
International Jubilee Private School (2014-2015) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
1st TERM EXAMINATION SCHEDULE FOR ARABIC SUBJECTS  

 
Grade:  (8 A, B)  

 
DAY \ DATE ATTENDANCE TIME SUBJECT MATERIAL COVERED 

Sunday 

Nov 2, 2014 
Full Day Attendance. 

Social 

وطنيهتربية   

Geography جغرافياو   

and History وتاريخ for Arab 

Students Only 

(  لجغرافيا( الدرس االول + الدرس الثاني اما ) ا تاريخ )

التربية الدرس االول + الدرس الثاني + الدرس الثالث اما )

 الوطنية(

 الدرس االول + الدرس الثاني

Monday  

Nov 3, 2014 
Full Day Attendance. 

      Islamic Education               

                تربية إسالمية

    for all students 

 .74الى ص 01ص من :

Non-Arab: Chapter 1  (Written) 

Prophets & Messenger ( Page A2) 

Chapter 2. (Written) 

Yum-Ul-Qiyamah (The Day of Judgment.) 

Page A8 

Tuesday Nov 

 4, 2014 
Full Day Attendance. 

 اللغة العربية       

امالء وخط وتعبير                

Arabic Dictation and 

Handwriting  (For all 

students) 

Arabخارجي: 

Non-Arabيوم حار،طارت النخله إلى بركة ماٍء  : في

لتشرب،فوقعت في الماء. حاولت النحله الخروج من الماء فلم 

 تقدر. حاولت مره ثانية ومرة ثالثة فلم تقدر

Wednesday 

 Nov 5, 2014 
Full Day Attendance. 

        اللغة العربية

      Arabic (For all students)            

 واالستيعاب:دروس الفهم 

 85ص-79ومن ص07ص  9ومن ص-74ص

 دروس النصوص:

 04ص

 دروس النحو:

 70ص

Thursday 

 Nov 6, 2014 
Full Day Attendance. تسميع قرآن وحديث شريف 

Arab: (71-0سورة الكهف)  

Non-Arab: Quran Part. (Oral) 

Surah Zalzalah 

Hadith Part (Oral) 

Search the Hadeeth page B-15 about Yum-ul-

Qiyyamah, Prophets & Messengers. 

Notes: (Please read carefully): 
 

1. No excuses for lateness. 
2. No excuses will be accepted in the absence of the student. 
3. No Exam will be repeated for the absent student.  
4. The Exams will be mostly at the first Sessions.                      
5. 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 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. 

9. Using White Corrector and the calculator is not allowed. 
 

 مالحظات:
 بالتأخير عن االمتحان.التقبل أي أعذار  .1
 التقبل أعذار للمتغيبين. .2
 يعاد االمتحان لطالب المتغيبين.ال .3
 ستكون االمتحانات غالباً في الحصص األولى. .4
ويتم احضار الكتب حسب الجدول اليومي المدرسي وال يحق تكون أيام االمتحانات أيام دوام رسمي كامل  .5

 ))حيث يعتبر هذا االمتحان تقييم مستمرألي طالب مغادرة المدرسة قبل نهاية الدوام المدرسي. 
 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
 استخدام اآللة الحاسبة والمبيض غير مسموح. .9
 

School Administration 


