
 

               5 International (2nd Exam Assessment 2018-2019) 

 

Teachers Material Included \ Worksheets 
Subject/ 

Date 

Salma Fadda 

Aya Alshamyleh  

Bushra Hijaz 

Digestive system+ urinary sytem booklet  #2 ( p. 18- p.30) 

Science student book unit #6 (p.118 + p.122) 

) 6p. -oklet  #3 ( p.3Properties of matter bo 

Sunday  

11/11/2018 

 

Science 

 هدى رياض 

 عبير القريني

 ورود عقل

حديث نبوي شريف " التنافس في عمل الخيرات "  / خلق التواضع / من 

 " / اإلسراء والمعراج . 5 -1آداب النوم / سورة الملك اآليات " 

/ آيات سورة الملك  22الحفظ غيباً : حديث التنافس في عمل الخيرات صفحة 

 38( صفحة 1-5) 

 47 - 22الصفحات :

 

Monday  

12/11/2018 

 

 تربية اسالمية

 

 إيناس كيوان

 آيات دنون

 الوحدة األولى/ الدرس الثاني: الحقوق والواجبات

 (2+ الدرس الثالث: المواطن الصالح + ملزمة أوراق عمل )

 (24-16الصفحات )

 

Tuesday  

13 /11 /2018 

 

 تربية وطنية

 

Yasmine 

& 

Sarah 

Chapter 2 (Lessons 1,2,3) + S.B p.17-27 + W.B p. 15-22 

Wednesday 

14 /11/2018 

  

S.S 

Fatiam Al Nobani  

& 

Shrouq Mostafa 

Literature & Grammar: 

 

1. Island of the Blue Dolphins          pp.88-99 

 

2. Ten Mile Day           pp. 146-159 + worksheet 

 

3. Booklet #1                pp.11-24 

4. Booklet#2                 pp.3, 4, 12, 13-24       

 

 

Thursday 

15 /11/2018 

 

English 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teachers Material Included \ Worksheets 
Subject/ 

Date 

Reem Toqan 

 

Mohammed Yaseen 

Student book: 

Ch.1 : (1-8)(1-9)(1-11)(1-12)(1-13) 

Ch.2 : (2-1)(2-2)(2-3)(2-4)(2-7)(2-9)(2-11) 

Booklets : 3+4+5+6 + All related H.W fromH.W sheets 

booklet + Notebook. 

Caculator is not allowed. 

Sunday  

18/11/2018 

 

MATH 

 دينا عواد 

 أسماء البواب

 جمانة خليل

جيكرهيا كم  

 

 يمعانالفاا  و األ ل حياة + حفظ اللسان (الوحدتان الثالثة والرابعة ) في العم : القراءة*
 تسييعا   االداللة و المعجم و الو 
 الجملة االتسمية  المذكر والمؤنث+:  القواعد*
 حروف تنطق وال تايب + همزة المد : الكتابة*
أول المحفوظات ) قصيدة اللغة العربية +اليعريف بالشاعر+ المعاني + األتسئلة وحفظ *

 القصيدة( من أبيات خمسة 
 الد اتسة من الايا  + الدفير األتساتسي + الملزمة**

 11-10-9-7-6صفحات الملزمة +      47ص -26الايا  : ص

 

 لغة عربية

 

Wednesday 

21/11/2018 

 


