
 

Final Exams Schedule- First Semester 2019/2020 

Grade One International (A, B)   

Day & Date Subject Covered Material 

Monday  

23-12-2019 

ICT Unit 1 "My computer" + Unit 2 "Let's start" from p.8 to p.31 

(Theoretical Test) 

Tuesday 

24-12-2019 

 )22-21)                   مسؤولياتي في البيت (ص20-18مسؤولياتي في المدرسة (ص  اجتماعيات
 )        24-23تعليمات وقواعد أطبقها في بيتي   (ص

 )25أنا صادق (ص 
Wednesday 

25-12-2019 

-------------- Christmas Holiday 

Thursday 

26-12-2019 

Math Chapter 3 :  

L.6 :Add in any order p.135-136-137 
L.7:Three addends p.139-140-141            
L.8:Addition facts of 20 p.143-144-145 
Chapter 4 : L.1 :Count back p.162-163-164 
L.2 : Subtracting by crossing out p.166-167-168 
L.3 :Use doubles to subtract p. 170-171-172 
L.5 :Think addition to subtract p. 178-179-180 
L.6:Subtraction facts of 20 p. 183-184-185 
L.8:Choose the operation p.191-192-193  
L.9 : Problem -solving strategies p.196-197 
Alpha 1B Chapter 8. L.1 Identify shapes p.374-375-376 
L.2 :Composite shapes .p. 378-379- 380 

Sunday 

29-12-2019 

 )     88-74)                 وحدة يوم المعلم (73-62وحدة في الحقل( اللغة العربية
 ) 92-89المراجعة(   

باإلضافة لكافة الحروف الموجودة في الكتاب + مهارات التحليل والتركيب +تكوين كلمات من 
 حروف مبعثرة +الحركات  ( الفتحة  الضمة + الكسرة )+ السكون + تنوين الضم .

Monday  

30-12-2019 

Social Unit 2: 
Lesson 4: My City  Student Book: Pages: 28+29  +30 
Workbook: Pages: 24+25+26 
Lesson 5: My Country  Student Book: Pages: 31+32  
Workbook: Pages: 27+28 
Unit 3:  

Lesson 1: The Sun Student Book: Pages: 37+38+39  
Workbook: Pages: 30+31 
Lesson 2: The Map Student Book: Pages: 40+41 Workbook: Pages: 
32+33 
Lesson 3: The Compass Rose Student Book: Pages: 42+43+44+45 
Workbook: Pages: 34 

Tuesday 

31-12-2019 

التربية 
 االسالمية

 )43-41)                          الحديث الشريف تحية اإلسالم ( 40-37سورة الكوثر (ص 
 )49-46)                           طاعة الوالدين ( 45-44سورة اإلخالص ( 

Wednesday 

1-1-2020 

--------- New Year Holiday 

Thursday 

2-1-2020 

Science Chapter 5 : L.1 .How are animals grouped ? p.264-265-266-267-268-
269-272-273 



L.2 How do animals grow and change ? p. 280-281-282-283-284-285-
286-287-292-293 
L.3 How are animals alike and different ? p.300-301-302-303-304-305-
308-309-314-315 
Weather Unit (Booklet): L.1 What is weather ? p.2-3 

Sunday 

5-1-2020 

English (1) Reading Comprehension + Vocabulary + Phonics  

See the back of this paper 
Monday  

6-1-2020 

English (2) Writing & Grammar 

See the back of this paper 
 

English (1): Reading + Phonics 

Reading Comprehension + Vocabulary:  

Journeys Student Book: Vol. 1.3 : How Leopard Got his Spots?  
Words to Know: Pages: 42+43             Story: Pages 46 to 63 
Reader’s Notebook:          Page: 166  
Journeys Student Book: Vol. 1.3   

At Home in the Ocean: Words to Know: Pages 10 +11   Reader’s NotebooK: Page:151 
Phonics:  

Short “e”: Reader’s Notebook: Pages: 46 + 49 + 55 + 57 +122 + 128 + 130  

Short “u”: Reader’s Notebook: Pages: 60 + 62 + 63 + 69 + 71 + 137 + 143 + 145 

Double final consonants: 74 +76+ 80 

Words with blends (cr) 89 + 91                - Words with blends (l) 104 + 106 + 110 

Words with “th”: 150 + 152 + 153 + 159    - Base words ending : -s,-es,-ed,-ing: 156 

English (2): Writing + Grammar  

Grammar:  Reader’s Notebook: - Articles: Pages: 144 + 147 

- Complete Sentences: Pages: 78 + 88 

- Proper Nouns: Pages: 154 + 160 + 164 Journeys Student Book: Pages: 38 + 39 

- Singular and Plurals Nouns: Pages: 123 + 129 + 133 

- Verb be: Pages: 214 + 220 + 223 Journeys Student Book: 192 + 193  

Writing:  Students need to be able to write a complete sentence with the correct punctuation and 
capitalization. The sentence must make sense and match the picture. Using neat hand writing and correct 
spelling will be counted as well. Words and pictures will be provided for the students to choose from.  

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 23rd to December 24th.  
School dismisses at 2:15 p.m.  

2. school dismisses at 10:00 starting Thursday, December 26th, 2019 
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’ letter 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. 
 



 

Final Exams Schedule- First Semester 2019/2020 

Grade Two International (A, B, C, D)   

Day & Date Subject Covered Material 

Monday  

23-12-2019 

 )    18-15إرشادات تحميني (ص الوحدة الثانية : السالمة العامة   اجتماعيات
 )  24-22)                          أتحمل المسؤولية ( 21-19 السالمة على الطريق (ص 

Tuesday 

24-12-2019 

ICT Unit 1 "I use the computer" + Unit 2 "I type a letter" from p.8 to p.41 
(Theoretical Test) 

Wednesday 

25-12-2019 

-----------

- 

Christmas Holiday 

Thursday 

26-12-2019 

 )77 -68)             وحدة حمامات ماعين (ص 67-58وحدة سأكون طياًرا(ص  اللغة العربية
)+جميع المهارات و األنماط الموجودة في الكتاب من( معاني و 88-78وحدة ما أغلى عيوننا!(ص 

+ التاء بأنواعها أضداد + التحليل و التركيب + تكوين جمل اسمية و فعلية + الالم الشمسية و القمرية 
و الهاء  +األلف المقصورة و الياء + جمع التكسير + جمع  المذكر السالم +الهمزات ( الوصل و 

القطع/  الهمزة المتوسطة / الهمزة المتطرفة )حروف الجر + المذكر و المؤنث + جمل االستفهام و 
 التعجب + ظروف الزمان و المكان  + النون و التنوين.

