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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

 نية: الدرس الرابع و الخامس و السادسالوحدة الثا

 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 يناالثن

 (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، 8ات المطلوبة )الوحدة األولى: الصفح

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
 الدرس الثالث الوحدة األولى: الدرس األول و

 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

 26-46األولى : من صالوحدة/

 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

 ندي 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+2الوحدة الثالثة : الدروس )  / ( 1+1دروس )الوحدة الثانية :ال

 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 “ 

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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“ Extraordinary People Serving Others “ 

“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

 لثالثالوحدة األولى : من الدرس األول الى نهاية الدرس ا

 الوحدة الثانية: من الدرس األول الى نهاية الدرس الخامس

 الوحدة الثالثة: الدرس األول و الثاني

 اللغه العربية 6/2/6121 الخميس

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

 الوحدة الثّامنة .

ءاً من الوحدة الّرابعة وحتّى نهاية الوحدة  . جميع دروس القراءة والمحفوظات بد 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

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

 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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