
 

 2019/2020برنامج اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 الّصّف الرابع وطني

المادة المادة المطلوبة التاريخ اليوم

إلى 12-22من  حاسوب 45_  3الصفحات     26-
12 

من األحد إلى 
الخميس

 )43-30الوحدة الثالثة:العناية بالمظهر الشخصّي ص(
 )53-44الرابعة:التّسوق ص(الوحدة 

 )65-54الوحدة الخامسة: الخضروات ص(
 )81-66الوحدة السادسة:الّطعام و الشراب ص (

 )85-82الوحدة السابعة:العناية بنظافة المنزل ص( 

 االثنين 2019-12-23 التربية المهنية

مهارات عربي+  ال يدرس الّطالب لهذا االختبار
انجليزي  الثالثاء 24-12-2019

عطلة ال يوجد اختبار في هذا اليوم 25-12-2019 األربعاء
  26 - 8الوحدة األولى : األعداد الكلية من صفحة 

  41 - 27) من صفحة 1الوحدة الثانية : الكسور العشرية (
 52 - 42) من صفحة 2الوحدة الثالثة : الكسور العشرية (

  60 - 53 الوحدة الرابعة : الكسور من صفحة
  66 - 61) من صفحة 1الوحدة الخامسة : الجمع والطرح (
 76 - 67) من صفحة 2الوحدة السادسة : الجمع والطرح (
  84 - 77) من صفحة 3الوحدة السابعة : الجمع والطرح (

  90 - 85الوحدة الثامنة :األشكال ثنائية األبعاد من صفحة 
 المذكورة أعاله من كتاب التمارين مالحظة : أرقام الصفحات

 الخميس 2019-12-26 رياضيات

Language book: 
Unit 4: Restaurants and recipes pgs. (32-42) 
Unit 5: Journey to Jo'burg pgs. (42-48) 
Unit 6: A long journey pgs. (50-56) 
Practice book: 
Unit 4: pgs. (26-36) 
Unit 5: pgs. (36-43) 

English 29-12-2019 األحد 

 -Health and Growth:  
  p (4-7)(13-18) + worksheet 1 
-Plants and Animals in the Local Environment: 
 p (20-33) + worksheet 2 
- Classifying :from worksheet 3 

Science 30-12-2019 االثنين 

 الكبير(وطني)الوحدة الثانية:بيتي 
 )34-30الدرس األول:وطني بيتي ص(

 )39-35الدرس الثاني:المحافظة على الموارد في وطني ص(
 )43-40الدرس الثالث:المحافظة على المياه في وطني ص(

 )47-44الدرس الرابع:ترشيد استهالك الطاقة في وطني ص(
 الوحدة الثالثة:رحلة في وطني.

 )54-50وطني ص( الدرس األول:المواقع السياحية في
 )59-55الدرس الثاني:القالع والقصور الصحراوية ص(

التربية الوطنية 
 الثالثاء 2019-12-31 واالجتماعية

 األربعاء 2019-1-1 عطلة ال يوجد اختبار في هذا اليوم
 الوحدة الثانية:الكائنات الحية في البيئة(دراستها من ورق التلخيص الذي تم ارساله مع الطالب )

 الدرس الخامس:مجموعات النباتات
 )1الدرس السادس:العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي(
 )2الدرس السابع:العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي(

 الدرس الثامن:المجتمعات الحيوية
 45-36الوحدة الثالثة:جسم اإلنسان وصحته (كاملة) من صفحة 

 67-48ئص المادة كاملةمن صفحة الوحدة الرابعة:خصا

 الخميس 2019-1-2 علوم



 كتاب التمارين الذي يغطي كل وحدة تم تحديدها +أوراق العمل +

  الدّروس:   
  المسجد األقصى المبارك + درس من الّطبيعة : المعاني والمعجم والدّاللة والفهم واالستيعاب.-
 ) وتشمل ما يلي:88إلى  68التّدريبات من ص( -
 األسماء الموصولة + ال النّاهية وال النّافية + جمع التّكسير)(
 ) وتشمل ما يلي:88إلى  69الكتابة من ص( -

(األلف الّتي تُنطق وال تُكتب + الهمزة المتوّسطة + األلف المقصورة والقائمة + همزتا القطع 
  والوصل)

 المحفوظات:  -
  عر + معاني الكلمات.أبيات + اسم الّشا 4* قصيدة (قالت الوردة): حفظ 

 *دراسة جميع أوراق العمل المتعلّقة بالقواعد المذكورة في األعلى. 
 *الدّراسة من دفتر التّدريبات والقواعد

 األحد 2019-1-5 اللّغة العربيّة

-Geometry ,page (12). 
-Angles ,page (13). 
-Probability ,page (14). 
-Finding Ordered Pairs on Graphs ,page (16-17). 
-Addition ,page(18-20). 
-Subtraction ,page (21-23). 
-Estimating ,page (24). 
-Multiplication ,page (27-29). 
-Two-Digit Numbers Times Two -Digit Numbers,page (30). 
-Three-Digit Numbers Times ,page (31). 

Math 6-1-2019 االثنين 

 )50-47الدرس الثالث عشر:الصديق الصالح ص(
 )54-52الدرس الخامس عشر:من أسماء هللا (الغفور) ص(

 الدرس السادس عشر:مقاطعة كفار قريش للم
 )59-55سلمين ص(

 ) 63-61ن ص()جزاء المتقي40-31الدرس الثامن عشر:سورة النبأ اآليات(
 )67-64الدرس التاسع عشر:حديث شريف (صلة الرحم)ص(

 )72-69الدرس الحادي والعشرون:فضل المسجد في اإلسالم ص(
 )82-78الدرس الثالث والعشرون:صالة الجمعة ص(

 )87-84الدرس الخامس عشر:الهجرة إلى الحبشة ص(
 )64)+الحديث ص(31الحفظ:سورة النبأ ص(

االسالميةالتربية   الثالثاء 7-1-2019 

 تعليمات االختبارات:
، أي سيغادر الطلبة 2019/ 12/  26إلى  2019/  12 /22سيكون دوام الطلبة كالمعتاد،خالل الفترة من  ●

 ، لذا يتوجب إحضار الكتب الدراسية وفقًا للبرنامج اليومي. 2:15المدرسة في تمام الساعة 
   .10:00ستكون مغادرة الطلبة في تمام الساعة  2019 /12/ 29الموافق ابتداًء من يوم األحد  ●
يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة ...) ولن يسمح له  ●

 باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار.
●  
 طلبة المتأخرين أي وقت إضافي.صباًحا، ولن يتم إعطاء ال 8:00تبدأ االمتحانات في الساعة  ●
ال يسمح بالتغيب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد المدرسة بتقرير طبي من  ●

 جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار للطالب.
 لن يتم إعادة االختبار أو تأجيله إن حدث خطأ في قراءة برنامج االختبارات. ●

 

 



 

 2019/2020برنامج اختبارات نهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 الّصّف الخامس وطني

التاريخ المادة المادة المطلوبة اليوم

إلى 12-22من  حاسوب ) 36 -3الصفحات (   
26-12

من األحد إلى 
الخميس

 )76-63الوحدة الرابعة:العناية بالمالبس ص(
 )87-77عامل مع األجهزة الكهربائيّة ص(الوحدة الخامسة:التّ 

)109-88الوحدة السادسة:تحضير الّطعام ص(
 االثنين 2019-12-23 التربية المهنية

مهارات عربي+  ال يدرس الّطالب لهذا االختبار
انجليزي  الثالثاء 24-12-2019

2019-12-25  عطلة ال يوجد اختبار في هذا اليوم األربعاء
 52 - 8األولى : األعداد الطبيعية والعمليات عليها  من صفحة الوحدة 

 90 - 56الوحدة الثانية : األعداد الصحيحة من صفحة 
 137 - 94الوحدة الثالثة : الكسور العادية من صفحة 

 159 - 153الوحدة الرابعة : اإلحصاء من صفحة 
 بعة باستثناء درس بناء الجدول التكراري  وتفسيره من الوحدة الرا

 الخميس 2019-12-26 رياضيات

Language book: 
Unit 3: Cliffhanger pgs. (24-30) 
Unit 4: Woodlands adventure park pgs. (32-38 + 40-41) 
Unit 5: The Mysterious Cupboard pgs. (42-45) 
Practice book: 
Unit 3: pgs. (18-25) 
Unit 4: pgs. (26-35) 
Unit 5: pgs. (36-40) 

English 29-12-2019 األحد 

-Eating and Health: 
  pgs. (4-16) + worksheet1 
-Helping Plants to Grow: 
    p (18-20)-(23-24)+ worksheets 2+3 
-Properties of materials from the worksheet 4 

Science 30-12-2019 االثنين 

 الخدمات في وطني.الوحدة الثانية: 
 )32-28الدرس األول: المرافق العامة ص(

 )37-33الدرس الثاني: التعليم ص(
 )43-39الدرس الثالث: الصحة ص(

 الوحدة الثالثة: القيادة الهاشمية:مسيرة وإنجازات
 )49-46الدرس األول: جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول ابن الحسين ص(

 )53-50ل بن عبدهللا ص(الدرس الثاني: جاللة الملك طال
 )58-54الدرس الثالث: جاللة الملك طالل بن الحسين ص(

 )63-59الدرس الرابع:جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ص(

التربية الوطنية 
 الثالثاء 2019-12-31 واالجتماعية

 األربعاء 2019-1-1 عطلة ال يوجد اختبار في هذا اليوم
 الحركة والقوةالوحدة الثانية:

 )69-53الفصل الثاني:القوة من صفحة (
 )+ الدفتر + أوراق العمل106-73الوحدة الثالثة:المادة من صفحة(

 الخميس 2019-1-2 علوم

  الدّروس: 
  ابن سينا+ أْحالم رندة: المعاني والمعجم والدّاللة والفهم واالستيعاب.-
 ) وتشمل ما يلي:101 إلى 78التّراكيب واألساليب اللّغوية من ص( -

 األمر) وإعرابها + الفاعل وإعرابه + المفعول به) -المضارع  -(األفعال(الماضي 
 ) وتشمل ما يلي:102إلى  81الكتابة من ص( -

  (األلف المقصورة في نهاية األسماء واألفعال الثّالثيّة + التّاء المربوطة + التّاء المفتوحة+الهاء)
 المحفوظات:  -
 ) + اسم الّشاعر ولقبه + اسم ديوانه.2دعوةٌ إلى الحّق): حفظ بيتْين (قصيدة (-1

 األحد 2019-1-5 اللغة العربية



) أبيات + اسم الّشاعر وبلده + المعاني في الكتاب + األسئلة في 3قصيدة (على اليرموك): حفظ ( -2
  الكتاب.

 *دراسة جميع أوراق العمل المتعلّقة بالقواعد المذكورة في األعلى. 
 ات والقواعد.*الدّراسة من دفتر التّدريب

-Math Families, page(14-15). 
-Addition and Subtraction, page (16). 
-One-Digit Multiplication with Regrouping ,page (17-18) . 
-Two-Digit Multiplication with Regrouping ,page (19) . 
-Word Problems ,page (20). 
-Three-Digit Multiplication with Regrouping ,page (21) . 
-Least Common Multiple , page (23). 
-Multiplication and Division ,page (24-25). 
-Checking Division ,page (26-27). 
-Geometry,page (28-30). 

Math 6-1-2019 االثنين 

 )59-56الدرس الرابع عشر:حديث نبوي شريف(أفضل األعمال) ص(
 )65-62الدرس السادس عشر:حقوق الوالدين في اإلسالم ص(

 )70-67الدرس السابع عشر:التيمم ص(
 )77-73(الدرس التاسع عشر:حديث نبوي شريف (المحافظة على صالة الجمعة) ص

 )81-78الدرس العشرون:صالة الوتر ص(
 )87-84الدرس الثاني والعشرون:المسح على الخفين والجوربين ص(
 )91-88الدرس الثالث والعشرون:سورة الملك (مصير الكافرين)ص(
 )97-95الدرس الخامس والعشرون:بيعة العقبة(األولى والثانية)ص(

 )102-100الجبيرة ص(الدرس السابع والعشرون:المسح على 
 )73)+حديث المحافظة على صالة الجماعة ص(88)ص(11-6الحفظ:سورة الملك االيات (

 الثالثاء 2019-1-7 التربية اإلسالمية

 تعليمات االختبارات:
، أي سيغادر الطلبة 2019/ 12/  26إلى  2019/  12 /22سيكون دوام الطلبة كالمعتاد،خالل الفترة من  ●

 ، لذا يتوجب إحضار الكتب الدراسية وفقًا للبرنامج اليومي. 2:15تمام الساعة المدرسة في 
   .10:00ستكون مغادرة الطلبة في تمام الساعة  2019 /12/ 29ابتداًء من يوم األحد الموافق  ●
يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة ...) ولن يسمح له  ●

 الف األدوات من زمالئه أثناء االختبار.باست
 صباًحا، ولن يتم إعطاء الطلبة المتأخرين أي وقت إضافي. 8:00تبدأ االمتحانات في الساعة  ●
ال يسمح بالتغيب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد المدرسة بتقرير طبي من  ●

 ار للطالب.جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختب
 لن يتم إعادة االختبار أو تأجيله إن حدث خطأ في قراءة برنامج االختبارات. ●

 

 



 

Academic Year 2019-2020 / First Semester 
Final Exam Schedule/ Grade One International  

Date Subject Required Material 

During the week of 
Sunday 22-12 to 

Thursday  
26-12 ICT 

Unit 2: Lesson 1(Start a program) 
Lesson 2( Start a program) 
Lesson 3( Text and Pictures) 
Lesson 4 ( My workspace) 
Unit 3:Lesson 1 (Free drawing) 
Lesson 2 ( Make Shapes) 

Tuesday  
24-12 

English & 
Arabic Skills 

 
Students do not need to study for this test 

Wednesday 
25-12 

Day Off Happy Holidays 

Thursday  
26-12 

Social Studies 

Student’s Book 
Unit 2:All Around Me 
- Lesson:4 (My City pgs.28-30) 
-Lesson 5: (My Country pgs.31-32) 
Unit 3:Maps Skills 
-Lesson 1 (The Sun pgs.37-39) 
-Lesson 2 (The Map pgs.40-41) 
-Lesson 3 (The Compass Rose pgs.42-45) 
Workbook: Unit 2  (pgs.24-28): Unit 3  (pgs.30-34) 