Sunday 

29-12-2019 

English 

1 

Reading Comprehension, Vocabulary + Phonics 

See the back of this paper 
Monday 

30-12-2019 

English 

2 

Grammar + Writing 

See the back of this paper 
Tuesday 

31-12-2019 

Social 

Studies 

Unit 2:  Lesson 2: Continents + Lesson 3: Oceans 
Unit 3: The Arab World 

Lesson 1: Location and Boundaries + Lesson 2: The Asian Arab Countries + 
Lesson 3: The African Arab Countries 
Student’s book pages: (30+31+33+34+35+39+40+42+43+44+45+46) 

Workbook pages:  (19+21+25+26+27) 

Wednesday 

1-1-2020 

--------- New Year Holiday 

Thursday 

2-1-2020 

Science  Chapter 8 :(Changes in matter) 

Lesson 1:What is one way to change matter? page:(419-433) 

Lesson 2:What is a mixture?page:(437-452) 

Lesson 3:What is another way to change matter?page :(453-465) 

Chapter Review: page (470+471)+Workbook page:(43-48)+ Review sheet. 
Sunday 

5-1-2020 

Math Chapter.3: Lesson.1:Add Ones to 2-Digit Numbers pp. 106-108 
Lesson.3: Add Two 2-Digit Numbers pp.114-116   
Lesson.5: Subtract Ones from 2-Digit Numbers pp.123-125  
Lesson.7: Subtract Two 2-Digit Numbers pp.131-133  
Lesson.9: Problem-Strategies Strategies pp.140+141 
Chapter.4: Lesson.1: Hundreds pp. 153-156  
Lesson.2: 3-Digit Numbers pp.158-160  
Chapter.5: Lesson.1: Add and Subtract Tens Mentally pp. 194-196 
Lesson.3: Add Ones to 2-Digit Numbers with Regrouping pp. 202-204  
Lesson.5: Add Two 2-Digit Numbers with Regrouping pp. 210-212  
Lesson.6: Add up to Four 2-Digit Numbers pp.214-216  
Lesson.8: Subtract Ones from 2-Digit Numbers with Regrouping pp.223-225 
Lesson.10: Subtract Two 2-Digit Numbers with Regrouping pp.231-233  
Lesson.11: Relationship between Addition and Subtraction pp.235-237  
Lesson.12: Problem- Solving Strategies pp. 238-241  

Monday  

6-1-2020 

التربية 
 اإلسالمية

 )50-47) (ص 2)         سورة الضحى (46- 44) (ص1سورة الضحى (
 )53-51الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه (ص 



 )60-57)           من آداب البيت ( ص 56-54من آداب المسجد  (ص 
 )  62-61(   اإلحسان للجار

 

English (1): Reading + Phonics 

Reading Comprehension: 

● Lesson.6: Animals Building Homes JOURNEYS book pp.190-205 / Vocabulary JOURNEYS 
book pp.186+187  + The Booklet in the English File 

● Lesson.10: Jellies JOURNEYS book pp. 336-353 / Vocabulary JOURNEYS book pp.332+333 

+ The Booklet in the English File 
Phonics: 

1. Common Final Blends nd,ng,nk,nt,ft,xt,mp (Reader’s notebook p.76, 78, 79, 85) 
2. Double Consonants and ck (Reader’s notebook p.91, 93, 97, 100, 103) 
3. Homophones (Reader’s notebook p.102) 
4. Words with th,sh,wh,ch,tch,ph (Reader’s notebook p.106, 108, 115, 118) 
5. Prefixes un- and re- (Reader’s notebook p.87) 
6. Synonyms (Reader’s notebook p.132) 

English (2): Grammar + Writing 

Grammar: 

1. Singular and Plural Nouns (Reader’s notebook p.62, 65, 71, 77, 80, 149, 164, 168, 176) 
2. Word Endings -ed, -ing (Reader’s notebook p.72, 121) 
3. Collective Nouns (Reader’s notebook p.86) 
4. Proper Nouns (Reader’s notebook p.92, 95, 101, 105, 183, 201, 204, 210) 

Writing: 

1. Use Time-Order Words (first, then, last, soon, next, tomorrow, later, last night, today) Reader's 
notebook p. 66 

2. Use your imagination, You are a scientist studying animal homes. Write the animal's name, then 
write about its home. Draw its home and describe it, Reader's notebook p. 83, refer back to the 
story Animals Building Homes in your JOURNEYS book to help you take notes.  

 

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 23rd to December 24th.  
School dismisses at 2:15 p.m.  

2. school dismisses at 10:00 starting Thursday, December 26th, 2019 
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’ letter 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. 
 
 

 



 

Final Exams Schedule- First Semester 2019/2020 

Grade Three International (A, B, C)   

Day & Date Subject Covered Material 

Monday 

23-12-2019 

ICT Unit 1 "My devices" from p.8 to p.22 Unit 2 "My file" from p.27 to p.34 
Theoretical Test  

Tuesday 

24-12-2019 

 )11-10-9)                       (واجباتي) ص(7-6-5الدروس (حقوقي )ص( اجتماعيات
 )18-17-16-15()         (العدل والمساواة) ص14-13-12(العمل التطوعي)ص( 

 )21-20-19(التسامح) ص(               
Wednesday 

25-12-2019 

-------- Christmas Holiday 

Thursday 

26-12-2019 

Math Chapter 3: Lesson 6 “The Commutative Property”; P: 135-138 
Lesson 7 “The Associative Property”; P: 139-142 
Lesson 8 “The Distributive Property”; P:143-146 
Lesson 9 “Multiply by 0 and 1”; P:147-150 
Lesson 11 “Problem-Solving Strategies”; P: 155-158 
Chapter 4: Please note that this chapter includes the multiplication 

tables of 2-10; students MUST memorize these tables. You can find 

different memorizing strategies on YouTube. 

Lesson 1 “Multiplication Facts of 2”; P: 170-173 
Lesson 2 “Multiplication Facts of 3”; P: 174-177 
Lesson 3 “Multiplication Facts of 4”; P: 178-181 
Lesson 4 “Multiplication Facts of 5”; P: 182-185 
Lesson 5 “Multiplication Facts of 10”; P: 186-189 
Lesson 6 “Multiplication Facts of 6”; P: 191-194 
Lesson 7 “Multiplication Facts of 7”; P: 195-198 
Lesson 8 “Multiplication Facts of 8”; P: 199-202 
Lesson 9 “Multiplication Facts of 9”; P: 203-206 
Lesson 11 “Multiply with Multiples of 10”; P: 211-214 
Lesson 12 “Order of Operations”; P: 215-218 
Lesson 13 “Problem-Solving Strategies”; P: 219-222 

Sunday 

29-12-2019 

 )63-62-61-60-59-58-56الصفحات(  في الطريق  الدروس : اللغة العربية
 ) 72-71-70-69-68-66الصفحات ( الطفلة والقمر        

 (86-85-84-83-82-81-80-78) ابن بطوطة
 أبيات كتابة +المعاني +اسم الشاعر  4التدرب على أول   64ص شارة المروراألناشيد : إ

-42-41-40-39-34-33-32-30-23-22-21-14-13الدفتر + كتاب صديقي الصفحات :(دراسة 
43-44-47-49-50-55-56-59-61-62-65-66-69-70-71)  

