
 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (1 A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday  Nov 4, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab : 

149إلى     19كتاب  الطالب اللغة العربية من صفحة   -    

ضمائر المتكلم : أنا _نحن    /   أسماء االشارة : هذه _هذا    /   

 أقسام الكالم )اسم _فعل _حرف(  /   الجملة األسمية.

 

 

For Non-Arab : 

Alphabets / ذ  ر–د  –خ  –ح  -ج -ث -ت  –ب  -أ: الحروف -  

الحركات القصيرة  فتحة  _ ضمة _ كسرة  -  

المدود الطويلة   ا _ و _  ي  -  

My name /My Age /_عمريسمي إ :المعلومات الشخصية -     

 

Tuesday  Nov 6, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab: 

53_ 14 )  الصفحات سالميةاإل التربية كتاب   

ربي هللا درس_  

الفاتحة سورة_  

الجنة إلى طريق الصدق_  

االسالم أركان_  

االخالص سورة_  

 

For Non –Arab : 

1; Allah, my Lord  

2; Surat Al-Fatiha 

3; Truthfulness is the way to Paradise 

4; Pillars of Islam 

5; Surat-Al-Feel 

[Page; 14 -55] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 الزي المدرسي.على الطالب ارتداء  .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 دواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أ .8

 . 2018-2019العام الدراسي   من ألولاباستكمال قسط الفصل الرجاء من أولياء األمورالتكرم  .9

 
 

School Administration 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (1B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday  Nov 4, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab : 

149إلى     19كتاب  الطالب اللغة العربية من صفحة   -    

ضمائر المتكلم : أنا _نحن    /   أسماء االشارة : هذه _هذا    /   

 أقسام الكالم )اسم _فعل _حرف(  /   الجملة األسمية.

 

 

For Non-Arab : 

Alphabets / ذ  ر–د  –خ  –ح  -ج -ث -ت  –ب  -الحروف :أ -  

الحركات القصيرة  فتحة  _ ضمة _ كسرة  -  

المدود الطويلة   ا _ و _  ي  -  

My name /My Age /المعلومات الشخصية : إسمي _عمري-     

 

Tuesday  Nov 6, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab: 

53_ 14 )  الصفحات اإلسالمية التربية كتاب   

ربي هللا _درس  

الفاتحة _سورة  

الجنة إلى طريق _الصدق  

االسالم _أركان  

االخالص _سورة  

 

For Non –Arab : 

1; Allah, my Lord  

2; Surat Al-Fatiha 

3; Truthfulness is the way to Paradise 

4; Pillars of Islam 

5; Surat-Al-Feel 

[Page; 14 -55] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (1C)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Tuesday   Nov 6, 2018 

Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية

  

For Arab: 

53_ 14كتاب التربية اإلسالمية الصفحات  )    

 _درس هللا ربي

 _سورة الفاتحة

 _الصدق طريق إلى الجنة

 _أركان االسالم

 _سورة االخالص

 

For Non –Arab : 

1; Allah, my Lord  

2; Surat Al-Fatiha 

3; Truthfulness is the way to Paradise 

4; Pillars of Islam 

5; Surat-Al-Feel 

[Page; 14 -55] 

 

 

Wednesday Nov 7,2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

 

 

For Arab : 

149إلى     19كتاب  الطالب اللغة العربية من صفحة   -    

 ضمائر المتكلم : أنا _نحن    /   أسماء االشارة : هذه _هذا    /  

 أقسام الكالم )اسم _فعل _حرف(  /   الجملة األسمية.