Sunday 
 اللغة العربية 29-12

 الدروس : في الحقل + يوم المعلم+ المراجعة
الواردة في الكتاب+ التحليل+ التركيب+ اختيار شكل الحرف المهارات المطلوبة: تميز جميع الحروف 

 المناسب+ إكمال الحرف الناقص في الكلمة+ تنوين الضم
) شفويا73المحفوظات: حفظ نشيد (هيا نزرع) ص (

Monday 
اإلخالص+ طاعة الوالدين من ص    آداب االستئذان+ سورة الكوثر+ الحديث الشريف (تحية اإلسالم)+ سورة  التربية اإلسالمية 30-12

)34- 49( 
Tuesday 

31-12 

Science 

Chapter 3, Lesson 3 (How Do Living Things Survive?)  
page: 159,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172. 
Practice Book pages.19-20  
Chapter 5 Lesson 1 (How Are Animals Grouped?)  
pages: 261,264,265,266, 267,268,269,272,273  
Practice Book pages.29+30 
(?Chapter 5 Lesson 2: (How Do Animals Grow and Change
pages: 277,280,281,282,283,284,285,286,287,292,293 
Practice Book pages.31+32

Wednesday 
1-1 Day Off Happy New Year 

Thursday 
2-1 

Math 

Chapter 2:Subtracting Up to 9 
-Lesson 7: Think Addition to Subtract. pgs. 90-92 
-Lesson 8: Missing Numbers.pgs. 94-96 
-Lesson 9: Problem-Solving Strategies. pgs. 98-100 
Reflection, Finish Line, and Chapter test. pgs. 100-105 
Chapter 3: Adding Up to 20 
-Lesson 1: Facts of 10.pgs. 114-116 
-Lesson 2: Make 10 to Add. pgs. 118-120 
-Lesson 3: Doubles. pgs. 122-124 
-Lesson 4: Near Doubles. pgs. 126-128 
-Lesson 5: Count On. pgs. 130-133 
-Lesson 6: Add in Any Order. pgs. 135-137 
-Lesson 7: Three Addends. pgs. 139-141 
-Lesson 8: Addition Facts of 20. pgs. 143-145 
-Lesson 9: Problem-Solving Strategies. pgs. 147-149 



Reflection, finish Line, and chapter test. pgs. 150-154 

Sunday 
5-1 English (Comprehension + Grammar) 

See the attached paper 
Monday 

6-1 English 
(Phonics + Writing) 

See the attached paper 
Tuesday 

 )25 -16النظافة+ مسؤوليتي في المدرسة + مسؤوليتي في البيت + أنا صادق من ص ( اجتماعيات 7-1

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 22nd to December 26th. 
2. Starting from Sunday, December 29th, school dismisses at 10:00.  
3. Students are required to bring their own writing and mathematical instruments.  No borrowing, lending or 

exchange of any materials is allowed during the Test. 
4. Exams start at 8:00 A.M. sharp. Late students are not going to be given extra time.  
5. Absentees must produce original medical certificates from approved clinics or hospitals.  No parents’ letters are 

going to be accepted.  Students who are absent without valid reasons will be given a “0” for the paper. 

6. No tests are going to be repeated or postponed for students that misread the schedule. 

English Material required for the final exam  

Reading comprehension and Vocabulary:  

Story: Unit 3 Lesson 12 (How Leopard Got His Spots.pgs.47-63) 

Vocabulary: Words to Know 
From the story (At Home in The Ocean Journeys book pgs.10+11 Reader’s Notebook Vol.1 page 151) 
From the story (How Leopard Got His Spots Journeys book pgs.42+43 Reader’s Notebook Vol.1 page 166) 
 
Phonics:  

Blends with l, Blends with s, Final blends,th, ch, tch, Possessives with ’s. 
Reader’s Notebook Vol.1 pgs.104,106,110,121,125,134,136,150,152,153,159,165,167,168,171,174,177. 
 
Grammar:  
-Commas in a series: Reader’s Notebook Volume 1 page:  (99) 
-Singular and plural nouns: Reader’s Notebook Volume 1 pages: (123, 129) 
-Proper Nouns: Journeys Common Core Book, Unit 3 pages :(38-39)+Reader’s Notebook Volume 1 page : (154,160,164)  
-Commands: Journeys Common Core Book, Unit 3 pages :(72-73)+Reader’s Notebook Volume 1 page : (169,175,179)  
 
Writing:  

The students should write a full sentence to describe a picture. 
Please take a look at the Reader’s Notebook Vol.1 page 178. 

 
 



 
 

Academic Year 2019-2020 / First Semester 
Final Exam Schedule/ Grade Two International  

Date Subject Required Material 

During the week 
of Sunday 22-12 

to Thursday  
26-12 

ICT 

Unit 2: Lesson 1 (Start typing)0 
Lesson 2 ( Change font) 
Lesson 3 ( Insert Picture) 

Tuesday  
24-12 

English & 
Arabic Skills 

 
Students do not need to study for this test

Wednesday 
25-12 

Day Off Happy Holidays 

Thursday  
26-12 

Social 
Studies 

Students Book 
Unit (3):The Arab World 

- Lesson (1):”Location and Boundaries” pgs.(39-41) 
- Lesson (2):”The Asian Arab Countries” pgs.(42-43) 
- Lesson (3):”The African Arab Countries” pgs.(44-46) 

Unit (4):The Arabs and Islam 
- Lesson (1):”The Arabs before Islam”pgs.(51-52) 
- Lesson (2):”Makkah Before Islam” pgs.(53-56) 

Workbook  
Unit (3) pgs.(25,27,28,29,30,31,) 
Unit (4) pgs.(34,35,36,37,38)

Sunday 
 اللغة العربية 29-12

 )84 -58( الدروس: سأكون طياًرا + حمامات ماعين + ما أغلى عيوننا من ص
المهارات المطلوبة: المعاني واألضداد للدروس السابقة+التحليل + التركيب+ ترتيب الكلمات لتكون 

 جملة مفيدة+ المفرد والجمع + الحال+ ظرف الزمان والمكان+ التنوين+ الكلمة المنتهية ب(اء) 
أبيات فقط 4) أول 76المحفوظات: نشيد بالدي ص (

Monday 
 التربية اإلسالمية 30-12

) + الصحابي الجليل (علي بن أبي 5-1نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم في شبابه + سورة الضحى (
 ) + من ص46-41طالب) + من آداب المسجد + من آداب البيت + اإلحسان إلى الجار من ص (

(51- 63)
Tuesday 

31-12 Science 
Chapter 4 -Lesson 1 - What Are Some Land Environments? pg.s (185+188-
199) 
Lesson 2 - What Are Some Water Environments ? pgs. (203-213) +Worksheets 

Wednesday 
1-1 Day Off Happy New Year 

Thursday 
2-1 

Math 

Students Book  
Chapter (4):”Understand Place Value” 
-Lesson (1): “Hundreds” pgs.(154-156) 
-Lesson (2): “3-Digit Numbers” pgs.(158-160) 
-Lesson (3): “Place Value to 1,000” pgs.(162-164) 
Chapter (5):”Addition and Subtraction within 100” 
-  Lesson (1):”Add and Subtract Tens Mentally” pgs.(194-196) 
-  Lesson (2): “Add Ones to 2-Digit Numbers” pgs.(198-200) 
-  Lesson (3):”Add Ones to 2-Digit Numbers with Regrouping” pgs.(202-204) 
-Lesson (4):”Add Two 2-Digit Numbers” pgs.(206-208) 
-Lesson (5): “Add Two 2-Digit Numbers with Regrouping” pgs.(210-212) 
-Lesson (6): “Add up to Four 2-Digit Numbers” pgs.(214-216) 
 -Lesson (7):”Subtract Ones from 2-Digit Numbers” pgs.(219-221) 
- Lesson (8):”Subtract Ones from 2-Digit Numbers with Regrouping” pgs.(223-
225) 
- Lesson (9): “Subtract Two 2-Digit Numbers” pgs.(227-229)



- Lesson (10): “Subtract Two 2-Digit Numbers with Regrouping” pgs.(231-
233) 
- Lesson (11):”Relationship Between Addition and Subtraction” pgs.(235-237) 
- Lesson (12):”Problem-Solving Strategies” pgs.(238-241) 

Sunday 
5-1 English (Comprehension + Phonics) 

See the attached paper 
Monday 

6-1 English (Grammar + Writing) 
See the attached paper 

Tuesday 
)24 -11السالمة العامة:التسامح+ إرشادات تحميني+ السالمة على الطريق+ أتحمل المسؤولية من ص( اجتماعيات 7-1

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 22nd to December 26th. 
2. Starting from Sunday, December 29th, school dismisses at 10:00.  
3. Students are required to bring their own writing and mathematical instruments.  No borrowing, lending or 

exchange of any materials is allowed during the Test. 
4. Exams start at 8:00 A.M. sharp. Late students are not going to be given extra time.  
5. Absentees must produce original medical certificates from approved clinics or hospitals.  No parents’ letters 

are going to be accepted.  Students who are absent without valid reasons will be given a “0” for the paper. 
6. No tests are going to be repeated or postponed for students that misread the schedule. 

English Material required for the final exam  

Reading comprehension and Vocabulary: Journeys Book 
-Lesson (11):”Click,clack,Moo.Cows That Type” pgs.(370-371) ,(375-393), 
- Lesson (14):”Helen Keller” pgs.(468-469),(473-489) 
 Lesson Kit (4)+ Lesson Kit (5) 
Story worksheet,Vocabulary worksheet,Vocabulary Study Sheet, story Map  
Readers’ notebook 
-Homophones p.(102)                        -Synonyms p.(132)  - Idioms  p.(181)
Phonics: Reader’s notebook: 
-Consonant blends with r, l, s pgs.(63,64,70) 
- Common Final Blends pgs.(76,78,79) 
-Double consonant and ck pgs.(91,94,100) 
-Words with th, sh, wh, ch, tch, ph pgs.(108,109, 118) 
-Words with ai, ay pgs.(170,173)
Grammar: Reader’s notebook 

- Action Verbs p.(116) 
- Adding -s to verbs p.(122) 
- Adding -es p.(125,131) 
- Past tense Verbs with -ed p.(137,146) 
- Suffixes p.(147) 
- Prefixes pre- and mis- p.(166) 
- Writing proper Nouns pgs.(183,201,204,210,216)

Writing:  
Lesson kit (4) :”Click Clack, Moo” + Lesson kit (5) “Helen Keller”  
-Writing worksheet  

 



 

Academic Year 2019-2020 / First Semester 
Final Exam Schedule/ Grade Three International  

Date Subject Required Material 

During the week of 
Sunday 22-12 to 

Thursday  
26-12 

ICT 

Unit 2: Lesson 1 (Start typing) 
Lesson 2 ( Change font) 
Lesson 3 ( Insert Picture) 

Tuesday  
24-12 

English & 
Arabic Skills 

 
Students do not need to study for this test 

Wednesday 
25-12 

Day Off Happy Holidays 

Thursday  
26-12 

Social Studies 

Unit (2) 
lesson (5): Plateaus  pgs.(38-39) 
Unit (3) 
lesson :(1) The Asian Arab Countries pgs.(43-46) 
lesson :(2) The Arabian peninsula (47-53) 
lesson:(3) The Fertile crescent pgs.(54-59)+workbook 
pgs.(21+23+26+27+28+29+30+31

Sunday 
29-12 

 اللغة العربية

  :  ( في الّطريق+ الّطفلة والقمر + ابُن بّطوطة  ) أسئلة  االستيعاب :الدّروس
 ) وتشمل ما يلي:84إلى  59التّدريبات من ص ( -

( الكلمة ومعناها + الكلمة وضدها + الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل األمر + صياغة السؤال + الفعل 
اء التأنيث الّساكنة + تحويل الجملة من المؤنث إلى المذكر المضارع يتصل بـ ( ون ) + اتصال الفعل الماضي بت

والعكس + اتصال االسم بـ (ون) جمع مذكر سالم + تحويل الفعل الماضي إلى اسم (اسم فاعل) + جمع االسم 
 الذي ينتهي بتاء مربوطة ( جميع تكسير) + جمع المؤنث الّسالم ) 

 :) وتشمل ما يلي86+85+72+63+62الكتابة من ص ( -
(  األلف المقصورة + واو الجماعة + كتابة الهمزة على واو مع الحرف المضموم + الجملة التعجبيّة + األلف 

  الممدودة + تنوين الفتح + كتابة الهمزة على السطر  )
  ) : حفظ أربعة أبيات + اسم الّشاعر.64المحفوظات (إشارة المرور ) ص ( -

 لدّروس المذكورة في األعلى. * دراسة جميع القَصاَصات المتعلّقة با
*الدّراسة من الكتاب المْدرسّي ودفتر التّدريبات .

Monday 
 التربية اإلسالمية 30-12

 )42-40) + من أسماء هللا الحسنى (العليم) ص (39-37سورة الماعون ص (
 )49-47) + سورة البقرة ص (44-43) ص (10-1سورة البلد (

 )55-54)+ خلق آدم عليه السالم ص (52-50( آداب زيارة المريض ص
)61-59من أخالق النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ص (

Tuesday 
31-12 

Science 

Chapter (4) : Ecosystems  
How Do Animals and Plants Live in Water 
Ecosystems?(241,244,245,246,249,250,251)+Practice book (27+28) 
How Do Ecosystem Change? 
(255,258,259,260,261,262,266,267,272,273)+Practice book (29+30) 
Chapter (5) : Fossils  
What is a fossil ? 
(283,286,287,288,289,291,292,293)+Practice book page (31+32) 
please check your understanding from each lesson worksheet + final Study Sheet. 

