Grade: 6

 المحتوياتContent

Subject
المادة
Arabic
لغة عربية

التعبير

الرسم الهجائي

ـ كتابة تعبيراً من ثالث إلى خمس فقرات
متكاملة ( ال يقل عن ستة أسطر ما
 كلمة ) في فكرة واضحة72 يقارب من
,  مستخدما ً عالمات الترقيم, مترابطة
,  وحسن الخط, وجودة األسلوب
. وسالمة اللغة نحواً وهجا ًء

الهمزة
المتوسطة على
. السطر
ـ خط النسخ أو
. الرقعة
ـ عالمات
الترقيم

: حفظ األحاديث المقررة التالية
Islamic
تربية
إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات
علوم
Life
Science

Social
St.
اجتماعيات

 السادس:الصف

49 طهور إناء أحدكم ص70  إن هللا سائل كل راع ص94 أال أدلكم على ما يمحو ص103 إن هللا اصطفى ص-

Literature
1. Finding and Analyzing
main ideas p. 328
2. Save our earth P. 3-4-7
3. Analyzing Comparison and
Contrast P.323
4. Puppy Love or Hamster
Heaven
5. Analyzing persuasive
techniques p.346
6. Imagery and figurative
language and summarizing p.
212
Grade 6 :
Ch 1 {1.1, 1.3, 1.4}
Ch 2 {2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7}
Ch 3 {3.1, 3.2, 3.4}
Life Science
Unit (A) ,Chapter 2: Classifying
Living Things
Lesson 1: How Are Organisms
Classified ? (Pages 74 - 79 )
Lesson 2: What Are the Major
Groups of Organisms ? (Pages 80 87 )
Lesson 3: How Do Scientists Name
Organisms ? (Pages 88 - 95 )

التذوق الفني

القواعد

الموضوعات
 ـ الكفاية العامة القراءة1
/ 1-2 : والمشاهدة معايير
4 -2 / 3-2 / 2-2
)(الثروة اللغوية
8 -2 /7 -2 / 6-2/ 5-2 /
 ـ الكفاية العامة الكتابة2
) أ(نحو5-3 / 1-3 : معايير
 ب (إمالء ـ خط ـ5-3
)تعبير

ـ الجملة االسمية التمييز بين
التعبير الحقيقي
بصور المفرد
 والتعبير الخيالي. والمثنى والجمع
ـ األفعال الناسخة ـ يحدد نوع
أسلوب االستفهام
ـ أنواع الخبر
الحروف الناسخة والتعجب والنفي
ـ الفاعل وعالمات
رفعه
:  في مجال الفقه: في مجال العقيدة الطهارة وأنواع المياه.  فضل كلمة التوحيد وشروطها الوضوء مفهوم العبودية هلل تعالى النجاسات وكيفية التطهر منها:  في مجال الحديث:  في مجال التهذيب النظافة في اإلسالم.  محاسبة النفس تكفير الذنوب:  في مجال الثقافة اإلسالمية: في مجال السيرة تحمل المسؤولية بشائر النب ّوة  كفالة النبي-   والدة النبي8. The Autobiography of a kid
Spelling:
p.214
1. Plurals P. 294- 296
9. Theme and summarizing
Writing:
p.83,84 / Subject Versus Theme
1. Narrative Writing
10. The All-American Slurp p. 86 (writing a story)
** All vocabulary and literary
2. Personal narrative
skills
writing (sharing a
Grammar:
personal experience)
1. Nouns P 25- 27
2. Pronouns P 28 – 32
3. Verbs 45- 49
4. Adjectives P 33
5. Regular and irregular
comparisons P. 176 + 177
Ch 4 {4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6}
Ch 7 { 7.1-7.2, 7.3, 7.4}
Ch8 {8.1, 8.2, 8.3}
+ Notes & worksheets
Unit (A) ,Chapter 3: Plants & Plant
Growth
Lesson 1: How Do plants meet
their needs? (Pages 104 – 111)
Lesson 2: How Do plants respond
to their environment? (Pages 112 117 )
Lesson 3: What Are Some Types
of Plants? (Pages 118 - 127 )
Lesson 4: How Do Angiosperms
Reproduce? (Pages 128 - 137)