 

 

For Non-Arab : 

Alphabets / ذ  ر–د  –خ  –ح  -ج -ث -ت  –ب  -الحروف :أ -  

الحركات القصيرة  فتحة  _ ضمة _ كسرة  -  

المدود الطويلة   ا _ و _  ي  -  

My name /My Age المعلومات الشخصية : إسمي _عمري-  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (1D)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Tuesday   Nov 6, 2018 

Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية

  

For Arab: 

53_ 14كتاب التربية اإلسالمية الصفحات  )    

 _درس هللا ربي

 _سورة الفاتحة

 _الصدق طريق إلى الجنة

 _أركان االسالم

 _سورة االخالص

 

For Non –Arab : 

1; Allah, my Lord  

2; Surat Al-Fatiha 

3; Truthfulness is the way to Paradise 

4; Pillars of Islam 

5; Surat-Al-Feel 

[Page; 14 -55] 

 

 

Wednesday Nov 7,2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

 

 

For Arab : 

149إلى     19كتاب  الطالب اللغة العربية من صفحة   -    

 ضمائر المتكلم : أنا _نحن    /   أسماء االشارة : هذه _هذا    /  

 أقسام الكالم )اسم _فعل _حرف(  /   الجملة األسمية.

 

 

For Non-Arab : 

Alphabets / ذ  ر–د  –خ  –ح  -ج -ث -ت  –ب  -الحروف :أ -  

الحركات القصيرة  فتحة  _ ضمة _ كسرة  -  

المدود الطويلة   ا _ و _  ي  -  

My name /My Age المعلومات الشخصية : إسمي _عمري-  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (1E)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday  Nov 4, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab : 

149إلى     19كتاب  الطالب اللغة العربية من صفحة   -    

ضمائر المتكلم : أنا _نحن    /   أسماء االشارة : هذه _هذا    /   

 أقسام الكالم )اسم _فعل _حرف(  /   الجملة األسمية.

 

 

For Non-Arab : 

Alphabets / ذ  ر–د  –خ  –ح  -ج -ث -ت  –ب  -الحروف :أ -  

الحركات القصيرة  فتحة  _ ضمة _ كسرة  -  

المدود الطويلة   ا _ و _  ي  -  

My name /My Age المعلومات الشخصية : إسمي _عمري-     

 

Wednesday  Nov 7, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab: 

53_ 14كتاب التربية اإلسالمية الصفحات  )    

 _درس هللا ربي

 _سورة الفاتحة

 _الصدق طريق إلى الجنة

 _أركان االسالم

 _سورة االخالص

 

 

For Non –Arab : 

1; Allah, my Lord  

2; Surat Al-Fatiha 

3; Truthfulness is the way to Paradise 

4; Pillars of Islam 

5; Surat-Al-Feel 

[Page; 14 -55] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (2A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Monday  Nov 5, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

 الى 18 صفحة  من( يديك بين صحتك) االولى الوحدة

  النشاط كتاب من  23 صفحة

 من(  المضارع و الماضي الفعل) ابتسم الثانية الوحدة

.النشاط كتاب من 44 صفحة الى 37 صفحة  

 

For Non-Arab: 

 Alphabets /ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب أ  الحروف-

  Stories/القصص-

  My name ,My Age/العمر و ، االسم -

/االماراتي العلم الوان -UAE Flag Colors - 

Tuesday   Nov 6, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab: 

 لوحدة األولى كاملة ا

 هللا اللطيف الخبير  -1

 اإليمان بالرسل -2

 سورة ) العصر ( -3

 أحب الخير ألخى  -4

 

For Non –Arab : 

1; Allah, the Most Kind  

2; Surat-Al-Asr 

3; Belief in the Messengers, peace be upon them 

4; Surat-Al-Kafirun [The Disbelievers] 

[Page; 12-47] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 
 

 
 مالحظات:

 األسبوعين القادمين.سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل  .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (2B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 التربية اإلسالمية 

Islamic For All Students  

For Arab: 

 

 لوحدة األولى كاملةا

 هللا اللطيف الخبير  -1

 اإليمان بالرسل -2

 سورة ) العصر ( -3

 أحب الخير ألخى  -4

 

For Non –Arab : 

1; Allah, the Most Kind  

2; Surat-Al-Asr 

3; Belief in the Messengers, peace be upon them 

4; Surat-Al-Kafirun [The Disbelievers] 

[Page; 12-47] 

 

Monday  Nov 5, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

 الى 18 صفحة  من( يديك بين صحتك) االولى الوحدة

  النشاط كتاب من  23 صفحة

 من(  المضارع و الماضي الفعل) ابتسم الثانية الوحدة

.النشاط كتاب من 44 صفحة الى 37 صفحة  

 