Wednesday 
1-1 Day Off Happy New Year 

Thursday 
2-1 

Math 

Chapter (3): Understanding Multiplication 
lesson(2):Multiplication as Repeated Addition…..…….........................page(118-121) 
lesson(4):Multiplication as Drawing………………..………………….page(127-129) 
lesson(5):Multiplication on Numberline…………...….………………..page(131-132)  
lesson(9):Multiplying by 0 and 1 ……………………….........................page(148-149) 
lesson(11):Problem Solving Strategies………………………………….page(156-157) 
+Reflection and finish line ……………………………..........................page(160+161) 
Chapter (4): Multiplication



lesson(2):Multiplication facts of 3……………………………………....page(175-176) 
lesson(3):Multiplication facts of 4……………………………………....page(179-180) 
lesson(6):Multiplication facts of 6……………………………………....page(192-193) 
lesson(11):Multiply with multiples of 10………….………………….....page(212-
213) 
+Reflection and finish line ……………………………………………..page(224-225) 
Chapter (5):Division 
lesson(7):Dividing by 3 ………………………………………..............page(260-261) 
lesson(8):Dividing by 4………………………………………………...page(264-265) 
lesson(9):Dividing by 6………………………………………………...page(268-269) 
lesson(11):Order of Operations………………………………………...page(276-278) 
lesson(12):Problem Solving strategies………………………………….page(280-281) 

check your understanding by answering the study sheet questions
Sunday 

5-1 English (Comprehension + Phonics) 
See the attached paper 

Monday 
6-1 English (Grammar + Writing) 

See the attached paper 
Tuesday 

 )24 -12والمساواة + التسامح ص (العمل التطوعي + العدالة  اجتماعيات 7-1

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 22nd to December 26th. 
2. Starting from Sunday, December 29th, school dismisses at 10:00.  
3. Students are required to bring their own writing and mathematical instruments.  No borrowing, lending or 

exchange of any materials is allowed during the Test. 
4. Exams start at 8:00 A.M. sharp. Late students are not going to be given extra time.  
5. Absentees must produce original medical certificates from approved clinics or hospitals.  No parents’ letters are 

going to be accepted.  Students who are absent without valid reasons will be given a “0” for the paper. 
6. No tests are going to be repeated or postponed for students that misread the schedule. 

English Material required for the final exam  

Reading comprehension and Vocabulary:  
The Harvest Birds Journeys book  pgs.(274+275)+(280-297) 
Tops and Bottoms Journeys book pgs.(426-427)+(432-453)+ the related lesson kit  
Phonics: three letter cluster pgs.(88+94) 
-synonyms pg.(95) 
-words with silent letters pgs.(99+102+104) 
-unexpected consonant spelling pgs.(108) 
-words with Diphthongs (ou/ow) pgs.(113+116+122)
Grammar: -present and past tense pgs.(86+87+93) 
-kinds of sentences p.(96) 
-commas in a series of nouns p.(100) 
-commas in a series of verbs p. (101) 
-commas in Addresses p.(107) 
-abstract nouns pgs,(114+115+121)
Writing: Opinion writing ( The Harvest Birds’ lesson kit )  

 
 



 

Academic Year 2019-2020 / First Semester 
Final Exam Schedule/ Grade Four International  

Date Subject Required Material 

During the week 
of Sunday 22-12 

to Thursday  
26-12 

ICT 

Lesson 4: Moving the objects in different directions(X,Y Grid) 
Lesson 5: Using the Pen 
 +Study sheet 

Tuesday  
24-12 

English & 
Arabic 
Skills 

 
Students do not need to study for this test 

Wednesday 
25-12 

Day Off Happy Holidays 

Thursday  
26-12 

Social 
Studies 

Unit 2: Geography  
Lesson 4: Human/ Environment interaction. pgs (32-35) workbook pgs (20) 
Lesson 5: Movement. pgs. (36-40) workbook pgs. (21-23) 
Unit 3: Latitudes and Longitudes 
Lesson 1: Latitudes. pgs. (50-53) workbook pgs (27-28) 
Lesson 2: Longitudes. pgs. (54-55) workbook pgs. (29-30) 
Lesson 3: Latitudes and Longitudes. pgs. (56-59) workbook pgs. (31-32) 

+ the study sheet and the glossary pages
Sunday 
29-12 English (Comprehension + Phonics) 

See the attached paper
Monday 

30-12 English (Grammar + Writing) 
See the attached paper

Tuesday 
31-12 

 اجتماعيات 

 الوحدة الثانية: بيتي الكبير(وطني)
 )34-30الدرس األول: وطني بيتي ص(

 )39-35الدرس الثاني: المحافظة على الموارد في وطني ص(
 )43-40الدرس الثالث: المحافظة على المياه في وطني ص(

 )47-44الرابع: ترشيد استهالك الطاقة في وطني ص(الدرس 
 الوحدة الثالثة: رحلة في وطني

 )54-50الدرس األول: المواقع السياحية في وطني ص(
)59-55الدرس الثاني: القالع والقصور الصحراوية ص(

Wednesday 
1-1 Day Off Happy New Year 

Thursday 
2-1 

Math 

Chapter1  
lesson 8, Add whole Numbers . 
lesson 9, Subtract whole numbers  
Chapter2  
lesson 1 , Multiples                                             lesson 2, factors 
lesson 3, prime and composite numbers 
lesson 5,numerical patterns                                lesson 6, Finding a sequence  
lesson 7 , Finding the rule                          lesson 8 , Problem solving strategies    
Chapter 3 
lesson 1 , Multiplicative Comparison  
Lesson 2, Multiplying by Multiples of 10,100and 1000 . 
lesson 5 , Multiply a 2-digit Number by a 1-digit number with regrouping . 
lesson 6 , Multiply a multi digit numbers by a 1-digit number with regrouping . 
lesson 8 , multiplying by whole tens .  
lesson 12 , multiply two 2-digit numbers with regrouping . 
All the related pages in the practice book  and the final guide  



Sunday 
5-1 

 اللغة العربية

  الدّروس:  
  المسجد األقصى المبارك + درس من الّطبيعة : المعاني والمعجم والدّاللة والفهم واالستيعاب.-
 وتشمل ما يلي:) 88إلى  68التّدريبات من ص( -

 (األسماء الموصولة + ال النّاهية وال النّافية + جمع التّكسير)
 ) وتشمل ما يلي:88إلى  69الكتابة من ص( -

  (األلف الّتي تُنطق وال تُكتب + الهمزة المتوّسطة + األلف المقصورة والقائمة + همزتا القطع والوصل)
 المحفوظات:  -

  يات + اسم الّشاعر + معاني الكلمات.أب 4* قصيدة (قالت الوردة): حفظ 
 *دراسة جميع أوراق العمل المتعلّقة بالقواعد المذكورة في األعلى. 

 *الدّراسة من دفتر التّدريبات والقواعد.
Monday 

6-1 
Science 

Chapter 9 - lesson 2 -How Do Electric Charges FLow ? pgs.(603-617) 
Lesson 3 - How Does Electricity Transfer Energy ? pgs.(621+624-
630+632+633+638+639) 
Chapter 10, Lesson1:What Is Sound Energy? pgs.(657-
665+668+669)+worksheets 

Tuesday 
7-1 

 
التربية 
 اإلسالمية

 )50-47الدرس الثالث عشر:الصديق الصالح ص(
 )54-52الدرس الخامس عشر:من أسماء هللا (الغفور) ص(

 )59-55الدرس السادس عشر:مقاطعة كفار قريش للمسلمين ص(
 ) 63-61)جزاء المتقين ص(40-31الدرس الثامن عشر:سورة النبأ اآليات(

 )67-64الرحم)ص(الدرس التاسع عشر:حديث شريف (صلة 
 )72-69الدرس الحادي والعشرون:فضل المسجد في اإلسالم ص(

 )82-78الدرس الثالث والعشرون:صالة الجمعة ص(
 )87-84الدرس الخامس عشر:الهجرة إلى الحبشة ص(

 )64) + الحديث ص(31الحفظ:سورة النبأ ص(

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 22nd to December 26th. 
2. Starting from Sunday, December 29th, school dismisses at 10:00.  
3. Students are required to bring their own writing and mathematical instruments.  No borrowing, lending or 

exchange of any materials is allowed during the Test. 
4. Exams start at 8:00 A.M. sharp. Late students are not going to be given extra time.  
5. Absentees must produce original medical certificates from approved clinics or hospitals.  No parents’ letters 

are going to be accepted.  Students who are absent without valid reasons will be given a “0” for the paper. 
6. No tests are going to be repeated or postponed for students that misread the schedule. 

English Material required for the final exam  

Reading comprehension and Vocabulary: Journeys book 
Unit (2), lesson (6): Invasion From Mars pgs. (170-171) + pgs. (174-185) 
Unit (2), lesson (10): Jose! Born to Dance pgs. (284-285) + pgs. (288-299) 
Reader’s notebook pgs.  (87, 99) + the related study sheets and worksheets from the lesson kits (Jose! Born to Dance 
and Invasion From Mars) 
Phonics: Reader’s notebook  
-vowel sounds /u/, /yoo/, and /oo/ pgs. (64, 65)                     -vowel sounds p. (88) 
-vowel + /r/ sounds pgs. (100, 101, 102)                               -compound words pgs. (136, 138) 
Grammar: Reader’s notebook 
-verbs pgs. (67, 68, 69)                                                           -verb tenses pgs. (79, 80, 81) 
-compound and complex sentences pgs. (103, 104, 105)       -pronouns pgs. (115, 116, 117, 119) 
-plural nouns p. (116)                                                              -frequently confused words pgs. (139, 140, 141) 
-possessive nouns pgs. (151, 152, 153) +the related worksheets from the lesson kits (Invasion from Mars and Jose! 
Born to Dance) 
Writing: -Descriptive writing from the lesson kit (Invasion from Mars) 
-Informative writing from the lesson kit (Jose! Born to Dance) 

 



 

Academic Year 2019-2020 / First Semester 
Final Exam Schedule/ Grade Five International  

Date Subject Required Material 

During the week of 
Sunday 22-12 to 

Thursday  
26-12 

ICT 

Lesson 2: Text Window 
Lesson 3: Graphics Window 
Lesson 4: Turtle Graphics + Study sheet 

Tuesday  
24-12 

English & 
Arabic 
Skills 

 
Students do not need to study for this test 

Wednesday 
25-12 

Day Off Happy Holidays 

Thursday  
26-12 

Social 
Studies 

Unit 2: Maps and Graphs 
Lesson 4: Types of maps. pgs. (37-40)  workbook pgs. (25-26) 
Lesson 5: Graphs. pgs. (41-44) workbook p. (27) 
Unit 3: The Arab Countries in Africa 
Lesson1: The African Arab Countries. pgs. (49-50) workbook pgs. (29-30) 
Lesson 2: The Nile Valley. pgs. (51-56) workbook pgs. (31-33) 
Lesson 3: The Northwest African Countries. pgs. (57-60) workbook pgs. (34-35) 

+ the  study sheet and the glossary pages. 

Sunday 
29-12 English (Comprehension + Phonics) 

See the attached paper
Monday 

30-12 English (Grammar + Writing) 
See the attached paper

Tuesday 
31-12 

 اجتماعيات 

 الوحدة الثانية: الخدمات في وطني.
 )32-28الدرس األول: المرافق العامة ص(

 )37-33الدرس الثاني: التعليم ص(
 )43-39الدرس الثالث: الصحة ص(

 الوحدة الثالثة: القيادة الهاشمية: مسيرة وإنجازات
 )49-46الدرس األول: جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول ابن الحسين ص (

 )53-50الدرس الثاني: جاللة الملك طالل بن عبدهللا ص (
 )58-54الدرس الثالث: جاللة الملك طالل بن الحسين ص (

)63-59الدرس الرابع:جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ص(
Wednesday 

1-1 Day Off Happy New Year 

Thursday 
2-1 

Math 

Chapter1 
lesson 3, multiplying by power of 10  
lesson 7, multiply by 1-digit number  
lesson 8,multiply by a 2-digit numbers  
Chapter2 
lesson1,Dividing by multiples of 10 . 
lesson 5, Divide by a1-digit number. 
lesson 6, Divide by a 2-digit numbers .  
lesson 7, Problem solving Strategies. 
Chapter 3 
lesson 1 , Reading and writing decimals . 
lesson 2, Relate Decimals and Fractions . 
lesson 3 ,place value to decimals . 
lesson 4, compare decimals . 
lesson 5, Order decimals 
lesson 6,Rounding Decimals  
lesson 7, Problem -solving strategies . 
All the related pages in the practice book and the final guide  



Sunday 
5-1 

 اللغة العربية

  روس: الدّ  
 ابن سينا+ أْحالم رندة: المعاني والم-

 األمر) وإعرابها + الفاعل وإعرابه + المفعول  -المضارع  -(األفعال(الماضي 
 ) وتشمل ما يلي:102إلى  81الكتابة من ص( -

  (األلف المقصورة في نهاية األسماء واألفعال الثّالثيّة + التّاء المربوطة + التّاء المفتوحة+الهاء)
 محفوظات: ال -
 ) + اسم الّشاعر ولقبه + اسم ديوانه.2قصيدة (دعوةٌ إلى الحّق): حفظ بيتْين ( -1
  ) أبيات + اسم الّشاعر وبلده + المعاني في الكتاب + األسئلة في الكتاب.3قصيدة (على اليرموك): حفظ ( -2

 *دراسة جميع أوراق العمل المتعلّقة بالقواعد المذكورة في األعلى. 
 اسة من دفتر التّدريبات والقواعد.*الدّر

Monday 
6-1 Science 

Chapter 4- Lesson 1- What Is A Healthy Ecosystem ?pgs. (191+194-201 ) 
Lesson 2 - How Does an Ecosystem Change ? pgs. (205+208-215) 
Lesson 3- How Do People Conserve Ecosystems? pgs.(219-225+230+231) +Worksheets

Tuesday 
7-1 

التربية 
 اإلسالمية

 )59-56الدرس الرابع عشر:حديث نبوي شريف(أفضل األعمال) ص(
 )65-62الدرس السادس عشر:حقوق الوالدين في اإلسالم ص(

 )70-67الدرس السابع عشر:التيمم ص(
 )77-73الدرس التاسع عشر:حديث نبوي شريف (المحافظة على صالة الجمعة) ص(

 )81-78الدرس العشرون:صالة الوتر ص(
 )87-84الدرس الثاني والعشرون:المسح على الخفين والجوربين ص(
 )91-88الدرس الثالث والعشرون:سورة الملك (مصير الكافرين)ص(

 )97-95األولى والثانية)ص(الدرس الخامس والعشرون:بيعة العقبة(
 )102-100الدرس السابع والعشرون:المسح على الجبيرة ص(

 )73)+حديث المحافظة على صالة الجماعة ص(88)ص(11-6الحفظ:سورة الملك اآليات (
General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 22nd to December 26th. 
2. Starting from Sunday, December 29th, school dismisses at 10:00.  
3. Students are required to bring their own writing and mathematical instruments.  No borrowing, lending or exchange of 

any materials is allowed during the Test. 
4. Exams start at 8:00 A.M. sharp. Late students are not going to be given extra time.  
5. Absentees must produce original medical certificates from approved clinics or hospitals.  No parents’ letters are going 

to be accepted.  Students who are absent without valid reasons will be given a “0” for the paper. 