 المهارات المطلوبة : أنواع الفعل(ماضي،مضارع ،أمر )أوراق المراجعة في نهاية كتاب صديقي  
نث سالم)    المفرد والمثنى/ ضمائر الغائب /أنواع الجموع(التكسير،المذكر السالم ،المؤ

 المذكروالمؤنث/صياغة أسئلة / كان وأخواتها  ( الذي ،التي) / جملة التعجب وجملة النداء   
مهارات إمالئية: ( الهمزات/األلف اللينة (ا، ى) أنواع التاء/ أنواع التنوين /واو الجماعة (وا) / ألف  

  تلفظ وال تكتب(لكن، هللا،الرحمن ،ذلك،هذا ،هذه) 
Monday 

 30-12-2019 

Social 
Studies 

Unit 3:Lesson 1 “The Asian Arab Countries”; P: 43-46 
● Note: Memorize the details for the following 5 countries: Saudi Arabia, 

UAE, Jordan, Palestine, Syria 
Lesson 2 “The Arabian Peninsula”; P: 47-53 
Lesson 3 “The Fertile Crescent”; P: 54-59 
+ Glossary Page 60          + Workbook Pages 26-35 

Tuesday 

31-12-2019 

التربية 
 االسالمية

- 45ص () 2سورة البلد((  -)+معاني الكلمات   44-43ص ( )1سورة البلد(( -الدروس: 
 )+معاني الكلمات 49- 48-47ص((آية الكرسي ) -)+معاني الكلمات               46



 )53)ص( معاني كلمات سورة الهمزة( -)51-51-50)ص (آداب زيارة المريض )-
 )+معاني الكلمات 58-56)ص( سورة الكافرون( -)55-54ص(السالم)خلق آدم عليه )-  

 ) 61-60-59)ص( من أخالق نبينا الكريم)  - 
Wednesday 

1-1-2020 

--------- New Year Holiday 

Thursday 

2-1-2020 

Science Lesson 1” What is the Water Cycle?”Booklet 
Lesson 2 “What is Weather?” Booklet 
Life book, Unit 4 “What is an Ecosystem?” 

Sunday 

5-1-2020 

English 1 ReadingComprehension, Vocabulary  + Phonics 

See the back of this paper 
Monday  

6-1-2020 

English 2 Writing + Grammar 

See the back of this paper 
 

English (1): Reading + Phonics 

Journeys: “ Bat Loves the Night”+Vocabulary +Booklet 

Journeys: “ The Harvest Birds”+Vocabulary +Booklet 

Phonics:  

”Words with Diphthongs ow and oa” r.n.b113,116,125 

” Words with au,aw,al,o"r.n.b p.127,130,136 

” Diphthongs Words with oi,oy”r.n.b p.162,164,171 

” Homophones”r.n.b p.173,176,182,185 

” Contractions with n't 'd 've"r.n.b p. 187,190,196,199 

”  Words with ar,or,ore"r.n.b p.201,204,213 

English (2): Writing + Grammar  

”Abstract Nouns” r.n.b p.114,115,121 

”Pronouns and Antecedents”r.n.b p.128,129,135 

”More Plural Nouns”r.n.b p.160,161,167 

” Subject-Verb Agreement" r.n.b p.188,189,195 

” Pronoun-Verb Agreement"r.n.b p. 202,203,209 

-Informative writing +booklet 

-Descriptive writing +booklet 

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 23rd to December 24th.  
School dismisses at 2:15 p.m.  

2. school dismisses at 10:00 starting Thursday, December 26th, 2019 
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’ letter 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. 
 
 



 

Final Exams Schedule- First Semester 2019/2020 

Grade Four International (A, B, C)   

Day Subject Covered Material 

Monday 

 23-12-2019 

ICT -Using Object -page 12 to 20-         -Moving Object -page 23 to 26- 
-Costumes of Objects -page 29 to 36-  
-Moving the Objects in different directions -page 39 to 45- 
-Using the pen -page 48 to 54        (Practical Test) 

Tuesday 

24-12-2019 

 الوحدة الثالثة : رحلة في وطني. اجتماعيات
 الدراسة من الملخص فقط.

Wednesday 

25-12-2019 

-------------- Christmas Holiday 

Thursday 

26-12-2019 

Science - Ch9,L.2   How Do Electrical Charges Flow? 

- Ch9,L.3    How Does Electricity Transfer Energy? 

- Ch10,L.1 What Is Sound Energy? 

- Ch10,L.2 How Do sound Waves Travel? from P.673 to P.679 

- Related pages in the practice book +  study sheets  
Sunday 

29-12-2019 

English 1 Reading Comprehension,  Vocabulary  + Phonics 

See the back of this paper 
Monday  

30-12-2019 

English 2 Writing + Grammar 

See the back of this paper 
Tuesday 

31-12-2019 

Social 

Studies 

Unit 2:  Lesson 1: What is Geography? SB p.21-22 / WB p.15 
Lesson 2: Location SB p.23-26 / WB p.16-17 
Lesson 3: Place SB p.27-31 / WB p.18-19 
Lesson 4: Human / Environment Interaction SB p.32-35 / WB p.20 
Lesson 5: Movement SB p.36-40 / WB p.21-22-23 
Lesson 6: Regions SB p.41-45 / WB p.24-25  + Glossary SB p.46, 47 

Wednesday 

1-1-2020 

--------- New Year Holiday 

Thursday 

2-1-2020 

Math Chapter one: Lesson 8: Add Whole Numbers Pp:from 35 to 37 
(Practice book Pp:15-16) 
Lesson 9:Subtract Whole Numbers Pp:from 39 to  41 
(Practice book 17-18) 
Chapter 3: Lesson 2 Multiplying by Multiples of 10,100,and 1000 
Pp:from 106 to 109 (Practice book Pp:45-46) 
Lesson 3 Estimate Product Pp:from 110to 113 (Practice book Pp:47-48) 
Lesson 4 Multiply Using Distributive Property Pp:from 114 to 117 
(Practice book Pp: 49-50) 
Lesson 5 Multiply a 2-Digit Number by a 1-Digit Number with 
Regrouping Pp:from 118 to 121  (Practice book Pp:51-52) 
Lesson 6 Multiply a Multi-digit Number by a 1-Digit Number with 
Regrouping pP:from 123 to 126  (Practice book Pp:53-54) 
Lesson 12 Multiply Two 2-Digit Numbers with Regrouping Pp:from 
147 to 149  (Practice book Pp:65-66)  
+Revision worksheet  +Multiplication from 2 to 10  

 

Sunday 

5-1-2020 

 74+ درس مكتبة بيت الحكمة ص  ٦٥درس المسجد األقصى المبارك ص الدروس:  اللغة العربية

 المعاني وأسئلة الفهم واالستيعاب .المطلوب من هذه الدروس: دراسة 



 88-11التدريبات المطلوبة من الكتاب الصفحات: من الصفحة  

 دوسية اللغة العربية الصفحات: 

1/3/4/5/7/10/11/12/14/15/17/18/19/21/22/27/28 

دراسة المعاني والشرح وحفظ أول أربعة   71دراسة قصيدة فلسطين صفحة    المحفوظات: 
 يًبا. أبيات كتابة غ

