
International Jubilee Private School (2014-2015) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
3rd TERM  EXAMINATION SCHEDULE 

Grade:  (2A, B, C) 
Arabic Subjects 

DAY \ DATE ATTENDANCE TIME SUBJECT MATERIAL COVERED 

Sunday 

May 31 
Attendance. Full Day 

 تربية وطنية 

Social studies for all 
87وحتى ص 78المشاريع من ص–الوحدة الرابعة   

Monday  

June 1 
Full Day Attendance. Islamic Non Arab 

Unit E 
 exam from first three lessons from unit E 

(Allah loves Kindness),(Ithaar and Caring),(I 
obey my parents 

Tuesday  

June 2 
Full Day Attendance. 

 اللغة العربية

Arabic for all students 

اختبار الوحدة الخامسة في الدروس التالية )  -
 طارق ولعبة الكرابي+ المضاف إليه + ظروف 

 المكان  + نشيد هيا نلعب + المهارات السابقة التي أخذت (   

Revision Sheet will be sent with Non Arabs 

Wednesday 

 June 3 
Full Day Attendance. 

  اإلمالء والخط والتعبير-اللغة العربية

Arabic Dictation and 

Handwriting for all students 

  51من درس طارق ولعبة الكرابي ص 

 شيئاً .( إلى أتذكر أنني لعبت  -----من قال طارق : ليتني لم ألعبها    

this sentence:Dictation will be in  
 الشمس ساطعة 

Thursday 

 June 4 
Full Day Attendance. تسميع قران وحديث 

 سورة الفلق وسورة الزلزلة 

 حديث)أحب إلخواني ما احب لنفسي(
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. The Exams days will be full days according to the students’ daily schedule,   and it is not 

allowed for any student to leave before the end of the usual day. Books and Portfolios should 
be brought according to the daily schedule. As this considers: Continuous Assessment. 

     6. Wearing School uniform is must,  

     7. Mobiles are not allowed at all. 
8. The student should bring all the required stationary. 

 
 

 مالحظات:
 

 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .1
 التقبل أعذار للمتغيبين. .2
 يعاد االمتحان لطالب المتغيبين.ال .3
حسب الجدول اليومي  و دفاتر اإلنجاز الكتبويتم احضار تكون أيام االمتحانات أيام دوام رسمي كامل  .4

)حيث يعتبر هذا االمتحان المدرسي وال يحق ألي طالب مغادرة المدرسة قبل نهاية الدوام المدرسي. 
 )تقييم مستمر

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

 

School Administration 
 


