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 ( وطني 6(  للصف 3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
 

 المادة المطلوبة المادة التاريخ اليوم

 الوحدة األولى:من الدرس األول الى نهاية الدرس الخامس / الوحدة الثانية:الدرس الثاني الى نهاية الدرس السابع تاريخ 22/12/2013 االحد

 + Unit  One: pages (4, 12,) + Unit  Two: pages (20, 21, 24, 25) + Unit  Three: pages (24 - 47) حاسوب 23/12/2013 االثنين

Unit  Four: pages (56, 65) + Unit  Five: pages (75, 76, 77, 84) + Worksheets (1 – 2) + Quiz (1) 

 س االول الى نهاية الدرس السابعالوحدة األولى : من الدر جغرافيا 24/12/2013 الثالثاء

 ( + أوراق العمل252-62لصفحات ) اجسم االنسان وصحته /  -الوحدة الثالثة:  العناصر والمركبات -الوحدة الثانية: علوم 66/26/6122 الخميس

 الوحدة الرابعة : الجبر / القياس  الوحدة الثالثة : / الوحدة الثانية : الكسور العادية و الكسور العشرية  الرياضيات 68/26/6122 السبت

 لمادة المطلوبة : من دفتر الشرح و التمارين + أوراق العمل

 دين 62/26/6122 االحد

الوحدة  / الوحدة الرابعة: كاملة  / (21الوحدة الثالثة : الدرس) / ( 8الوحدة االولى :سورة الفتح / الوحدة الثانية : الدرس )

 الخامسة: كاملة

 (68+  62ادسة : الدروس ) الوحدة الس

 الحديث :  ) وصية جامعة( / (6اآليات: سورة الفتح )-مادة الحفظ: 

 اللغة العربية 21/26/6122 االثنين

 + جميع أوراق العمل القواعد : جميع دروس القواعد في مادة هذا الفصل والقواعد االمالئية ) دروس الكتابة ( 

 (التينة الحمقاء)وحتى نهاية الثامنة  (نعمة الماء)عة دروس القراءة هي : من الوحدة الراب

 المحفوظات : همم الرجال + وصية ابن سعيد البنه 

 ) المطلوب في المحفوظات هو : المعاني والشرح وجو النص وأسئلة المحفوظات وحفظ آخر أربع أبيات من كل قصيدة (

 وطنية 22/26/6122 الثالثاء
 ني و الدرس الثالث   /    الوحدة الثانية: من الدرس االول الى نهاية الدرس الرابع               الوحدة األولى :في الدرس الثا

 الوحدة الثالثة : من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث 

 English 6/2/6121 الخميس

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

Island of the Blue Dolphins (Reader’s and Writer’s Notebook p.62-72). At the Beach (Reading 

Street Book p.176-199) (Reader’s and Writer’s Notebook p.109-119). 

Mahalia Jackson (Reading Street Book p.424-445) (Reader’s and Writer’s Notebook p.211-221). 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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) International6(for  Final Exams for the First Semester 2013/2014 

 

Day Date Subject Required Material 

Tuesday  61/26/6122 SOCIAL  Introduction to Geography chapters 1,2 –Maps and Globes chapters 1,2,3,4,5,6 

Thursday  66/26/6122 I.C.T 77, 84 and WS#3-74, 56, 65, 75-25, 42-21, 24-6 pages: 4, 12, 20-bookStudy IT  

Saturday 68/26/6122 Math Chapter 1 + Chapter 2 + Chapter 3 +  Chapter 4 + Chapter 6 

Sunday  62/26/6122 Religion 
 الوحدة الرابعة: كاملة / (41: الدرس) الوحدة الثالثة / ( 8الوحدة االولى :سورة الفتح  / الوحدة الثانية : الدرس )

 (78+  72الوحدة السادسة : الدروس ) / الوحدة الخامسة: كاملة 

    INTENSIVE:(2-(120الحديث :  ) وصية جامعة(  /(7اآليات: سورة الفتح ) -مادة الحفظ: 

Monday  21/26/6122 Arabic 

 واعد االمالئية ) دروس الكتابة ( + جميع أوراق العمل القواعد : جميع دروس القواعد في مادة هذا الفصل والق

 (التينة الحمقاء)وحتى نهاية الثامنة (نعمة الماء )دروس القراءة هي : من الوحدة الرابعة 

 المحفوظات : همم الرجال + وصية ابن سعيد البنه 

 آخر أربع أبيات من كل قصيدة ( ) المطلوب في المحفوظات هو : المعاني والشرح وجو النص وأسئلة المحفوظات وحفظ

Tuesday  22/26/6122 Sciences 

Cells and Heredity Book. Unit (2):-Reproduction and Heredity. Lessons (1+2+3) / Pages 

(90-121) +Matter and Energy Book. Unit (1):- Matter Lessons (1+2+3+4+5+6) Pages (4-

87) + Worksheets. 