For Non-Arab: 

 Alphabets/ الحروف  أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز-

  Storiesالقصص/-

  My name ,My Ageاالسم ، و العمر/ -

 - UAE Flag Colors-الوان العلم االماراتي/

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة،  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (2C)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 التربية اإلسالمية 

Islamic For All Students  

For Arab: 

 

 لوحدة األولى كاملة ا

 هللا اللطيف الخبير  -1

 اإليمان بالرسل -2

 سورة ) العصر ( -3

 أحب الخير ألخى  -4

 

For Non –Arab : 

1; Allah, the Most Kind  

2; Surat-Al-Asr 

3; Belief in the Messengers, peace be upon them 

4; Surat-Al-Kafirun [The Disbelievers] 

[Page; 12-47] 

 

Monday  Nov 5, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

 الى 18 صفحة  من( يديك بين صحتك) االولى الوحدة

  النشاط كتاب من  23 صفحة

 من(  المضارع و الماضي الفعل) ابتسم الثانية الوحدة

.النشاط كتاب من 44 صفحة الى 37 صفحة  

 

For Non-Arab: 

 Alphabets/ الحروف  أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز-

  Storiesالقصص/-

  My name ,My Ageاالسم ، و العمر/ -

 - UAE Flag Colors-الوان العلم االماراتي/

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. التقبل .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة،  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (3A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday  Nov 4, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

65-14تاب الطالب من صفحة ك  
همزة القطع  -الجملة االسمية والجملة الفعلية -نحو()ال 

ع.المفرد والمثنى والجم-التنوين  -وهمزة الوصل   
 

For Non-Arab: 

 / Alphabets(غ(:)أ) من الحروف

 

 /UAE Flag Colors اإلمارات علم الوان

 

التلميذ هوية My Name /My Age -   

 

Wednesday  Nov 7, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab : 

 –خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها  –) سورة العلق 

 حسن الخلق (   +  مراجعة ملف اإلنجاز

 

 

For Non –Arab : 

1. Honoring Parents 

2. The Etiquette of Recitation 

3. The Revelation of Qur’an to the prophet 

Muhammad PBUH 

4. Surat-AL-Alaq 

5. Khadijah Bint Khuwailid- May Allah be 

pleased with her 

[Page 10-53] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 بالتأخير عن االمتحان.التقبل أي أعذار  .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (3B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 التربية اإلسالمية 

Islamic For All Students  

For Arab : 

 –خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها  –) سورة العلق 

 حسن الخلق (   +  مراجعة ملف اإلنجاز

 

 

For Non –Arab : 

1. Honoring Parents 

2. The Etiquette of Recitation 

3. The Revelation of Qur’an to the prophet 

Muhammad PBUH 

4. Surat-AL-Alaq 

5. Khadijah Bint Khuwailid- May Allah be 

pleased with her 

[Page 10-53] 

 

Monday  Nov 5, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

65-14كتاب الطالب من صفحة   
همزة القطع  -الجملة االسمية والجملة الفعلية -)النحو( 

المفرد والمثنى والجمع.-التنوين  -وهمزة الوصل   
 

For Non-Arab: 

 / Alphabetsالحروف من )أ(:)غ(-

 

 /UAE Flag Colorsالوان علم اإلمارات -

 

   - My Name /My Ageهوية التلميذ

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين.سيحدد موعد  .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 أخرى.يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية  .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (3C)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

Sunday  Nov 4, 2018 
 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students  

For Arab: 

65-14كتاب الطالب من صفحة  - 
-همزة القطع  -الجملة االسمية والجملة الفعلية -)النحو( -
المفرد والمثنى والجمع.-التنوين  -وهمزة الوصل -  
 

 

For Non-Arab: 

 / Alphabetsالحروف من )أ(:)غ(-

 

 /UAE Flag Colorsالوان علم اإلمارات -

 

   - My Name /My Ageهوية التلميذ

 

 