Monday 

 6-1-2020 

التربية 
 االسالمية

 غيبا مع التدرب على الكتابة 61) ص40-31حفظ سورة النبأ(

 64حفظ حديث(صلة الرحم)غيبا وكتابة ص

 :الصديق الصالح/ من أسماء هللا الغفور/مقاطعة الكفار للمسلمين/ الدروس المطلوبة
 )/ حديث صلة الرحم.40-31سورة النبأ(اآليات 

 

English (1): Reading + Phonics 

Reading Comprehension :  

Lesson 6: Invasion from Mars  (Lesson Kit ) PAGES (175-187) 

Lesson 10: Jose Born to Dance (Lesson Kit) PAGES ( 288-301) 

Prefixes : (non-) and (mis-) (lesson kit) Invasion from Mars 
Suffixes ( -y) and (-ous) reader’s notebook p.63 (lesson kit) Invasion from Mars 

Phonics :  Reader’s NB (Long /o/ reader’s notebook p.42 
Vowel sounds: /u/ yoo and /oo/ reader’s notebook p.66 
Vowel sounds: long/oo/ and short /oo/ p. 78) 
English (2): Writing + Grammar  

Grammar :  Sentence Fragments +Run-on Sentences  

Reader’s NB (43+44+45+47) 
Capitalization Reader’s NB (55+56+57) 
Quotations Marks Reader’s NB (31+58) 
Verbs : Reader’s NB (67+68+69+79+81+83) + (Study sheet)  

Writing : Narrative Writing booklet + Proofreading (misspelling + punctuation mistakes)  

Students will be asked to write an end for a story .  

They need to follow the following rubrics :  
1- Use proper transition words .(writing booklet)  
2- Use proper punctuation and capitalization  
3- Use proper closing sentence and proper sequence of events.  
4- stay on topic  
5- Use neat handwriting .  

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 23rd to December 24th.  
School dismisses at 2:15 p.m.  

2. school dismisses at 10:00 starting Thursday, December 26th, 2019 
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’ letter 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. 
 



 

Final Exams Schedule- First Semester 2019-2020 

Grade Five International (A, B, C)   

Day Subject Covered Material 

Monday  

23-12-2019 

 الوحدة الثالثة وحدة القيادة الهاشمية مسيرة وإنجازات اجتماعيات

 الدراسة من الملخص فقط 

Tuesday 

24-12-2019 

ICT -TextWindow -page 14 to 20- 
 - GraphicWindow -page 22 to 26 till GraphicsWindow.ShowMessage-  
 - Turtle Graphic -page  29 to 34     (Practical Test) 

Wednesday 

25-12-2019 

-------------- Christmas Holiday 

Thursday 

26-12-2019 

 )86)/ عقبة بن نافع (ص 74سينا (ص ابن  الدروس: اللغة العربية
 الفهم واالستيعاب)- المعجم والداللة-األفكارالرئيسة -(المعاني  

 94) (حفظ أول أربعة أبيات +شرح مفردات ص 93قصيدة على اليرموك( صالمحفوظات:
 94وأفكار القصيدة كاملة+األسئلة ص

الجملة االسمية -)33ؤنث (ص المذكر والم -)20أقسام الكالم(ص التراكيب واألساليب اللغوية:
)(الفعل:الماضي 78) (ص 64الجملة الفعلية (ص -) (المبتدأ والخبر وإعرابهما )43(ص 

 ) وإعرابها) 100) والمفعول به (ص 88والمضارع واألمر/ والفاعل (ص 
) 46) /همزة المد (ص 35) /حروف تنطق وال تكتب(ص 23النون الساكنة والتنوين (ص الكتابة:

 ) + 90و 81)/التاء المربوطة والمبسوطة والهاء(ص 66قائمة والمقصورة (ص األلف ال/
 ملزمة التدريبات: الصفحات:

 ) 34و 33و 26و 25و 24و 23و 22و 21و 16و 15و 14و 13و 12و 10و 9و 8( 

Sunday 

29-12-2019 

Math Chapter 2: Dividing Whole Numbers: 

L.5: Divide by a 1-Digit Number. Pp. 71-74 
L.6:Divide by a 2-Digit Number. Pp. 75-78 
L.7: Problem Solving Strategies. Pp.79-82 
Chapter 3: Decimals 

L.1: Reading and Writing Decimals. Pp.94-97 
L.2: Relate Decimals and Fractions. Pp.98-101 
L.3: Place Value to Decimals. Pp.102-105 
L.4:Compare Decimals. Pp.107-110 
L.5:Order Decimals. Pp: 111-114 
L.6: Rounding Decimals. Pp.115-118 
L.7: Problem Solving Strategies. Pp.119-122 
Chapter 4: Add and Subtract Decimals 

L.1: Estimate Sums. Pp. 134-137 
L.4: Add Decimals Using Algorithm. Pp.146-149 
L.5: Estimate Differences. Pp.151-154 
L.8: Subtract Decimals Using Algorithm. Pp. 163-166 + Study sheet 

Monday  

30-12-2019 

Social 

Studies 

Unit 2: Maps and Graphs 

Lesson 3 Map Scale page 35,36         Lesson 4 Types of Maps pgs 37-40 
Lesson 5 Graph pgs 41-44 
Unit 3: The Arab Countries in Africa 

Lesson 1 The African Arab Countries pgs 49-50 
Tuesday 

31-12-2019 

 مع التدرب على الكتابة غيبا 88) ص11-6حفظ سورة الملك( التربية اإلسالمية

 73حفظ حديث (المحافظة على صالة الجماعة )غيبا ص

الدروس المطلوبة:حديث أفضل األعمال /حقوق الوالدين في اإلسالم/ التيمم/حديث المحافظة على 
 سورة الملك.صالة الجماعة/صالة الوتر/ درس 

Wednesday 

1-1-2020 

--------- New Year Holiday 



Thursday 

2-1-2020 

Science Chapter 4: Changes In Ecosystems 

L.1 What Is Healthy Ecosystem pp 191-201 
L.2 How Does an Ecosystem Change pp 205-215 
L.3 How Does people Conserve Ecosystems pp 219-226 
Chapter 5: The Earth System  
L.1 What is the Earth System (booklet). 

+ all the related worksheets check the science file. 

Sunday 

5-1-2020 

English (1) Reading Comprehension, Vocabulary, Phonics + Grammar 
See the back of this paper 

Monday  

6-1-2020 

English (2) Writing  
See the back of this paper 

 

English (1): Reading + Phonics + Grammar 

Vocabulary and Comprehension:  

1. A Quest for a Tree Kangaroo (Study from the book and from the Lesson Kit) 

2. Old Yeller (Study from the book and from the Lesson Kit) 

Grammar:  

1. Nouns: Reader’s Notebook pages: 43,44,45,47,55,56 

2. Collective Nouns: Reader’s Notebook page: 57 

3. Commas in sentences: Reader’s Notebook page: 46 

4. Making Comparison: Reader’s Notebook page: 58 

5. Action Verbs: Reader’s Notebook page: 67 

6. Main Verbs + Helping Verbs: Reader’s Notebook page: 68 

Phonics: 

1. Synonyms and Antonyms (Reader’s Notebook page: 63 + Lesson Kit (A Quest for a Tree 

Kangaroo) 

2. Vowel + /r/ sound P. 64 

3. Vowel + /r/ sound P. 76 

English (2): Writing  

Writing:  

Students are requested to bring their digital devices on the day of the Writing Exam, since they 

will be asked to research about a certain topic and write an informational text about it. (as done 

earlier in class).   

