
 

 

 

Horizon International School 

 
Dear Parent,  

We would like to notify you that the final exams will start at school for all the 
classes From 28/2/2022 till Thursday 3/3/2022 during the school day hours. Starting 
from Sunday 6/3/2022, students' written test will be start at 7:30 a.m, the end of the 
exam will be according to the test schedule. 

Kindly adhere to the following rules: 
1. Absence is prohibited during the final exams, be advised that the student cannot redo 

the test unless they provide a permission from the Ministry of Education. 
2. The students’ dismissal for both sections will be after the exam time; students can never 

leave before this time. 
3. Students are required to bring their own stationery and mathematical instruments, 

kindly adhere to the precautionary measures :keep your mask on, and keep distance..  
4. Students of Grade 4→ 12 must use blue pens only. Pencils are not allowed. 
5. Students must wear the school uniform during the test days.  
6. Starting from 6/3/2022, the school is not responsible for students who stay at campus 

after the exam time, so kindly pick up your children on time. 
7. The Third Term will commence on Sunday, March 20,2022. 

 املكرم ولي األمر :  

اىل يوم م 2022فرباير  28حنيطكم علمًا بأن االختبارات الفصلية  ستبدأ حضوريا جلميع الصفوف من تاريخ 

م سيبدأ االختبار   6/3/2022األحد املوافق خالل الدوام الدراسي ،  وابتداًء من يوم  م  3/3/2022اخلميس املوافق 

 صباحًا ونهاية االختبار ستكون طبقًا جلدول االختبارات. 7:30من الساعة 

 -نرجو االلتزام مبا يلي :

، علمًا بأنه لن يتم اعادة أي اختبار اال مبوافقة ادارة مينع منعا باتا الغياب خالل أيام االختبارات النهائية  -1

 التعليم.

خروج الطالب / الطالبات موحد للجميع وذلك بعد انتهاء موعد اللجان  وال يسمح خبروج الطالب /  -2

 الطالبات قبل هذا املوعد نهائيًا.

 .  وااللتزام بالتباعد إحضار األدوات املدرسية وااللتزام باالجراءات االحرتازية من ارتداء الكمامة -3

) مينع الكتابة بالقلم الصفوف من الرابع اىل الثاني عشر جيب االلتزام بالكتابة بالقلم األزرق اجلاف  -4

 الرصاص(.

 نؤكد على التزام الطالب/ الطالبات بارتداء الزي املدرسي خالل أيام االختبارات. -5

وعد اللجان احملدد باجلدول؛لذا يرجى منكم املدرسة غري مسئولة عن الطالب / الطالبات بعد انتهاء م -6

 احلضور الصطحاب أبنائكم يف الوقت احملدد.

  .2022  مارس 20أول يوم للفصل الدراسي الثالث هو األحد  -7
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Horizon International School 

 To: Grade (7) - Boys Section       

From: Administration 

Subject: Final Exam Requirements Term (2) 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Date Time Subject Requirements 
Monday  

28/02/2022 

During  
the school day 

Social 
Studies 

Unit 4  L. 1.2.3.4. 

Wednesday 
02/03/2022 

 
 

Math 
Algebra 1 : 2.4 / 2.5 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 5.1 / 5.2+ 
All the exercises that are related to the book 

Thursday  
03/03/2022 

 
 

Biology 

Unit 2  
L.3 Sexual and Asexual Reproduction 
L.4 Heredity 
L.5 Punnet square and pedigree 
+ Given worksheets 

Sunday 
06/03/2022 

7:30A.m To 9:30A.m Physics 

Ch.13 – Sec 1 work, power, and machines 
Ch.13 – Sec 2 Simple machines 
Ch.13 – Sec 3 What is energy? 
Ch.13 – Sec 4 Conservation of energy 
+ Given worksheets 

9:30A.m To 10:30A.m  اجتماعيات 

 14 ص اإلسالم  ظهور قبل العربية الجزيرة شبه درسـ  1
 22 ص البعثة قبل  سلم و عليه هللا صلى  محمد النبي حياة درسـ  2
 29 ص  الدعوة و الوحي نزول درسـ  3

 بشكل جيد مع مذاكرة التدريبات الُمجاب عنها  الدروس السابقةمذاكرة  المطلوب:

Monday 
07/03/2022 

7:30A.m To 9:30A.m English 

Literature. Science Article: "Living in the Dark" + Commentary: "Why Exploring 
the Ocean Is Mankind's Next Giant Leap" + guiding questions + all given 
materials+ unseen passage (skills: Themes and setting, internal conflict, Make 
Inferences) 
Grammar. Module 9: Using Verbs Correctly 
Vocab. Part 1: lessons 17-19 + part 2 lessons 8-9  

Tuesday 
08/03/2022 

7:30p.m To 9:30A.m  اللغة العربية 

 ) من كتاب الفصل األول(.  210إلى  205الناسخة ص الحروف  .1
 )من كتاب الفصل الثاني(.  32إلى   29ص من األسماء المعرب والمبني  .2
 ) من كتاب الفصل الثاني(.  38إلى  33الجر بحرف الجر ص  .3
 ) من كتاب الفصل الثاني(.  69إلى  66لمن تبتسم الحياة ص  .4
 فصل الثاني(.)من كتاب ال 81إلى  78النص الشعري الشمعة ص  .5

 المطلوب :مذاكرة الدروس مذاكرة جيدة مع تدريبات الكتاب

Wednesday 
09/03/2022 

7:30A.m To 9:30A.m Chemistry 

Ch.3-L.4 Behavior of Gases 

Ch.1-L.2 The way science works 

Ch.4-L.1 The development of atomic theory  

+ Given worksheets 

9:30A.m To 10:30A.m 
العلوم  
 اإلسالمية 

 16ـ الهداية و أنواعها  أسبابها و موانعها ص  1
 76( سورة العنكبوت ص  9ـ  1ـ تفسير اآليات من )  2
 142( ص  1ـ حديث صفات المنافقين )  3

 المطلوب : مذاكرة الدروس السابقة جيدا و التدريبات المنجزة عليها . 
 

 

7:30A.M To 9:30 A.M

7:30A.M To 9:30 A.M
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