Tuesday   Nov 6, 2018 
Islamic Studies For All Students  

 التربية اإلسالمية 

For Arab : 

 –خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها  –) سورة العلق 

 حسن الخلق (   +  مراجعة ملف اإلنجاز

 

 

For Non –Arab : 

1. Honoring Parents 

2. The Etiquette of Recitation 

3. The Revelation of Qur’an to the prophet 

Muhammad PBUH 

4. Surat-AL-Alaq 

5. Khadijah Bint Khuwailid- May Allah be 

pleased with her 

[Page 10-53] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة،  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (4A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 

 الطالب لدى العربية اللغة بدفتر موجود الجموع أنواع درس:  النحو-

 الطالب بدفتر موجودة واعرابها وأركانها االسمية الجملة درس-

 (45-44)صفحة النشاط كتاب-

 (61-60)صفحة الطالب كتاب والتركيب الجملة درس-

 (23-22)صفحة النشاط كتاب-

  والتكتب تنطق وحروف ، والتنطق تكتب حروف بها كلمات درس -:اإلمالء-

 (25-24)صفحة النشاط كتاب-

 (47-46)صفحة النشاط كتاب الكلمات نهاية في اللينة األلف رسم درس-

 العربية اللغة بدفتر موجود السطر على متطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمات درس-

 للطالب

  الطالب بدفتر موجود والخيال الحقيقة درس: البالغة-

 (مكان وصف)  وصفي تعبير كتابة:  التعبير-

 118صفحة الطالب كتاب-

49)صفحة النشاط كتاب - 

For Non-Arab: 

 / External paragraphخارجية فقرة:  واالستيعاب الفهم سؤال-

 اسم – نبات اسم – حيوان اسم – مكان اسم -إنسان اسم)  االسم أقسام  درس:النحو-

 /Parts of Speech/Nounsللطالب العربية اللغة بدفتر موجود( جماد

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 العربية اللغة بدفتر موجود المفتوحة والتاء المربوطة التاء درس: اإلمالء-

 / The Spellingللطالب

 اللغة بدفتر موجود( االستفهام عالمة -النقطة -الفاصلة)  الترقيم عالمات درس-

  / Punctuation marks للطالب العربية

.نفسه فيها يُعرف قصيرة فقرة كتابة التعبير - 

Writing descriptive paragraph about your self 

Monday  Nov 5, 2018 

  اإلسالمية التربية 

Islamic For All 

Students 

For Arab: 

 

أم المؤمنين زينب  –بدء الدعوة إلى اإلسالم  –المؤمن القوي  –) سورة البروج 

 بنت خزيمة (  +  مراجعة ملف اإلنجاز 

 

For Non-Arab: 

1. The Etiquette of entering or leaving a house 

2. Surat Al-Burouj 

3. The Rules of Tajweed 

4. The Strong Believer 

[Page 12-44] 

 
 



 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 أجهزة إلكترونية أخرى.يمنع احضار الهاتف النقال أو أي  .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (4B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 

 النحو : درس أنواع الجموع موجود بدفتر اللغة العربية لدى الطالب-

 درس الجملة االسمية وأركانها واعرابها موجودة بدفتر الطالب-

 (45-44كتاب النشاط صفحة)-

 (61-60درس الجملة والتركيب كتاب الطالب صفحة)-

 (23-22كتاب النشاط صفحة)-

درس كلمات بها حروف تكتب والتنطق ، وحروف تنطق  -اإلمالء:-

 والتكتب 

 (25-24كتاب النشاط صفحة)-

 (47-46درس رسم األلف اللينة في نهاية الكلمات كتاب النشاط صفحة)-

درس الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة على السطر موجود بدفتر -

 اللغة العربية للطالب

 البالغة: درس الحقيقة والخيال موجود بدفتر الطالب -

 التعبير : كتابة تعبير وصفي ) وصف مكان(-

 118كتاب الطالب صفحة-

49كتاب النشاط صفحة) - 

For Non-Arab: 