 

General exam rules:  

1. Students are going to have a regular school day from December 23rd to December 24th.  
School dismisses at 2:15 p.m.  

2. School dismisses at 10:00 starting Thursday, December 26th, 2019 
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’ letter 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. 
 
 



برنامج االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام 
2019/2020 

 للصف األول وطني 
 

 مالحظات  المادة التاريخ 

 الحاسوب  23/12/2019 
Unit 1 "My computer" + Unit 2 "Let's start" from p.8 

to p.31 (Theoretical Test) 

 24/12/2019 
التربية الوطنية  

 واالجتماعية 

 ) 20-18مسؤولياتي في المدرسة (ص 
 ) 22-21مسؤولياتي في البيت (ص 

 ) 24-23تعليمات و قواعد أطبقها في بيتي   (ص 
 ) 25أنا صادق (ص 

 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميالد المجيد  25/12/2019 

 26/12/2019 

 رياضيات 

 ) 1الوحدة الخامسة :الجمع والطرح (
 44) ص 1/الطرح (43) ص 2/الجمع ( 42) ص 1الجمع (

 ) 2الوحدة السادسة :الجمع والطرح (
 54) ص 3/الطرح (51) ص 4/الجمع ( 50) ص  3الجمع (
 السابعة :الموقع والحركة  الوحدة 

 /الوحدة الثامنة :معالجة البيانات   58درس الموقع ص 
 65/القوائم والجداول ص  64درس تصنيف البيانات ص  

Math  
1B: Add It Up  

Addition p. 17-20            Sums from 1 to 10 p. 21-27 
Problem Solving p.28-34 

 العربية اللغة  29/12/2019

 )8-74)       وحدة يوم المعلم (73- 62وحدة في الحقل(
 )   92-89المراجعة(  

باإلضافة لكافة الحروف الموجودة في الكتاب + مهارات التحليل و  
 التركيب +تكوين كلمات من حروف مبعثرة +الحركات  

 ( الفتحة  الضمة + الكسرة )+ السكون + تنوين الضم .  

 30/12/2019 Science 

33-(1C: Sorting and Using Materials P(24  
Lesson 1:Many materials    Lesson 2: Different materials 

Lesson 3: What's the material?  Lesson 4 :Uses of 
materials? 

Lesson 5 : Waterproof 
Lesson 6 : Materials board game (1) +(2) 

Unit 1C assessment 

 31/12/2019 
التربية  
 اإلسالمية 

 )        40-37سورة الكوثر (ص 
 ) 43-41الحديث الشريف تحية اإلسالم (  

 )         45-44سورة اإلخالص ( 
 49- 46طاعة الوالدين (   

 بمناسبة رأس السنة الميالدية عطلة رسمية  1/1/2020 

 علوم  2/1/2020 

 وحدة :الكائنات الحية في البيئة  
/أجزاء النبات ص  8/احتياجات النبات ص  2درس البيئة ص 

 /صحة جسم اإلنسان ص  22/الحيوانات األليفة ص 10
 24/ص 17/ص 8/ص 6باإلضافة لكتاب التمارين ص  34



5/1/2020 

English  
 (Reading 

+ 
Phonics)  

*Reading Comprehension & Vocabulary: 
-Unit4: 

Language book:36-39 
Practice book:26+30 

-Unit5: 
Language book: 44-47 

Practice book:32+36 
*Phonics: 

Unit 6+7+8+9: 
Language book:58+68+76+84 
Practiced book:41+51+57+63 

 6/1/2020 
English  

 (Writing + 
Grammar) 

*Grammar: 
Unit 4+5+6+7: 

Language book: 
39+40+47+48+55+65+66 

Practice book: 
27+28+33+34+36+37+39+45+48+49 

+50+52 
*Writing: 

Language book:43 
Practice book:30+31+37 

 

 
 تعليمات االختبار: 

، لذا يرجى من الطالب إحضار  24/12إلى  12/ 23 من تاريخ  كاملةالحصص الدراسية ستعطى   . 1
 كافة كتبه الدراسية وفًقا للبرنامج اليومي المعتاد.  

  10ة وينتهي في تمام الساع  8:00في تمام الساعة  26/12سيبدأ االختبار من يوم الخميس الموافق   . 2
، ولن يمنح الطالب المتأخر أي وقت  لذا يرجى االلتزام بالحضور والمغادرة في الموعد المحدد 

 إضافي. 
 .10:00في تمام الساعة  26/12ستكون مغادرة الطلبة ابتداًء من يوم الخميس الموافق  . 3
...) ولن   يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة . 4

 يسمح له باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار. 
ال يسمح بالتغيب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد المدرسة بتقرير   . 5

 طبي من جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار للطالب في الوقت المناسب. 
 
 

  
 

 



 2020/ 2019برنامج االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام  

 للصف الثاني وطني 
 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 23/12/2019 االثنين
التربية الوطنية 

 واالجتماعية

 الوحدة الثانية : السالمة العامة 

 )21-19)   السالمة على الطريق (ص 18-15إرشادات تحميني (ص 

 ) 24-22أتحمل المسؤولية ( 

 الحاسوب 24/12/2019 الثالثاء
Unit 1 "I use the computer"  

 Unit 2 "I type a letter" from p.8 to p.41(Theoretical Test) 

 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميالد المجيد 25/12/2019 األربعاء

 اللغة العربية 26/12/2019 الخميس

 )67-58ص وحدة سأكون طياًرا(

 )77 -68وحدة حمامات ماعين (ص 

)+جميع المهارات و األنماط الموجودة في 88-78وحدة ما أغلى عيوننا!(ص 
الكتاب من( معاني و أضداد + التحليل و التركيب + تكوين جمل اسمية و فعلية + 

  الالم الشمسية و القمرية + التاء بأنواعها و الهاء 
 التكسير + جمع  المذكر السالم +الهمزات +األلف المقصورة و الياء + جمع

( الوصل و القطع/  الهمزة المتوسطة / الهمزة المتطرفة )حروف الجر + المذكر  
 و المؤنث + جمل االستفهام و التعجب + ظروف الزمان والمكان  +

 النون و التنوين 

 29/12/2019 األحد

English  
 (Reading + 
Phonics)  

*Reading Comprehension & Vocabulary: 

-Unit4: 

Language book:36-39     Practice book:26+30 
-Unit5: 

Language book: 44-47               Practice book:32+36 
*Phonics: 

