
 

 

End of the FIRST TERM EXAMS 

SCHEDULE AND REQUIRED MATERIALS  

A.Y. 2019 – 2020 

Grade 7 (Arab) 

Date of Exam Subject Materials for Exam 

November  

25, 2019, 

Monday 

 

 Islamic 

Studies 

 الوحدة األولى : ) َوُهَو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكنتُْم (.
 . 29إلى الصفحة  20المستظلون في ظل الرحمن، من صفحة الدرس الثاني : 

 . 55إلى الصفحة  48الدرس الخامس : مراقبة هللا تعالى ، من الصفحة 
 . 63إلى الصفحة  56الدرس السادس : ُسنن الفطرة ، من الصفحة 

 الوحدة الثانية : ) َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء َعليٌم (.
 .  73إلى الصفحة  66الصفحة  الدرس األول : الخالق العليم ، من

  . 95إلى الصفحة  90الدرس الرابع : الغُسل ، من الصفحة 
 دراسة اوراق المراجعة ال تغني عن الكتاب المدرسي .

November 

26, 2019, 

Tuesday 

 

 Social 

Studies 

 كتاب الدراسات اإلجتماعية الجزء األول:
 جغرافية شبة الجزيرة العربية واقتصادها . الوحدة األولي :
 الدرس األول : الموقع الجغرافي وأهميتة . -القسم األول 

 15الي صفحة رقم  12من صفحة رقم 

 الدرس األول : سكان شبة الجزيرة العربية . –القسم الثاني 
  36الي صفحة رقم  32من صفحة رقم 

 الجزيرة العربية . الدرس الثالث : القود في شبة –القسم الثاني 
 51الي صفحة رقم  46من صفحة رقم 

 الوحدة الثانية : أحوال العرب في شبه  الجزيرة  العربية 
 الدرس الثاني : التاريخ  الحديث والمعاصر لدول شبه  الجزيرة  العربية

 من صفحة رقم 65 إلى صفحة رقم  72

 الوحدة الثالثة : هويتي والء وانتماء 
الوطنيةهويتي على    أحافظالدرس األول :   

 من صفحة رقم 76 إلى صفحة رقم 81

 الدرس الثاني : أهمية الخدمة الوطنية 
 من صفحة رقم 83 إلى صفحة رقم 89

 الدرس الثالث : المناسبات  الوطنية  في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 من صفحة رقم 91 إلى صفحة رقم 98

 الكتاب المدرسي . دراسة اوراق المراجعة ال تغني عن

http://www.alitqanamericanschool.com/


December 

8, 2019, 

Sunday 

 

  English  

 

Reading 

- Preview                            (WB p.4) 

- Draw Conclusions            (WB P. 12) 

- Use Visuals 1                   (WB P. 20) 

- Compare and Contrast      (WB P.36) 

- Visualize                           (WB P.44) 

 (All these skills will be tested in an unseen passage.) 

Language 

1. Vocabulary (Word Meaning) 

Unit 1 

- Reading 1: key words, academic words 

WB. Pages 1 and 2 

- Reading 2: key words, academic words and compound 

words  

WB. Pages 9, 10 and 11 

- Reading 3: key words, academic words    

WB. Pages 17 and 18 

Unit 2 

- Reading 1: key words, academic words     

WB. Pages 33 and 34 

- Reading 2: key words, academic words, and suffixes 

 WB. Pages 41, 42 and 43 

 

2. Grammar 

- Parts of Speech and Parts of the Sentence; Single- 

and Multi-Word  

, Prepositions of Location WB page 6 

- Possessive Nouns, Adjectives, and Pronouns; 

Indefinite Pronouns  

WB Page 14 

- Comparative Adjectives and Superlative Adjectives 

WB page 22 

- Direct Quotations: Statements and Questions WB 

page 46 

Spelling 

- Spelling Words with ai, ay, ee, and oa   WB page 19 

- Spelling Words with Long Vowel Sound /e –/ WB page 

35 



 

Writing: Descriptive Writing 

Students’ edition pages 18, 34, and 48 

Writing Checklist:  

- Are capital letters used at the start of each 

sentence and full stops at the end? 

- Is there evidence of more sophisticated 

punctuation eg. Brackets, dashes, semi colons? 

- Is there a range of simple and complex sentences? 

- Have powerful adjectives been used for effect? 

- Is the tense consistent? 

- If speech has been used – have speech marks been 

used correctly and is there a new line for each 

speaker? 

- Have paragraphs been used? 

- Have connectives been used to link paragraphs, 

ideas? 

 

Note: Use your student edition book as a main resource 

to guide you, in case if you have any doubts studying the 

lessons from the workbook. 

December 10, 

2019, 

Tuesday 

 

 Arabic كتاب الطالب 
 .55إلى صفحة  44قصة ) الرهان ( من صفحة  -
 .65إلى صفحة  57نص معلوماتي ) أسواق شعبية ( من صفحة  -

إلى صفحة  113نص معلوماتي ) التعلم مؤلم لكنه يجب ان يكون كذلك ( من صفحة  -
124. 

 .91إلى صفحة  86شعر )قوة العلم ( من صفحة  -
 77إلى صفحة  76بالغة ) األسلوب اإلنشائي ( من صفحة  -

 كتاب التطبيقات النحوية:
 .75إلى صفحة  70من صفحة  نحو ) عالمة إعراب االسم األصلي والفرعية ( -
إلى  77نحو )إعراب المثنى وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة ( من صفحة  -

 .81صفحة
   87إلى صفحة  82نحو )ضمائر النصب المتصلة ( من صفحة  -

 

 

 

December 

11, 2019, 

Mathematics  MATH IN FOCUS COURSE 2A 
 

Chapter 1: The Real Number System 



 

 

 

 

 

Wednesday 

 

Pages:7,8,17,18,19,31 
 

Chapter 2: Rational Number and Operation 

Pages: 69,80,90,99,101 
 

Chapter 3: Algebraic Expression 

Pages: 134,136,137,143 

 

● First Term Math Revision Sheet (Revise 

Vocabulary given in revision sheet) 

● First Term Math Mastery Test 1 and 2 Papers 

 

December 

12, 2019, 

Thursday 

 

Science 
Unit 1: Understanding Matter 

Module 1: Classification and States of Matter 

 Lesson 1: Energy and states of Matter 

Pages 14, 16 to 19, and 21 to 25. 

 Lesson 2: Changes in Temperature 

Page 36,40,42,43, 47, 48 and 49. 

Module 2: Matter Properties and Changes 

 Lesson 3: Properties of Matter 

Page 116,117,122 to 125, 128,131,134 and 135. 

 Lesson 4: Property changes in chemical reactions 

Page 144, and 147 to 152. 

Unit 2: The Changing Earth 

Module 1: Dynamic Earth 

 Lesson 1: Moving Continents 

Page: 12, 14, 17, 21, and 22. 

 Lesson 2: Development of a Theory 

Page: 30, 34, 36, 37, 39, and 40. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


