
 

               4 International (2nd Exam Assessment 2018-2019) 

 

Teachers Material Included \ Worksheets Subject/ Date 

Thuraya 

Alawwa 

& 

Aya 

Shamayleh 

Students book: ch #2 : Making solutions p.48 -59 

Booklet #2 (p.12 to the end ) 

Students book :  ch # 3 p.62 – 77. 

Booklet #3 (p. 1 to p. 6) 

 Workbook: p. 42 -43 

Sunday 

11 / 11 / 2018 

Science 

 نسيم الدوايمة 

  50درس الصديق الصالح ص -26من درس االيمان باهلل تعالى ص

 46و ص36باستثناء دروس التالوة : سورة القلم ص

 (  و حديث حق المسلم على المسلم 42) ص 2مقرر الحفظ : سورة النبأ 

Monday 

12 / 11 / 2018 

 

 تربية اسالمية

يات دنونآ  

 )السكان في وطني(+ الدرس الثالث )أشكال سطح االرض(+ الدرس الثاني

  السؤال الثالث والصفحة الثالثة السؤال الخامس والسادس 1(الصفحة 1ورقة عمل ) 

 (27 – 17الصفحات )

 

Tuesday  

 13 / 11 / 2018 

 

 تربية وطنية

Sarah  

 

Chapter 1+Chapter 2: 

S.B pages  (16-28)  

 

W.B pages  (12 -18)  all the answered questions 

 

 

Wednesday 

14 / 11 / 2018  

 

S.S 

Kareem  

Al-Tal 

& 

Farah  

Al-Omar 

Reading Street Textbook 

Unit Two “The Man Who Named the Clouds”  

pages  “322 – 335” 

Grammar & Phonics : 

Parts of Speech 

Types of sentences 

Simple sentences  & Compound sentences 

Plurals & Synonyms 

Kindly study the previously mentioned topics from: 

Booklet #1 “Because of Winn-Dixie “ 

Booklet #2 “Plurals & Synonyms” 

Booklet #3 “The Man Who Named the Clouds” 

 

Thursday  

15 / 11/ 2018 

 

English 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teachers Material Included \ Worksheets 
Subject/ 

Date 

Reem Toqan 

Wala’a Alther 

Student book: 

Ch.1 : (1-7)(1-9)(1-12) 

Ch.2 : (2-5)(2-6)(2-7) 

Ch.3 : (3-1)(3-2) 

Ch.5 : (5-1)(5-2)(5-5)(5-6)(5-9) 

Booklets : 3&4 + All related H.W from H.WSheets 

booklet.+Notebook 

 Calculator is not allowed 

Sunday  

18 /11/2018 

 

MATH 

 أسماء نصار 

 نجاح الجيار

 جمانة خليل

 )ما أحسن أن نفعل مثلهم!+ الصياد واللؤلؤة+ قرية النمل(  :دروس القراءة

 الفهم واالستيعاب +أسئلة معاني المفردات والتراكيب.

) المثنى + أن الناصبة للفعل المضارع +ضمائر الغائب +أقسام  : دروس القواعد

 الفعلية( الكالم +الجملة االسمية والجملة

) همزة القطع وهمزة الوصل+ الهمزة المتوسطة + الهمزة  : دروس الكتابة

 المتطرفة+ التاء المربوطة والمبسوطة+ األلف اللينة في نهاية األفعال (

  دراسة دفتر المهارات وأوراق العمل.

 (43 - 15الصفحات )

Wednesday 

21/11/2018 

 

 اللغة العربية

 


