
 

 

End of The Third TERM EXAMS 

SCHEDULE AND REQUIRED MATERIALS  

A.Y. 2018 – 2019 
Grade 8 (Arab) 

 

Date of Exam Subject Materials for Exam 

June 13, 

2019, 

Thursday 

9:00-11:00 

Arabic أولاً النصوص الشعرية 

 ص إلي 108 ص من الثاني الجزء كتاب(  العدواني اإلصبع ذي وصية)
114.  

.23 ص إلي 12 ص من الثالث الجزء كتاب( المتجمد النهر)  

 ص إلي 114 ص من الثالث الجزء كتاب( وقلبي روحي نبض اإلمارات)
124.  

 ثانيااً النص المعلوماتي

.70 ص إلي 56 ص من الثالث الجزء كتاب(  الهند جمهورية)  

.183 ص إلي 170 ص من الثالث الجزء كتاب( البحري السندباد)  

 ثالثااً القصة

.132 ص إلي 124 ص من الثاني الجزء كتاب(  نظرة قصة)  

.41 ص إلي 24 ص من الثالث الجزء كتاب( النهر غولة)  

.55 ص إلي 42 ص من الثالث الجزء كتاب( بولوفا جبل حدادو)  

 رابعااً النحو

.171 ص إلي 166 ص من الثاني الجزء كتاب( األمر فعل)  

.101 ص إلي 96 ص من الثالث الجزء كتاب( اإلضافي التركيب)  

.197 ص إلي 192 ص من الثالث الجزء كتاب(  المتصلة الجر ضمائر)  

 الفعل جزم -المضارع الفعل نصب أدوات) سابقة نحوية لمهارات باإلضافة
(المضارع  

 خامسااً البالغة

 ص إلي 94 ص من الثاني الجزء كتاب( المؤكد والتشبيه المرسل التشبيه)
105.  

.111 ص إلي 102ص من الثالث الجزء كتاب( تعارةاالس) . 

 

June 16, Islamic ( . الثالث الجزء  كتاب ) –   الخامسة الوحدة 

http://www.alitqanamericanschool.com/


2019, 

Sunday  

9:00-11:00 

Studies 21 صفحة إلى 14 صفحة من الجنة إلى الطريق: األول الدرس      . 
 

 .      29 صفحة إلى 22 صفحة من الخير في االقتداء: الثاني الدرس
 

 .37 صفحة إلى 30 صفحة من والنذور األيمان: الثالث الدرس
 

 .45 صفحة إلى 38  صفحة من حنين غزوة: الرابع الدرس
 

 . 59 صفحة إلى 46 صفحة من مسؤوليتي صحتي: الخامس الدرس
 
 ( التالوة أحكام من دراسته سبق ما  مراجعة:  مالحظة) 

June 17, 

2019, 

Monday 

9:00-11:00 

Social 

Studies 

 

   الثالث الجزء كتاب

   الحديث والعالم اإلمارات:  األولى الوحدة

 54 صفحة غلى 42 صفحة من والحكومة الدولة:  الثالث الدرس

  الرابعة الصناعية والثورة األوروبية النهضة:  الثانية الوحدة

 68 صفحة إلى 58 صفحة من األوروبية النهضة:  األول الدرس

 95 صفحة إلى 83 صفحة من الرابعة الصناعية الثورة:  الثالث الدرس

June 18, 

2019, 

Tuesday 

9:00-11:00 

English 1. Comprehension: 

 Text Analysis: Conflicts and Subplots 

(Page 38)  

 Reading Skill: Sequence (Page 39) 

 Poetic Form: Stanza (Page 298) 

 Metaphor and Simile (Page 299) 

2. Grammar: 

 Simple and Perfect Tenses (Page 205 ) 

 Shifts in Tense (Page 207) 

 Using Adjectives and Adverbs (Page 

225) 

 Comparing with Adjectives and Adverbs 

(Page 227 ) 

3. Vocabulary in Context: (Interactive Reader; 

Page 39) 
 

4. Writing: Descriptive writing 

 

June 19, 

2019, 

Wednesday 

9:00-11:00 

Mathematics  Math in Focus Singapore Math:  

Chapter 7.1  - Understanding The Pythagorean 

Theorem 

Pages: 8,9,10,16 

 

     Chapter 7.2   - Understanding the Distance 

Formula 

Pages: 22,27,28,29 



     Chapter 7.3  - Understanding the P.T and solid 

Pages: 31,32,34 

   Chapter 8.1  - Translation 

     Pages: 52,53,54,57,59 

   Chapter 8.2  - Reflection 

     Pages:64,65,66,70 
 

June 20, 

2019, 

Thursday 

9:00-11:00 

Science 

 

HMH Science Dimensions K: Forces, Motions and 

Fields  

Unit 1 Forces and Motion  

Lesson 1: Introduction to Forces  

Pages: 6,7,8,9,10,15,17,22,23 

Lesson 2: Gravity and Friction  

Pages: 26,27,30,35,42,43 

Lesson 3: Newton’s Laws of Motion  

Pages :46,47,49,50,53,55,60,66,67  

Revise Pop up quizzes, Mastery Test 1 and Third 

term exam revision sheet 

 
 

 

 

 

 


