
 

 
 وطني الخامس للصف   3102/3102برنامج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 تربية مهنية م23/03/3102 االثنين

 

الوحدة الخامسة الطعام والشراب/الوحدة السابعة خدمة 

  النباتات/الوحدة الثامنة النباتات الطبية

 دين 24/03/3102 الثالثاء

 

 (2+7الوحدة الثانية : الدروس ) 

 الوحدة الرابعة  :كاملة

 كاملة  الوحدة الخامسة  :

 الوحدة السادسة : كاملة 

  -مادة الحفظ:  

 (37اآليات : سورة التوبة  )ص 

 الحديث :  )أفضل االعمال .. الدين يسر (

 26/31/3102 الخميس
اللغة 

 االنجليزية

 

1-Because of Winn-Dixie 

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

2-Lewis and Clark and Me 

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

3-On the Banks of Plum Creek 

(Reading Street Book p.78-107) 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.63-72) 

4-What Jo Did 

(Reading Street Book p.172-191) 

(Reader’s and Writer’s Notebook p.109-119) 

 اللغة العربية  32/31/3102 االحد

 

من الوحدة الرابعة وحتى  000إلى ص  20 من ص

الثامنة )الدواء في الغذاء، القنفذ، اإلذاعة األردنية، 

وادي الماس، حكايات ونوادر( مع المعاني واالستيعاب 

 والمحفوظات )إذاعتنا األردنية( + القواعد

 21/31/3102 االثنين

تربية 

 اجتماعية و

 وطنية

 

امس و السادس الوحدة األولى: الدرس الرابع و الخ

والسابع و التاسع والحادي عشر و الثاني عشر و 

 الثالث عشر و الرابع عشر

الوحدة الثانية: الدرس األول و الثاني و الثالث و 

 الرابع و الخامس و السابع و الثامن

 الوحدة الثالثة: الدرس األول و الثاني و الثالث و الرابع



 20/03/3102 الثالثاء

 

 

 علوم 

 

لرابعة : العناصر و المركبات +الوحدة الوحدة ا

 (.061-021الخامسة: الطاقة من حولنا )ص:

 مع التركيز على ملخص المادة 

Science 

 

Unit 3/chapter 3:energy in your world  

Lesson 1+2+3.  P:70-77 

Study the main vocabulary only  

Temperature –ray – reflects – electricity 

– electric charge – electric current 

The summary sheet only  

 رياضيات  3/0/3102 الخميس

 

 الوحدة الثانية : التحليل الى العوامل األولية

 الوحدة الثالثة : الكسور

 الوحدة الرابعة : القياس

 المادة المطلوبة: من دفتر الشرح و التمارين + أوراق

  العمل 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : مالحظات 

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

 م 31/03/3102الموافق  صباحاً ابتداء من يوم السبت 00يغادر الطلبة المدرسة أثناء أيام اإلمتحانات الساعة  .2

 م 2/3/2014صباح يوم األحد الموافق  3102/3102يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .7

 

 تعليمات االمتحانات النهاية 

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

 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:

 مدير المدارس                                                                                                                               

 فؤاد جاد هللا                                                                                                                               
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