6. No tests are going to be repeated or postponed for students that misread the schedule. 

English Material required for the final exam  

Reading comprehension and Vocabulary: Journeys book 
Unit (2), lesson (6): Quest For The Tree Kangaroo     pgs. (170-171) + pgs. (174-189) 
Unit (2), lesson (7): Old Yeller pgs. (204-205) + pgs. (208-219) 
Reader’s notebook pgs. (63, 99) + the related study sheets and worksheets from the lesson kits (Old Yeller and Quest For The 
Tree Kangaroo) 
Phonics: Reader’s notebook 
-more vowels + /r/ sounds pgs. (76, 77, 78)                              -homophones pgs. (88, 89, 90) 
-compound words pgs. (100, 102)                                           -final schwa + /r/ sounds pgs. (112, 114) 
Grammar: Reader’s notebook 
-verbs pgs. (67, 68, 69, 118) 
-direct and indirect objects pgs. (79, 80, 81) 
-conjunctions pgs. (91, 92) 
-complex sentences pgs. (103, 104, 105) 
-kinds of nouns p. (106) + the related grammar worksheets from the lesson kits (Quest For The Tree Kangaroo and Old Yeller)
Writing:  

-Descriptive writing from the lesson kit (Quest For The Tree Kangaroo) 
-Informative writing from the lesson kit (Old Yeller)

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 6 International  

Subject Duration Exam Study Material 

Computer 90 Minutes Lesson 3: Creating My first website 
Lesson 4: What did I Learn so far? 
Lesson 5: More Elements 
Lesson 6: Attributes  
Study sheet (Exam will be practical and written) 

Social Studies 
(English)  

90 Minutes Student’s book 
Page: 30 - 62 
Workbook 
Page: 19-37 
Unit 2 “ water in our world”  
Lesson 1: water on earth 
Lesson 2: world oceans 
Lesson 3: world seas 
Lesson 4: world rivers 
Lesson 5 : world lakes 
Unit 3 “ The Arab world” 
Lesson 1: Arab world location 
Lesson 2: Area and population 
Worksheet (2) 
Worksheet (3) 
 

Math  90 Minutes Chapter1  
Lesson1 ,add and subtract decimals . 
Lesson 3, multiply decimals and whole numbers  
Lesson 4, multiply decimals  
Lesson5 , divide multi digit numbers  
Lesson8, divide with decimals and whole numbers  
Lesson9 , divide decimals  
Chapter 2:  
Lesson 2 , Multiply fractions and whole numbers  
Lesson 3, multiply fractions  
Lesson 4 , multiply mixed numbers  
Lesson 6 , divide fractions  
Lesson 7, divide mixed numbers  
Lesson 8 , volumes of rectangular prisms 
Chapter 4 :  
Lesson 1 , rates and unit rates  
Lesson 2 , compare unit rates  
Lesson 3, solve unit rate problems 
All the related pages in practice book , the final guide sheet  



 

Religion (Arabic) 90 Minutes )54-50الدرس الثالث عشر:حديث نبوي:وصايا نبوية ص( 
 )77-74الدرس التاسع عشر:الجمع بين الصالة ص(

 84)-81الدرس الحادي والعشرون:حقوق األوالد في االسالم ص(
 )88-85الدرس الثاني والعشرون:الهجرة النبوية (االستعداد للهجرة) ص( 

 )95-92عشرون:الهجرة النبوية (التوجة الى المدينة المنورة ) ص(الدرس الرابع ال
 )100-96الدرس الخامس والعشرون:حديث نبوي(الجليس الصالح والجليس السوء) ص(

 )105-103الدرس السابع والعشرون:قصر الصالة ص(
 )109-106الدرس الثامن والعشرون:الصحابي الجليل (علي بن أبي طالب) ص(

 )117-114الثالثون:حديث نبوي :أخوة االسالم ص(الدرس 
 )121-118الدرس الحادي والثالثون:صالة االستسقاء ص(

 )129-125الدرس الثالث والثالثون:العدل ص(
 )114) +حديث ص (96الحفظ :حديث ص(

 

Social Studies 
(Arabic)  

90 Minutes  42ص  - 30الوحدة الثانية: العيش المشترك / ص 
 الوحدة الثانية : السالمة المرورية 

 50ص  - 46الدرس األول: حوادث المرور ص 
 55 - 51الدرس الثاني: الوعي المروري ص 

Science 90 Minutes Chapter 0: Safety and scientific design  
- Lesson 1: Lab safety p(4-5) 
- Lesson 2:Lab procedures p(6-11) 
- Lesson3:Scientific Method p (12-15) 
- Lesson 4:Dependent and Independent variables p(16-17) 
- Lesson 5:Recording Data p(18-25) 

Chapter1:Planet Earth and the Solar System 
- Lesson 1: Earth and the Solar System p(42-49) 
- Lesson 2: How the Solar System Formed p(52-59) 
- Lesson 3: Scale and the Solar System p(62-69) 
- Lesson 4: The Earth -Sun-Moon System p(72-79) 
- Lesson 5: Earth's Materials p(82-89) 

Chapter 2:Matter , Structure and properties  
- Lesson 1:Natural resources and Synthetic materials p(104-111) 
- Lesson2:Properties of substance p(114-121) 
- Lesson3:The Structure of Matter p(124-131) 
- Lesson4: States of Matter p(134-141) 

Worksheets ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

English  90 Minutes Chapter1: lesson 3: The Making of  A book (language book) p74-100 
+ practice book (readers notebook) p25-36. 

ESL 90 Minutes Chapter1: lesson 3: The Making of  A book (language book) p74-100 
+ practice book (readers notebook) p25-36.  
Note: modified questions.  

Arabic 90 Minutes  12 -10الوحدة األولى : التواضع واإلحسان: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من ص." 
 ".23-20الوحدة الثانية : فضائل العلم : "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من  ص 

 .36-29الوحدة الثالثة: التعاون على الخير: من ص 
 .47، حفظ أربع أبيات من قصيدة عزة النفس ص  45إلى  40الرابعة: من شيم الكرام من ص الوحدة 

 .58إلى  52الوحدة الخامسة:معالم من بالدي من ص 



 

 66إلى   62الوحدة السادسة: أردن الخير والعطاء من ص
 .78إلى  72الوحدة السابعة: صحتنا في غذائنا من ص

 .85إلى  81الوحدة الثامنة: حسن الخلق من ص 
 جميع أوراق العمل داخلة في االختبار

ASL 90 Minutes  12 -10الوحدة األولى : التواضع واإلحسان: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من ص." 
 ".23-20الوحدة الثانية : فضائل العلم : "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من  ص 

 .36-29التعاون على الخير: من ص الوحدة الثالثة: 
 ، 45إلى  40الوحدة الرابعة: من شيم الكرام من ص 

 .58إلى  52الوحدة الخامسة:معالم من بالدي من ص 
 66إلى   62الوحدة السادسة: أردن الخير والعطاء من ص

 .78إلى  72الوحدة السابعة: صحتنا في غذائنا من ص
 .85لى إ 81الوحدة الثامنة: حسن الخلق من ص 

 جميع أوراق العمل داخلة في االختبار
 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف السادس وطني

مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار  المادة

 HTMLمقدمة عن لغة  ●
 األدوات التي أحتاجها إلنشاء موقعي اإللكتروني  ●
 HTMLالدرس األول: ما معنى  ●
 األولالدرس الثاني: إنشاء موقعي  ●
 الدرس الثالث: ماذا تعلمنا حتى اآلن ●
 الدرس الرابع: المزيد من العناصر ●
 الدرس الخامس: الخصائص ●

 => يرجى دراسة كويز الشهر الثالث الذي تم تسليمه خالل هذا األسبوع.

 الحاسوب دقيقة 90

 47ص - 30الوحدة الثانية " حضارات بالد الشام القديمة ص 
 67ص ص  -52حضارات شبه الجزيرة العربية القديمة ص الوحدة الثانية " 

أوراق العمل المرافقة+

 تاريخ دقيقة 90

 جغرافيا دقيقة 90 + ورقة العمل المرافقة  63- 40الوحدة الثانية  " النظام الطبيعي " ص 

 41ص- 30الوحدة الثانية " العيش المشترك " ص  
 60ص -46 الوحدة الثالثة "السالمة المرورية "  ص

أوراق العمل المرافقة+

 التربية الوطنية دقيقة 90

 )76-55الوحدة الرابعة : المنزل الّصحّي ص ( 
 )92-78الوحدة الخامسة: إدارة المال ص ( 

 )101-93الوحدة السادسة: األطعمة الشعبية ص (

 التربية المهنية دقيقة 90

 الصحيحةالوحدة االولى: الدرس االول : جمع االعداد 
 الدرس الثاني: طرح االعداد الصحيحة

 الدرس الثالث :ضرب وقسمة االعداد الصحيحة
 الدرس الرابع: التحليل الى العوامل االولية

 الدرس الخامس: االسس
 الدرس السادس: الجذر التربيعي

 الدرس السابع: الجذر التكعيبي
 عشريةالوحدة الثانية: الدرس االول: الكسور العادية والكسور ال

 الدرس الثاني: تحويل االعداد العشرية الى كسور عادية ونسبة مئوية
 الدرس الثالث:ضرب الكسور العشرية وقسمتها

 الدرس الرابع: تقدير نواتج االعداد وقسمتها
 الدرس الخامس: ضرب الكسور واالعداد الكسرية وقسمتها

 الوحدة الثالثة:الدرس االول: التمثيل البياني
 ي: التعابير الجبريةالدرس الثان

 الرياضيات دقيقة 90

 الدروس :
 77-74الجمع في الصالة ص 

 84-81حقوق األوالد في اإلسالم ص 
 88-85الهجرة النبوية " االستعداد للهجرة ص 

 95-92الهجرة النبوية " التوجه الى المدينة المنورة ص 
96حديث الجليس الصالح والجليس السوء ص

 التربية االسالمية دقيقة 90



 

 105 - 103 قصر الصالة ص
 109-106الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ص 

  114حديث أخوة االسالم ص 
 121-118صالة االستسقاء ص

  128-125العدل ص 
 أوراق العمل المرافقة  +

Units 1_4 including notebooks and worksheets given before. 
_Comprehension : journey to the center of the Earth 
                            Tourism 
_ All vocabulary exercise and language building subjects 
_ Grammar: present simple and continuous & past simple and continuous 
                    Future time 
                    First conditional (If) 
                    Present perfect and past simple 
_ All language building subjects  
_ Writing: explaining how something works  
                Choosing way to complete a story 

 اللغة االنجليزية دقيقة 90

 الوحدة الثانية:العناصر و المركبات 
 )83-65الفصل الثاني:المركبات من صفحة(

 الوحدة الثالثة: جسم اإلنسان وصحته
 الغذاء الرئيسية الفصل األول:مجموعات 

 )100-86من صفحة(
 الفصل الثاني:أجهزة جسم اإلنسان

 )132-101من صفحة(
 الدفتر + أوراق العمل + 

 العلوم دقيقة 90

 ".12 -10الوحدة األولى : التواضع واإلحسان: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من ص 
 ".23-20واألساليب اللغوية والكتابة من  ص الوحدة الثانية : فضائل العلم : "التراكيب 

 .36-29الوحدة الثالثة: التعاون على الخير: من ص 
 .47، حفظ أربع أبيات من قصيدة عزة النفس ص  45إلى  40الوحدة الرابعة: من شيم الكرام من ص 

 .58إلى  52الوحدة الخامسة:معالم من بالدي من ص 
 66إلى   62والعطاء من صالوحدة السادسة: أردن الخير 

 .78إلى  72الوحدة السابعة: صحتنا في غذائنا من ص
 .85إلى  81الوحدة الثامنة: حسن الخلق من ص 

 جميع أوراق العمل داخلة في االختبار

 اللغة العربية دقيقة 90

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - Second Semester  
 

Grade 7 International  

Subject Duration Exam Study Material 

Computer 90 Minutes - Lesson 1: Components off App Inventor 
- Lesson 2: Create a project 
- Lesson 3 Tools Properties 
- Study sheet ( Exam is practical and written) 

Social Studies 
(English)  

90 Minutes Student’s book 
Page: 28-53 
Workbook 
Page: 16-29 
Unit 2 “ Citizenship - Rights and Duties”  
Lesson 1: citizen 
Lesson 2: rights and duties 
Lesson 3: citizenship 
Unit 3 “ Living Together” 
Lesson 1: Accepting the other 
Lesson 2: Cooperation 
Lesson 3: Dialogue 
Worksheet (2) 
Worksheet (3) 

Math  90 Minutes Chapter1  
- lesson 3, add integers  
- lesson 4, subtract integers 
Lesson 6, add and subtract rational numbers . 
Chapter 2  
-lesson1 , multiply integers  
Lesson2, multiply rational numbers 
Lesson3, divide integers 
Lesson 4. Divide rational numbers  
Lesson 5 , multiply and divide rational numbers   
Lesson 6 , solve problems with rational numbers  
Chapter4  
-lesson1, products and powers 
-lesson 2,quotients and powers  
-lesson 3, powers of powers 
- lesson 4, negative and zero exponents .  
All the related pages in the practice book, the final guide  

Religion (Arabic) 90 Minutes الدروس: لفت نظر: كل أسئلة الدروس التي في نهاية كل درس مطلوبة 
 67 - 64نبي هللا نوح عليه  السالم: صفحة: 

 71 - 68صالة المسبوق: صفحة: 



 

 78 - 74العمل بروح الفريق: صفحة: 
 83 - 79حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم: صفحة: مواقف من 

 87 - 84يوم بني قينقاع: صفحة: 
 91 - 88كفالة اليتيم: صفحة: 

 98 - 94سورة األنفال: تفسير وحفظ ، صفحة: 
 104 - 102العمل في اإلسالم: صفحة: 

 117 - 113العمرة: صفحة: 

Social Studies 
(Arabic)  

90 Minutes  53ص  - 36الثانية: الحقوق والحريات العامة / ص الوحدة 
 الوحدة الرابعة : رموز وطنية 

 62ص  - 58الدرس األول : رايات وطنية ص  

 Science 90 Minutes Chapter 4: “Cells and Organisms” 
● Lesson 1: “Cells: the basic unit of life”. Pgs. 139-145 

(Highlighted material) 
Practice book p. 19 
 

● Lesson 2: “Cell organelles and their functions”. Pgs. 148-
152 (Highlighted material) and 155 
 

● Lesson 3: “Organisation of living things”. Pgs. 158-163 
(Highlighted material) and 165 
Practice book pgs. 23-24 
 

● Lesson 4: “Human body systems”. Pgs. 168-173 and 175 
(Highlighted material) Practice book p. 25 
 

● Chapter review pgs. 180-181 
 

● Chapter 5 : “Living things respond to their environment” 
● Lesson 1: “Sensing the environment”. Pgs. 190-195 and 

197 (Highlighted  material) 
Practice book p. 27 

English  90 Minutes Literature Book: 
Icarus’s Flight pgs. 36 - 42 
Women In Aviation pgs. 44 - 57 
Thank You M’am pgs. 58 - 66 
Grammar Booklet: 
Pgs: 47,49,61, 63,64, 65, 66, 67, 68 
Worksheets & Revision Sheets 

ESL 90 Minutes Literature Book: 
Women In Aviation pgs. 44 - 57 
Thank You M’am pgs. 58 - 66 
Grammar Booklet: 
Pgs: 47,49,61, 63,64, 65, 66, 67, 68 
Worksheets & Revision Sheets 

Arabic 90 Minutes 13إلى  10الوحدة األولى : مجتمع متعاون: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من ص . 