 / External paragraphسؤال الفهم واالستيعاب : فقرة خارجية-

اسم  –وان اسم حي –اسم مكان  -النحو:درس  أقسام االسم ) اسم إنسان-

 Parts ofاسم جماد( موجود بدفتر اللغة العربية للطالب –نبات 

Speech/Nouns/ 

 درس المثنى موجود بدفتر اللغة العربية للطالب-

اإلمالء: درس التاء المربوطة والتاء المفتوحة موجود بدفتر اللغة -

 / The Spellingالعربية للطالب

عالمة االستفهام( موجود  -النقطة -درس عالمات الترقيم ) الفاصلة-

  / Punctuation marksبدفتر اللغة العربية للطالب 

.التعبير كتابة فقرة قصيرة يُعرف فيها نفسه - 

Writing descriptive paragraph about your self. 

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

 

أم  –بدء الدعوة إلى اإلسالم  –المؤمن القوي  –) سورة البروج 

 .المؤمنين زينب بنت خزيمة (  +  مراجعة ملف اإلنجاز 

 

For Non-Arab: 

1. The Etiquette of entering or leaving a house 

2. Surat Al-Burouj 

3. The Rules of Tajweed 

4. The Strong Believer 

[Page 12-44] 

 

 



 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (5A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
-78)صفحة الطالب كتاب االسمية الجملة في الخبر أنواع درس:  النحو-

79-80-81) 

 (21-20)صفحة النشاط كتاب-

 (للطالب العربية اللغة بدفتر موجود)  الجموع أنواع درس-

 الطالب بدفتر موجودة واعرابها وأركانها االسمية الجملة درس-

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 تنطق وحروف ، والتنطق تكتب حروف بها كلمات درس -:اإلمالء-

  للطالب العربية اللغة بدفتر موجود والتكتب

 23-22) صفحة النشاط كتاب واأللف الواو على المتوسطة الهمزة درس-

– 44- 45) 

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود الطباق درس: البالغة-

 العربية اللغة بدفتر موجود( مكان وصف)  وصفي تعبير كتابة:  التعبير-

.للطالب  

 

For Non-Arab: 

 / External paragraph خارجية فقرة:  واالستيعاب الفهم سؤال-

 اللغة بدفتر موجود(  الحرف – الفعل – االسم)  الكالم أقسام درس:  النحو-

 Parts of Speech/Nouns/Verbs/Letters للطالب العربية

 اللغة بدفتر موجود والخبر المبتدأ ركنيها وتحديد االسمية الجملة درس-

 / Noun Phraseللطالب العربية

 وعلى األلف على متطرفة بهمزة تنتهي التي الكلمات درس: اإلمالء-

 /The Spelling للطالب العربية اللغة بدفتر موجود السطر

 بدفتر موجود( االستفهام عالمة -النقطة -الفاصلة)  الترقيم عالمات درس-

 / Punctuation marks للطالب العربية اللغة

نفسه فيها يُعرف قصيرة فقرة كتابة: التعبير -  

Writing descriptive paragraph about your self  

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 
  -الدروس هي :   -الوحدة األولى كاملةً  

محبة هللا  –أحب العمل إلى هللا  –المفلس الحقيقي  –) سورة اإلنفطار 

 دعوة أهل الطائف (  +    مراجعة ملف اإلنجاز –تعالى 

 

For Non-Arab: 

1. Surat-Al-Infitaar 

2. The Real Bankrupt 

3. The Most Beloved of Deeds to Allah glory be to him 

4. Loving Allah glory be to him 

[Page 12-54] 

 
 
 



 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (6A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 

 الطالب لدى العربية اللغة بدفتر موجود الجموع أنواع درس:  النحو-

 الطالب بدفتر موجود والتركيب الجملة درس-

 (71-70-69) صفحة الطالب كتاب-

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 تنطق وحروف ، والتنطق تكتب حروف بها كلمات درس -:اإلمالء-

  للطالب العربية اللغة بدفتر موجود والتكتب

 

 بدفتر موجود والواو األلف على متوسطة همزة بها التي الكلمات درس-

 للطالب العربية اللغة

  الطالب بدفتر موجود الطباق درس: البالغة-

-  اللغة بدفتر موجود( شخصية وصف)  وصفي تعبير كتابة:  التعبير

بللطال العربية  

 

