
 

 (2023/  2022  –النهائي ختبار التقويم ا)  وطني تاسع ال

 

 

 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

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

 األربــعـاء

24 /5/  2023 

 اجتماعيات

التاريخ :-  الحياة العلمية و الثقافية في األردن في العصر األيوبي+ األردن في العصر 

( 32  -18المملوكي ) من صفحة   

 الجغرافيا :- الغالف الحيوي و مكوناته + مشكالت الغالف الحيوي )  33-17(  

 التربية الوطنية  :- البلقاء + الزرقاء ) 62- 71(  

 ميس التكروري 

 أسامة أبو حسان 

 األحـــد

28   /5   /2023   

 أحــيـــاء 

 كاملة  ادةالم

 
 ن اماني البداري

  اإلثــنـيــن

29   /5/ 2023 

 عــلوم أرض

 الوحدة الثالثة : النظام الشمسي كاملة 

 مصادر النفايات الصلبة   : الدرس االولالوحدة الرابعة :

 خصائص الغالف الجوي  الدرس االول :الوحدة الخامسة : 

 بيان وقاد

 عين السلطي

 الثالثاء

30 /5 /2023 

IT 

-36(+ )ص  30ص  -6(  من )ص HTMLثة :)لغة  ال الث الوحدة:اسوب الح كتاب 

 (   55ص -47)ص +  40ص(

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

 رزان النمر 

 يبات ذنجمال 

 األربعاء 

31   /5   /2023 

 يزياء ف

(  71إلى ص  10ساكن )من ص درس المائع ال  

( 75إلى ص  36لثانية كاملة )من ص + الوحدة ا  
 في هر ال نور

 صباحا  10:00الساعه  و ينتهي 8:00ار الساعة يبدأ اإلختب 

 األحــد

4 /6 /2023 

 رياضيات 

 كتاب الطالب + الدفتر + أوراق العمل

 : العالقات في المثلثات و النسب المثلثية   الوحدة األولى

 رية : المقادير األسية و المقادير الجذ   الوحدة الثانية

 ة لجبرية النسبي: المقادير ا الوحدة الثالثة

  دروس و الدراسة من الملزمة فقط 4ول الحتماالت ) أ: اإلحصاء و اابعةة الرالوحد

 (  25إلى ص  2من ص 

 هناء األسعد 

 محمد طحان 

 الثالثاء

6 /6 /2023 

 يمياء ك

 المادة كاملة   

 
   بيان وقاد



 

 

 المعلمون المادة المطلوبة / أوراق العمل  / الصفحات المادة / التاريخ

 لخميسا

8  /6/  2023 

English 

Unit Six: White Fang 

SB.p.414-424 + 426-427  

WB.p.215- 219  

Booklet #1 ( Literary Devices & Grammar) 

Booklet #2 (  Literary Devices & Grammar ) 

Booklet#3  

• Kindly note that ALL GRAMMAR topics are INCUDED. 

Writing: 

Writing A Formal Letter/ Job Application (P.107-110) 

Writing a Narrative (P. 38-41) 

Kindly note that the Writing Exam will be held separately. 

Students will be notified about the date and time. 

 

Mrs. Rawan 

Al- Hendawi    

 

 األحــد

11   /6   /2023 

 عربية لغة 

 القواعد: الكتاب كامال

 وأمل+ إلى ولدي اللغة العربية: تفاؤل

 لوبة الملزمة مط

 نسرين موال 

 الثالثاء 

13  /6 /2023   

 تربية اسالمية 

 

 الدروس المطلوبة : 

/ الكبائر / يونس   3حجرات صلح الحديبية  / فتح خيبر / آداب الطريق / سورة ال

  4لسنة الحسنة والسنة السيئة / سورة الحجرات عليه السالم / ا

 ديث السنة الحسنة والسنة السيئة ( + حفظ ح13-11جرات اآليات )سورة الح حفظ :

 شيماء موسى  

 د. مصطفى نجم 

 األربعاء 

14   /6   /2023   

 ثقافة مالية 

 الوحدة الثانية ) فقط أول 4 دروس ( :  -

ية ترون نشأة التجارة اإللكترونية + أنواع التجارة اإللكترونية + متطلبات التجارة اإللك

نية الجرائم اإللكترو +  

 نور الغول 