Unit 6+7+8+9: 

Language book:58+68+76+84      Practiced 
book:41+51+57+63 

 30/12/2019 االثنين

English  
 (Writing + 
Grammar) 

*Grammar: 

Unit 4+5+6+7:          Language book:    39+47+55+65 
Practice book: 27+28+33+34+39+40+42+47+49 

*Writing: 

Language book:51              Practice book:31+37 

 Science 31/12/2019 الثالثاء

21)-2 B: Plants and animals in their environments (14 

Lesson 1:Different habitats                Lesson 2:On safari   
    Lesson 4:Story of  a seed       Lesson 3:Plants produce seeds 
Lesson 5:Frog game 

 
27-2C Animals and plant variety (22 

Lesson 1:Plants are alike 
Lesson 2:Animals are different 
Lesson3:Small animals 
Lesson 4: Living things 
Lesson 5: Minibeasts 

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميالدية 1/1/2020 األربعاء

 علوم  2/1/2020 الخميس

 الوحدة الرابعة: الضوء 

 65-64أهمية الضوء ومصادره ص-1

 67-66األجسام المعتمة والشفافة ص-2

 69-68الضوء والظالل ص-3

 71-70االنعكاس ص-4

 75-73أسئلة الوحدة ص



 5/1/2020 األحد

 رياضيات

 99األولى : الجمع والطرح ضمن الوحدة 

 9-6الجمع ضمن منزلتين من دون إعادة التجميع ص-1

 13-10الجمع ضمن منزلتين مع إعادة التجميع ص-2

 15-14الطرح ضمن منزلتين دون إعادة التجميع ص-3

  16019الطرح ضمن منزلتين مع إعادة التجميع ص-4

 22-20مراجعة ص

 الوحدة الثالثة : الكسور والهندسة 

 65-58) ص1الكسور (-1

 71-66) ص2الكسور ( -2

 73-72االتجاهات ص-3

 77-74األشكال الهندسية ص-4

 80-78المجسمات ص-5

 85-81مراجعة ص

 +جميع أوراق العمل في الملف األزرق

Math 

2B: Sums It Up 

Addition p.17-18 

Addition (find the missing number) p. 19-20 

Problem Solving p. 22 

2C: We know Our Places  

Place value ones and tens 25-27 

 6/1/2020 االثنين
التربية 
 اإلسالمية

 )46- 44) (ص1سورة الضحى (

 )50-47) (ص 2سورة الضحى (

 )53-51 الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه (ص

 )56-54من آداب المسجد  (ص 

 )60-57من آداب البيت ( ص 

 ) 62-61اإلحسان للجار ( 

 
 

 تعليمات االختبار:
، لذا يرجى من 24/12إلى  23/12الحصص الدراسية ستعطى كاملة من تاريخ  .1

 الطالب إحضار كافة كتبه الدراسية وفًقا للبرنامج اليومي المعتاد. 
وينتهي في  8:00في تمام الساعة  26/12يوم الخميس الموافق سيبدأ االختبار من  .2

لذا يرجى االلتزام بالحضور والمغادرة في الموعد المحدد، ولن يمنح  10تمام الساعة 
 الطالب المتأخر أي وقت إضافي. 

في تمام الساعة  26/12ستكون مغادرة الطلبة ابتداًء من يوم الخميس الموافق  .3
10:00. 

حضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة يجب على الطالب إ .4
 ...) ولن يسمح له باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار.

ال يسمح بالتغيب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد  .5
للطالب في الوقت  المدرسة بتقرير طبي من جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار

 المناسب.
 
 

 



 

 2020/ 2019برنامج االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام  

 للصف الثالث وطني 
 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 الحاسوب 23/12/2019 االثنين
Unit 1 "My devices" from p.8 to p.22 Unit 2 "My file" 

from p.27 to p.34 (Theoretical Test ) 

 24/12/2019 الثالثاء
التربية الوطنية 

 واالجتماعية

)   (العمل 11-10-9)    (واجباتي)ص(7-6-5الدروس (حقوقي )ص(
 )18-17-16-15)  (العدل والمساواة)ص(14-13-12التطوعي)ص(

 )21-20-19(التسامح)ص(               

 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميالد المجيد 25/12/2019 األربعاء

 26/12/2019 الخميس

 رياضيات

 34-32من ص 9999مراجعة وحدة األعداد ضمن 

 52-50من ص 9999مراجعة وحدة جمع وطرح األعداد ضمن 

 84إلى ص  54وحدة الكسورمن ص

 .111إلى ص 68وحدة القياس من ص  

 دفتر التدريبات وأوراق العمل. +

Math 

3B: Geometry Is Fun 

Perimeters p.11    Graphs p. 13-15   Time p. 19 
3C: Sums and Differences  

One-Digit Addition p. 21   Two-Digit Addition p. 22 

 اللغة العربية 29/12/2019 األحد

 )63-62-61-60-59-58-56( الصفحات في الطريق الدروس :
 )72-71-70-69-68-66الصفحات ( الطفلة والقمر        

 (86-85-84-83-82-81-80-78) ابن بطوطة
أبيات كتابة +المعاني  4التدرب على أول   64ص شارة المروراألناشيد : إ

 +اسم الشاعر
-32-30-23-22-21-14-13دراسة الدفتر + كتاب صديقي الصفحات :(

33-34-39-40-41-42-43-44-47-49-50-55-56-59-61-62-65-
66-69-70-71)  

 أوراق المراجعة في نهاية كتاب صديقي 

 المهارات المطلوبة : أنواع الفعل(ماضي،مضارع ،أمر ) 
ضمائر الغائب /أنواع الجموع(التكسير،المذكرالسالم ،المؤنث سالم)    

أخواتها  ( الذي المفرد والمثنى/ المذكروالمؤنث/صياغة أسئلة / كان و
 ،التي) / جملة التعجب وجملة النداء  

مهارات إمالئية: ( الهمزات/األلف اللينة (ا، ى) أنواع التاء/ أنواع التنوين 
 واو الجماعة (وا) / ألف تلفظ وال تكتب(لكن، هللا،الرحمن ،ذلك،هذا ،هذه)  /

 Science 30/12/2019 االثنين

- 3B Growing plants: P.(19-25) 
Lesson1: Vegetable soup 

Lesson 4:Plants as food 
Lesson 5:Growing beans from seeds 

Lesson 6 :Growing seeds 1 
Lesson 7:Growing seeds 2 

- 3C Sorting and using materials:P.(26-33) 
Lesson 1:Sorting and using materials 

Lesson 2: Sorting materials (a material hunt 1) 
Lesson 3: Sorting materials  (a material hunt 2) 

Lesson 4: Choosing materials   
Lesson 5:Choosing materials 1 
Lesson 6 Choosing materials 2 

 31/12/2019 الثالثاء
التربية 
 اإلسالمية

 )+معاني الكلمات44-43) ص (1الدروس(سورة البلد(



-48-47)+معاني الكلمات (آية الكرسي )ص(46-45) ص (2(سورة البلد( 
)  (معاني 51-51-50)+معاني الكلمات   (آداب زيارة المريض )ص (49

