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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  موجود(  86 – 55)  من اآليات تفسير ملخص   يس سورة   

 (  الطالب ملف في ملخصة ورقة)   الساكنتين والميم النون أحكام 

 (  الملف في ملخصة ورقة)    المؤمن فضائل حديث 

 (    الطالب ملف في ملخص)    إمعة تكونوا ال حديث 

 (  عمل ورقة+     الطالب ملف في ملخصة ورقة)   والنذور األيمان 

 (  الطالب ملف في ملخصة ورقة)    المبين الفتح 

  

 هي و  الملف في المرفق المتابعة كشف في الموجودة التالية االحاديث حفظ يجب   : 

 (    + .........  (مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم ) )  حديث               

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ) (  + إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب   بالصرعة الشديد ليس)   

 (فليصل رحمه 

 

 موقع على الموجودة الواجبات و التقويمات جميع من االستفادة و  العودة جدا الضروري من:   مهمة مالحظة 

schoolgy 

Non Arab 
Study the following lessons: 

1- Salat-ul-Jama’ah: The Daily Congregational Prayers D2-D9 in Learning 

Islam Textbook. 

  

2-Salat-ul-Jumu’ah The Friday Prayer D10-D17 in Learning Islam Textbook.  

 

3- Eid Prayers D18-D21 in Learning Islam Textbook.  

4-prayer in times of difficulty  D22-31 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 ) السؤال األول فقط  86وص 68ص \غولة النهر   \درس  -1

  67وص 47ص  \األساطير  \درس  -6

 168و 166وص( المعجم والمفردات )  118و 115ص \قصيدة  اإلمارات نبض روحي وقلبي   \درس -8

 166وص  161وص 141ص \السندباد البحري    \درس  -7

 :ملف اللغة العربية 

 ( درس كان وأخواتها و إّن وأخواتها )  5عمل رقم  ورقة -5

 ( الفعل الصحيح والمعتل )  8ورقة عمل رقم  -8

 ( درس الحال )  9ورقة عمل رقم  -4

 ( درس التمييز )  11ورقة عمل رقم  -6

 ( درس الفعل المبني للمعلوم وللمجهول )  6ورقة عمل رقم  -9

 ( لمضارع درس نصب الفعل ا)  11ورقة عمل رقم  - 11

 ( درس جزم الفعل المضارع )  16ورقة عمل رقم  -11

 (درس فعل األمر )   18ورقة عمل رقم  -16

 ( درس المضاف والمضاف إليه  )  17ورقة عمل رقم  -18

 (درس المضاف والمضاف إليه )  15ورقة عمل رقم  - 17

Non Arab 
Study and review in the Arabic book lesson:  

 

:كتاب الطالب" أصدقاء العربية "كتاب   

. 111- 119: مملكة النمل صفحة -  

:المهارات المطلوبة  -  

.115 -117: المبتدأ والخبر صفحة -  

. 67 – 68: أسماء اإلشارة صفحة   -  

. 89-86: الضمائر صفحة - -  

(دفتر األعمال الصفية) تمييز األفعال في الجمل  -  

(الصفية دفتر األعمال) المعنى واألضداد  -  

(دفتر األعمال الصفية) المفرد والجمع  -  

 –الدولة  -الجنود –أعطس  –أتثاءب  –شرانق  –نمل : المطلوب المفردات التالية وتوظيفها في جمل مفيدة  

(دفتر األعمال الصفية) األنفاق    -رعاية الصغار  –يخزن الطعام  –بإتقان  –تصميم   


