Creativity International School
First Semester (2020-2021)
FINAL EXAM Material covered
المادة العلمية المطلوب دراستها إلجتياز إمتحانات نهاية الفصل األول
Grade 6
Study from book, workbook, booklets and all relevant copy work for all subjects.
5-1 Dependent and independent Variables pg.227
5-2 Patterns and equations pg. 233
5-3 More patterns and equations pg.239
5-4 Graph equations pg. 245
6-1 Estimate quotients involving whole numbers pg.273
6-2 Divide whole numbers pg.279
8-1 Prime and composite numbers pg.391
8-2 Find the greatest Common factor pg.397
8-3 Least common multiple pg.403

Math

* Reader’s and writer’s notebook

Page no. 112, 119,
123, 130, 134, 141

Unit 2, Lesson 1, 2, 3
Grammar

The Universe, The Emperor’s Silent
Army, Stones, Bones, and Petroglyphs
TOPIC: regular and irregular plural
nouns, possessive nouns, action and
linking verbs

* Reader’s and writer’s notebook
English

Page no. 118, 129,
135, 140

Unit 2, Lesson 1, 2, 3
Spelling &
Phonics

The Universe, The Emperor’s Silent
Army, Stones, Bones, and Petroglyphs
TOPIC: multisyllabic words, Latin
roots, final syllable

* Reader’s and writer’s notebook
Unit 2, Lesson 1, 2, 3
Reading

The Universe, The Emperor’s Silent
Army, Stones, Bones, and Petroglyphs
TOPIC: Comprehension (Main idea
and details, Graphic sources)

Page no. 109, 120,
131
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Page no. 111, 122,
126, 133, 137

* Reader’s and writer’s notebook
Unit 2, Lesson 1, 2, 3
The Universe, The Emperor’s Silent

Vocabulary

Army, Stones, Bones, and Petroglyphs
TOPIC: high frequency words, suffixes,
unknown words, vocabulary words
Page no. 121, 132
* Reader’s and writer’s notebook
Unit 2, Lesson 1, 2, 3
The Universe, The Emperor’s Silent

Writing

Army, Stones, Bones, and Petroglyphs
TOPIC: Mystery poem
تجويد :المد المتصل – المد المنفصل – المد العارض للسكون -المد الالزم ( من ص  39إلى
)59
فقه :صالة الكسوف ص 185
أحكام الجنائز ص 198
توحيد :نواقض اإلسالم ص 149
الناقض الثاني :الطعن في الدين ص 152
الناقض الثالث :تكذيب القرآن الكريم ص 154
الناقض الرابع :السحر ص 156
الحديث :عالقة النبي صلى هللا عليه وسلم مع غير المسلمين ص 103
رفق النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بالحيوان ص 110

التجويد

القرآن الكريم

فقه
توحيد

العلوم االسالمية

حديث

Chapter 1 Introducing Earth
Lsn.1,2 and 3

Chapter
)( 1

Science

From pg.4 to pg.25










درس نص االستماع في مكتبتي ص (.)122/121
درس كتاب يتحدث عن نفسة(ص  127الى .)133
درس االستراتيجية القرائية (قراءة التمشيط) (ص .)138/137
درس الظاهرة االمالئية (الهمزة المتوسطة) ( 143الى . )144
درس الهمزة المتطرفة الصفحة()147
درس (أن وأخواتها) ص(153الى )159
درس المشتقات/اسم االلة ص( 161الى .)164
النص الشعري لغة الخلود ص()172/168
درس التواصل الكتابي ص(.)176

اللغة العربية
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 نص المهارة الخفية ص(.)180/179
 درس بنية الخبر الصحفي (.)183
 اختبار الوحدة الثانية ص(.)191/189
وتشمل جميع الدروس بالصفحات المحددة كما تم حلها في االيام الدراسية وتدريبات لكل درس
باإلضافة الى النشيد الذي تم حفظة وتسميعه بالسابق
Unit 1, THE GOLDEN AGE
)Lesson 4 (Scholarship and Literature
)Lesson 5 (Architecture
PAGE NUMBERS:

Activity
book and
student
book

Social
Studies

)Activity book pages (15 to 25
)Student book pages (24 to 37
الوحدة الرابعة(المواطنة االجتماعية واالقتصادية)
درس(المواطنة ص)76و(درس األمانة والصدق ص)78و (درس االثار التاريخية الوطنية
ص)81و(درس الضرائب ص)86
تقويم الوحدة +ورقة العمل +أسئلة المراجعة

اإلجتماعيات