Earth Science
Unit (D) ,Chapter 11: The Universe
–Near and far
Lesson 1: What are some Earth Moon - Sun interactions
? (Pages 404 – 413 )
Lesson 2: What causes the phases
of the moon? (Pages 414 - 419 )
Lesson 3: What is in the solar
system? (Pages 420 - 425 )
Lesson 4: What is beyond the solar
system? (Pages 430 - 439 )

Study all worksheets, homework, handouts, quizzes, tests, textbook and notebook
 الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة: الوحدة األولي
الكويت ودول الخليج العربية
. الخليج العربية
 جميع الصور+ ) 84 (  ) إلى نهاية ص19 ( االختبار من ص
 دول الخليج العربية تتطور حضاريا: الوحدة الثانية
والخرائط والجداول واألنشطة وأوراق العمل والفقرات االثرائية
وسياسيا
. الخاصة بهذا الجزء من الكتاب المدرسي

الصف :السابع Grade: 7
 Contentالمحتويات
الموضوعات

القواعد

Subject
المادة
الرسم
الهجائي

التعبير

ـ كتابة تعبيراً من ثالث إلى خمس
ـ الهمزة
 1ـ الكفاية العامة القراءة والمشاهدة معايير  :ـ رفع ونصب
المتوسطة .فقرات متكاملة ( ال يقل عن تسعة أسطر
وجزم الفعل
( 4-2 / 3-2 / 2-2 / 1-2الثروة اللغوية)
ما يقارب من  108كلمة ) في فكرة
ـ عالمات
المضارع .
. 7-2 / 5-2 /
واضحة مترابطة  ,مستخدما ً عالمات
الترقيم
 2ـ الكفاية العامة الكتابة معايير :
ـ خط الرقعة الترقيم  ,وجودة األسلوب  ,وحسن
 5-3 /1-3أ (نحو)  5-3 /ب (إمالء ـ خط ـ
الخط  ,وسالمة اللغة نحواً وهجا ًء .
تعبير)
حفظ األحاديث المقررة التالية :
 في مجال الفقه : في مجال العقيدة - : من أتى كاهنا ً أو عرافاً من شعائر ديني ( األذان واإلقامة ). إيماني بالغيب أمن وطمأنينة .ص25
 صالتي (حكمها شروطها وأركانها) أؤمن بصفات وحقوق السفرة الكرام خلقت المالئكة من ص 108 أتجنب ( مكروهات ومبطالت ) الصالةالبررة.
 إن هللا ال ينظر ص126 في مجال التهذيب : إ يماني بالمالئكة األبرار. المسلم من سلم ص 157 أحفظ قلبي من الحقد والحسد في مجال الحديث : في مجال الثقافة اإلسالمية : أحقق مراتب الدين في حياتي. أحب هللا ورسوله .  أخلص في العمل في مجال السيرة: صفات رسولنا  قبل البعثة وبعدها . نزول الوحي على رسولي محمد .Literature:
4- Elements of poetry
Mechanics:
1- Duffy's Jacket
5- Comparing poetic
1- Abbreviations
2- Zoo
techniques
2- Apostrophes
3- Plurals of Nouns
"3- "I'm Nobody
6- Characterization
Writing:
"4- "Day
7- Theme and finding theme
1)Descriptive writing (a place
5- A Rice Sandwich
8- Foreshadowing
2- Narrative Writing
6- Monsters are due on Grammar:
3- Personal narrative
Maple Street
1- Present Simple
Literary Skills
2- Present Progressive
1- Elements of Plot
3- Past Simple
2- Summarizing the
4- Past Progressive
plot
5- Yes/No Questions
3- Science fiction
6- Wh-questions
elements
}Ch 3 {3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
}Ch 4 { 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
+ Notes & worksheets