 )55-54)  (خلق آدم عليه السالم)ص(53كلمات سورة الهمزة )ص(

 آيات من السورة 4)+معاني الكلمات وكتابة أول 58-56الكافرون)ص((سورة 

 )61-60-59(من أخالق نبينا الكريم )ص(         

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميالدية 1/1/2020 األربعاء

 علوم  2/1/2020 الخميس
 69إلى ص  52وحدة القوى واآلالت من ص 

 87إلى ص  70الكون والحياة من ص 

 5/1/2020 األحد

English  
 (Reading + 
Phonics)  

*Reading Comprehension & Vocabulary: 

-Unit6: 

Language book:52-55 
Practice book:38 

*Phonics: 

Unit 6+7+8+9: 

Language book:58+68+76+84 
Practiced book:41+51+57+63 

 6/1/2020 االثنين

English  
 (Writing + 
Grammar) 

*Grammar: 

Unit 4+5+6: Language book: 40+47+55+65 
Practice book:28+33+34+39+40+44 

Practice book:31+43 *Writing: 
 
 

 تعليمات االختبار: 
، لذا يرجى من الطالب إحضار  24/12إلى  12/ 23الحصص الدراسية ستعطى كاملة من تاريخ  . 1

 الدراسية وفًقا للبرنامج اليومي المعتاد.  كافة كتبه 
  10وينتهي في تمام الساعة   8:00في تمام الساعة  26/12سيبدأ االختبار من يوم الخميس الموافق   . 2

لذا يرجى االلتزام بالحضور والمغادرة في الموعد المحدد، ولن يمنح الطالب المتأخر أي وقت  
 إضافي. 

 . 10:00في تمام الساعة  26/12الخميس الموافق ستكون مغادرة الطلبة ابتداًء من يوم  . 3
يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة ...) ولن   . 4

 يسمح له باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار. 
تزويد المدرسة بتقرير  ال يسمح بالتغيب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب   . 5

 طبي من جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار للطالب في الوقت المناسب. 
 
 

 



  

 2019/2020برنامج االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام 

 للصف الرابع وطني

 

 مالحظات المادة التاريخ

 الحاسوب 23/12/2019 

Using Object        Moving Object       Costumes of Objects    

Moving the Objects in different directions            Using the pen 

(Theoretical Test) 

 الوحدة الخامسة الخضراوات\الوحدة الرابعة التسوق التربية المهنية 24/12/2019 

 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميالد المجيد 25/12/2019 

 26/12/2019 

 علوم 

 الوحدة الثالثة: جسم اإلنسان وصحته

 39-38كيف تساعدك الحواس؟                                 37-36الحواس الخمس 
 43-42العقار والدواء            41-40الصحة الجسدية والصحة العقلية  

 45-44أنواع األدوية المختلفة 
 الوحدة الرابعة: خصائص المادة  

 دراسة هذه الوحدة من ورقة العمل فقط 
 36،37،49،50،51،52،53،54،56،57، 31،32،33،3، 26+ كتاب التمارين ص 

Science 

4B: Plants and Animals in the Local Environment 
The Environment Around Us 1 p. 20-21 

Salt Water and Fresh Water p. 22        -Woodland Habitat p. 23-24 
The Environment Around Us 2 p. 25 

29/12/2019 

English  
 (Reading 

+ 
Phonics)  

Reading and Vocabulary: 

The Ant and the Beetle LB p.58,59,60 / PB p.52 
Lions - The ‘Veggy’ Lion LB p.74,75,76 / PB p.68 

Homophones LB p.26 / PB p.19 
Synonyms LB p.60 / PB p.53 

Collective Nouns LB p.76 / PB p.69 
+ vocabulary worksheets  

Phonics: 

-dge words LB p.47  
soft g words LB p.55 / PB p.49 

silent k and w words LB p.63 / PB p.57 
silent b words LB p.71 / PB p.65 

 30/12/2019 

English  
 (Writing 

+ 
Grammar) 

Grammar and Language Building 

- noun-verb agreement LB p.45 / PB 38 
-should, shouldn’t LB p.46 / PB p.39 

-comparative/superlative (er / est) and irregulars LB p.53 / PB 
p.46  

-Future will LB p.54 / PB p.47 
- comparative/superlative (more / most) LB p.61 / PB p.54 

- Possessive Nouns LB p.69 / PB p.62 
- Indeterminate Pronouns LB p. 62 / PB p.55 

Writing: 

PB p.40, 48,  56 

 31/12/2019 

التربية 
الوطنية 

 واالجتماعية

 الوحدة الثالثة : رحلة في وطني.

 الدراسة من الملخص فقط.

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميالدية 1/1/2020 

 رياضيات 2/1/2020 
 1،2*الضرب : الضرب 

 100/1000/ 10الضرب في 
 مربعات األعداد  



 *القسمة :  مضاعفات العدد  

 100/1000/ 10القسمة على 
 أزواج العوامل العدد 

 أولويات العمليات الحسابية 
 تبسيط الكسور -الكسور المتكافئة           *االكسور و األعداد الكسرية : 

 التحويل الكسر الى عدد كسري و بالعكس  -
 مقارنة الكسور واألعداد الكسرية 

 جمع و طرح الكسور  
 *الكسور العشرية :األجزاء من عشرة و من مئة و من الف . 

 مقارنة الكسورو االعداد  العشرية              تقريب األعداد العشرية 
  1،2* األنماط العددية 

راق العمل الخاصة بالمادة المطلوبة و األسئلة المحلولة فقط  (   شامل دفتر الشرح وأو
 من كتاب التمارين ) 

Math 
4ِA:  Probability p.14                       Ratio p.15 

4B: Adding, Subtracting and Estimating  
Addition p. 19-21                           Subtraction p.22-24 

 اللغة العربية 5/1/2020

 74+ درس مكتبة بيت الحكمة ص  ٦٥درس المسجد األقصى المبارك ص الدروس: 

 المطلوب من هذه الدروس: دراسة المعاني وأسئلة الفهم واالستيعاب .

 88-11من الصفحة الكتاب الصفحات: التدريبات المطلوبة من  

 دوسية اللغة العربية الصفحات:  

1/3/4/5/7/10/11/12/14/15/17/18/19/21/22/27/28 

دراسة المعاني والشرح وحفظ أول   71دراسة قصيدة فلسطين صفحة    المحفوظات: 
 أربعة أبيات كتابة غيًبا. 

