
 International Jubilee Private School (2017-2018) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
Second Term Arabic Tests  

Grade:  (5A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday FEB 18, 2018 Arabic 

 الفهم واالستيعاب :*

 نص خارجي

 ( 51 – 43قصيرة ) أنا حٌر ( من صفحة ) قصة 

 النحو : *

 ) أنواع الكالم في اللغة العربية (

 ) عالمات االسم في اللغة العربية (

 ) الفعل الماضي وحاالت البناء (

 ) الجملة االسمية المبتدأ والخبر وأنواع الخبر (

 ) جملة كان وأخواتها وأنواع خبر كان (

 اإلمالء : *

 ة األصلية والمنقلبة والزائدة () أنواع الهمز

 ) كتابة الهمزه على األلف وعلى الواو وعلى نبرة (

 ) عالمات الترقيم (

 التعبير :*

 المقالة 

.النص السردي ) قصة قصيرة (  

 

*For non –Arab : 

From page 138 to 151 

Check the material in the portfolio. 

 

Monday  FEB 19, 2018 Social   

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي )طبيعياً(*درس 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي تاريخياً *درس 

ديوم الشهي*درس   

 

 

For Non-Arab: 
Newspaper and magazines 
Archeological site in UAE 
Water resources in UAE 
Zayed the great 

 

Tuesday FEB 20, 2018 Islamic 

 سورة عبس -

 القلقلة -

 القرآن شفيعي -

 آداب ركوب وسائل النقل -

 

 

*For NonArab: 
Unit D; Worship with Heart 
Chapter 1 to Chapter 7 [Page D2 to D46]:] 

1.Al Khushoo the Heart of Worship 



2.Salat-ul-Jema’ah; A Prayer Allah Loves 
3.How to Pray Salat-ul-Jema’ah 
4.Salat-ul-Jummuah; The Friday Prayer 
5.Appreciating Allah’s Gifts 
6.Sujood-us-Shukr 
7.Zakah; the Third Pillar of Islam 

 

 

 

 
 
Notes: (Please read carefully): 
 

1. No excuses for lateness. 
2. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
3. No Exam will be repeated for the absent student.                       
4. Full day attendance. 

5. Wearing School uniform is must. 
6. Mobiles are not allowed at all. 
7. The student should bring all the required stationary. 

8. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the second term 2017-2018 before the tests. 
 

 مالحظات:
 

 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .1
 التقبل أعذار للمتغيبين. .2

 يعاد االمتحان لطالب المتغيبين.ال .3

 سيكون دوام رسمي وكامل  .4
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .5
 النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.يمنع احضار الهاتف  .6
 دواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أ .7

 . 2017-2018العام الدراسي   من باستكمال قسط الفصل الثانيالرجاء من أولياء األمورالتكرم  .8

 
 

School Administration 