Thursday  6/2/6121 English 

Reading Street : When Marian Sang p.366-379 / Juan Verdades p.426-439 

Grammar : Four Types of Sentences p.96 ,   Subject and Predicates p. 98 

common and Proper Nouns p.104,     Past, Present , Future p.173 

Possessive Nouns p.167,  Subject Verb Agreement p. 171 

Principal parts of Regular Verbs p. 234, Principal Parts of irregular verbs p.236 

Spelling : Unusual Spelling p. 233, Multisyllabic words p.235,Suffixes p. 172 /Schwa p.170 

Writing : Personal Narrative p. 223  /Science Fiction Story  

Schools' Principal 

Fuad Jadallh 
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 ( وطني 8،  2للصفوف )  3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

 

 المادة التاريخ اليوم
 المادة المطلوبة

 الصف الثامن الصف السابع

 تاريخ 22/12/2013 االحد

 الوحدة األولى:الدرس األول و الثاني

 ة: الدرس الرابع و الخامس و السادسالوحدة الثاني

 الوحدة الثالثة : الدرس األول الى نهاية الدرس الرابع

 الوحدة األولى :من الدرس األول الى نهاية الدرس الثالث

 الوحدة الثانية: من الدرس األول الى نهاية الدرس الرابع

 الوحدة الثالثة : من الدرس االول الى نهاية الدرس الرابع

 حاسوب 23/12/2014 االثنين

 (17، 14، 22، 72، 72، 74، 41الوحدة األولى: الصفحات المطلوبة )

، 22، 20، 24، 26، 02، 04، 06، 12، 12الوحدة الثانية: الصفحات المطلوبة )

( + االمتحانات 8 - 4( + أوراق العمل )22إلى  22، من 21، 22، 27، 24، 88

 (2 - 4القصيرة )

إلى  74، من 42، 40، 41، 44، 8المطلوبة ) الوحدة األولى: الصفحات

70 ،24 ،22 ،16 ،14) 

، 22، 22، 02، 02، 18، 12، 11الوحدة الثانية: الصفحات المطلوبة )

( + االمتحانات 0 – 4( + أوراق العمل )444إلى  466، من 21، 82

 (1 – 4القصيرة )

 جغرافيا 24/12/2013 الثالثاء
 لدرس الثالثالوحدة األولى: الدرس األول و ا

 الوحدة  الثانية: من الدرس االول الى نهاية الدرس الرابع

 الوحدة األولى :من الدرس األول الى نهاية الدرس السادس

 الوحدة الثانية: من الدرس األول الى نهاية الدرس الرابع

 الكتاب كامال علوم 66/26/6122 الخميس

 426-81الحركة/القوة 2الوحدة/ / 81-24الوراثة 7الوحدة/

 401-424الضوء1الوحدة/

742-402 العمليات الجيولوجية/استكشاف الفضاء 1الوحدة/

 الدراسة من األسئلة المقترحة 

 مادة الفصل االول كامال+ أوراق العمل مادة الفصل االول كامال+ أوراق العمل الرياضيات 68/26/6122 السبت

 دين 62/26/6122 االحد

 (2+7الوحدة الثالثة : الدروس )/ ( 1 +1الوحدة الثانية :الدروس) 

 الوحدة الخامسة : كاملة/ الوحدة الرابعة : كاملة 

 الوحدة السادسة : كاملة

 -مادة الحفظ: 

 الحديث ) حفظ اللسان +رعاية اليتامى(/ (2اآليات : سورة الصف )

 الوحدة االولى : الدرس الرابع

 / (1+1+2: الدروس )  الوحدة الثالثة / ( 1+1الوحدة الثانية :الدروس )

 الوحدة الرابعة : كاملة

 الوحدة الخامسة : كاملة

 -مادة الحفظ: 

 الحديث)الكسب الطيب،حالوة اإليمان(/(1اآليات اإلسراء )

 English 21/26/6122 االثنين

Please make sure to study the class workbook material + 

workbook related pages to the mentioned material below : 

