
 

 

 
 

Accepted Pages For the First Term Exam of A\C 2020-2021 
 

Date: 12/11/2020                                                                                          

 

 

Class: 5A 

 ةاللغة العربي
هن كتاب الطالة 98,  97صفحح    2020 -11-17القراءج اإلختثاريح يىم الثالثاء تتاريخ   

.2020-11-18اختثار اإلستواع يىم األرتعاء تتاريخ   

( 115)  فحح ( إلى ص 74) فحح دروس القراءج : قصح ) حىخ على الشاطئ  ( في كتاب الطالة هن ص  

( 33)  فحح( إلى ص 30)  فححوكتاب النشاط  هن ص                       

(  141)  فحح( إلى ص 138)  فححالنحى : درس ) ضوائر الرفع الوتصلح (  في كتاب الطالة هن ص  

(  43 ، 42)  فححو في كتاب النشاط  ص          

65،  64 ححفدرس ) تعزيز : الجولح االسويح والجولح الفعليح ( في كتاب النشاط ص          

(67، 66( وص ) 45، 44اإلهالء :  الهوزج الوتىسطح على األلف والىاو .. في كتاب النشاط ص )   

 التربية اإلسالمية 

 اإلسراء والمعراج –صالة الجماعة  –سورة التكوير 

English  
Spelling book pages 12-17. 
Learner’s book pages 22-27, 34-39. 
Activity book page 19-31. 
Vocabulary cloze pages 22-24. 
Simple, Compound and Complex Sentences. 
Unseen comprehension. 
Creative writing (email). 

 Math  
Collin’s Work book: 

Unit 3: Decimals 1. Pg. no: 26 – 33 

Unit 4: Decimals 2: Pg. no: 34 – 41 

Unit 5: Fractions: Pg. no: 42 – 57 

Science  
 Learners book :  

lesson 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7(what you have learnt +questions ) 

Activity book:pg16-18-19-20-21-24-25 

Islamic studies(Non -Arab):   Pg. # 70 to 101 

Social Studies :   pages, 12 to 19, 24 to 35 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Accepted Pages For the First Term Exam of A\C 2020-2021 
 

Date: 12/11/2020                                                                                          

 

 

 
Class: 5B 

 ةاللغة العربي
هن كتاب الطالة 98,  97صفحح    2020 -11-17القراءج اإلختثاريح يىم الثالثاء تتاريخ   

.2020-11-18اختثار اإلستواع يىم األرتعاء تتاريخ   

( 115)  فحح ( إلى ص 74) فحح دروس القراءج : قصح ) حىخ على الشاطئ  ( في كتاب الطالة هن ص  

( 33)  فحح( إلى ص 30)  فححوكتاب النشاط  هن ص                       

(  141)  فحح( إلى ص 138)  فححالنحى : درس ) ضوائر الرفع الوتصلح (  في كتاب الطالة هن ص  

(  43 ، 42)  فححو في كتاب النشاط  ص          

65،  64 فححدرس ) تعزيز : الجولح االسويح والجولح الفعليح ( في كتاب النشاط ص          

(67، 66( وص ) 45، 44اإلهالء :  الهوزج الوتىسطح على األلف والىاو .. في كتاب النشاط ص )   

 التربية اإلسالمية 

 اإلسراء والمعراج –صالة الجماعة  –سورة التكوير 

English  
Spelling book pages 12-17. 
Learner’s book pages 22-27, 34-39. 
Activity book page 19-31. 
Vocabulary cloze pages 22-24. 
Simple, Compound and Complex Sentences. 
Unseen comprehension. 

Creative writing (email). 

 Math  
Collin’s Work book: 

Unit 3: Decimals 1. Pg. no: 26 – 33 

Unit 4: Decimals 2: Pg. no: 34 – 41 

Unit 5: Fractions: Pg. no: 42 – 57 

Science  
Learners book :  

lesson 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7(what you have learnt +questions ) 

Activity book:pg16-18-19-20-21-24-25 

Islamic studies(Non -Arab):   Pg. # 70 to 101 

Social Studies :   pages, 12 to 19, 24 to 35 
Arabic Studies (Non -Arab):  level 3: lessons الالم  –أسواء اإلشارج  –التنىين  –فزخ تجائزج  –الوعلن  – إنه يىم العيد

حروف الجر  –القوريح والالم الشوسيح   

Level One: Alphabets 
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Class: 5C 

 ةاللغة العربي
هن كتاب الطالة 98,  97صفحح    2020 -11-17القراءج اإلختثاريح يىم الثالثاء تتاريخ   

.2020-11-18اختثار اإلستواع يىم األرتعاء تتاريخ   

( 115)  فحح ( إلى ص 74) فحح دروس القراءج : قصح ) حىخ على الشاطئ  ( في كتاب الطالة هن ص  

( 33)  فحح( إلى ص 30)  فححوكتاب النشاط  هن ص                       

(  141)  فحح( إلى ص 138)  فححالنحى : درس ) ضوائر الرفع الوتصلح (  في كتاب الطالة هن ص  

(  43 ، 42)  فححو في كتاب النشاط  ص          

65،  64 فححدرس ) تعزيز : الجولح االسويح والجولح الفعليح ( في كتاب النشاط ص          

65(67، 66( وص ) 45، 44ج الوتىسطح على األلف والىاو .. في كتاب النشاط ص ) اإلهالء :  الهوز  

 التربية اإلسالمية 

 اإلسراء والمعراج –صالة الجماعة  –سورة التكوير 

English  
Spelling book pages 12-17. 
Learner’s book pages 22-27, 34-39. 
Activity book page 19-31. 
Vocabulary cloze pages 22-24. 
Simple, Compound and Complex Sentences. 
Unseen comprehension. 

Creative writing (email). 

 Math  
Collin’s Work book: 

Unit 3: Decimals 1. Pg. no: 26 – 33 

Unit 4: Decimals 2: Pg. no: 34 – 41 

Unit 5: Fractions: Pg. no: 42 – 57 

Science  
Learners book :  

lesson 2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7(what you have learnt +questions ) 

Activity book:pg16-18-19-20-21-24-25 

Islamic studies(Non -Arab):   Pg. # 70 to 101 

Social Studies :   pages, 12 to 19, 24 to 35 
Arabic Studies (Non -Arab):     الوشاعر   /   األرقام   / األشكال / األسرج /   الجسن         /  نالنصوص: األلوا

التنىين / الالم القوريح والَشوسيح  /   الحروف   /  الحركاخ  .  -النحى:   

 

 

 

 


