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End of  Term Exams                                                                                                                                                                                                                               3 الفصل  نصف  خطة امتحانات  

Important Notes about (MAP) 
Please make sure your child gets a good night sleep and a healthy breakfast. Your Child must bring a laptop with NWEA (MAP Testing Software) + charger with them. 

If your child needs the NWEA software to be installed, please make sure they do this 2 days before the MAP Test. 

Talk to your child about the importance of this test. Make sure they know they must take their time, read carefully and only click on the answer after reading the full 

question. 

NOTE: No material is required to be revised from school books for this test as it is external and based on skills and not content. 

Listed below are some online programs that will help your child practice the skills for the exams: 

Prepdog and Read Theory 

Practice on Khan Academy/Skill Navigator 

 Map Practice Folder posted on Schoology 

Schoology practical assignments 
 

Islamic Studies                                                                            Wednesday, June 19.    

 (  الطالب ملف في عمل ورقة)  الرحمن سورة 

 (  الطالب ملف في ملخصة ورقة)   الساكنتين وامليم النون  أحكام 

 (   بإتقان الحديث كتابة على التدرب يجب+     الطالب ملف في واجب ورقة  مع ملخصة ورقة)    يسر الدين:  حديث 

 (   الطالب ملف في الدرس عن عمل ورقة +     الطالب ملف في ملخصة ورقة)      املسافر صالة    

 (  الطالب ملف في ملخصة ورقة)    املبين الفتح 

 (  الطالب ملف في ملخصة ورقة)   ألايمان 

 (   بإتقان الحديث كتابة على التدرب يجب+ ورقة ملخص للحديث     )    اليتيم كفالة حديث  

 جميع الاحاديث املقررة في الامتحان ..(  + ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب : ) . الحديث حفظ

 (مطلوبة حفظا  و كــــتابة  

 موقع على املوجودة الواجبات و التقويمات جميع من الاستفادة و  العودة جدا الضروري  من:   مهمة مالحظة schoolgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non Arab  

Study the following lessons: 

1-Sulh-ul-Hudaybiyah: The Peace Treaty with Quraysh:  D16-D23 in Learning 

Islam Textbook. 

2- Ummu Salamah:A Role Model in Patience and Wisdom D24-D31 in 

Learning Islam Textbook.  

3- Praying The Prophet’s Way E2-E7  in Learning Islam Textbook.  

4-Prayers step by step  E8-23 in Learning Islam Textbook. 

5- Salat-us-Sunnah: Voluntary prayer in Islam E24-33 in Learning Islam 

Textbook.  
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Arabic                                Thursday, June 20.  
 
 

 :مراجعة دروس امتحان نهاية الفصل الثالث 
 (األسئلة تأتي من خارج الكتاب ولكنها تقيس المهارات التي تم تعليمها : ) مالحظة :  نص تحليلي خارجي

 :  3كتاب اللغة العربية ج
 (حول لغة النص ) فقط   12وص( المعجم والمفردات )  11و 11ص  \قصة إّن غداً لناظره قريب  \درس  -1
 فقطالسؤال السادس  01وص 04وص 21ص    \مصابيح الكالم   \درس  -1
 السؤال الخامس فقط  144وص 29و 20ص \قصيدة أعطني الناي   \درس -2
 فقط 110ص \اقتن حيواناً أليفاً    \درس  -0

 :ملف اللغة العربية 
 ( درس كان وأخواتها و إّن وأخواتها )  1ورقة عمل رقم  -9
 ( الفعل الصحيح والمعتل )  2ورقة عمل رقم  -6
 ( بني للمعلوم وللمجهول الفعل الم)  2ورقة عمل رقم  -7
 (  المفعول له )  14ورقة عمل رقم  -8
 ( العدد والمعدود )  11ورقة عمل رقم  -2

 ( ضمائر النصب المتصلة )  11ورقة عمل رقم  - 14
 ( ضمائر الرفع المتصلة )  12ورقة عمل رقم  - 11
 ( عالمات اإلعراب األصلية والفرعية )  10ورقة عمل رقم  - 11
 ( إعراب المثنى وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة )  19قة عمل رقم ور - 12
 

Non Arab  

Study and review in the Arabic book lesson:  

 

:كتاب الطالب" أصدقاء العربية" كتاب   

. 04 -22: هجرة الطيور صفحة  

:المهارات المطلوبة   

  62-68: الضمائر صفحة -

(دفتر األعمال الصفية) واألمر الفعل الماضي و المضارع  -  

(دفتر األعمال الصفية) التميز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية  -  

(دفتر األعمال الصفية( ) حرف –فعل  –اسم ) أقسام الكالم  -  

(دفتر األعمال الصفية) األضداد والمعاني  -  

دفتر ) الدفء   –الغذاء  –مسافات  –ة رحل –هجرة : المطلوب المفردات التالية وتوظيفها في جمل مفيدة  

(األعمال الصفية  
 