Literature : 

“From Later , Gator “ 

“Run Away Home “ 

“ Extraordinary People Serving Others “ 

Student’s Book Unit 2 Reading 2,3 pages 82 to 105 + 

Unit 3 Reading 1,2 pages 132 to 155 

Reading: Study the highlighted vocabulary words, 

comprehension questions, Grammar and Writing. 
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“From Zlata’s Diary “’ 

“ Friendship and Cooperation in the Animal Kingdom 

Keystone Book  p. 102 – 107 /p. 140 – 145/p. 154 - 157 

p. 166 – 171/p. 180 - 183 

Word Study : 

Uses of the Apostrophe / Spelling Words with Silent gh 

Synonyms and Antonyms   / Keystone Book p. 139 p. 153p. 

165 

Academic Words : 

Learn Academic Words / Learn Key Words /Learn Academic 

Words /Learn Key Words 

Keystone Book p. 138p. 151p. 152p. 177 

Grammar : 

Making Comparisons 

Simple  & Compound Sentences 

Prepositions of Time : in / on & at 

Prepositions of Location: under / behind / beside / between  & 

in 

Verb to be / Affirmative/ Negative / Interrogative 

Has got / Have got 

Affirmative 

Definite & Indefinite Articles 

Plurals 

Keystone Book: p. 110 p. 148 p. 160p. 186 

Worksheets 

 وطنية 22/26/6122 الثالثاء

 الوحدة األولى: من الدرس االول الى الدرس الثالث

 الوحدة الثانية: من الدرس االول الى الدرس الرابع

 الوحدة الثالثة: الدرس االول و الثاني

 الوحدة األولى : من الدرس األول الى نهاية الدرس الثالث

 رس األول الى نهاية الدرس الخامسالوحدة الثانية: من الد

 الوحدة الثالثة: الدرس األول و الثاني

 اللغه العربية 6/2/6121 الخميس

. جميع دروس القواعد والكتابة ) القواعد اإلمالئيّة ( من الوحدة األولى وحتّى 

 الوحدة الثّامنة .

نهاية الوحدة   . جميع دروس القراءة والمحفوظات بدءاً من الوحدة الّرابعة وحتّى 7

 الثّامنة ) العين معجزة في الخلق ...... وحتّى نهاية فن وذوق (

 * على الطالب حفظ آخر أربعة أبيات من المحفوظات

 ) صنع ربي + فارس وأسد + فن وذوق (

 . جميع أوراق العمل الّتي أعطيت خالل الفصل الدّراسي . 2

حقوق اإلنسان في مهارات االتصال : من الغزل العذري + قلب أمي + 

 األردن

القواعد والتطبيقات اللغوية : المادّة كاملة من الوحدة األولى إلى الوحدة 

 الرابعة + التطبيقات اللغوية كاملة .

Wish You All Success,, 

 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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tionalInterna) , 8(7for  Final Exams for the First Semester 2013/2014 

 

Day Date Subject 
Required Material 

Grade 7 Grade 8 

Tuesday  61/26/61211 Social  
Chapter “3” The Indian Subcontinent  & 

Chapter “4” 

China , Mongolia & Taiwan 

Chapters 1, 2, and 3; all material included 
 

Thursday  66/26/6122 I.C.T 

52, -32, 49-17, 29-8, 15-7 pages: 7-Study IT book
66 and study Quiz#1 -56, 61, 63, 65-55

"Computer literacy". 

-22/31-19/21-9/17-8 pages(6-Study IT book
and study Quiz#1  73) -55/66-32/48/54

"Computer literacy", WS#1 "MS Excel" and 
WS#2 "Introduction in Data Base" . 

Saturday  68/26/6122 Math 
Chapter 1 + Chapter 2 + Chapter 3 +  

Chapter 4 + Chapter 5 

 

Chapter 1 + Chapter 2 + Chapter 3 +  

Chapter 4 

Sunday  62/26/6122 Religion 

الوحدة الثالثة : /   (5+ 1:الدروس) لوحدة الثانية 

 / الوحدة الرابعة : كاملة  (2+6)س والدر

 سة : كاملة  / الوحدة السادسة : كاملةالوحدة الخام

 -مادة الحفظ: 