Grade 7 :
}Ch 1 { 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
Ch 2 { 2.1+ Area & Perimeter, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
}2.6, 2.7

Chapter 18: (Life Science
Chapter 19: (Life Science
Chapter 14: (Life Science
)Textbook
)Textbook
)Textbook
Section 1: Everything is Section 1: The Cycles of
Section 1: What is an
)connected (480 – 483
)Matter (508 – 511
(animal? (356 – 359
Section 2: Living Thing Section: 2: Ecological
Section 2: Animal Behavior
)Need Energy (484 – 487
)Succession (512 – 515
)(360 – 364
Section
3:
Types
of
Section 3: Social
Interactions
(490
)496
Relationships (366 – 369
Study all worksheets, homework, handouts, quizzes, tests, textbook and notebook
الوحدة األولى  -:الوطن العربي مقومات ومالمح
( اجتماعيات ) الكويت والوطن العربي
جغرافية
االختبار من ص (  ) 21إلى نهاية ص (  + ) 95جميع الخرائط
والصور والجداول واألنشطة وأوراق العمل والفقرات اإلثرائية الخاصة الوحدة الثانية  :الوطن العربي مهد الحضارات
والديانات السماوية
بهذا الجزء من الكتاب المدرسي .

لغة عربية

تربية
إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات

Science
علوم

Social
St.
اجتماعيات

الصف :الثامن Grade: 8
 Contentالمحتويات
الموضوعات

 1ـ الكفاية العامة القراءة
والمشاهدة معايير :
/ 3-2 / 2-2 / 1-2
( 4-2الثروة اللغوية )
. 6-2 / 5-2 /
 2ـ الكفاية العامة الكتابة
معايير  5-3 /1-3 :أ
( نحو )  5-3 /ب
( إمالء ـ خط ـ تعبير )

القواعد

التذوق الفني

الرسم الهجائي

التعبير

ـ بناء الفعل
الماضي
والمضارع
واألمر ـ تقديم
الخبر على
المبتدأ

ـ نوع األسلوب في
نص ما
( أمر ـ نهي ـ
استفهام ـ نداء ـ
تعجب ـ نفي )
ـ التضاد .
ـ إيحاءات بعض
األلفاظ

ـ األلف اللينة في
األسماء واألفعال .
ـ خط الرقعة .
ـ عالمات الترقيم .

ـ كتابة تعبير أو تقرير في
حدود عشرة أسطر ( ما
يقارب من  120كلمة ) في
حدود من  5 : 3فقرات  ,في
فكرة واضحة مترابطة ,
مستخدما ً عالمات الترقيم ,
وجودة األسلوب  ,وحسن
الخط  ,وسالمة اللغة نحواً
وهجا ًء .

 في مجال العقيدة :أؤمن بالكتب السماوية أؤمن باليوم اآلخر في مجال الحديث : أصلي صالة االستسقاء في مجال السيرة: هجرة رسولي  وصحابته إلى المدينة المنورة. -اإلسراء والمعراج معجزة رسولي

 في مجال الفقه: أصلي جماعة. أصلي صالة العيد. ألتزم بالسنن الرواتب في مجال التهذيب: أحذر من الغضب في مجال الثقافة اإلسالمية: -أبر والدتي

حفظ األحاديث المقررة التالية :
 من تطهر في بيته ص 46 ليس الشديد بالصرعة .ص 59 بايعوني على أن ال تشركوا باهلل ص92 -ما نقصت صدقة من مال ص116