 

 

For Non-Arab: 

 / External paragraph خارجية فقرة:  واالستيعاب الفهم سؤال-

 اللغة بدفتر موجود(  حرف – فعل – اسم)  الكالم أقسام  درس:النحو-

 Parts of Speech/Nouns/Verbs/Letters  للطالب العربية

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 بدفتر موجود السطر وعلى األلف على المتطرفة الهمزة درس: اإلمالء-

  Spellingللطالب العربية اللغة

 بدفتر موجود( االستفهام عالمة -النقطة -الفاصلة)  الترقيم عالمات درس-

  / Punctuation marks للطالب العربية اللغة

.نفسه فيها يُعرف قصيرة فقرة كتابة التعبير - 

Writing descriptive paragraph about your self  

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

  -الدروس هي : -الوحدة األولى كاملة  

التطوع عبادة  –من وصايا الرسول صلى هللا عليه وسلم  –) الكتاب الحق 

اإلمارات  –فرائض الصالة وسننها ومكروهاتها  –حرمة المسلم  –وانتماء 

 في خدمة العالم (

 

 

For Non-Arab: 

1. The True Book [Surah Sajdah 1-12] 

2. Recommendations by Prophet Muhammad peace be 

upon him 

3. Volunteering an act of Worshiping 

4. Sanctity of Muslims 

[Page; 12-56] 



 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين.سيحدد موعد إمتحان التربية  .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (6B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 

 الطالب لدى العربية اللغة بدفتر موجود الجموع أنواع درس:  النحو-

 الطالب بدفتر موجود والتركيب الجملة درس-

 (71-70-69) صفحة الطالب كتاب-

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 تنطق وحروف ، والتنطق تكتب حروف بها كلمات درس -:اإلمالء-

  للطالب العربية اللغة بدفتر موجود والتكتب

 

 بدفتر موجود والواو األلف على متوسطة همزة بها التي الكلمات درس-

 للطالب العربية اللغة

  الطالب بدفتر موجود الطباق درس: البالغة-

-  اللغة بدفتر موجود( شخصية وصف)  وصفي تعبير كتابة:  التعبير

للطالب العربية  

 

 

 

For Non-Arab: 

 / External paragraph خارجية فقرة:  واالستيعاب الفهم سؤال-

 اللغة بدفتر موجود(  حرف – فعل – اسم)  الكالم أقسام  درس:النحو-

 Parts of Speech/Nouns/Verbs/Letters  للطالب العربية

 للطالب العربية اللغة بدفتر موجود المثنى درس-

 بدفتر موجود السطر وعلى األلف على المتطرفة الهمزة درس: اإلمالء-

  Spellingللطالب العربية اللغة

 موجود( االستفهام عالمة -النقطة -الفاصلة)  الترقيم عالمات درس-

  / Punctuation marks للطالب العربية اللغة بدفتر

.نفسه فيها يُعرف قصيرة فقرة كتابة التعبير - 

Writing descriptive paragraph about your self  

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

  -: هي الدروس -  كاملة األولى الوحدة

 التطوع – وسلم عليه هللا صلى الرسول وصايا من – الحق الكتاب )

 – ومكروهاتها وسننها الصالة فرائض – المسلم حرمة – وانتماء عبادة

العالم خدمة في اإلمارات  ) 

 

 

For Non-Arab: 

1. The True Book [Surah Sajdah 1-12] 

2. Recommendations by Prophet Muhammad peace be 

upon him 

3. Volunteering an act of Worshiping 

4. Sanctity of Muslims 

[Page; 12-56] 



 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 
 

 
 مالحظات:

 

 الحقا خالل األسبوعين القادمين. سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (7A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف السابع :

 (  31 -26قصيدة تفاؤل وأمل  )  -1

 (  51-44برج خليفة   )  -2

 ( 77-72المبني للمجهول   )  -3

 الفعل الصحيح والمعتل   ) من الدفتر (  -4

 المثنى ) من الدفتر (   -5

 الطباق   ) من الدفتر(   -6

 التشبيه تام األركان   ) من الدفتر (   -7

 
For Non-Arab: 

