
International Jubilee Private School (2016-2017) 
American Syllabus 

_____________________________________________ 
Obligatory Subjects Interval Tests (3rd Term) 

 جدول اختبارات المواد العربية
Grade:  (2B) 

DAY \ DATE ATTENDANCE TIME SUBJECT Covered materials (مادة اإلختبار( 

Sunday May 

21, 2017 
Full Day Attendance. 

 

 

Arabic ( اللغة العربية) 

All Students 
 

109إلى صفحة  86.من صفحة 1  

. المهارات اإلمالئية والنحوية : الالم الشمسية والقمرية ، التنوين 2

 ، همزة القطع ، التاء المربوطة والتاء المفتوحة .

109صفحة –. فقرة اإلمالء: إ قرأ بطالقة 3  

 
For non-Arab students from page 131 to page 155 

 
 

Tuesday May 

23, 2017  
Full Day Attendance. 

 

Islamic Studies  التربية(

 اإلسالمية(

All Students 

 

 

 121إلى  68من صفحة 
 

For non-Arab students from page D 18 to page E47 

 

Wednesday  

May  24, 

2017  

 

Full Day Attendance. 

Social Studies ( تربية

 ) وطنية

Arab only 

 

 

 35الى  14من صفحة 

 
 
 
 
Notes: (Please read carefully): 
 

1. No excuses for lateness. 
2. No excuses will be accepted for the absence of the student. 
3. Exams will be held in the same subject session. 
4. No Exam will be repeated for the absent student.                       
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 and Portfolios should be 
brought according to the daily schedule. 

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 2016-2017 fees before the tests start. 
 

 مالحظات:
 

 التقبل أي أعذار بالتأخير عن االمتحان. .1
 التقبل أعذار للمتغيبين. .2
 سيتم عقد اإلمتحانات حسب الجدول الدراسي . .3
 يعاد االمتحان لطالب المتغيبين.ال .4
حسب الجدول اليومي  و دفاتر اإلنجاز ويتم احضار الكتبتكون أيام االمتحانات أيام دوام رسمي كامل  .5

 مدرسة قبل نهاية الدوام المدرسي.المدرسي وال يحق ألي طالب مغادرة ال
 على الطالب ارتداء الزي المدرسي. .6
 يمنع احضار الهاتف النقال أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. .7
 دواته)قلم، ممحاة، مسطرة....ألخ(.على الطالب االلتزام باحضار جميع أ .8

 قبل بدء االختبارات. بالكامل 2017-2016قسط الفصل الدراسي للعام  الالرجاء من أولياء األمورالتكرم بدفع  .9

School Administration 