Literature:
Grammar:
Spelling:
1) Elements of
1) Independent and
1) Capitalization
Literature: Plot
Subordinate Clauses
2) Commas
2) The Landlady
2) Sentences and Fragments
3) Semicolons
3) The Elephant in
3) Past Simple and Past
Writing:
the Village of the
Progressive
)1) The Writing Process (5 steps
Blind
4) Present Simple and Present 2) Descriptive Writing
4) Volar
Progressive
3) Narrative Writing: Personal
5) Journey to the
5) Future Simple and Future
Narrative
Center of the Earth
Progressive
** All vocabulary and 6) Present Perfect
literary skills
Ch 1 { 1.1, 1.2, 1.3} +Review:
}Ch 3 { 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
Graphing on the Coordinate Plane
+Proportions and Percents
}Ch 2 { 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
}Ch 4 { 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
+ Notes & worksheets
)Ch. 13: chemical bonding. Pages (364 - 377
- Section 1: electrons and chemical bonding.
- Section 2: ionic bonds.
- Section 3: covalent and metallic binding.
)Ch. 15: chemical compounds. Pages (422 - 431
- Section 2: acids and bases.
- Section 3: solutions of acids and bases
Study all worksheets, homework, handouts, quizzes, tests,
textbook and notebook

دولة الكويت والعالم اإلسالمي .
االختبار من ص (  ) 17إلى نهاية ص (  +)78جميع
الخرائط واألنشطة والصور وأوراق العمل والجداول
والفقرات االثرائية الخاصة بهذا الجزء من الكتاب المدرسي

Ch. 11: introduction to atoms.
)Pages (312 - 325
- Section 1: development of the
)atomic theory (312 – 317
– - Section 2: the atom (318
)323
Ch. 12: the periodic table.
)Pages (336 – 351
- Section 1: arranging the
elements.
- Section 2: grouping the
elements.

Subject
المادة
Arabic
لغة عربية

Islamic
تربية إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات

Science
علوم

الوحدة األولى  :لمحة تاريخية عن الحضارة االسالمية
الوحدة الثانية  :البيئة الطبيعية للعالم االسالمي وأثرها على
االقتصاد والمجتمع.

Social St.
اجتماعيات

الصف :التاسع Grade: 9
 Contentالمحتويات
الموضوعات

القواعد

التذوق الفني

Subject
المادة
الرسم الهجائي

الحفظ

التعبير

حفظ ستة
أبيات من كل
مجال مما
يلي بيتان:
الحياء ـ
األخوة ـ
التواضع .

ـ يكتب
ـ المبني للمجهول ـ التضاد ـ أسلوب االستفهام ـ همزة الوصل
 1ـ الكتاب
الورقي والهجوم والمبني للمعلوم وغرضه ـ التشبيه وأركانه ـ وهمزة القطع باألفعال ثالث
فقرات ـ
واألسماء ـ أل
التعبير الحقيقي والتعبير
ونائب الفاعل ـ
اإلليكتروني
تقرير
التعريف مع همزة
الخيالي ـ يختار التعبير
أسلوب الشرط
 2ـ من خطاب
ـ خاطرة ـ
الوصل أو القطع ـ
األجمل ويبين السبب ـ
بأدوات الشرط
صاحب السمو
إدخال الحروف على رسالة
الجازمة وأدوات يصنف كلمات وعبارات
أمير البالد
كلمات مبدوءة بأل ـ
لفرح أو حزن ـ يصف
 3ـ ابتسم للحياة الشرط غير
الهمزة المتطرفة على
الجازمة ـ أسلوب اإلنسان بتعبيرات خيالية ـ
 4ـ الحمامة
األسلوب الخبري واإلنشائي السطر ـ األلف اللينة
القسم ـ أسلوب
والثعلب ومالك
وأنواعه ـ يبين ما توحي به في األسماء واألفعال
المدح ـ أسلوب
الحزين .
بعض الكلمات .
الذم .
حفظ األحاديث المقررة التالية :
 في مجال الفقه : في مجال العقيدة : الزكاة حكمها وفوائدها وأنواعها  -ال يخلون رجل بامرأة ص143 حياة البرزخ إذا مات اإلنسان انقطع عمله ص 19 المستحقون للزكاة وشروط أهوال يوم القيامة إن هللا يقول يوم القيامة ص31إخراجها
 البعث بعد الموت وأهوال الحشر ما من يوم يصبح العباد ص113 في مجال التهذيب : في مجال الحديث : حسن الظن فضل صالة الفجر في مجال الثقافة اإلسالمية مقاصد التمسك بالسنة .الشريعة اإلسالمية
 النهي عن البدع . في مجال السيرة: غزوة أحد صلح الحديبية وفتح مكةLiterature:
Grammar:
Spelling:
 Adding Prefixes
 Mother to Son
 Subject and Predicate
and Suffixes
 Thank You Mam
 Complements (nominative and
 Plurals
)adjective
 Informational Text
Writing:

