
 

 

 

Horizon International School 

 
Dear Parent, 

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

12/6/2022 till Tuesday 14/6/2022 during the school day hours. Starting from Sunday 19/6/2022, 

students' written test will be start at 6:30 a.m., the end of the exam will be according to the test 

schedule. Students must attend to school no later than 6:15 am. 

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 19/6/2022, the school is not responsible for students who stay at campus after the exam 

time, so kindly pick up your children on time. 

 

 لمكرم ولي األمر :  ا

إلى يوم م  1211يونيو  21من تاريخ ستبدأ حضوريا لجميع الصفوف  االختبارات الفصليةبأن  نحيطكم علما

سيبدأ  21/6/1211خالل الدوام الدراسي ،  وابتداًء من يوم  األحد الموافق م  1211يونيو 21الثالثاء الموافق 

لجدول  االختبار ستكون طبقا ونهايةصباحا ؛  6:26ن يكون الحضور الساعة أعلى صباحا  2::6االختبار  من الساعة 

 االختبارات.

 -: نرجو االلتزام بما يلي

 ي اختبار إال بموافقة إدارة التعليم.أبأنه لن يتم إعادة  ، علمايمنع منعا باتا الغياب خالل أيام االختبارات النهائية  -1

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

 .الموعد نهائيا

 .  إحضار األدوات المدرسية وااللتزام باإلجراءات االحترازية من ارتداء الكمامة وااللتزام بالتباعد -3

 ) يمنع الكتابة بالقلم الرصاص(.الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر يجب االلتزام بالكتابة بالقلم األزرق الجاف  -4

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

لذا يرجى منكم الحضور  بعد انتهاء موعد اللجان المحدد بالجدول؛/ الطالبات المدرسة غير مسئولة عن الطالب  -6

 الصطحاب أبنائكم في الوقت المحدد.
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Horizon International School 

 To: Grade (6) - Boys Section       

From: Administration 

Subject: Final Exam Requirements Term (3) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Date Time Subject Requirements 

Sunday 
12/06/2022 

During school day Science 

Book F 

Unit 1 

L.2 The water cycle P.16 - 25 

L.3 Surface water and ground water P.32- 41 

Unit 3 

L.1 The Atmosphere P.106-113 

L.2 Energy transfer P.116-127 +Given Worksheets 

Monday 
13/06/2022 

During school day العلوم اإلسالمية 

                          ::2ـ صدقة التطوع ص  2

 16و نتائج القيام بها ص  ملسو هيلع هللا ىلصـ حقوق الرسول   1

  66ص  ملسو هيلع هللا ىلصـ درس مواقف من حفظ الله لنبيه  :

 2:1ـ الصيام ) مكانته  حكمه ( ص  1

 المطلوب : مذاكرة الدروس المحددة و التدريبات المنجزة عليها 

Tuesday 
14/06/2022 

During school day 
Social 

Studies 
Unit 6 lessons 1, 2, 3, 4 

Sunday 
19/06/2022 

6:30 a.m To 8:30 a.m Math 

Ch 11 : L : 3 , 4 , 6  

Ch 12 : L : 3 , 4 , 6 , 7  

Ch 13 : L : 1  +All the exercises that are related to the book 

8:30 a.m To 9:30 a.m اجتماعيات 

 61ص  12:2ـ برامج تحقيق رؤية المملكة  2

 :6ـ برنامج جودة الحياة ص  1

 66 ص البشرية القدرات تنمية ـ برنامج :

 المطلوب : مذاكرة الدروس المحددة و التدريبات المنجزة عليها 

Monday 
20/06/2022 

6:30 a.m To 8:30 a.m  اللغة العربية 

 261:  266الوظيفة النحوية)جزم الفعل المضارع( ص  -2

 261: 216الوظيفة النحوية)نصب الفعل المضارع( ص  -1

 262:  266الصنف اللغوي)المشتقات/ اسم الزمان واسم المكان( ص  -:

 216:  2:2الظاهرة االمالئية ص  -1

 266:  266النص الشعري ص  -6

 212:  226نص الفهم القرائي ص  -6

  المطلوب : مذاكرة الدروس المحددة جيدا و التدريبات المنجزة في الكتاب. -7

Tuesday 
21/06/2022 

6:30 a.m To 8:30 a.m English 

RCV .  L. 22 “First to Fly” + the related booklet + unseen passage (skills: 

Conclusions and Generalizations, Compare and Contrast) + the online 
assignment  

Grammar. Lesson 26 “Tittles and Abbreviations” RNB pp. 354, 355, 

356, 358 + Lesson 28 “Commas in Sentences” RNB pp. 376, 377, 378, 
380  

Spelling. Lesson 25 “Word Parts” RNB pp.340, 341, 342 +  

Lesson 26 “Words from Other Languages” RNB pp.351, 352, 353 

Vocabulary. Part 1 Lesson 27 
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