Creativity International School
First Semester (2020-2021)
FINAL EXAM Material covered
المادة العلمية المطلوب دراستها إلجتياز إمتحانات نهاية الفصل األول
Grade 4
Study from book, workbook, booklets and all relevant copy work for all subjects.
Topic #1 Lesson 2, 3,5, 4, 7 Pg.15- Pg.37
Topic # 2 Lesson: 2, 4, 5 Pg. 57, 69, 75
Topic # 3 Lesson: 4, 5, 6 Pg. 117-129

Math

Topic # 4 Lesson: 1, 2, 3,4,5 Pg.175- Pg.199
Topic #5 Lesson: 1,2,3, 4,5,6,7 Pg.257- Pg.293
Note: worksheets to be used to review each
(Coyote the School News)
Readers and Writers
Regular Plural nouns pg. 123 and 130
Grammar
Grammar and writing book
Pg. 86 to 88
Plus, worksheet
(Coyote the School News)
English

Spelling &
Phonics

Readers and Writers
Irregular Plural pg. 124 and 129

Reading

(Coyote the School News))
Reading Street
Coyote the School News)

Vocabulary

Writing

العلوم االسالمية

فقه
توحيد
حديث

Readers and Writers pg 122

Writing a Pep Talk
170 الى درس مبطالت التيمم ص156 مراجعة درس نواقض الوضوء ص:فقه
116 الى درس شروط قبول العبادة ص111 مراجعة درس العبادة ص:توحيد
 الى درس طيب رائحة النبي عليه46 من درس أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ص:الحديث
86الصالة والسالم ص
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Chapter 4 Plants and animals
Lsn.1,2,3
From pg.120 to pg.141

Chapter
)(4

Science

اللغة العربية










من درس المسلم والعيد ص (122الى ص. )124
درس عيد االضحى (ص )70129/127
حل تدريبات النص القرائي مدينتي ص(132الى . )138
الظاهرة االمالئية دخول ال على الكلمة المبدوءة ب الالم (ص
140الى . )142
درس التاء المربوطة والتاء المفتوحة (ص 146و ص . )148
أنواع الفعل (.)158/157/156/155/150
درس الفاعل (ص)165/164/162
درس النص الشعري زيارة ضاحية (ص.)180/177
اختبار الوحدة الثانية (ص.)195/194
L.4.Changes to our Landscape pg. 59 to 62
L.5. Colonial Rule pg. 63 to 67
L.6.Reaction to Colonial rule pg. 68 to 71
What do You Remember ? pg. 72 to 73

الوحدة الرابعة
درس مفهوم االقتصاد ص \80درس الموارد واالستهالك ص\83درس التبادل التجاري ص87
أسئلة المراجعة+تقويم الوحدة الرابعة+ورقة العمل

Social
Studies
اإلجتماعيات