Complements
(direct
and
indirect
 The Interlopers + The
 Persuasive Essay
)objects
Trapper Trapped
 Writing a

Present
Tense
(simple-progressive The Necklace
Comparison)perfect
 The Road Not Taken
Contrast essay
 Past Tense (simple-progressive Crossing Paths
)perfect
** All vocabulary and

Future
)tense (simple-progressive
literary skills
}Ch 4 { 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,4.5, 4.6
+ Extension Copy & Bisect Segments & Angles
* Symbolic Notation & Truth Tables
Chapter 27: Human
Genetics
Section 27.1: The role of
chromosomes (pages 566)570
Section 27.2: Human Traits
)(pages 572-576
Section 27.3: genetic
)disorders ( pages 578 – 581

}Ch 1 {1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
}Ch 2 { 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
}Ch 3 {3.1,3.2, 3.3, 3.6

Chapter 26: Inheritance of
)Traits (pages 544- 563
Section 26.1: Genetics, how
)and why (pages 546-551
Section 26.2: Expected and
observed results (pages
)552-563

Biology grade 9
Chapter 22: Cell reproduction
)(handouts
Section 22.1 Mitosis ( pages
)464 – 470
– Section 22.2 Meiosis ( p. 471
) 475
Section 22.3 Changes in the
)rate of mitosis ( p. 476 – 479

Arabic
لغة عربية

Islamic
تربية إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات

Science
علوم

Study all worksheets, homework, handouts, quizzes, tests, textbook and notebook

الوحدة األولى  :الكون من حولي .
الكويت والعالم .
 -1الكرة األرضية .
االختبار من ص (  )15إلى نهاية ص (  +)76جميع
الخرائط والصور واألنشطة والرسوم والجداول وأوراق الوحدة الثانية  :اإلنسان والبيئة .
العمل والفقرات االثرائية الخاصة بهذا الجزء من الكتاب  -1عناصر البيئة.
النشاط اإلنساني وعالقته بالموارد الطبيعية
المدرسي

Social St.
اجتماعيات

الصف :العاشر Grade: 10
 Contentالمحتويات
الموضوعات

القواعد

التذوق الفني

ـ التشبيه
الصريح ـ
التشبيه
الضمني ـ
االستعارة ـ
الكناية

Subject
المادة
التعبير

ـ األفعال الناسخة ـ أفعال
 1ـ عطر
المقاربة والرجاء والشروع ـ
األحباء
الحروف الناسخة ـ ال النافية
 2ـ لغتنا
والتقدم العلمي للجنس ـ الفعل المضارع
المرفوع والمنصوب
 3ـ أرض
والمجزوم ـ األفعال الخمسة ـ
الجدود
 4ـ يا أصدقائي نائب الفاعل وبناء الفعل
للمعلوم والمجهول
 في مجال الفقه : في مجال العقيدة : توحيد الربوبية وأدلة وجود هللا تعالى - .مصادر التشريع اإلسالمي( )1القرآن الكريم ( )2السنة النبوية
 توحيد األسماء والصفات. مصادر التشريع اإلسالمي توحيد األلوهية.(  )3اإلجماع ( )4القياس.
 في مجال الحديث : في مجال التهذيب  - :األدب مع هللا تعالى تدوين السنة (. )2 في مجال الثقافة اإلسالمية -: المجاهرة بالمعاصي. حقوق غير المسلمين في المجتمع في مجال السيرة:اإلسالمي
 آدم عليه السالم . نوح عليه السالم.Grammar:
Spelling:
· Adjectives and the words
· Words often confused A, B,
they modify
and C
· Adverbs and the words they
· Forming Plurals
modify
· Commas
?· Adjectives or Adverbs
· Prepositions
Writing:
· The independent and
. Persuasive essay
subordinate clause
· The adjective clause
· The adverb clause
· The noun clause