+رعاية  حديث ) حفظ اللسانال (2الصف ): سورة  اآليات

 (اليتامى

100)-INTENSIVE:(2 

 الوحدة االولى : الدرس الرابع

 (5+1:الدروس )الوحدة الثانية 

 (5+1+2 ) سوالوحدة الثالثة : الدر

 مسة : كاملةالوحدة الرابعة : كاملة  / الوحدة الخا

 -مادة الحفظ: 

)الكسب الطيب ، حالوة  حديث/ال (1) اآليات: اإلسراء

 (اإليمان

112)-INTENSIVE:(2 

Monday  21/26/6122 Sciences 

The Human Body Book. (Boys & Girls) 

 Unit 1 : Human body system 

Lesson 4: The digestive and excretory system 

Lesson 5: The nervous and endocrine systems 

Lesson 6: The reproductive system 

Human health -Unit 2 

Waves (study guide + notebook +worksheets) 

- Space ( from 2 to 162)+ study guide + 

worksheets+notebook) 
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Wish You All Success,,, 

 

 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 

 

 Lesson 1:The immune system  

 Lesson 2:Infection disease 

 Lesson 3:Nutrition and fitness 

Motion, Force, and Energy Book.   

Motion and force. -Unit1 

Lesson 1:Motion and speed  

Lesson 2:Acceleration 

Lesson 3:forces 

+worksheets +study guides 

Tuesday  22/26/6122 English 

Grammar : Chapter 1 – 4  

Stories : Dark They Were , And Golden Eyed 

The War of The Wall 

Writing : Definition Essay / Fictional Narrative 

Vocabulary :  voc.sheet(2+3+4) 

Literature: Unit 4 + Unit 5A pages 84 to 116 

Study comprehension questions and vocabulary 

words. 

Grammar: Study pages 31- 38 / 49 – 65 / 79 - 99 

Writing: Opinion Essay,Personal Narrative Essay 

Thursday 6/2/6121 Arabic 

. جميع دروس القواعد والكتابة ) القواعد اإلمالئيّة (  2

 من الوحدة األولى وحتّى الوحدة الثّامنة .

. جميع دروس القراءة والمحفوظات بدءاً من الوحدة  6

الّرابعة وحتّى نهاية الوحدة  الثّامنة ) العين معجزة في 

 الخلق ...... وحتّى نهاية فن وذوق ( 

 أربعة أبيات من المحفوظات * على الطالب حفظ آخر 

 ) صنع ربي + فارس وأسد + فن وذوق (

. جميع أوراق العمل الّتي أعطيت خالل الفصل الدّراسي  2

. 

مهارات االتصال : من الغزل العذري + قلب أمي + حقوق 

 اإلنسان في األردن 

القواعد والتطبيقات اللغوية : المادّة كاملة من الوحدة 

 لرابعة + التطبيقات اللغوية كاملة .األولى إلى الوحدة ا
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International 10IG), 9(for  Final Exams for the First Semester 2013/2014 

Day Date Subject 
Required Material 

Grade 9 IG Grade 10 IG 

Monday  62/26/6122 Translations Unseen passages from المساعد في اللغة العربية Unseen passages from المساعد في اللغة العربية 

Tuesday  61/26/65122 Arabic 

 ورد أقل \رثاء األبناء      \مرض الساد \مهارات االتصال : إرادة الحياة 

إلى مفعولين  األفعال المتعدية\القواعد:الفعل المضارع المعتل اآلخر 

المقصور والممدود \جمع المذكر السالم \المثنى \األسماء الخمسة \

 والمنقوص

 أوراق السنوات السابقة / الضيط والتشكيل )النص غير محدد(

 

Thursday  66/26/6122 Religion  

 الوحدة الثالثة : كاملة/( 1+  1الوحدة الثانية :الدروس) 

 الوحدة الخامسة : كاملة/ عمل (الوحدة الرابعة : كاملة ) ورقة 

 (4اآليات : األنفال  ) -مادة الحفظ:

 الحديث :  ) حقوق الطريق ، التوبة واالستغفار(

132-INTENSIVE:(2 

No Exam 

Saturday  68/26/6122 Math Chapter 1 : Numbers /Chapter 2 : Algebra 1  

Chapter 5 : Algebra 2 

Ch7 (graphs) / Ch8 (sets, vectors and functions) 

Ch9 (matrices and transformations) 

Ch10 (statistics and probability) 

Sunday  62/26/6122 English 

Unit 3, 4, 5 BOOK / Success International 

WORKBOOK 

Unit 6 , 6A, 6B, 6C  Successful Writing

Discursive Essays 

6B, 6C  Unit 6, 6A, Successful Writing

Discursive Essays / Unit 7A, 7B, 7C  Letters   

: Unseen passages from Reading Comprehension

past papers.  