 

 . 27إلى  23الوحدة الثانية : عالم الطيور: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من  ص 
 .43إلى  39حدة الثالثة: الحرية والتسامح: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من صالو

 .54إلى  48الوحدة الرابعة: قيمة العمل: من ص 
 64إلى  58الوحدة الخامسة: في ربوع الوطن: من 
 .80ألى  72الوحدة السادسة:الفن والحياة" من ص 

 .92ى إل 86الوحدة السابعة: فلسطين األبيّة :من ص
 104إلى  98الوحدة الثامنة: رحلة في دنيا الجمال من ص 

 .106حفظ أربع أبيات من قصيدة وصف الطبيعة ص 
 جميع أوراق العمل داخلة في االختبار

ASL 90 Minutes  اس ت قر ر) -التدرب على تقطيع الكلمات إلى مقاطع (استقّر 
 خ)-غ  -خ / ع-ظ /ح -/ ط ض -حفظ األحرف الهجائية والتفريق بين الحروف ( ص

 كتابة التاء المربوط في آخر الكلمة, والتفريق بينها وبين المبسوطة.
 بي) -بو  -ِب) (با  -بُ  -التفريق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة. ( بَ 

 التدّرب على كتابة وقراءة الكلمات المضعّفة.
 .25-18الوحدة الثانية (الطيور) من ص 

 43-34(نيلسون مانديال من ص الوحدة الثانية 
 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف السابع وطني

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 الوحدة األولى: الثقافة الحاسوبية.
 ).Windowsالوحدة الثانية: نظام التشغيل (

 الوحدتين األولى والثانية.=> يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة 

 الحاسوب دقيقة 90

 72الى ص  40الوحدة الثانية " نشأة الدولة األموية وتطورها " من ص 
ورقة العمل المرافقة+

 تاريخ دقيقة 90

 جغرافيا دقيقة 90 + التلخيص وورقة العمل المرافقة  84 -44للوحدة الثانية " النظام الطبيعي " ص 

 + ورقة العمل المرافقة  52ص - 36الثانية " الحقوق والحريات العامة " ص الوحدة 
 + ورقة العمل المرافقة  72-58الوحدة الثالثة " رموز وطنية " ص

 التربية الوطنية دقيقة 90

 )83-64الوحدة الرابعة : التّدفئة المنزليّة ص(
 )97-84الوحدة الخامسة: اإلستثمار ص ( 

 )119-98السادسة: الحرف التقليدية ص ( الوحدة 
 )123-120الوحدة السابعة: العناية باألشجار المثمرة ص( 

 التربية المهنية دقيقة 90

 الوحدة االولى: االعداد النسبية
 الدرس االول:العدد النسبي

 الدرس الثاني: القيمة المطلقة للعدد النسبي
 الدرس الثالث:الكسر العشري الدوري

 الدرس الرابع: مقارنة االعداد النسبية وترتيبها
 الدرس الخامس: جمع االعداد النسبية وطرحها

 الدرس السادس: ضرب االعداد النسبية وقسمتها
 الوحدة الثانية: التناسب
 الدرس االول: التناسب

 الدرس الثاني: قوانين التناسب
 الدرس الثالث:التناسب الطردي

 كسيالدرس الرابع: التناسب الع
 الدرس الخامس: التقييم التناسبي

 الدرس السادس: مقياس الرسم
 الدرس السابع: الربح البسيط

 الوحدة الثالثة: المجموعة وعناصرها
 الدرس االول: الصفة المميزة واشكال فن

 الرياضيات دقيقة 90

 الدروس : 
 63 - 60تحذير االسالم من االنحراف والضالل ص 

  67 -64 نبي هللا نوح ص
 71-68صالة المسبوق ص 
  78- 74العمل بروح الفريق 

 التربية االسالمية دقيقة 90



 

 83-79مواقف من حياة الرسول عليه الصالة والسالم " التخطيط ص 
 87 - 84يوم بني قنيقاع ص 

 91-88كفالة اليتيم ص 
  94سورة األنفال اآليات حفظا + المعاني ص 

  104 - 102العمل في االسالم ص 
  108 -105التسول ص 

  117 - 113ة ص العمر
  120 - 118الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه ص 

أوراق العمل المرافقة+

Unit 1(Readings 1,2 & 3)   
Unit 2 (Reading 1) 
including student book and workbook +notebooks and worksheets 
given before. 
_Comprehension : Fact or Fiction  
                              The case of the strange delivery 
                              G is for Googol  
                              Ancient Kids  
_ All vocabulary exercises  
_ Grammar: All grammar that included in the material 
_ All listening and speaking subjects  
_ Writing: All descriptive writing subjects that included  

 اللغة االنجليزية دقيقة 90

الوحدة األولى ( خصائص المادة وتغيراتها ) الفصل األول: خصائص المادة، الوحدة الثانية       
 ( الخلية )، الوحدة الثالثة ( القوة والضغط ). 

 33إلى  24ما عدا من  133إلى  8من صفحة 

 العلوم دقيقة 90

 . 13إلى  10مجتمع متعاون: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من صالوحدة األولى : 
 . 27إلى  23الوحدة الثانية : عالم الطيور: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من  ص 

 .43إلى  39الوحدة الثالثة: الحرية والتسامح: "التراكيب واألساليب اللغوية والكتابة من ص
 .54إلى  48ة العمل: من ص الوحدة الرابعة: قيم

 64إلى  58الوحدة الخامسة: في ربوع الوطن: من 
 .80ألى  72الوحدة السادسة:الفن والحياة" من ص 

 .92إلى  86الوحدة السابعة: فلسطين األبيّة :من ص
 104إلى  98الوحدة الثامنة: رحلة في دنيا الجمال من ص 

 .106 حفظ أربع أبيات من قصيدة وصف الطبيعة ص
 جميع أوراق العمل داخلة في االختبار

 اللغة العربية دقيقة 90

 الوحدة األولى: المال في حياتنا
 الفصل األول: أهمية المال.

 الفصل الثاني: نشأة المال (مرحلة ما قبل التعامل النقدي).
 الوحدة الثانية: إدارة المال

 النقدي).الفصل األول: نشأة المال (مرحلة  التعامل 
 الفصل الثاني: إدارة المال الشخصي).

 => يرجى التركيز على مربعات "ما تعلمناه" في الكتاب.
 => يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة الوحدتين األولى والثانية.

 الثقافة المالية دقيقة 90

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - Second Semester  
 

Grade 8 International  

Subject Duration Exam Study Material 

Computer 90 Minutes Unit 2: Designing a document 
Lesson 1: Tabs and columns 
Lesson 2: Header and footer 
Exam will be written and practical 

Social Studies 
(English)  

90 Minutes Student’s book 
Page: 28-59 
Workbook 
Page: 18-35 
Unit 2 “ Citizenship - Rights and Duties”  
Lesson 1: Human rights 
Lesson 2: women and children's rights 
Lesson 3: global citizenship 
Unit 3 “ Living Together” 
Lesson 1: freedom 
Lesson 2: justice 
Lesson 3: equality 
Worksheet (2) 
Worksheet (3) 

Math  90 Minutes Student’s book 
2.2 : Solve multi-step equations (page 58) 
2.3 : Solve equations with variables on both sides (page 66) 
2.4 : Solve absolute value equations (page 72) 
2.5 : Solve exponential equations (page 78) 
3.1 : Solve multi-step inequalities (page 98) 
4.1 : Graph equations using a table (page 127) 
4.2 : Slope - intercept form (pages 134, 135) 
Practice book : pages 13,14,15,17,18,19,20,23,24,29,30,31,32 
Notes, all quizzes, and all worksheets. 

Religion (Arabic) 90 Minutes  درس مطلوبةالدروس: لفت نظر: كل أسئلة الدروس التي في نهاية كل 
 تفسير وحفظ  81 - 77سورة اإلسراء: صفحة: 

 85 - 82حسن الخلق: صفحة: 
 88 - 86االغتسال: صفحة: 

 97 - 94مواقف من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم ( الشورى ) صفحة: 
 103 - 98الدين والرهن: صفحة: 

 الحديث حفظ 107 - 104تفريج الكربات: 
 116 - 113االستعارة: صفحة: 

 129 - 125غزوة أحد: 
  132 -130العزة: صفحة



 

Social Studies 
(Arabic) A+B 

90 Minutes  48ص  - 30الوحدة الثانية: العيش المشترك / ص 
 66ص  - 52الوحدة الثالثة: الرأي العام والتواصل االجتماعي / ص 

Science 90 Minutes Chapter 4: “Reproduction and development” 
● Lesson 1: “Reproductive behaviors”. Pgs. 138-145 

(Highlighted material) 
Practice book p. 19-20 
 

● Lesson 2: “Plant reproductive structures”. Pgs. 148-153 
(Highlighted material) and 155 
Practice book pgs. 21-22 
 

● Lesson 3: “Growth and development in plants”. Pgs. 159-
162 (Highlighted material) and 165 
Practice book pgs. 23 
 

● Lesson 4: “Reproductive strategies”. Pgs. 168-173 
(Highlighted material) and 175 Practice book p. 25 
 

● Chapter review p. 180 

English  90 Minutes Literature Book: 
Interflora pgs. 28 - 33 
The Automation Paradox pgs. 36 - 44 
Heads Up, Humans pgs. 48 - 60 
Grammar Booklet: 
Pgs: 4, 5, 7, 8, 9, 11  
Worksheets & Revision Sheets 

ESL 90 Minutes Literature Book: 
Interflora pgs. 28 - 33 
The Automation Paradox pgs. 36 - 44 
Heads Up, Humans pgs. 48 - 60 
Grammar Booklet: 
Pgs: 4, 5, 7, 8, 9, 11 
Worksheets & Revision Sheets 

Arabic 90 Minutes  64-59السادسة: العرب و الطب (ص الوحدة( 
 )74-69الوحدة السابعة: األردن بلد العزم (ص 

 10/11/21/22/31/32/43/64/74قضايا لغوية الصفحات:
 )59-5كتاب القواعد كامًال (ص 

 جميع أوراق العمل الخاصة بالقواعد
 أوراق عمل المراجعة

ASL 90 Minutes  جمل من كلمات متفرقةحروف الجر/ أسماء االستفهام/إنشاء 
 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف الثامن وطني

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 الوحدة األولى: الثقافة الحاسوبية.
 ).Scratchالوحدة الثانية: برنامج سكراتش (

 الوحدتين األولى والثانية.=> يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة 

 الحاسوب دقيقة 90

 66ص  - 40الوحدة الثانية: الممالك العربية شمال الجزيرة العربية / كاملة ص 
 80ص  - 70الوحدة الثالثة: الدولة العباسية / ص 

 تاريخ دقيقة 90

 جغرافيا دقيقة 90 69ص  - 40الوحدة الثانية : التحضر/ ص 

 48ص  - 30العيش المشترك / ص الوحدة الثانية: 
 66ص  - 52الوحدة الثالثة: الرأي العام والتواصل االجتماعي / ص 

 التربية الوطنية دقيقة 90

 )81-73الوحدة الرابعة : التعامل مع األجهزة الكهربائية ص ( 
 )101-82الوحدة الخامسة: التجارة اإللكترونية ص( 

 )123-102الطعام ص ( الوحدة السادسة:إعداد مائدة 
 )125-124الوحدة السابعة: الزراعة المكشوفة و الزراعة المحمية ص ( 

 التربية المهنية دقيقة 90

 الوحدة االولى: االعداد الحقيقية
 الدرس االول: العدد الحقيقي

 الدرس الثاني: خصائص االعداد الحقيقة 
 الدرس الثالث: قوانين االسس

 الصيغة العلميةالدرس الرابع: 
 الدرس الخامس: تبسيط التعابير الجبرية

 الوحدة الثانية: الجبر
 الدرس االول: االنماط

 الدرس الثاني: المقادير الجبرية
 الدرس الثالث: ضرب حد جبري في حد جبري اخر
 الدرس الرابع: ضرب مقدار جبري في مقدار اخر

 باخراج العامل المشتركالدرس الخامس: تحليل المقادير الجبرية 
 الدرس السادس: تحليل المقادير الجبرية بالتجميع

 الوحدة الثالثة : االقتران
 الدرس االول: االقتران

 الدرس الثاني:تمثيل االقتران الخطي
 الدرس الثالث: خصائص االقتران الخطي

 الرياضيات دقيقة 90

 الدروس 
 77حفظا + المعاني ص سورة االسراء " الجزاء العادل " اآليات 

 85-82حسن الخلق ص 
 88ص -86االغتسال ص 

 97ص -94مواقف من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم " الشورى " ص 
 103ص - 98الدين والرهن ص 

