
 
 وطني الرابعللصف   3102/3102برنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 تربية مهنية م23/03/3102 االثنين
الوحدة الثالثة مخلفات البيئة/الوحدة الخامسة العناية 

 بالمنزل/الوحدة السادسة الشراء من السوق

 دين 24/03/3102 الثالثاء

 (033( إلى صفحة )67من صفحة )

 -مادة الحفظ : 

 ( 3( + )0اآليات : سورة الغاشية )

 (001الحديث : حق المسلم على المسلم ) ص 

 اللغة االنجليزية 26/31/3102 الخميس

1-When Charlie McButton Lost Power 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.40-50) 

2-What About Me? 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.51-61) 

3-Kumak’s Fish 

(Reading Street Book p.90-119) 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.62-72) 

4-My Rows and Piles of Coins 

(Reading Street Book p.160-187) 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.84-94) 

 اللغة العربية  32/31/3102 االحد

إلى  23من الدرس السادس إلى الدرس العاشر من ص 

)شهداء األردن، قبة الصخرة، عمر يتفقد الرعية،  16

الكتاب، طريق السالمة( + المعاني واألفكار واألنماط 

والتراكيب اللغوية والقصائد )يحيا الوطن وحديث 

، والشباب المسلم، وآداب السير( 72المساجد ص 

 م اإلمالئي وأوراق العمل كافة.والرس

 21/31/3102 االثنين
تربية اجتماعية 

 وطنية و

الوحدة األولى: الدرس األول و الثاني و الثالث و الرابع 

 و الخامس و السابع

 الوحدة الثانية: الدرس األول و الدرس الثالث

 الوحدة الثالثة: الدرس األول و الثاني و الثالث و الرابع

 20/03/3102 الثالثاء

 علوم 

 

الوحدة الثالثة كاملة: خصائص المادة و اشكالها 

 مع التركيز على ملخص المادة   )021-002)ص:

Science 
Unit one / chapter one (lesson 2: what do 

flowers and cones do?) 

)Study the summary sheet( 

 رياضيات  3/0/3102 الخميس

 دالوحدة الثالثة : ضرب األعدا

 الوحدة الرابعة : قسمة األعداد

 الوحدة الخامسة : الكسور

  والتمارين المادة المطلوبة من دفتر الشرح

 العمل راقأو +

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مالحظات 

                               صباحاً . 2صباحا ، حيث يبدأ اإلمتحان الساعة  1:22 الطلبة في قاعات االمتحان الساعةيتواجد  .0

 م 31/03/3102الموافق  صباحاً ابتداء من يوم السبت 00يغادر الطلبة المدرسة أثناء أيام اإلمتحانات الساعة  .3

 م 2/3/2014صباح يوم األحد الموافق  3102/3102فصل الدراسي الثاني للعام الدراسي يبدأ دوام ال .2

 

 تعليمات االمتحانات النهاية 

 أوالً: ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية االمتحان .

 ثانياً: ال يسمح ألي طالب بالخروج من االمتحان إال بعد انتهاء مدة االمتحان .

 الرجاء إحضار قلمين رصاص + ممحاة + مبراة + مسطرة .ثالثاً: 

 ال يسمح بتبادل أي أدوات بين الطالب أثناء اإلمتحان . رابعاً:

 رسمدير المدا                                                                                                                               

 فؤاد جاد هللا                                                                                                                               
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