5   /2023 

Science 

Booklet 1: Temperature & Heat 

Booklet 2: from Page 2 to page 12  
 

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

 األحــد

4 /6 /2023 

 ات رياضي

 كتاب الطالب + الدفتر + أوراق العمل

 الت الخطية . عاد المأنظمة  :السادسة الوحدة 

 األشكال ثنائية األبعاد .  :  السابعة الوحدة 

 . (  اإلحصاء و االحتماالت )من الملزمة فقط :تاسعة لوحدة الا

 محمد طحان  

 ل  الغونور 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 ـــلــوم ع

 تفاعالت الكيميائية( والوحدة السابعة )الروابط  لا 

 ثامنة ) المغناطيسية(ة الالوحد 

 الوحدة التاسعه: الدرس األول فقط )الكتل الهوائية وتأثيرها في الطقس( 

 الملخصات المتعلقة بالمادة 

 اماني البدارين 

 عين السلطي



 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 الخميس

8  /6  /2023 

 

English  

Unit 6: 

Stars & Starry Nights: 

S.B.p: 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341 

W.B.p: 171, 172, 173, 174 

 

Booklet #1 “Literary devices & Grammar” 

Booklet #2 “Literary devices & Grammar” 

Booklet #3 “ All of it “ 

 

Writing: 

-Formal and Informal Letters  

-Providing Solutions to Problems Essays 

 

Kindly note that the writing exam will be held separately. 

Students will be notified about the date and time. 

   

Farah Al- 

Qala’awi    

 األحــد

11   /6   /2023 

 بية لغة عر

 

 ( 28-23) :وصف الغروب  في المهارات:

المعاني واألفكار  فقط  دراسة :من رسالِة عّمان    

(47-43راِء: )في مدخِل الحم  

( 57-51) :رحلةٌ في عالِم البحار  

 القواعد:  

 لمفعول المطلق اد المفردة والمركبة، ااألعد  ة، األسماء الخمسة،سميّ الجملة اال

 ( 42-4) الّصفحات: 

 راءِ مفي مدخِل الح  :يدةفظ أول خمسة أبيات من قصح  ة:مالحظ

 + الدّفتر ملزمةالدّراسة من ال

 ماجدة األعرج 

 مها الّدعاس 

 سحر زلوم 

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 ل  درس حق العم -1

    مع حفظ اآليات والمعاني(   26  -21سورة الكهف )  -2

 الم   المحافظة على المال في اإلس -3

 عمر بن عبد العزيز   -4

 الحرفي . الزم م الكلمي   + المد الالمد الالز -5

 مصارف الزكاة   -6

 األخوة اإليمانية حديث شريف  -7

    خلق الصبر -8

 طارق هاني 

صي محمد الحم  

 رسمية الداود