  104حديث تفريج الكربات حفظا + المعاني ص 

 التربية االسالمية دقيقة 90



 

 116-113االستعارة ص 
 129 - 125غزوة أحد ص

 133- 130العزة ص 

Unit 1(Readings 1,2 & 3)   
Unit 2 (Reading 1) 
including student book and workbook +notebooks and worksheets 
given before. 
_Comprehension : The Salmon people  
                               Ecosystems 
                               Ali child of the desert  
                               Tales from the Odyssey  
_ All vocabulary exercises  
_ Grammar: All grammar that included in the material 
_ All listening and speaking subjects  
_ Writing: All descriptive writing subjects that included                  

 اللغة االنجليزية دقيقة 90

 84ص - 45الوحدة الثانية: (الحركة) ص
 132ص - 85الوحدة الثالثة: (المادة) ص

  159ص -133الوحدة الرابعة (الفصل األول): ص

 العلوم دقيقة 90

 كتاب اللغة العربّية "مهارات االتّصال"
 32 -27الوحدة الثالثة، األطفال جيل الغد، ص  

 43-37الوحدة الرابعة، ال تيأس، ص 
 54-49الوحدة الخامسة، النهر العذب، ص  

 54-5كتاب قواعد اللغة العربيّة كامًال، ص 
 ** باإلضافة إلى دراسة أوراق العمل:

 الطفولة، من أجل 4ورقة عمل  -2
 ، حّل أسئلة من أجل الّطفولة5ورقة عمل  -3
 ، الفعل المضارع6ورقة عمل  -4
 ، صاحب القرار "المعاني"8ورقة عمل تفسيرية  -5
 ، صاحب القرار " قضايا لغويّة"10ورقة عمل تحليليّة -6
 ، صور الفاعل11ورقة عمل  -7
 ، الّضمائر12ورقة عمل -8
 ، في وصف نهر13ورقة عمل  -9

 ، حّل أسئلة في وصف نهر14ورقة عمل تحليلية  -10
 ، إسناد الفعل الماضي صحيح اآلخر15ورقة عمل  -11
 ، إسناد الفعل المضارع صحيح اآلخر16ورقة عمل  -12
 ، إسناد فعل األمر صحيح اآلخر17ورقة عمل  -13

 والخامسة فقط) ** يرجى دراسة الكتاب والدفتر وأوراق العمل ، ودراسة معاني الوحدتين (الثالثة

 اللغة العربية دقيقة 90

 الوحدة األولى: المال في حياتنا.
 الوحدة الثانية: إدارة المال.

 => يرجى التركيز على مربعات تذكر في الكتاب.
 => يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة الوحدتين األولى والثانية.

 الثقافة المالية دقيقة 90

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 9 AHSD 

Subject Duration Exam Study Material

Computer 90 Minutes Theory exam in Programming: study ICT book Module3, p. 66-79 and 
Project paper “Programming the Computer” 

World History   90 Minutes UNIT 1 “ The Dawn of Civilization” 
Page: 5-89  ( pages 45-49 not included) 
Chapter 1 “ the Beginnings of  civilization 
Section 1: the first people 
Section 2: the beginning of Agriculture 
Section 3: founding of civilization 
Chapter 2 “ the Ancient Near East” 
Section 1 : Mesopotamia and Sumer 
Section 2: fertile crescent empires 
Section 4 : the Persian empire 
Chapter 3 “ Nile civilizations 
Section 1: the kingdom of Egypt 
Section 2: Egyptian culture 
Section 3: The Nubian kingdoms  
Worksheet (1) 
Worksheet (2) 
Worksheet (3) 

Math  90 Minutes Chapter 1  “ Equations “ 
Section 1.1 → Section 1.9   Pages 6 → 70 
 
Chapter 2   “ Ineq/ualities “  
Section 2.1 → Section  2.7   Pages 100 →  147  
 
Chapter 3   “ Functions “  
Section 3.2 → Section  3.3   Pages 170 → 185  
Section 3.4    Pages 186 → 192  
Section 3.6    Pages  206 → 211  
 

Religion (Arabic) 90 Minutes الدروس: لفت نظر: كل أسئلة الدروس التي في نهاية كل درس مطلوبة 
 67 - 64نظام الحكم في اإلسالم: صفحة: 

 71 - 68الحكم في اإلسالم: صفحة: مبادئ نظام 
 78 - 75الصحابي الجليل ( أسامة بن زيد ) : 

 تفسير وحفظ 83 - 79سورة السجدة: صفحة: 
  91 - 87أقسام الحديث الشريف: صفحة: 

 95 - 92الرزق من عند هللا: صفحة: 
 104 - 99التذكية واألضحية والعقيقة: 

 110 - 105يوم الخندق: صفحة: 
 



 

Social Studies 
(Arabic)  

90 Minutes  44ص  - 30الوحدة الثانية: الديمقراطية / ص 
 73ص  - 48الوحدة الثالثة: األمن الوطني واألجهزة األمنية / ص 

Physical Science 90 Minutes Chapter 3: “States of matter” 
● Section 1: “Matter and energy”. Pgs. 77-81 

 
● Section 2: “Changes of state”. Pgs. 84-88  

 
● Section 3: “Fluids”. Pgs. 89-94 

 
● Section 4: “Behavior of gases”. Pgs. 96-101 

 
● Chapter review pgs. 106-107 

English  90 Minutes HMH into Literature :Unit 2  From Hidden Figures page 105-111/ The 
censors page 117-123/unit 3 At Dusk page 227-232. Students should 
study the study notes sent by google classroom and study the 
vocabulary items in each lesson 
Grammar:Unit 3  the Phrase . study the phrases in the worksheets sent 
by Google Classroom and the activities on page 89-99 & unit 6: verb 
tenses and voice page 141-144 

ESL 90 Minutes HMH into Literature :Unit 2  From Hidden Figures page 105-111/ The 
censors page 117-123.Students should study the study notes sent by 
google classroom and study the vocabulary items in each lesson. 
Grammar:Unit 3  the Phrase . study the phrases in the worksheets sent 
by Google Classroom and the activities on page 89-99 & unit 6: verb 
tenses and voice page 141-144 

Arabic 90 Minutes  20-9التدريب األول (ص( 
 )31-20التدريب الثاني (ص 

 )15إلى رقم   1جميع أوراق العمل (من رقم 

ASL 90 Minutes  االستفهام/إنشاء جمل من كلمات متفرقة/ همزة الوصل وهمزة القطع/ الضمائر حروف الجر/ أسماء
 المنفصلة

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 9 IG 

Subject Duration Exam Study Material 

ICT (Theory) 90 min Theory exam: study Chapter 1 (p.2-18) + Chapter 18 (p.268-271) + 
summary sheet “Data Types” 

ICT (Practical) 2 hours Practical exam in MS Word: study Chapters 11-14,17. 

Math  90 min 1.1 Arithmetic 
1.2 Number facts and sequences 
1.3 Approximations and estimations 
1.4 Standard form 
1.5 Ratio and proportion 
1.6 Percentages 
1.7 Speed, distance and time 
1.8 Calculator 
2.4 Brackets and simplifying 
2.5 Linear equations 
2.7 Simultaneous equations 
2.8 Problems solved by simultaneous equations 
2.9 Factorising  
Pages 2 - 45 , 65 -72 , and 78 -87 
All notes, quizzes, and worksheets 
A scientific calculator is required in the exam 

Religion (Arabic)  1 . 31ــــ  29(  ( صالة الضحى  ) ص  ( 
 ) حفظ الحديث + شرح الدرس 60ـــــــ  57حديث نبوي : ( الدين النصيحة ) من  ص (  . 2
 ) 78ــــــ  75( الصحابي : أسامة بن زيد  ) من  ص (  . 3
 )  91ـــــــ  87( أقسام الحديث النبوي  ) من  ص (  . 4
 ) 110ــــــــ  105( يوم الخندق  ) من  ص (  . 5
 ) حفظ اآليات + معاني الكلمات فقط  115ـــــــ  114السجدة  ) من  ص ( ( سورة  . 6
 ) 129ـــــــ  125( من أئمة الفقه في اإلسالم  ) من  ص (  . 7

Physics  Length and time  
Motion  
Mass and weight  
Density  
Forces  
Momentum 

Chemistry  Chapter 1 Air and Water  1.2 &1.3 
Chapter 2 The nature of matter 
Chapter 3 Elements and compounds 
Chapter 4 chemical reactions 



 

Chapter 12 :Lab  Equipments and Lab rules 

Biology   Chapter 1: Classification. Textbook pages: 1-17 
Chapter 2: Cells. Textbook pages: 18-27. 
Chapter 3: Movement in & out of cells. Textbook pages: 28-39. 
Chapter 4: The chemicals of life. Textbook pages: 40-48 
Chapter 5: Enzymes. Textbook pages: 49-57. 
 
In addition to: Workbook pages: 1-30 
All the worksheets, study sheets, quizzes, exams & lab reports. 
 
 
 

English   Students revise worksheets based on reading ,scanning, taking notes 
and summarizing. 

Arabic 90 min  :كتاب المصباح 
 الجزء األّول

 18 -11النّّص األّول : الحّريّة ، ص  -1
 26-19النّّص الثّاني: العصافير، ص  -2
 34-27والغيلم، ص النّّص الثالث: من كليلة ودمنة.. باب القرد  -3
 39 -35النّّص الّرابع: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ص  -4

 الجزء الثاني: 
 117-111التدريب األول ، ص  -1
 120-118التدريب الثاني، ص  -2

 (أسئلة السنوات السابقة، آخر الكتاب )  past paper** باإلضافة إلى دراسة ال 
 ي:كتاب النّحو الّشاف

 9-7الفعل وأقسامه، ص  -1
 11-10الفعل المجرد والمزيد، ص  -2
 16-12الفعل الالزم والمتعدي، ص  -3
 19 -17الفعل الماضي، ص  -4
 30-20الفعل المضارع، ص  -5
 34-31األفعال الخمسة، ص  -6
 42-35أسلوب الشرط ( الجازم لفعلين) ، ص  -7
 46-43فعل األمر، ص  -8
 54-47ن األسماء، ص المعرب والمبني م -9

 66-60الفاعل، ص  -11
 باإلضافة إلى دراسة أوراق العمل :  **
 ، التشبيه1ورقة عمل  -1
 ، قواعد عاّمة، الفعل المضارع3ورقة عمل  -2
 ، قواعد عاّمة، األفعال الخمسة4ورقة عمل  -3
 ، االستعارة+ األساليب اإلنشائية5ورقة عمل  -4
 ، المجّرد والمزيد، قواعد عاّمة6ورقة عمل  -5
 ، قواعد عاّمة، األفعال النّاقصة7ورقة عمل  -6
 ، تدريبات8ورقة عمل تحليلية  -7
 ، عالمات بناء فعل األمر9ورقة عمل  -8
 ، أسلوب الّشرط الجازم10ورقة عمل  -9

 ، أسلوب الشرط غير الجازم11ورقة عمل  -10
 ، جزم المضارع في جواب الطلب12ورقة عمل  -11



 

 ، صور الفاعل14ة عمل ورق-12
 ، الضمائر15ورقة عمل  -13

 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف التاسع وطني

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 العملي: الوحدة الثانية صانع االفالم
 النظري: الوحدة االولى و الثانية 

 الحاسوب دقيقة 90

 تاريخ دقيقة 90 71ص  - 42األيوبيين والمماليك: غزو الفرنجة والغزو المغولي / ص الوحدة الثانية: تاريخ 

 جغرافيا دقيقة 90 57ص  - 30الوحدة الثانية: الغالف المائي / ص 

 44ص  - 30الوحدة الثانية: الديمقراطية / ص 
 73ص  - 48الوحدة الثالثة: األمن الوطني واألجهزة األمنية / ص 

 التربية الوطنية دقيقة 90

 )104-79الوحدة الرابعة: التمديدات الكهربائية ص( 
 )125-105الوحدة الخامسة: تنمية الروابط األسرية ص ( 

 )131-126الوحدة السادسة:التركيبات الميكانيكية ص (

 التربية المهنية دقيقة 90

 الوحدة االولى: تحليل المقادير الجبرية
 مربعين وتحليلهالدرس االول: الفرق بين 

 الدرس الثاني:تحليل العبارة التربيعية
 الدرس الثالث: المجموع بين مكعبين وتحليله

 الدرس الرابع: الفرق بين مكعبين وتحليله
 الدرس الخامس:العامل المشترك االكبر

 الدرس السادس: المضاعف المشترك االصغر
 الدرس السابع: المقادير الكسرية

 اينات الخطية بمتغير واحدالوحدة الثانية: المتب
 الدرس االول: الفترات

 الدرس الثاني:المتباينات وخصائصها
 الوحدة الثالثة:االقتران التربيعي 

 الدرس االول: االقتران التربيعي ورسم منحناه
 الدرس الثاني: اصفار االقتران التربيعي

 الدرس الثالث: حل المعادلة التربيعية بيانيا
 المعادلة التربيعية بالتحليلالدرس الرابع: حل 

 الدرس الخامس: حل المعادلة التربيعية بإكمال المربع
 الدرس السادس: حل المعادلة التربيعية بالقانون العام

 الوحدة الرابعة:االحصاء
 الدرس االول: مبدأ ىالعد

 الرياضيات دقيقة 90

 الدروس : 
  67-64نظام الحكم في االسالم ص 

 71-68الحكم في االسالم ص مبادئ نظام 
 78-75الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي هللا عنه ص 

 80-79سورة السجدة " العمل والجزاء " اآليات حفظا + المعاني ص 
 91 -87أقسام الحديث النبوي الشريف ص 

 التربية االسالمية دقيقة 90



 

  95 -92الرزق من عند هللا تعالى ص 
 104-99التذكية واألضحية والعقيقة ص 

  109 - 105 يوم الخندق ص
 115ص-114سورة السجدة " االعتبار بمصير األمم السابقة اآليات حفظا + المعاني ص 

 121 -119يوم بني قريظة ص 
 129ص  -125من أئمة الفقه في االسالم ص 

 133ص  - 130القناعة ص 

U1+u2+u3 informational reading text and vocabulary (all grammmar) 
page3 to 160 

 اللغة االنجليزية دقيقة 90

 ) 26ص - 8الفصل االول : المعادن والصخور النارية ( ص
 )41ص -27الفصل الثاني: العمليات الجيولوجية الخارجية (ص

 )48ص - 42المتحولة (صالفصل الثالث: الصخور الرسوبية والصخور 

 علوم األرض والبيئة دقيقة 90

 الوحدة األولى:مدخل إلى العلوم الحياتية 
 ) 11-10الدرس الثاني فقط من صفحة (

 الوحدة الثانية:الخلية وأنسجة جسم اإلنسان
 )50-40الفصل الثاني:األنشطة الخلوية من صفحة(

 )67-52(الفصل الثالث:أنسجة جسم اإلنسان من صفحة
 +الدفتر + أوراق العمل

 أحياء  دقيقة 90

الوحدة األولى: طبيعة العلم/ الفصل األول: علم الفيزياء، الوحدة الثانية: الميكانيكا/ الفصل الثاني: 
 الحركة، الفصل الثالث: القوة وقوانين الحركة/ القوة وأنواعها. 

