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Dear Parent, 

        We would like to notify you that the final exams will start at school for all the classes 

From Sunday 13/11/2022 during the school day hours.  

Starting from Sunday 20/11/2022, students' written test will be start at 7:00 a.m., Students 

has to be at the school campus from 6:45 a.m.… the end of the exam will be according 

to the test 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 20/11/2022, the school is not responsible for students who stay at campus 

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

المكرم ولي األمر :   

 بأن االختبارات الفصلية  ستبدأ حضوريا لجميع الصفوف من يوم االحد الموافق 
ً
نحيطكم علما

سيبدأ االختبار  م  2022/ 11/ 20وابتداًء من يوم  األحد الموافق    خالل الدوام الدراسي ، م  2022نوفمبر    13
   00  7من الساعة  

ً
   45  6ن يكون الحضور الساعة  أعىل    صباحا

ً
 لجدول  ؛    صباحا

ً
ونهاية االختبار ستكون طبقا

 االختبارات. 

ام بما يلي :  ز  - نرجو االلت 

1-  
ً
منعا    يمنع 

ً
النهائية    والتأخب    الغياب  باتا االختبارات  أيام  إعادة  خالل  يتم  لن  بأنه   

ً
علما إال أ،  اختبار  ي 

بموافقة إدارة التعليم. 

خروج الطالب / الطالبات موحد للجميع وذلك بعد انتهاء موعد اللجان  وال يسمح بخروج الطالب /  -2
 .
ً
الطالبات قبل هذا الموعد نهائيا

ي االختبارات المطلوبة لها .  –حضار األدوات المدرسية الخاصة بكل طالب ا -3
اآللة الحاسبة ف 

بالكتا -4 ام  االلب   ي عشر يجب 
الثان  إىل  الرابع  الجاف  الصفوف من  األزرق  بالقلم  بالقلم بة  الكتابة  يمنع   (

 الرصاص(. 
ام الطالب/ الطالبات بارتداء الزي المدرسي خالل أيام االختبارات.  -5 نؤكد عىل الب  

لذا يرجر منكم    بعد انتهاء موعد اللجان المحدد بالجدول؛الطالبات    / المدرسة غب  مسئولة عن الطالب   -6
ي الوقت ا

 لمحدد. الحضور الصطحاب أبنائكم ف 
  

https://catalog.cognia.org/
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To: Grade (6) - Boys Section       

From: Administration 

Subject: Final Exam Requirements Term (1) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Date Time Subject Requirements 

Sunday 
13/11/2022 

During school day 
العلوم  
 اإلسالمية 

ك ص   1    26ـ معن  الشر
ام الصغب  و تقدير الكبب  ص  2 43ـ احب   
74ـ حكم صالة الجمعة و صفتها ص  3  
77ـ مستحبات الجمعة ص  4  

المطلوب   مذاكرة الدروس المحددة جيدا مع التدريبات المجاب 
 عنها . 

Tuesday 
15/11/2022 

During school day Science 

Book H- Unit 1 (Matter) – L4 Pure Substances and Mixtures (P.52-63)  

Book H- Unit 1 (Matter) – L5 States of Matter (P.66-73)  

Book H- Unit 1 (Matter) – L6 Changes of State (P.76-87) 

Given worksheets 

Thursday 
17/11/2022 

During school day 
Social 

Studies 
Unit 2 Lessons 1,2,3,4 pp.36-51 + Worksheet 

Sunday 
20/11/2022 

7:00 a.m To 9:00 a.m Math  

Chapter 1L: 9 

Chapter 2 L: 4 , 9 

Chapter 3 L: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 

All the exercises that are related to the book 

9:00 a.m To 10:00 a.m  اجتماعيات 

40األوىل ص ـ أئمة الدولة السعودية  1  
46ـ معارك الدفاع عن الدولة ص   2  
58ـ تأسيس الدولة السعودية الثانية ص  3  

ا مع التدريبات و األنشطة المجاب عنها 
ً
 المطلوب   مذاكرة الدروس السابقة جيد

Monday 
21/11/2022 

7:00 a.m To 9:00 a.m   اللغة العربية 

ي هللا عنه ـ ص  1
41ـ أبو بكر الصديق ـ رض   

48ـ األسلوب اللغوي ) المدح و الذم ( ص  2  
57ـ همزتا القطع و الوصل و همزتا ) ابن ـ ابنة ( ص  3  
65ـ األفعال الناسخة ) كان و أخواتها ( ص  4  
ي ص  5

71ـ الصنف اللغوي ) المشتقات ( اسم الفاعل و اسم المفعول من الفعل الثالن   
ا وم

ً
راجعة التدريبات المنجزة بعد كل درس . المطلوب   مذاكرة الموضوعات السابقة جيد  

Tuesday 
22/11/2022 

7:00 a.m To 9:00 a.m English 

Into- Reading: “The Boy Who Invented the TV” pp. 150-164 + Related 

Booklet+ Unseen Passage Know It, Show It  Critical Vocabulary p.55 Generative 

Vocabulary p. 59 Comprehension Skills pp. 57, 60, 61 

Grammar  pp. Linking Verbs pp. 40, 41, The Adverb pp. 44, 45  The Prepositional 

Phrases pp. 48, 49 

Decoding  pp. 28, 32, 72 , 77 
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