Creativity International School
First Semester (2020-2021)
FINAL EXAM Material covered
المادة العلمية المطلوب دراستها إلجتياز إمتحانات نهاية الفصل األول
Grade 5
Study from book, workbook, booklets and all relevant copy work for all subjects.
4-7 Use properties to multiply decimals pg. 201
4-8 Use number sense to multiply decimals pg.207
4-9 Multiply Decimals pg. 213
5-1 Use patterns and mental math to divide pg. 239
5-2 Estimate quotients with 2-digit divisors pg.245
5-4 Use partial quotients to divide pg.257
5-5 Divide by multiples of 10 pg.263
5-5 Divide by multiples of 10 pg.263
Math
7-1 Estimate Sums and difference of fractions pg.371
7-2 Find Common Denominators pg.377
7-3 Add Fractions with unlike denominator pg.383
7-4 Subtract fractions with unlike denominators pg.389
7-5 Add and subtract fractions pg.395
7-6 Estimate sums and differences of mixed numbers pg. 401
7-8 Add Mixed Numbers pg.413
Note: worksheets to be used to review each lesson.
(The Ch’i-lin Purse)
Readers and Writers
Action and Linking Verb pg. 134 and 141
Grammar

Grammar and writing book
Action and Linking Verb
Pg. 92 to 94
Plus, worksheet
(The Ch’i-lin Purse)

English

Spelling &
Phonics

Readers and Writers
Vowel Sounds with r
pg. 135 and 140

Reading

( The Ch’i-lin Purse)
Reading Street
(The Ch’i-lin Purse)

Vocabulary

Readers and Writers pg 133
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Writing a Poem
التجويد من درس اإلدغام ص 43الى حروف االخفاء ص79
الفقه :من درس آداب انتظار الصالة ص 221الى درس مكروهات الصالة ص254
التوحيد من درس عبادات (الدعاء ،الخوف ،الرجاء) ص 181الى درس عبادات (االستعاذة،
االستغاثة ،الذبح ،النذر) ص192
الحديث من درس هدية في الطهارة ص 120الى درس عيد المسلمين ص146
Chapter 3 Growth and survival
Lessons 1,2,3 and 4
From pg.108 to pg.131
 من الصفحة (110الى  )111نص رسالة من أعماق البحر .
 درس النص القرائي لماذا ص()121/115
 درس الصنف اللغوي أنواع الجموع ()124
 درس الظاهرة االمالئية الهمزة المتوسطة على واو ص( 125الى
. )128
 درس رفع الفاعل بالعالمات الفرعية (ص 132الى .)139
 درس نصب المفعول به بالعالمات الفرعية (ص . )146/140
 نشيد أيها االنسان (ًص150الى )153
 درس التواصل الكتابي ص ()159/158
 اختبار الوحدة الثانية ص (166الى )171
وتشمل جميع الدروس بالصفحات المحددة كما تم حلها في االيام الدراسية من تدريبات لكل
درس باإلضافة الى النشيد الذي تم حفظة وتسميعه
L.4.The next seven Caliphs pg.44 to 47
L.5.Heroes of the era pg. 48 to49
L.6.Achievement of the era pg. 50 to 52

Writing
التجويد
فقه

القرآن الكريم

توحيد

العلوم االسالمية

حديث
Chapter
)(3

Science

اللغة العربية

Social
Studies

L.7.Events in Other places pg 53 to 57
الوحدة الثالثة (جغرافية وطني)
من درس (الموقع والحدود ص)54و(مظاهر السطح ص)57و(المناطق الرملية ص)63و(االودية
ص)66و(المناطق الساحلية والجزر ص)70و(المناطق اإلدارية ص)73
تقويم الوحدة الثالثة+ورقة العمل+أسئلة مراجعة

اإلجتماعيات

