
International Jubilee Private School (2014-2015) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
3rd TERM EXAMINATION SCHEDULE 

Grade:  (7)  
 

DAY \ DATE ATTENDANCE TIME SUBJECT MATERIAL COVERED 

Sunday 

June 14, 2015 
11:30 am –9:30 am  

HMH Science 

Standardized Test 

  

Check the practice sheet in the online 

System. 

Monday  

June 15, 2015 

11:30 am –9:30 am  HMH English 

Standardized Test 

 

Check the practice sheet in the online 
System. 

Tuesday June 

 16, 2015 

11:30 am –9:30 am  HMH Mathematics 

Standardized Test 

 

Check the practice sheet in the online 
System. 

Wednesday 

 June 17, 2015 

11:30 am –9:30 am  ARABIC National Test 
امتحان اللغة 
 العربية)وزارة(

 

Check the practice sheet in the online 
System. 

 فقط(.مادة الفصل الثالث)للطالب العرب 
Arab Students Only 

Notes: (Please read carefully): 
 

1. Parents are kindly request to complete the annual school fees before the 1st day of exams. 
2. No excuses for lateness. 
3. No excuses will be accepted in the absence of the student. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
5. The Exams will start at 9:30 am daily, new morning bus will be given to the students starting 

for June 14, 2015, then the students will leave by buses at 11:30 am. 
6. For Waiting Rooms Students, the parents are kindly request to come and pick the students by 

11:30 am maximum. 

     7. Wearing School uniform is must. 
     8. Mobiles are not allowed at all. 

9. The student should bring all the required stationary. 
10. Using White Corrector and the calculator is not allowed. 
11. The school has trained the students for the standardized tests style all over the year. 
12. Some Practice Sheets will be added to the online system, solving such sheet independent ally 

(with the help of the school online resources and internet resources) will help the students to 
get better scores in the standardized tests. 

 
 مالحظات:

 يرجى من أولياء األمور الكرام المسارعة لتسديد القسط المدرسي الكامل قيل بداية االمتحانات. .1
 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .2
 التقبل أعذار للمتغيبين. .3
 يعاد االمتحان لطالب المتغيبين.ال .4
صباحاً، وعليه سوف يتم إعطاء مواعيد جديدة صباحاً ابتداًء من يوم  9:30سيبدأ االمتحان يوميا الساعة  .5

 . 11:30، وسيقوم الطالب بمغادرة المدرسة متجهين إلى المنزل الساعة  14-6-2015األحد 

 كحد أقصى. 11:30الرجآء من أولياء أمور طالب االنتظار أخذ أبنائهم من المدرسة الساعة  .6
 يجب إرتداء الزي المدرسي يومياً. .7
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .8
 على الطالب االلتزام باحضار جميع أدواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(. .9

 والمبيض غير مسموح.استخدام اآللة الحاسبة  .11
 لقذ قامت المدرسة بتدريب الطالب طوال العام على كيفية حل االمتحانات المعيارية. .11
باستقاللية)باستخدام مصادر موقع  بعض أوراق العمل سيتم وضعها في موقع المدرسة التعليمي، حل هذه األوراق .12

 ج أفضل في االمتحان المعياري.سيساعد الطالب على الحصول على نتائ المدرسة التعليمي واالنترنت(
 

School Administration 