Monday  21/26/6122 WORLD 

HISTORY 

Page 4-62, including all notes and summaries No Exam 

Tuesday  22/26/6122 Biology 
Chapters 1 - 6 Pages 1 - 63 + Notebook + 

Workbook + Worksheets + Quizzes 

 Ch.6 Pages 49 - 63 / Ch11 Pages145 - 158 
Ch12 Pages 159 –164 / Ch13 Pages 165-193 

         Ch14 Pages 194 - 217 
+ Notebook+Workbook+Worksheets+Quizzes 

Thursday  6/2/6121 I.C.T 
36 -ry exam: p.28Study IGCSE book pages: for theo

150 and Past -and WS#2, for Practical exam: p. 117
Papers attached on the 

Chapters 1 to 6, pages (1-70)  
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Saturday  1/2/6121 Chemistry 
Chemistry book( 29 - 135 ) +note book + 

worksheets 

Organic chemistry / Polymers 

Quantitative chemistry ( moles) 

Oxidation , reduction, and electrolysis 

Sunday  5/2/6121 Physics 
All material ch1 ch2 ch3 Ch. 4 ch5 and Ch. 6.  

P 1 - 69 + worksheets and work book. 
From Chapter12 till chapter 21. 

 

 

Wish You All Success, 

 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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 ( وطني 21،  2للصفوف )  3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
 

 المادة التاريخ اليوم
 المادة المطلوبة

 الصف العاشر الصف التاسع

 وطنية + حاسوب 66/26/6122 االحد

اية الدرس الوحدة االولى :من الدرس االول الى نه

 الثالث

 الوحدة الثانية: من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

 الوحدة الثالثة: من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

الوحدة الرابعة من الدرس االول الى نهاية الدرس 

 الثالث

 74الصفحات المطلوبة ) الوحدة األولى:

- 21) 

الصفحات المطلوبة الوحدة الثانية: 

(11 ،10 ،14 ،06 ،00 ،27 ،22 ،

( 7 – 4) أوراق العمل( + 81، 81، 87

 (7- 4) االمتحانات القصيرة+ 

 المادة كاملة عدا آخر درسين

الصفحات المطلوبة  الوحدة األولى:

، 78، 72، 71، 74إلى  48، من 41)

 (21إلى  24من 

الصفحات المطلوبة الوحدة الثانية: 

أوراق ( + 28إلى  11، من 17)

 االمتحانات القصيرة( + 0 - 4) لالعم

(4 - 2) 

 تاريخ 62/26/6122 االثنين

 الوحدة االولى: من الدرس االول الى نهاية الدرس الخامس

 الوحدة الثانية : من الدرس االول الى نهاية الدرس الخامس

 الوحدة الثالثة من الدرس االول الى نهاية الدرس الثالث

 درسين آخر عدا كاملة المادة

 دين 61/26/6122 ثالثاءال
 ( الوحدة الثالثة : كاملة1+  1الوحدة الثانية :الدروس) 

 الوحدة الخامسة : كاملة/ الوحدة الرابعة : كاملة ) ورقة عمل (

 الحديث :  ) حقوق الطريق ، التوبة واالستغفار( (4اآليات : األنفال  )-مادة الحفظ:

 (46لدرس) الوحدة الثانية :ا/ الوحدة االولى : كاملة 

 الوحدة الرابعة: كاملة ) ورقة عمل(/ الوحدة الثالثة : كاملة 

 (70+71+71+72الوحدة الخامسة : الدروس) 

الحديث :  ) الحسنات  / اآليات : سورة المؤمنون-مادة الحفظ: 

 والسيئات(

  English 66/26/6122 الخميس

Student’s Book Unit 2 Reading 1,2 pages 70 to 95 + Unit 3 Reading 2,3 

pages 152 to 179  

Reading: Study the highlighted vocabulary words, comprehension questions, 

Grammar and Writing 

Unit One: What is light? (readings: Myth, A game of 

light and shade) Unit Two: How are growth and 

change related: (readings: How seeds and plants 

grow, Roll of thunder hear my cry, Abuela invents 

the zero) Unit Three: What’s is right? (Readings: The 

golden serpent, I love Pluto) workbook the related 

subjects to the taught reading. 

