
 

 وطني األولف للص 3102/4102األول الدراسي لفصلل برنامج االمتحانات النهائية

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 تربية مهنية م23/21/1023 االثنين

 الوحدات التالية المهن في حياتنا   الطاقة في حياتنا

 األغذيةالنباتية و الحيوانية  ترشيد استهالك المياه

 68إلى  44من صفحة  دين 24/21/1023 الثالثاء

 اللغة االنجليزية 12/11/1023 الخميس

Vocabulary 

 Read and understand “School Day” and 

“Farmer’s Market”. The students should be 

able to answer questions about the stories. 

(See the story maps in the English 

Notebook) 

 Read and understand the words “ he, is, to, 

with, three, where, here, for, me, go”. 

The students should be able to fill in the 

blanks using the words and to use the words 

“ three, he, go, where” in meaningful 

sentences. ( See Reader’s and Writer’s 

Notebook 90,100,110,120) 

 Study “ Real” and “ make believe” ( see 

Reader’s and Writer’s Notebook pp. 62, 75, 

102) 

 Study sequence ( See Reader’s and Writer’s 

Notebook pp. 82, 93, 95 and English 

Notebook) 

Grammar 

 Adjectives ( See Reader’s and Writer’s 

Notebook pp. 86, 91, 96) 

 Simple Sentences (See Reader’s and 

Writer’s Notebook pages 66, 71,76, 99, 104, 

106, 108) 

Phonics 

 Letters /R/, /J/, /W/, /K/, /E/, /V/, /Y/, 

/Z/, /U/, /Q/ see Reader’s and Writer’s 

Notebook pp. 81, 85, 89, 94, 101, 105, 109, 

114) 

  Revision Worksheet 



 اللغة العربية  12/11/1023 االحد

  232إلى  12من  صفحة 

في الكتاب  مالحظة :مادة اإلختبار جميع الحروف +التدريبات

 ، ما عدا دروس اإلستماع أوراق العمل+

 30/11/1023 االثنين
 تربية اجتماعية و

 وطنية
 84الى  36من صفحة 

 32/21/1024 الثالثاء
 26إلى  81من صفحة  علوم 

SC *Please , study only the work sheets . 

 رياضيات  1/2/1024 الخميس
 وحدة الجمع +وحدة الطرح

 44إلى  37من صفحة 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ميعالنجاح والتفوق للجبمع تمنياتنا 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  : مالحظات 

                                               صباحاً . 9صباحا ، حيث يبدأ اإلمتحان الساعة  8:45يتواجد الطلبة في قاعات االمتحان الساعة  .2

ً  11متحانات الساعة يام االيغادر الطلبة المدرسة أثناء أ .1  م 28/21/1023الموافق  السبت ابتداء من يوم  صباحا

 م 2/1/2014صباح يوم األحد الموافق  1023/1024يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .3

 

 تعليمات االمتحانات النهاية 

 

 حان .أوالً: ال يسمح ألي طالب بدخول االمتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية االمت

 ثانياً: ال يسمح ألي طالب بالخروج من االمتحان إال بعد انتهاء مدة االمتحان .

 .+ ألوان خشبيةالرجاء إحضار قلمين رصاص + ممحاة + مبراة + مسطرة ثالثاً: 

 ال يسمح بتبادل أي أدوات بين الطالب أثناء اإلمتحان . رابعاً:

 مدير المدارس                                                                                                                               

 فؤاد جاد هللا                                                                                                                               