 :  العرب لغير السابع للصف العربية اللغة امتحان مادة

 connect pronouns to verbs /باألفعال الضمائر ربط -1

  المثنى إلى المفرد تحويل -2

 والمربوطة المفتوحة التاء -3

 /Part of speech  الكالم أقسام -4

 

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

هي الدروس  -  كاملة   األولى الوحدة   

 من – الرحمن ظل في المستظلون – والنشور البعث )

تعالى هللا وحدانية أدلة – المصلين بشائر  –  

الفطرة سنن – تعالى هللا مراقبة )                             ) 

 

For Non-Arab: 

1. Resurrection and Raising up 

2. The people who will be in the shade of 

the Most Gracious 

3. Glad Tidings for those who pray 

4. Evidence of the oneness of Allah glory 

be to him 

[Page; 14-51] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 
 

 
 مالحظات:

 إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين.سيحدد موعد  .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 أخرى.يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية  .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9
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n 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (7B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف السابع :

 (  31 -26قصيدة تفاؤل وأمل  )  -1

 (  51-44برج خليفة   )  -2

 ( 77-72المبني للمجهول   )  -3

 الفعل الصحيح والمعتل   ) من الدفتر (  -4

 المثنى ) من الدفتر (   -5

 الطباق   ) من الدفتر(   -6

 التشبيه تام األركان   ) من الدفتر (   -7

 
For Non-Arab: 

 :  العرب لغير السابع للصف العربية اللغة امتحان مادة

 connect pronouns to verbs /باألفعال الضمائر ربط -1

  المثنى إلى المفرد تحويل -2

 والمربوطة المفتوحة التاء -3

 /Parts of speech  الكالم أقسام -4

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

  هي الدروس  -  كاملة   األولى الوحدة

 من – الرحمن ظل في المستظلون – والنشور البعث) 

  – تعالى هللا وحدانية أدلة – المصلين بشائر

الفطرة سنن – تعالى هللا مراقبة )                             ) 

 

For Non-Arab: 

1. Resurrection and Raising up 

2. The people who will be in the shade of 

the Most Gracious 

3. Glad Tidings for those who pray 

4. Evidence of the oneness of Allah glory 

be to him 

[Page; 14-51] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين.سيحدد موعد  .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 أخرى.يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية  .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (8A)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف الثامن : 

 (  34-28(  ) الديب شباب إلى)  قصيدة -1

 (  44-36(     )  نعمة أعظم)  قصة-2

 ( 79-74)     الحال -3

 (   الدفتر من)    الطباق -4

  (الدفتر من)    البليغ التشبيه -5

 
For Non-Arab: 

 مادة امتحان اللغة العربية للصف الثامن لغير العرب  : 
 /connect pronouns to verbsربط الضمائر باألفعال  -1

 تحويل المفرد إلى المثنى  -2

 التاء المفتوحة والمربوطة  -3

 / weather vocabularyمفردات  الطقس  -4

 / Parts of Speechأقسام الكالم  -5
 

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

 من األول الدرس+   المد أحكام درس بدون كاملة   األولى الوحدة -

                                                                                         (  القرية أصحاب) الثانية الوحدة

هي الدروس :                                                      

 – بالنيات األعمال -  وسلم عليه هللا صلى الرسول صدق )

األمن نعمة – الطيب الكسب – اإلخالص   

القرية أصحاب                                            ) 

 

For Non-Arab: 

1. Honesty of the Prophet peace be upon him 

[Surat Ya-Sin 1-12] 

2. Rules of Madd [Elongation] 

3. Acts are judged only by intentions 

4. Sincerity 

[Page; 12-50] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 
 
 

 
 مالحظات:

 

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 أي أعذار بالتأخير عن االمتحان.التقبل  .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة،  .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (8B)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف الثامن : 