Grammar: ( Present forms, conditional clauses, 

Modals, spelling rules, ) 
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 مادة الفصل االول كامال مادة الفصل االول كامال+ أوراق العمل الرياضيات 68/26/6122 السبت

 جغرافيا 62/26/6122 االحد
 الوحدة االولى : من الدرس االول الى نهاية الدرس السابع

 الوحدة الثانية : من الدرس األول الى نهاية الدرس الثالث
 األول كاملة مادة الفصل

 22-2 القياس 4الوحدة/ فيزياء 21/26/6122 االثنين

 467-20 قوانين نيوتن/الشغل والطاقة 7الوحدة/
 22-8 خصائص الضوء واالنعكاس 2الوحدة/

 85-52 العدسات 2الوحدة/ 58-21 االنكسار 2الوحدة/

 22/26/6122 الثالثاء
 ) للتاسع( عربي

 )للعاشر( كيمياء

  أقل ورد \  األبناء ثاءر\ الساد مرض\ الحياة إرادة:  االتصال مهارات

 كتابة+  السابعة الوحدة إلى األولى الوحدة من)  كاملة المادة:   اللغوية والتطبيقات القواعد
 . القسم أسلوب+  الهمزة

 الكتاب كامال

 

 6/2/6121 الخميس
 (للعاشر) عربي

 (للتاسع) كيمياء

 الكتاب كامال

 

 إلى نهاية المادة 8+ الوحدات  0،  1،  7الوحدات: 

 الكتاب كامال الكتاب كامال رضعلوم ا 1/2/6121 السبت

 (+أوراق العمل.21-21الوحدة الثانية كاملة من الكتاب  الصفحات) ( + أوراق العمل.21-21الوحدة الثانية كاملة من الكتاب  الصفحات) احياء 5/2/6121 االحد

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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Day Date Subject 
Required Material 

Grade 9 SAT Grade 10 SAT 

Monday  62/26/6122 Translations  Unseen passages from العربية اللغة في المساعد Unseen passages from المساعد في اللغة العربية 

Tuesday  61/26/6122 Arabic  

ورد  \رثاء األبناء      \مرض الساد \مهارات االتصال : إرادة الحياة 

 أقل 

األفعال المتعدية إلى مفعولين \القواعد:الفعل المضارع المعتل اآلخر 

المقصور والممدود \جمع المذكر السالم \المثنى \األسماء الخمسة \

 والمنقوص

 أوراق+ األفعال أبنية: ةالثاني الوحدة:القواعد+ عمان رسالة: مهارات

 السابقة السنوات
 

Thursday  66/26/6122 Religion  

 الوحدة الثالثة كاملة ( 1+  1الوحدة الثانية :الدروس) 

 الوحدة الرابعة كاملة )ورقة عمل(الوحدة الخامسة كاملة

الحديث )حقوق الطريق/التوبة -مادة الحفظ:  (4اآليات:األنفال)

 واالستغفار(

132-E:(2INTENSIV  

 (46الوحدة االولى : كاملة  / الوحدة الثانية :الدرس) 

 الوحدة الثالثة : كاملة  / الوحدة الرابعة: كاملة ) ورقة عمل(

 (70+71+71+72الوحدة الخامسة : الدروس) 

 -مادة الحفظ: 

 اآليات : سورة المؤمنون / الحديث :  ) الحسنات والسيئات(

102)-INTENSIVE:(2 

Saturday  68/26/6122 Math 

Chapter 1: Equations 

Chapter 2 : Inequalities 

Chapter 3 : Functions 

Chapter 4 : Linear functions 

Chapter 5: Systems of equations    and inequalities 

Ch1 / Ch3 / Ch4:sec(1,2,3 and 8 ) / Ch5 / Ch6 

Sunday  62/26/6122 English 

VOCABULARY: all the highlighted words 

GRAMMAR: page  (4 - 78) 

INTERACTIVE READER & WRITER BOOK: The Most 
Dangerous Game, How Fear Works, : pages ( 3 - 33 ), 
The Necklace pg. (50 -61) 

Literature: “The Possibility of Evil” +“Two Friends” 

Study comprehension questions and vocabulary words. 

