
 
Dear Parent, 
 

We would like to notify you that the final exams will start at school for all 
the classes From Starting Thursday 16/2/2023 during the school day hours.  

Starting from Sunday 19/2/2023, students' written exams will be start at 
7:00 a.m. Students have to be at the school campus from 6:45 a.m.… the end of 
the exam will be according to the exam schedule. 
 

Kindly adhere to the following rules: 
 

1. Absence and delay are 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. 

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 19/2/2023, the school is not responsible for students who stay at 

campus after the exam time, so kindly pick up your children on time. 
 

   المكرم و األمر : 
  

ة   الفصل ارات  االخت أن  علما  م  ط دأ نح الموافق  س س  الخم يوم  من  الصفوف  لجميع  ا    حضور
اير    ١٦  ار  من م و   ٢٠٢٣ ٢ ١٩وابتداًء من يوم  األحد الموافق    خالل الدوام الدرا ،م    ٢٠٢٣ف دأ االخت س

احا    ٠٠: ٧الساعة   احا   ٤٥: ٦كون الحضور الساعة    أنع  ص ارات.   ،  ص قا لجدول االخت ار ستكون ط ة االخت   ونها
 

ما  : ن ام   - رجو االل
اب  اتا   منع منعا  -١ ة    والتأخ   الغ ارات النهائ ام االخت أنه لن يتم إعادة  خالل أ موافقة أ، علما  ار إال  ي اخت

م  .    إدارة التعل
ات  -٢ خروج الطالب  الطال سمح  عد انتهاء موعد اللجان  وال  ات موحد للجميع وذلك  خروج الطالب  الطال

ا.  ل هذا الموعد نهائ  ق
ل طالب  -٣ ة الخاصة  ة لها –إحضار األدوات المدرس ارات المطل ة  االخت  .   اآللة الحاس
ت -٤ ال ام  جب االل القلم األزرق الجاف  الصفوف من الرابع إ الثا ع  ة  القلم الرصاص). ا ة  تا منع ال  )  
ارات.  -٥ ام االخت ارتداء الزي المدر خالل أ ات  ام الطالب الطال  نؤكد ع ال
الطالب   -٦ عن  غ مسئولة  ات     المدرسة  الجدول؛الطال المحدد  اللجان  موعد  انتهاء  م   عد  من ير  لذا 

م  الوقت   المحدد. الحضور الصطحاب أبنائ
 



 

 

Date Time Subject Requirements 

Thursday 
16/02/2023 

During 
school day 

العلوم  
 اإلسالمية 

د األسماء والصفات ص  ١         ١١٧- ١١٤ـ توح
ه وسلم ص  ٢ اس الن ص هللا عل   ١٤١-١٤٠ـ ل
مم ص  ٣ انة الصالة ص   ٤                             ١٦٦-١٦٤ـ درس الت   ١٧٠-١٦٨ـ م

ات المنجزة و أوراق العمل   المطلوب :  دا مع التدر رة الدروس المحددة ج   مذا

Sunday 
19/02/2023 

7:00 a.m  
To  

8:30 a.m 
English 

Into Reading Ten Suns” pp. 123-137 + Related Booklet + Unseen Passage 
Know It, Show It 
Critical Vocabulary p. 158 
Comprehension Skills Literary Elements p.163 
Grammar Practice Workbook 
Lessons 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 pp.91-93  
Lessons 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 pp. 96-98 
Decoding pp. 141, 149 

Monday 
20/02/2023 

7:00 a.m  
To  

9:00 a.m 
Science 

U7 L1 what are physical properties of matter? P.351 -359 P.362-366 
U7 L4 what are states of water? P.373-382     
UNIT 7 REVIEW P.385-388 
U8 L1 what are some physical changes?  P.391- 397  P.400-402 
Given worksheets 

Tuesday 
21/02/2023 

 

7:00 a.m  
To  

9:00 a.m 

Social 
Studies Unit 4 Lessons 1,2,3,4 pp. 88-103 

Sunday 
26/02/2023 

7:00 a.m  
To  

9:00 a.m 
Math  

Chapter: 6  L: 2 , 3 , 4 ,7 , 8 
Chapter: 7 L: 5 , 6 , 7, 8 , 9  
+ All the exercises that are related to the book 

9:00 a.m 
 To 

 10:00 a.m 
ات   اجتماع

ال سطح األرض صـ  ١ ١٢٢،  ١٢١،  ١٢٠ ، ١١٨درس أش   
١٢٥  إ ص  ١٢٣  ص  من   درس دوران األرضـ  ٢  
١٢٩،  ١٢٧،  ١٢٦درس دوران القمر حول األرض صـ  ٣  

ات المنجزة و أوراق العمل   دا مع التدر رة الدروس المحددة ج  المطلوب : مذا

Monday 
27/02/2023 

7:00 a.m 
 To 

 9:00 a.m 
 اللغة العربية  

حرف الالم ص  ٢       ٤٢ـ درس مدين ص  ١ دوءة  لمات الم ٥٢ـ دخول ( أل ) ع ال  
ه ص  ٥          ٧٨ـ الفاعل ص     ٤          ٦٦ـ أنواع الفعل ص ٣ ٨٧ـ المفعول   

ات المنجزة و أوراق العمل دا مع التدر رة الدروس المحددة ج    المطلوب : مذا

 

  

To: Grade (4)-Boys Section From Administration Subject Final Exam Requirements Term (2) 

ار الفصل الدرا الثا   الصف   الرابع ع   المطلوب الخت ــــخ   م ٢٠٢٣-١-٢ الموض  القسم  البن   التار


