
 

 

 

  

 

 

 

 

سبعبث ٌىٍٍب  01-;اٌبً ٍخخبىٍت  .. مو ٌىً ٍْهب ححخبج اىى  7> اّجبس اىَنثف مبٍو ىيفصيٍِ ٌخطيب ٍْل  عزٌزي الطالب 

ىذىل حذمز اّل طبىب حىجٍهً فً ٍزحيت حخطيب ٍْل ٍجهىد أمبز ٍِ االٌبً اىعبدٌت ىيذراست .. فبرجى االىخشاً ببىخطت واّب 

 >( ال ٌَو . بىعذك اّه ٌنىُ اىشزح خفٍف ىطٍف و

 

  اليوم األول 
 اىَىضىع  ٍذة اىفٍذٌى 

د 57  USED TO 

د ;5  REPORTED SPEECH 

د 59  PERFECT FAMILY 

د 55  TENSES 

د ;5  PASSIVE VOICE 

د 07  ٍخفزقبث 

د :0  ٍزاجعت فقزاث وحذة أوىى 

د :0  ٍزاجعت فقزاث وحذة ثبٍّت 

د 46  HEALTH IN JORDAN 

د 07  USING TECHNOLOGY IN THE CLASS 

 

حل وزاري )اختٌاري( -فً نهاٌة الٌوم مطلوب منك :    

 مدتها ساعة : 1وحدة 

  د 44مدتها  :2وحدة 

  واّج قذددهب  ..واعيٌ أُ اىشخٌ االمبز هى فً اوه ٌىً فقط

 



 

 

 

 

   الثانياليوم 
 اىَىضىع  ٍذة اىفٍذٌى 

د 49  FUTURE TENSES 

د41اىجشء االوه   

د 49اىجشء اىثبًّ   
CLEFT SENTENCES 

د 00  IF CLAUSE 

د ;4  حو دوائز فصو أوه 

د 06 5فقزاث وحذة    

د 05   6فقزاث وحذة  

د 06   KHCCاىحسٍِ ىيسزطبُ  

د 49  حو اسئيت اىَفزداث 

د  41  ٍبدة اىحفع واىىظبئف  

 

حل وزاري )اختٌاري( -فً نهاٌة الٌوم مطلوب منك :    

  4+ وحدة   3وحدة 

 

 

   الثالث اليوم 
 اىَىضىع  ٍذة اىفٍذٌى 

د 56اىجشء االوه   

59اىجشء اىثبًّ   
 اىَقبرّت

د 67  INDIRECT QUESTIONS 

د :4اىجشء االوه   

د 06اىجشء اىثبًّ   
IMPERSONAL PASSIVE 

د :0 8ٍزاجعت قطع وحذة    

د 46  AFTER SCHOOL 

 

حل وزاري )اختٌاري( -فً نهاٌة الٌوم مطلوب منك :    

  6وحدة 



 

 

 

 

    لرابعااليوم 
 اىَىضىع  ٍذة اىفٍذٌى 

د 46اىجشء االوه   

د08اىجشء اىثبًّ   
WISH 

د ;4   4حو دوائز فصو  

د :0  قطع اىىحذة اىسببعت 

د 07  قطع اىىحذة اىخبسعت 

 حو ٍفزداث + ٍبدة حفع جشئٍِ

 

حل وزاري )اختٌاري( -فً نهاٌة الٌوم مطلوب منك :    

 9+7وحدة 

 

   الخامس اليوم 
 اىَىضىع  ٍذة اىفٍذٌى 

بٍِ اىفصيٍِ + اىَشخزك   

 

 ٍزاجعت وحثبٍج ألي ّقطت عْذك ضعف فٍهب

 

 

 بس ال تنسى بثنا للٌلة االمتحان باذن هللا وهو البث األهم ألف مبرووووك هٌك بتكون ختمت الفصلٌن .. 