Grammar: Study pages: 34 - 45 / 70 - 80 / 91 - 99  

Vocabulary: Lessons 1 to 15  

Writing: Opinion essay, Personal Narrative Essay 
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Monday  21/26/6122 World History Chapters 9-11—Pages 99-132; all notes, worksheets, 

and summaries included 

Chapters 31-33—pages 370-403; all notes, worksheets, 

and summaries included 

Tuesday  22/26/6122 Biology 

Ch.2,3,4,5,28,29 

p. 34-152, p. 798-849 + Notebook and All 

Worksheets 

pages 167 - 366 + Notebook + Worksheets + 
Quizzes 

Thursday  6/2/6121 I.C.T DL Module One and Module Two: from Study IC
WS#1 to WS#14. 

Worksheets (1 – 14) + Quizzes (1 – 3) 

Saturday  4/1/2014 Chemistry 

Modern chemistry book ( from 62 to 245) + 

worksheets 

+ study guide + note book  

 

Modern chemistry book ( from 62 to 245) + 

worksheets 

+ study guide + note book  

 

Sunday  5/1/2014 Physics All material ch2 ch3 Ch. 4 ch5. + Worksheets.  All material ch2 ch3 Ch. 4 ch5 Ch6 worksheets. 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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 علمي ( 22للصف )  0231/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

 

 المادة المطلوبة المادة التاريخ اليوم

 دين 61/26/6122 الثالثاء
 ( /الوحدة الثالثة : كاملة / الوحدة الرابعة : كاملة  2+0+1( / الوحدة الثانية :الدرس )0+ 4الوحدة األولى : الدروس ) 

 -مادة الحفظ : 

 الحديث :  ) ما يلحق المؤمن بعد موته ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (اآليات  :آيات اإلستقامة والدعوة الى هللا  / 

 11 - 72، ص  70-71، ص 42-41، ص  8-0المستوى األّول: ص  عربي 66/26/6122 الخميس

 (216 – 2مادة الفصل االول )  الرياضيات 68/26/6122 السبت

 ( 286 – 262كثيرات الحدود  ) 

 الثالثة  الوحدة+شوب الفوتو عمل اوراق+االولى الوحدة بحاسو 62/26/6122 االحد

 فيزياء 21/26/6122 االثنين
اتزان 1الوحدة/  22- 12قوانين نيوتن في الحركة4الوحدة/ 17-26 وصف الحركة 4الوحدة/  /  72-2 المتجهات 4الوحدة/

 446-82 الشغل والطاقة4الوحدة/ /  80-21الميكانيكي

  English 22/26/6122 الثالثاء
Students book: Unit one to Unit five / Workbook: Unit one to Unit five 

Grammar: Present Forms, Past Forms, Wishes, Explanation , cause and effect clauses)) 

 الكتاب كامال كيمياء 6/2/6121 الخميس

 الكتاب كامال علوم االرض 1/2/6121 السبت

 + الدفتر 721 - 760+ من  01 - 4من   االحياء 5/2/6121 االحد

 

Wish You All Success, 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 
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 ( اإلدارة المعلوماتية 22للصف )   3102/  3102  برنامج امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول

 

 المادة المطلوبة المادة التاريخ اليوم

 دين 61/26/6122 الثالثاء

( /الوحدة الثالثة : كاملة / الوحدة  2+0+1( / الوحدة الثانية :الدرس )0+ 4الوحدة األولى : الدروس ) 

 الرابعة : كاملة 

اآليات  :آيات اإلستقامة والدعوة الى هللا  / الحديث :  ) ما يلحق المؤمن بعد موته ، األمر -مادة الحفظ : 

 بالمعروف والنهي عن المنكر (

 11 - 72، ص  70-71، ص 42-41، ص  8-0المستوى األّول: ص  عربي 66/26/6122 يسالخم

 (82 – 22مادة الفصل االول  )   الرياضيات 68/26/6122 السبت

 الوحدة االولى+اوراق عمل الفوتو شوب+الوحدة الثالثة حاسوب 62/26/6122 االحد

 الوحدة االولى والثانية ادارة 21/26/6122 االثنين

  English 22/26/6122 ثالثاءال

Students book: Unit one to Unit five / Workbook: Unit one to Unit five 

Grammar: Present Forms, Past Forms, Wishes, Explanation , cause and effect 

clauses)) 

 الوحدة االولى والثانية والثالثة محاسبة 6/2/6121 الخميس

 الوحدة االولى والثانية جارةالكترونيةت 1/2/6121 السبت

 الوحدة االولى والثانية والثالثة نظم ادارية 5/21/6121 االحد

 

Schools' Principal 

Fuad Jadallah 

 


