
 

 

 

  

 

 

 

 

يٍ انصعب عهٍٓى اٌجبد اٌبو خبصت  تى عًم ْذِ انخطت بسبب ضغط انذراست نهكثٍز يٍ انطهبّ ٔكبٌ عزيزي الطالب

 نًبدة االَجهٍزي فً جذأنٓى 

 ) ٌذ هللا يع انجًبعت ( نذنك َطهك ْذِ انًببدرة نُكٌٕ عَٕب ٔسُذا ٔتطبٍك نحذٌث انُبً ملسو هيلع هللا ىلص 

 سبعبث يمسًت عهى فتزتٍٍ سبعت َٔص فً انصببح ٔسبعت َٔص فً انًسبء  3كم يب سبطهبّ يُك فً ْذِ انخطت ٌٕيٍب 

 

 انًٕضٕع  يذة انفٍذٌٕ 

د 33  USED TO 

د 37  REPORTED SPEECH 

د 35  PERFECT FAMILY 

د 33  TENSES 

د 37  PASSIVE VOICE 

د 53  يتفزلبث 

د 56  يزاجعت فمزاث ٔحذة أٔنى 

د 56  يزاجعت فمزاث ٔحذة ثبٍَت 

د 42  HEALTH IN JORDAN 

د 53  USING TECHNOLOGY IN THE CLASS 

  

 

 

 

 

 

 

الفترة االولى  9/6  

صباحا اال ربع  8لل  6  

  ترة الثانيةالف 9/6

ونص مساء 10لل  9من   

الفترة االولى 10/6  

صباحا اال ربع  8لل  6  



 

 

 انًٕضٕع  يذة انفٍذٌٕ 

د 45  FUTURE TENSES 

د42انجزء االٔل   

د 45انجزء انثبًَ   
CLEFT SENTENCES 

د 55  IF CLAUSE 

د 47  حم دٔائز فصم أٔل 

د 52 3فمزاث ٔحذة    

د 53   2فمزاث ٔحذة  

د 52   KHCCانحسٍٍ نهسزطبٌ  

د 45  حم اسئهت انًفزداث 

د  42  يبدة انحفع ٔانٕظبئف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٕضٕع  يذة انفٍذٌٕ 

د 32انجزء االٔل   

35انجزء انثبًَ   
 انًمبرَت

د 23  INDIRECT QUESTIONS 

د 46انجزء االٔل   

د 52انجزء انثبًَ   
IMPERSONAL PASSIVE 

د 56 4يزاجعت لطع ٔحذة    

د 42  AFTER SCHOOL 

 انًٕضٕع  يذة انفٍذٌٕ 

د 42انجزء االٔل   

د54انجزء انثبًَ   
WISH 

د 47   4حم دٔائز فصم  

د 56  لطع انٕحذة انسببعت 

د 53  لطع انٕحذة انتبسعت 

 حم يفزداث + يبدة حفع جزئٍٍ

الفترة الثانية 10/6  

  ونص مساء  10لل  9

الفترة االولى 11/6  

صباحا  8لل  6  

الفترة الثانية 11/6  

وربع مساء  10لل  9  

الفترة االولى 12/6  

  ونص صباحا 7لل  6

الفترة الثانية  12/6  

  مساء  ونص 10لل  9

الفترة االولى 13/6  

  ونص صباحا 7لل  6



 

 

 انًٕضٕع  يذة انفٍذٌٕ 

 االشتمبق  

 انٕظبئف انهغٌٕت 

 انكتببّ انًٕجٓت 

 انحزة ٔيٓبراث انكتببت انكتببت  

 ٔتطبٍك عهى يٕضٕعً تعبٍز 

 

 

 بس ال تنسى بثنا لليلة االمتحان باذن هللا وهو البث األهم الفصلين ..  ألف مبرووووك هيك بتكون ختمت

الفترة الثانية 13/6  

  ونص  10لل  9

14/6  

   الفترتين 