  79إلى  10من صفحة 

 فيزياء دقيقة 90

 
 )43ص - 6األولى  (صالوحدة 

 )68ص - 44الوحدة الثانية (ص
 
 

 
 دقيقة 90

 
 كيمياء

 كتاب اللغة العربّية"مهارات االتّصال":
 

 26-23الوحدة الثالثة: األردّن بلد الجمال، 
 36-31الوحدة الرابعة: أبواب الّسعادة، ص 
 43-39الوحدة الخامسة: من مآثر البادية، ص  

 العربيّة:كتاب قواعد اللغة 
 16-6الوحدة األولى: إسناد الفعل المعتّل اآلخر، ص -1
 25-17الوحدة الثانية: كان وأخواتها، ص  -2
 34-27الوحدة الثالثة: إّن وأخواتها، ص -3
 40-35الوحدة الّرابعة: أسماء االستفهام، ص -4
 46-41الوحدة الخامسة: ألفاظ العقود، ص  -5

 ، وأوراق العمل** باإلضافة إلى دراسة الّدفتر
 ، إسناد الفعل الماضي معتل اآلخر4ورقة عمل  -2
 ، للوحدة الثالثة5ورقة عمل تحليلية  -3
 ، تدريبات اإلسناد6ورقة عمل -4
 ، كن سعيدا " تعّرف المعنى" 8ورقة عمل تفسيريّة  -5
 ، كن سعيدا 9ورقة عمل تحليلية  -6
 ة"، كن سعيدا " قضايا لغوي10ورقة عمل تحليلية  -7
 ، كان وأخواتها11ورقة عمل تحليلية  -8
 ، حّل أسئلة كن سعيدا12ورقة عمل تحليلية -9

 اللغة العربية دقيقة 90



 

 ، هذا هو األردنّ 13ورقة عمل تحليلية  -10
 ، هذا هو األردنّ 14ورقة عمل تحليلية  -11
 ، هذا هو األردنّ 15ورقة عمل شارحة  -12
 ، هذا هو األردنّ 16ورقة عمل تحليليّة -13

 الوحدة األولى: القيمة مقابل النقود.
 الوحدة الثانية: اإلقراض واالقتراض.

 => يرجى التركيز على مربعات تذكر في الكتاب.
 => يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة الوحدتين األولى والثانية.

 الثقافة المالية دقيقة 90

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 10 AHSD 

Subject Duration Exam Study Material 

Computer 90 Minutes Theory/Practical exam in program MS PowerPoint, MS OneNote,  
Photoshop: study ICT book, Module 2+3, pages 33-81 and 
Worksheets 1+6 (for Photoshop) 

World History   90 Minutes Unit 6: Changes in European societies page 535-556. Chapter 
18:The Power of Spain/Absolute Monarchy and France/monarchy 
in England/Rulers of Russia and central Europe. 
Unit 6,section 2: The Enlightenment page 578-579 
Unit 6,section 3: The American Revolution page 581-585 
Note: students should focus on the study notes on unit 6 sent by 
google classroom 

Math  90 Minutes 1.2 Measuring and Constructing Segments 
1.3 Measuring and Constructing Angles 
1.4 Pairs of Angles 
1.5 Using Formulas in Geometry 
1.6 Midpoint and Distance Formula in the Coordinate Plane 
3.2 Angles Formed by Parallel Lines and Transversal 
3.4 Perpendicular Lines 
3.5 Slopes of Lines 
3.6 Lines in the Coordinate Plane 
4.2 Classifying Triangles 
4.3 Angles Relationship in a Triangle 
 

+ Linear Function Worksheets 1-2-3 from Google Classroom 

Religion 90 Minutes الدروس: لفت نظر: كل أسئلة الدروس التي في نهاية كل درس مطلوبة 
 65 - 63أسماء هللا الحسنى: صفحة: 

 74 - 70فتح مكة: صفحة: 
 78 - 75العفة: صفحة: 

 84 - 81الشرعي التكليفي: الحكم 
 الحديث: حفظ   88 - 85تحمل المسؤولية في اإلسالم: صفحة: 

 96 - 92موقف اإلسالم من المعتقدات األخرى: صفحة: 
 101 - 97العالقات الدولية في اإلسالم: 

 109 - 105الحج: صفحة: 
 117 - 110مناسك الحج: صفحة: 

Physics  90 Minutes Ch 2: Motion in one dimension 
Ch 3: Motion in two dimensions and vectors 
Ch 4: Forces and the laws of motion 
Ch 5: Work and energy 



 

Ch 6: Momentum and collisions 
Ch 7: Circular motion and gravitation 
Ch 9: Heat 

 
Chemistry 

90 Minutes  
Chapter 3 Atoms 
Chapter 4 Arrangements of electrons in atoms 
Chapter 5 The periodic law 
Chapter 6 Chemical bonding 
Chapter 7 Chemical formulas 
Chapter 8 Chemical Equations and reactions 
 

Biology  90 Minutes Unit 1 ( chapter 1) 
Unit 2  ( chapters # 3,4,5) 
Textbook p.g:(4-31)/(66-91)/(94-123)/(126-151) 
All the study sheet,  worksheets, quizzes and notebook 
 

English  90 Minutes HMH into literature  unit  unit 2: The Night Face Up page 90-
101.students should study from the study notes sent by google 
classroom and focus on the new vocabulary items. 
HMH into literature  unit  unit 6: The Tragedy of Macbeth page 
398-417 act 1 scene 1-7..students should study from the study 
notes sent by google classroom and focus on the new vocabulary 
items 
Grammar: the noun clause,the adjective clause,independent and 
dependent clauses/ parallel structure. Study from the worksheets 
sent by google classroom. 
 

ESL 90 Minutes Page 1 to 88( reading text ,vocabulary and writing an informational 
paragraph)   

Arabic 90 Minutes 42-31التدريب الثالث (ص( 
 )55-43التدريب الرابع (ص

 )70-57التدريب الخامس (ص
 )82-71التدريب السادس(ص
 )94-83التدريب السابع (ص 

 العدد والمعدود
 جميع أوراق العمل 

ASL 90 Minutes  /حروف الجر/ أسماء االستفهام/ إنشاء جمل من كلمات متفرقة/ همزة الوصل وهمزة القطع
 الضمائر المنفصلة

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 10 IG 

Subject Duration Exam Study Material 

ICT (Theory) 2 hours  Theory exam (IGCSE PAPER 1): study ICT book Chapter 4 “Network” 
and Chapter 8 “Safety and security” and summary sheets (Chapter 
4+8) 

ICT (Practical) 2 hours 30 
minutes  

Practical exam (IGCSE PAPER 2) - in MS Word, MS Access and 
MSPowerPoint: study Chapters 11-14,17-19 

Math  90 min 5.5 Inequalities 
5.6 Linear programming 
Chapter 6 Trigonometry 
Chapter 7 Graphs 
Pages 191 - 264 
All notes, quizzes, and worksheets 
A scientific calculator and a geometric set are required in the 
exam 

Religion (Arabic)  1 .  ) فقط  شرح الدرس 16ــــــــ  12( سورة الكهف ) من ص  ( 
 ) حفظ اآليات + شرح الدرس  62ــــــــــ  58( سورة آل عمران ) من  ص (  . 2
 ) 65ــــــــــــ ـ  63هللا الحسنى  ) من  ص ( ( أسماء  . 3
 )   78ــــــــــــ  75( العفة  ) من  ص (  . 4
 ) 109ـــــــــــ  105( الحج  ) من  ص (  . 5
)  حفظ الحديث  + شرح الدرس 138ـــــــ133( سبعة يظلهم هللا في ظله  ) من  ص (.6

Physics 90 minutes Block 3: Physics of waves 
Block 4: Electricity and magnetism 

Chemistry 90 minutes Chapter 1 Air and water 
Chapter 6 Quantitative Chemistry 
Chapter 8 Patterns and properties of metals 
Chapter 9 Industrial inorganic chemistry 
Chapter 12 chemical analysis and investigations 
Chapter 10  10.1-10.2-10.3- 10.4 -10.5 &  10.6 

Biology  90 minutes Chapter 12: Excretion / Textbook pages: 153-160 
Chapter 13: Coordination & response / Textbook pages: 161-177. 
Chapter 14: Homeostasis / Textbook pages: 178-187. 
Chapter 15: Drugs / Textbook pages: 188-196. 
Chapter 16: Reproduction in plants / Textbook pages: 197-211. 
Chapter 17: Reproduction in humans / Textbook pages: 212-229. 
Chapter 18: Inheritance / Textbook pages: 230-246. 
In addition to: Workbook for the above chapters 
All the worksheets, study sheets, quizzes,  & exams. 



 

English  2 hours Reading comprehension Exercise 1 (comprehension questions) & 
Exercise 2 (matching utterances) 
Exercise 3 Note-making 
Exercise 4 Summary Writing 
Exercise 5 Letter Writing 
Exercise 6 Article writing

Arabic 90 min  :كتاب المصباح 
 الجزء األّول

 18 -11األّول : الحّريّة ، ص النّّص  -1
 26-19النّّص الثّاني: العصافير، ص  -2
 34-27النّّص الثالث: من كليلة ودمنة.. باب القرد والغيلم، ص  -3
 39 -35النّّص الّرابع: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ص  -4

 الجزء الثاني: 
 117-111التدريب األول ، ص  -1
 120-118الثاني، ص  التدريب -2

 (أسئلة السنوات السابقة، آخر الكتاب )  past paper** باإلضافة إلى دراسة ال 
 كتاب النّحو الّشافي:

 9-7الفعل وأقسامه، ص  -1
 11-10الفعل المجرد والمزيد، ص  -2
 16-12الفعل الالزم والمتعدي، ص  -3
 19 -17الفعل الماضي، ص  -4
 30-20الفعل المضارع، ص  -5
 34-31األفعال الخمسة، ص  -6
 42-35أسلوب الشرط ( الجازم لفعلين) ، ص  -7
 46-43فعل األمر، ص  -8
 54-47المعرب والمبني من األسماء، ص  -9

 66-60الفاعل، ص  -11
 باإلضافة إلى دراسة أوراق العمل :  **
 ، التشبيه1ورقة عمل  -1
 ، قواعد عاّمة، الفعل المضارع3ورقة عمل  -2
 ، قواعد عاّمة، األفعال الخمسة4رقة عمل و -3
 ، االستعارة+ األساليب اإلنشائية5ورقة عمل  -4
 ، قواعد عاّمة، المجّرد والمزيد6ورقة عمل  -5
 ، قواعد عاّمة، األفعال النّاقصة7ورقة عمل  -6
 ، تدريبات8ورقة عمل تحليلية  -7
 ، عالمات بناء فعل األمر9ورقة عمل  -8
 ، أسلوب الّشرط الجازم10 ورقة عمل -9

 ، أسلوب الشرط غير الجازم11ورقة عمل  -10
 ، جزم المضارع في جواب الطلب12ورقة عمل  -11
 ، صور الفاعل14ورقة عمل -12
 ، الضمائر15ورقة عمل  -13
 ، كم االستفهامية والخبرية16ورقة عمل  -14

 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف العاشر وطني

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 Small Basicعملي الوحدة الثانية 
 127-3الصفحات من 

 الحاسوب دقيقة 90

 تاريخ دقيقة 90  74ص  - 48الوحدة الثانية: الدولة العثمانية / ص 

 جغرافيا دقيقة 90 71ص  - 40الوحدة الثانية: النظام النهري /  ص 

 46ص   - 32الوحدة الثانية : األمن الوطني / ص 
 62ص   - 50الوحدة الثالثة: العيش المشترك / ص

 التربية الوطنية دقيقة 90

 )85-38الوحدة الثانية : مشروعات اقتصادية ص ( 
 )98-86الثالثة: األعمال التطوعية ص ( الوحدة 

 )125-115الوحدة الرابعة: المهن ص ( 

 التربية المهنية دقيقة 90

  35 - 8الوحدة األولى : كثيرات الحدود والمتباينات الخطية من صفحة 
 الوحدة الثانية : الدائرة     

   43 - 38الفصل األول : أوتار الدائرة من صفحة 
  69 - 62الرابع : الشكل الرباعي الدائري والزاوية الخارجة عنه  من صفحة الفصل 

  95 - 74الوحدة الثالثة : أنظمة المعادالت من صفحة 
  124 - 98الوحدة الرابعة :المصفوفات من صفحة 

 الرياضيات دقيقة 90

 الدروس :
  74- 70فتح مكة ص 

 78 -75العفة ص 
 ورقة العمل المرافقة للدرس " الحكم الشرعي التكليفي " 

 85تحمل المسؤولية في االسالم :حفظ الحديث + المعاني + راوي الحديث ص 
 95 - 92موقف االسالم من المعتقدات االخرى ص 

  101ص -97العالقات الدولية في االسالم ص 
 الحج + مناسك الحج " ورقة العمل المرافقة للدرس " 

 126-121مكانة األردن عند المسلمين ص 
  130 -127يوم حنين ص 

 133حديث سبعة يظلهم هللا في ظله حفظ الحديث + المعاني ص 
 143-139الرياضة في االسالم ص 

 التربية االسالمية دقيقة 90

U1+u2+u3 informational reading text and vocabulary (all grammmar) 
page3 to 180 

 اللغة االنجليزية دقيقة 90

 الوحدة األولى :
 28ص- 8الفصل األول:(عناصر الطقس) ص
 43ص -29الفصل الثاني: (خرائط الطقس) ص

