
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقترح : 

 العدد المهمة الساعة 

 ساعتين رياضيات صباحاَ  6-8

  استراحة  صباحاً   9 – 8

 ساعات  3 جلسة دراسية أولى  ظهراً  12 – 9

  استراحة  ظهراً  1 -12

 ساعات  3 جلسة دراسية ثانية  عصراً  4 - 1

  استراحة  مساًء   5 -4

 ساعات  3 جلسة مسائية  مساًء  8 -5

 ساعة  11 المجموع 

 . يمكنك التعديل على أوقات البداية والنهاية حسب ظرفك 

 دقائق مثال 5. الساعة الدراسية : كل نصّف ساعة يمكنك أخذ استراحة لمدة 

. تعلّم أن تملك المرونة إلجراء أّي تعديل تراه مناسباً ويحقق لك الهدف ، فالطلبة لهم ظروف خاصة ، 

 ومستويات مختلفة ، ولذا استرشد بالخطة وعّدلها لو اقتضى األمر 

 موقع األوائل. حّمل االمتحانات الوزارية ، مراجعات التوجيهي المصورة من خالل 
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 اريخت بيان

 بالمدرسة  حاجتكم اختيارية عند : مراجعات  1-3لغاية   27-12

ًً: استراحة 1-7ية لغا 4-1

 التاريخ فترةصباحية الجلسة األولى الجلسة الثانية   ئيةمسافترة    

  8-1 رياضياتً تاريخ األردن  تاريخ األردن مهارات  – عربي

 1-9 رياضياتًً تاريخ األردن  تاريخ األردن عربي 

1ً-10 رياضياتً تاريخ األردن  حاسوب عربي

1ً-11 رياضياتً حاسوب حاسوب عربي

1ً-12 رياضياتً حاسوب حاسوب عربي

1ً-13 رياضياتً حاسوب حاسوب عربي

1ً-14 رياضياتً حاسوب  دين عربي

1ً-15 رياضياتًً  دين  دين عربي

1ً-16 رياضياتً  دين  دين عربي

1ً-17 رياضياتً لغة إنجليزية  إنجليزيةلغة   علوم إسالمية 

1ً-18 رياضياتً لغة إنجليزية لغة إنجليزية علوم إسالمية

1ً-19 رياضياتً لغة إنجليزية لغة إنجليزية  علوم إسالمية 

1ً-20 رياضياتً لغة إنجليزية لغة إنجليزية علوم إسالمية

1ً-21 رياضياتً ----------------مادةً ً--------------مادةً  علوم إسالمية 

1ً-22 رياضياتً  عربي تخصص  عربي تخصص علوم إسالمية

1ً-23 رياضياتً عربي تخصص عربي تخصص  علوم إسالمية 

1ً-24 رياضياتً  عربي تخصص  عربي تخصص علوم إسالمية

1ً-25 رياضياتً عربي تخصص عربي تخصص  علوم إسالمية 

1ً-26 رياضيات  عربي تخصص    عربي تخصص مادةً..................

1ً-27 عربيًتخص رياضيات  رياضيات  مادةً..................

1ً-28 عربيًتخص رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-29 عربيًتخص رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-30 عربيًتخص رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-31 عربيًتخص رياضيات  رياضيات  مادةً...................

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول مقترح : 

 العدد المهمة الساعة 

 ساعتين رياضيات صباحاَ  6-8

  استراحة  صباحاً   9 – 8

 ساعات  3 جلسة دراسية أولى  ظهراً  12 – 9

  استراحة  ظهراً  1 -12

 ساعات  3 جلسة دراسية ثانية  عصراً  4 - 1

  استراحة  مساًء   5 -4

 ساعات  3 جلسة مسائية  مساًء  8 -5

 ساعة  11 المجموع 

 . يمكنك التعديل على أوقات البداية والنهاية حسب ظرفك 

 دقائق مثال 5. الساعة الدراسية : كل نصّف ساعة يمكنك أخذ استراحة لمدة 

. تعلّم أن تملك المرونة إلجراء أّي تعديل تراه مناسباً ويحقق لك الهدف ، فالطلبة لهم ظروف خاصة ، 

 ومستويات مختلفة ، ولذا استرشد بالخطة وعّدلها لو اقتضى األمر 
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 تاريخ بيان

 : مراجعات اختيارية ألية دروس   1-3لغاية   27-12

ًً: استراحة 1-7لغاية  4-1

 التاريخ فترةصباحية الجلسة األولى الجلسة الثانية   ئيةمسافترة    

  8-1 رياضياتً تاريخ األردن  تاريخ األردن مهارات  – عربي

 1-9 رياضياتًً تاريخ األردن  األردنتاريخ  عربي 

1ً-10 رياضياتً تاريخ األردن  كيمياء  عربي

1ً-11 رياضياتً كيمياء كيمياء عربي

1ً-12 رياضياتً كيمياء  كيمياء  عربي

1ً-13 رياضياتً كيمياء كيمياء عربي

1ً-14 رياضياتً كيمياء  دين عربي

1ً-15 رياضياتًً  دين  دين عربي

1ً-16 رياضياتً  دين  دين عربي

1ً-17 رياضياتً  أحياء أحياء   إنجليزي 

1ً-18 رياضياتً أحياء أحياء إنجليزي 

1ً-19 رياضياتً أحياء أحياء إنجليزي 

1ً-20 رياضياتً أحياء أحياء إنجليزي 

1ً-21 رياضياتً ةً................ماد ً--------------مادةً إنجليزي 

1ً-22 رياضياتً  فيزياء  فيزياء إنجليزي 

1ً-23 رياضياتً  فيزياء  فيزياء إنجليزي 

1ً-24 رياضياتً  فيزياء  فيزياء إنجليزي 

1ً-25 رياضياتً  فيزياء  فيزياء إنجليزي 

1ً-26 رياضيات  فيزياء  فيزياء مادةً..................

1ً-27 فيزياءً رياضيات  رياضيات  مادةً..................

1ً-28 فيزياءً رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-29 فيزياءً رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-30 فيزياءً رياضيات  رياضيات  مادةً...................

1ً-31 فيزياءً رياضيات  رياضيات  مادةً...................

 