 (  34-28(  ) بلالدي شباب إلى)  قصيدة -1
 (  44-36(     )  نعمة أعظم)  قصة-2
 ( 79-74)     الحال -3
 (   الدفتر من)    الطباق -4
 (   الدفتر من)    البليغ التشبيه -5

 
 

For Non-Arab: 

 مادة امتحان اللغة العربية للصف الثامن لغير العرب  : 

 /connect pronouns to verbsربط الضمائر باألفعال  -1

 تحويل المفرد إلى المثنى  -2

 التاء المفتوحة والمربوطة  -3

 / weather vocabularyمفردات  الطقس  -4

 / Parts of Speechأقسام الكالم  -5
 
 

For Nicol Covered Materials: 
 / Analyze words into sectionsتحليل الكلمات إلى مقاطع  -1

 /Self-introductionالتعريف بالنفس  -2

 المدود  -3

 التاء المفتوحة والمربوطة  -4

 
  

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 

 من األول الدرس+   المد أحكام درس بدون كاملة   األولى الوحدة

                                                                                         (  القرية أصحاب) الثانية الوحدة

هي الدروس :                                                      

 – بالنيات األعمال -  وسلم عليه هللا صلى الرسول صدق )

األمن نعمة – الطيب الكسب – اإلخالص   

                                         ). القرية أصحاب   - 

 

 

For Non-Arab: 

1. Honesty of the Prophet peace be upon him 

[Surat Ya-Sin 1-12] 

2. Rules of Madd [Elongation] 

3. Acts are judged only by intentions 

4. Sincerity 

[Page; 12-50] 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 



 International Jubilee Private School (2018-2019) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
First Term Arabic and Islamic Tests  

Grade:  (9)  

DAY \ DATE Subject  Covered Materials  

 

 

Sunday Nov 4,2018 

 

 

 

 

 (Arabic)اللغة العربية 

For All Students 

 

  

For Arab: 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف التاسع : 

 (  29-26)  مولودا غذوتك قصيدة-1
 ( 47-44)  المناورة قصة -2
 :  التالية الدروس( 149 -118 صفحة من)  -3
    الفاعل اسم -1
          المفعول اسم -2
  الصرفي الميزان -3
  البليغ التشبيه -4
  الحال -5

For Non-Arab: 

 
 مادة امتحان اللغة العربية للصف التاسع غير العرب  : 

 Professions /المهن -1

 connect pronouns to verbsربط األفعال  بالضمائر المنفصلة  -2

 تحويل المفرد إلى المثنى  -3

 التاء المفتوحة والمربوطة -4

 /Parts of speechأقسام الكالم   -5

 

Monday  Nov 5, 2018 
  اإلسالمية التربية 

Islamic For All Students 

For Arab: 
( في 59-14)  صفحة   مادة امتحان التربية اإلسالمية للصف التاسع من

  الدروس التالية  :

نص قرآني ) مع هللا ورسوله وولي األمر (  -1  

حديث السبع الموبقات  -2  

هللا الغفور العدل  -3  

التناصح في اإلسالم  -4  

الزكاة  -5  

 

For Non-Arab: 

1. In the holy presence of Allah, His Messenger and 

the ruler 

2.  The Seven Grave sins 

3. The Forgiving [Ghafour Lord] 

4. Exchanging Advice in the Islam 

5. Zakat [alms- giving in Islam] 

[page; 12-65] 
 



Notes: (Please read carefully): 

1. The Social studies exam will be scheduled later in the next two weeks. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. Full day attendance. 
6. Wearing School uniform is must. 
7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 
9. All the parents are kindly requested to pay the complete fee for the First term 2018-2019 before the tests. 

 
 
 
 
 

 
 مالحظات:

 سيحدد موعد إمتحان التربية الوطنية الحقا خالل األسبوعين القادمين. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3

 لطالب المتغيبين.ليعاد االمتحان ال .4

 سيكون دوام رسمي وكامل  .5
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 إلكترونية أخرى.يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة  .7
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .8

 . 2018-2019الرجاء من أولياء األمورالتكرم باستكمال قسط الفصل األول من العام الدراسي   .9

 
 

School Administration 
 