 )62ص  - 48الوحدة الثانية : الزالزل (ص 

 والبيئةعلوم األرض  دقيقة 90



 

 الوحدة الثانية: التطور 
 )69-58من صفحة(

 الوحدة الثالثة:الفيروسات والفيرويدات والبريونات 
 )87-74من صفحة(

 +الدفتر + أوراق العمل 

 أحياء  دقيقة 90

 الوحدة الثانية: الضوء ( كاملة )، الوحدة الثالثة: التذبذبات والموجات ( كاملة ) 
  131إلى  34من صفحة 

 فيزياء دقيقة 90

 )23ص  - 6الوحدة األولى: البنية الذرية ( ص 
 )44ص-24الوحدة الثانية: الدورية في سلوك بعض العناصر (ص

 )62ص-49الوحدة الثالثة: الروابط الكيميائية (ص
 أوراق العمل + الدفتر 

 كيمياء دقيقة 90

 كتاب اللغة العربّية "مهارات االتّصال"
 36-31الثالثة: علّو الهّمة، صالوحدة  
 46-41الوحدة الّرابعة: دروس الحياة، ص  

 56-51الوحدة الخامسة: من شعر الغزل، ص 
 66-61الوحدة الّسـادسة: عالم الحيوان، ص 

 69-68العروض، ص 
 **كتاب القواعد كلّه

 ** يرجى الّدراسة من الكتاب+ الّدفتر+ أوراق العمل:
 
 المصادر، 4ورقة عمل  

 ، التّدريبات5ورقة عمل 
 " المقابلة الرباعية" ، من المية العجم 8ورقة عمل  
 ،تحليليّة، من المية العجم9ورقة عمل  

 ، من المية العجم "شارحة"10ورقة عمل 
 ، ما أسهل أن تكون قويّا ! " تعّرف المعنى"11ورقة عمل  

 تحليليّة، ما أسهل أن تكون قويّا. 12ورقة عمل 
 ، معاني الزيادة في األفعال13قة عمل ور 

 تحليلية/ ما أسهل أن تكون قويّا 14ورقة عمل 
 ، تحليليّة ، بان الخليط16ورقة عمل  
 تحليلية، بان الخليط /17ورقة عمل  
 ، بان الخليط18ورقة عمل شارحة  

 ، بان الخليط " حّل األسئلة"19ورقة عمل تحليلية

 العربيةاللغة  دقيقة 90

 الوحدة األولى: الخطر والتأمين.
 الوحدة الثانية: أنظمة الدفع اإللكتروني.

 => يرجى التركيز على مربعات تذكر في الكتاب.
 => يرجى التركيز على أسئلة الدروس وأسئلة الوحدتين األولى والثانية.

 الثقافة المالية دقيقة 90

 



 
Academic Year 2019/2020 

Final Exam Material - First Semester  
 

Grade 11 AHSD 

Subject Duration Exam Study Material 

Computer 90 
Minutes 

Practical exam in program “Photoshop”: study Quiz paper “Photoshop” 
and Project Paper 

US History 90 
Minutes 

Chapter 2 “ The American Revolution”. 
Page: 42 - 75 
Lesson1: the colonies fight for their rights 
Lesson 2: the revolution begins 
Lesson 3: the war for independence 
Lesson 4: the war changes American Society 
Chapter 3 “ creating a constitution” 
Page: 93 - 97 
Lesson 3 “ Ratifying the Constitution” 
Worksheet (2) 
Worksheet (3)

Jordan History   90 
Minutes  53ص  - 34الوحدة الثانية: األردن  في صدر اإلسالم  ( العصر الراشدي واألموي) / ص 

 77ص  - 56الوحدة الثالثة: األردن منذ العصر العباسي حتى نهاية العصر  المملوكي / ص 

Math  90 
Minutes 

1- Linear Functions (20%) 
2- CH:2 Quadratic Functions (20%) 
3- CH:3 Polynomial Function (20%) 
4- The 5 SAT Practice Past Papers (30%) 
5- Combinations and Conic Sections Parabola and Circles (10%) 

Religion (Arabic) 90 
Minutes 

 درس مطلوبةالدروس    لفت نظر: كل أسئلة الدروس التي في نهاية كل 
 اآليات حفظ وتفسير 57 - 53) العفاف, صفحة:  31 - 30سورة النور اآليات: ( 

 62 - 58أدلة وجود هللا تعالى: صفحة: 
 65 - 63مبادئ العقيدة اإلسالمية صفحة: 

  70 - 67صلح الحديبية صفحة: 
 75-71أحكام البيوع:

Physics  90 
Minutes 

Ch 19: Magnetism 
Ch 20: Electromagnetic induction 
Ch 21: Atomic Physics 

Chemistry 90 
Minutes 

Chapter 8 Chemical equations and reactions 
Chapter 9 Stoichiometry pages 282-309 
Chapter 10 states of matter pages 310-339 
Chapter 11 Gases pages 340 - 377 
Chapter 12 Solutions pages 378 -409 



 

Chapter 13 Ions in aqueous solutions pages 410 - 439 

Biology  90 
Minutes 

Unit 9 (chapters # 28,29,30,31,32,33) 
**Ch 34 just from (958-966) 
 Unit 8 ( chapters # 25 and 26)  
 Unit 6 (chapter #18). 
All the study sheet,  worksheets, quizzes and notebook 

English  90 
Minutes 

Literature: Unit 1: The World on the Turtle’s back/Balboa/Upon the 
Burning of our House 
Unit 2: The Declaration of independence/ A Soldier for the Crown/On 
Being Brought from Africa to America/Sympathy 
Grammar: Parallelism 
Writing: Argumentative essay 
 
Vocabulary from the Literature selections above 
 

ESL 90 
Minutes 

Unseen comprehension text 
Grammar: Parallelism 
Writing: Argumentative paragraph 
 
Vocabulary from the Literature selections above 

Arabic 90 
Minutes 

 )24-9فيلم األرض (ص 
 )47-37فيلم وجدة (ص 

 )66-48فيلم زوجة رجل مهم (ص
 )79-67فيلم كابتن أبو رائد (ص 

 الكتابة: التكنولوجيا/الرياضة/ المخدرات/المعاكسة
الثالثالترجمة: النص األول / النص الثاني/ النص

ASL 90 
Minutes 

 نصوص الترجمة من كتاب الطالب النص األول والثاني والثالث .
 *من كتاب أصدقاء العربيةالوحدة األولى  في البيت 

 الوحدة الثانية في المدرسة 
 *كتاب التدريبات: 

 الوحدة األولى في البيت .
 الوحدة الثانية في المدرسة

 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف الحادي عشر ادبي

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 115-60عملي :الوحدة الثانية  
 115-9نظري:  الوحدة االولى و الثانية    

 الحاسوب دقيقة 90

 )  49ــــــــ  43األردن ) من ص ( ( الفتوحات اإلسالمية في  . 1
 )  53ــــــــ  50( األردن في عهد الدولة األموية  ) من ص (  . 2
 )  59ــــــــ  56( األردن في عهد الدولة العباسية  ) من ص (  . 3
 )  63ــــــــ  60( طريق الحج الشامي  ) من ص (  . 4
 )  69ــــــــ  64( األردن أثناء الحمالت الفرنجية  ) من ص (  . 5

 تاريخ األردن  دقيقة 90

 البالغة العربية :
 19 -6من ص

 النقد االدبي:
 30 -20ص

 قضايا أدبية :
 15-8العصر الجاهلي  ص 

 21-16فنون النثر الجاهلي ص 
 32ص-21عصر صدر االسالم ص

 45 -33العصر األموي ص
 النحو والصرف :
 14ص - 8أفعال المقاربة ص

 22ص -15الحال ص 
30ص-23الشرط صاسلوب

 اللغة العربية (تخصص) دقيقة 90

 16-9الوحدة االولى  نور على نور ص 
 28 -17قصيدة المساء ص 
 36ص  -29الوحدة الثالثة ص 
 53ص  -37يوم الكرامة ص 

 اللغة العربية  دقيقة 90

 ) حفظ الحديث + شرح الدرس 44ــــ  41حديث نبوي:( حرمة إيذاء النفس ) ص (  . 1
 ) 48ـــــــ  45الرزق) من  ص ( ( كسب  . 2
 ) 52ــــــ  49( النزعات العرقية ) من  ص (  . 3
 ) فقط شرح الدرس  57ـــــــ  53( سورة النور ) من  ص (  . 4
 ) 62ــــــــ  58( أدلة وجود هللا تعالى ) من  ص (  . 5
 ) 65ـــــــ  63( مبادىء في العقيدة اإلسالمية ) من  ص (  . 6
 ) 70ـــــــ  67(  ( صلح الحديبية ) من  ص . 7
 )  حفظ اآليات + شرح الدرس  80ــــــــ  76( سورة فصلت ) من  ص (  . 8

 التربية اإلسالمية  دقيقة 90

  40 - 10الوحدة االولى : االقترانات وكثيرات الحدود من صفحة 
 80 - 42الوحدة الثانية : االقترانات من صفحة 

 رياضيات دقيقة 90

 )  32ــــــــ  30(  ( حب الوطن  ) من ص . 1
 )  36ــــــــ  33( الشخصية اإلسالمية   ) من ص (  . 2
 )  42ــــــــ  37( الشخصية اإليجابية   ) من ص (  . 3

 علوم اسالمية  دقيقة 90



 

 )  47ــــــــ  43( التفكير واالبداع   ) من ص (  . 4
 )  52ــــــــ  48( القيم الصحية في اإلسالم   ) من ص (  . 5
 )  56ــ ــــــ 53( إدارة الوقت   ) من ص (  . 6
 )  62ــــــــ  57( الذوق والجمال في اإلسالم    ) من ص (  . 7

U1+u2+u3+u4 informational reading texts and vocabulary (all 
grammmar) page5 to 45 

 اللغة االنجليزية  دقيقة 90

 60 - 28 الوحدة الثانية: النهضة العربية الحديثة / ص
 79ص  - 64الوحدة الثالثة: االستعمار واألطماع األوروبية في الوطن العربي/ ص 

 تاريخ العرب والعالم دقيقة 90

 جغرافيا دقيقة 90 88ص  - 46الوحدة الثانية: المقومات البشرية وأثرها في قوة الدولة / ص 
 



 
 ٢٠١٩/٢٠٢٠العام الدراسي 

 الفصل االول -اختبارات نهاية الفصل الفصل 
 

 الصف الحادي عشر علمي

 المادة مدة االختبار  المادة المطلوبة لالختبار

 115-60عملي : الوحدة الثانية 
 115-9نظري: الوحدة االولى و الثانية 

 الحاسوب دقيقة 90

 )  49ــــــــ  43ص ( ( الفتوحات اإلسالمية في األردن ) من  . 1
 )  53ــــــــ  50( األردن في عهد الدولة األموية  ) من ص (  . 2
 )  59ــــــــ  56( األردن في عهد الدولة العباسية  ) من ص (  . 3
 )  63ــــــــ  60( طريق الحج الشامي  ) من ص (  . 4
 )  69ــــــــ  64( األردن أثناء الحمالت الفرنجية  ) من ص (  . 5

 تاريخ األردن دقيقة 90

  47 - 10الوحدة األولى : المعادالت والمتباينات من صفحة 
  111 - 50الوحدة الثانية : االقترانات من صفحة 

 الرياضيات دقيقة 90

 ) حفظ الحديث + شرح الدرس 44ــــ  41حديث نبوي:( حرمة إيذاء النفس ) ص (  . 1
 ) 48ـــــــ  45( كسب الرزق) من  ص (  . 2
 ) 52ــــــ  49النزعات العرقية ) من  ص ( (  . 3
 ) فقط شرح الدرس  57ـــــــ  53( سورة النور ) من  ص (  . 4
 ) 62ــــــــ  58( أدلة وجود هللا تعالى ) من  ص (  . 5
 ) 65ـــــــ  63( مبادىء في العقيدة اإلسالمية ) من  ص (  . 6
 ) 70ـــــــ  67( صلح الحديبية ) من  ص (  . 7
 )  حفظ اآليات + شرح الدرس  80ــــــــ  76من  ص ( ( سورة فصلت )  . 8

 التربية االسالمية دقيقة 90
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 اللغة االنجليزية دقيقة 90

 49ص 8الوحدة األولى: المواد األرضية الصلبة ص
 الوحدة الثانية:

 )61ص - 52الفصل األول ص(
 الوحدة الثالثة:

 ))80ص - 78(الفصل األول: (اوال: ص
 )102ص - 97(الفصل الثاني: ص

 علوم األرض والبيئة دقيقة 90

 الوحدة األولى:النباتات الزهرية(مغطاة البذور)
 الفصل الثالث:النباتات الزهرية في األردن 

 )62-56من صفحة(
 الالفقارياتالوحد الثانية:

 )73-68الفصل األول:أسس تصنيف الحيوانات من صفحة(
 )85-74الفصل الثاني:المثقبات والالسعات والديدان المسطحة من صفحة(

 )92-86الفصل الثالث:الديدان االسطوانية والرخويات من صفحة(
 أوراق التلخيص + أوراق العمل + الدفتر  + 

 أحياء  دقيقة 90

المتجهات، الفصل الثاني: الحركة، الفصل الثالث: القوة وقوانين الحركة/ الدرس الفصل األول: 
 األول: القوة، الدرس الثاني: قوانين الحركة.

  75إلى صفحة  10من صفحة 

 فيزياء دقيقة 90



 
 )91ص - 9الوحدة األولى: البنية الذرية ودورية الخصائص الذرية (ص

 الجزيئات (الفصل األول كامال) الوحدة الثانية : حاالت المادة واشكال
 الوحدة الثانية : حاالت المادة واشكال الجزيئات (الفصل الثاني كامال)

 الوحدة الثانية : حاالت المادة واشكال الجزيئات (الدفتر + ورقة العمل)

 كيمياء دقيقة 90

 نور على نور  16- 9الوحدة االولى ص 
 27ص  -17الوحدة االثانية المساء ص 

 36ص -29الوحدة الثالثة لماذا هويت القراءة ص 
  44ص -36الوحدة الرابعة ص 

 53ص  -45الوحدة الخامسة  ص 
 المقامة البغدادية 63ص-54الوحدة السادسة ص

 اللغة العربية دقيقة 90
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