 6/1/2020 
التربية 
 اإلسالمية

 غيبا مع التدرب على الكتابة 61) ص40-31النبأ(حفظ سورة 

 64حفظ حديث(صلة الرحم)غيبا وكتابة ص

 :الصديق الصالح/ من أسماء هللا الغفور/مقاطعة الكفار للمسلمين/ الدروس المطلوبة
 )/ حديث صلة الرحم.40-31سورة النبأ(اآليات 

 

 تعليمات االختبار:
، لذا يرجى من 24/12إلى  23/12تاريخ الحصص الدراسية ستعطى كاملة من  .1

 الطالب إحضار كافة كتبه الدراسية وفًقا للبرنامج اليومي المعتاد. 
وينتهي في  8:00في تمام الساعة  26/12سيبدأ االختبار من يوم الخميس الموافق  .2

لذا يرجى االلتزام بالحضور والمغادرة في الموعد المحدد، ولن يمنح  10تمام الساعة 
 المتأخر أي وقت إضافي.  الطالب

في تمام الساعة  26/12ستكون مغادرة الطلبة ابتداًء من يوم الخميس الموافق  .3
10:00. 

يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة  .4
 ...) ولن يسمح له باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار.

اء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد ال يسمح بالتغيب أثن  .5
المدرسة بتقرير طبي من جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار للطالب في الوقت 

 المناسب.
 
 

 



 
 2020/ 2019برنامج االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول للعام 

 للصف الخامس وطني
 

 مالحظات المادة التاريخ اليوم

 التربية المهنية 23/12/2019 االثنين
الوحدة السادسة تحضير \الوحدة الخامسة التعامل مع األجهزة الكهربائية

 الطعام

 الحاسوب 24/12/2019 الثالثاء
TextWindow - GraphicWindow - Turtle Graphic 

(Theoretical Test) 

 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميالد المجيد 25/12/2019 األربعاء

 اللغة العربية 26/12/2019 الخميس

 ) 86)/ عقبة بن نافع (ص 74ابن سينا (ص  الدروس:
 الفهم واالستيعاب)-والداللةالمعجم -األفكارالرئيسة -(المعاني  

) (حفظ أول أربعة أبيات 93قصيدة على اليرموك( صالمحفوظات:
 94وأفكار القصيدة كاملة+األسئلة ص 94+شرح مفردات ص 

المذكر والمؤنث -)20أقسام الكالم(ص التراكيب واألساليب اللغوية:
-) (المبتدأ والخبر وإعرابهما )43الجملة االسمية (ص -)33(ص 

)(الفعل:الماضي والمضارع واألمر/ 78) (ص 64الفعلية (ص   لجملةا
 ) وإعرابها)100) والمفعول به (ص 88والفاعل (ص  

) /حروف تنطق وال تكتب(ص 23النون الساكنة والتنوين (ص الكتابة:
)/التاء 66) /األلف القائمة والمقصورة (ص 46) /همزة المد (ص  35

 )90و 81المربوطة والمبسوطة والهاء(ص 
  15و  14و 13و  12و 10و 9و 8ملزمة التدريبات: الصفحات: (+

 )  34و 33و  26و 25و 24و 23و 22و 21و 16و

 29/12/2019 األحد 

 ر ياضيات

 104الى صفحة    95الوحدة الثالثة : الكسور العادية من صفحة  
 الوحدة الرابعة : األحصاء  

 159الى صفحة    142من صفحة 
 )5/ 1( سؤال  51مراجعة صفحة  

 )   4/   3/  2مراجعة صفحة ( 
 شامل دفتر الشرح و دفتر التمارين و أوراق العمل  

Math 

5A: Reading Numbers Everywhere 
Mean p.12 

5B: Math Families  
Addition and Subtraction  p. 15-17 

one and two digit multiplication p. 18-20 

 30/12/2019 االثنين
الوطنية التربية 

 واالجتماعية

 الوحدة الثالثة وحدة القيادة الهاشمية مسيرة وإنجازات

 الدراسة من الملخص فقط 

 31/12/2019 الثالثاء
التربية 
 اإلسالمية

 مع التدرب على الكتابة غيبا 88) ص11-6حفظ سورة الملك(

 73حفظ حديث (المحافظة على صالة الجماعة )غيبا ص

أفضل األعمال /حقوق الوالدين في اإلسالم/ الدروس المطلوبة:حديث 
 التيمم/حديث المحافظة على صالة الجماعة/صالة الوتر/

 درس سورة الملك. 

 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميالدية 1/1/2020 األربعاء

 2/1/2020 الخميس
 علوم  

+  

 الوحدة الثانية: الحركة والقوة 
 65ص -53الفصل الثاني: القوة ص  

 الوحدة الثالثة: المادة  
 84-73الفصل األول: خصائص المادة ص 

 98-86الفصل الثاني: المادة النقية وتغيراتها الكيميائية ص 
 6+5+4أوراق العمل  +



Science 
 
 
 

5B: Helping Plants to Grow 

Fruit and Vegetables p. 18 

The plant factory p.19-21 

How plants spread Seeds p. 23-24 

Growing seeds p. 25-27 

 5/1/2020 األحد

English  
 (Reading 

+ 
Phonics)  

Reading and Vocabulary: 
The Mystery of the Mary Celeste LB p.50,51,51 

Man on the Moon LB p.66,67,68 / PB p.60 
+ vocabulary worksheet 

- (or , er ) words LB p.34 / PB p.27 
- Homophones LB p.44 / PB p.37 

- Synonyms and Antonyms LB p.68 / PB p.61 
Phonics:  

(ture) words LB p.47 / PB p.41 
(gu) words LB p.55 / 49  

(ie) words LB p.63 / PB p.57 
(ei) words LB p. 71 / PB p.65  

 6/1/2020 االثنين
English  

 (Writing + 
Grammar) 

Grammar and Language Building 
- Future will; first conditional LB p.36 / PB p.29 

- Adjectives with y and ful LB p.45 / PB p.38 
- Modal Verbs LB p.46 / PB p.39 

- Simple Sentence LB p.53 / PB p.46 
- Present Simple Passive lB p.54 / PB p.47 

- Simple and Compound Sentences LB p.61 / 
PB p.54 
Writing: 

PB p.30, 40, 48 
 

 
 

 تعليمات االختبار:
، لذا يرجى من الطالب إحضار  24/12إلى  12/ 23 الحصص الدراسية ستعطى كاملة من تاريخ  . 1

 كافة كتبه الدراسية وفًقا للبرنامج اليومي المعتاد.  
  10وينتهي في تمام الساعة   8:00في تمام الساعة  26/12سيبدأ االختبار من يوم الخميس الموافق   . 2

الطالب المتأخر أي وقت  لذا يرجى االلتزام بالحضور والمغادرة في الموعد المحدد، ولن يمنح 
 إضافي. 

 . 10:00في تمام الساعة  26/12ستكون مغادرة الطلبة ابتداًء من يوم الخميس الموافق  . 3
يجب على الطالب إحضار كافة أدواته المدرسية (أقالم مبرية / ممحاة/ مبراة/ مسطرة ...) ولن   . 4

 يسمح له باستالف األدوات من زمالئه أثناء االختبار. 
يب أثناء فترة االختبارات إال في حاالت المرض، حينها يتوجب تزويد المدرسة بتقرير  ال يسمح بالتغ  . 5

 طبي من جهة طبية رسمية، حتى يتم إجراء االختبار للطالب في الوقت المناسب. 
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