+1.6 extension Interval Notation
+2.7 extension Piecewise function
+ 3.3 extension Linear Programing
+ Notes & worksheets
- 6.3-Ionic bonding and ionic
compounds 190-194
- 6.4-Metallic bonding 195196
- 6.5-Molecular geometry
197- 207
Chapter 7
Chemical formulas
And chemical compounds
- 7.1- Chemical names and
formulas 219-229
Study all worksheets,
homework, handouts,
quizzes, tests, textbook and
notebook
تاريخ الكويت :
االختبار من ص (  )21إلى نهاية ص ( + ) 107جميع
الخرائط والصور واألنشطة والجداول والرسوم وأوراق
العمل والفقرات اإلثرائية الخاصة بهذا الجزء من الكتاب
المدرسي :
 -1الفصل األول  :معالم الكويت الجغرافية واالقتصادية
والحضارية .

ـ مقالة ـ تعليق ـ
تقرير

الحفظ

حفظ ستة أبيات ،من كل مجال
مما يلي بيتان :الوطن ـ الكرم ـ
المعاملة الحسنة

حفظ األحاديث المقررة التالية :
 بايعوني على أن ال تشركواص23
 يوشك الرجل متكئا ً على أريكةص 101
 من قتل معاهداً ص148 أن رسول هللا  سمع رجالًيقول ص28

Literature:
· And of Clay Are We
Created
· Dig Out Volcano
Victims
· All Watched Over by
Machines and Loving
Grace
· Lamb to the Slaughter
· By Any Other Name
** All vocabulary and
literary skills

}Ch 1 {1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7
}Ch 2 { 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8
}Ch 3 {3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

Chapter 5
The Periodic Law
- 5.2 Electron configuration
and the periodic table 138 to
149
- 5.3 p. 150-162
Chapter 6
Chemical Bonding
- 6.1--Introduction to
chemical bonding 175-177
- 6.2-Covalent Bonding and
Molecular Compounds 178189

Chapter-3
Atoms- the building blocks
of matter
- 3.2 The structure of the
atom 72 -76
- 3.3 Counting atoms 77-80
Chapter 4
Arrangement of electrons
in atoms
- 4.2 The quantum model of
the atom 106- 110
- 4.3 Electron
configurations 111-118

 -2الفصل الثاني  :نشأة الكويت .
 -3الفصل الثالث  :الكويت والتنافس األوربي على منطقة
الخليج العربي من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع
عشر الميالدي .
 -4الفصل الرابع  :الحاكم السابع الشيخ مبارك الكبير

Arabic
لغة عربية

Islamic
تربية إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات

Science
علوم

Social St.
اجتماعيات

Grade: 11  الحادي العاشر:الصف
 المحتوياتContent

Subjectالمادة
الحفظ

Arabic
لغة عربية

Islamic
تربية
إسالمية

English
إنجليزي

Math
رياضيات

Science
علوم

 من كل مجال،حفظ ستة أبيات
 الوطنـ الكرم ـ:مما يلي بيتان
.المعاملة الحسنة

التعبير

التذوق الفني

: حفظ األحاديث المقررة التالية
 من كلن يؤمن باهلل واليوم اآلخر ص15
125-124 عجبا ً ألمر المؤمن ص85 والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد ص116 ال يحل للمرأة أن تصوم ص-

ـ يحدد صورة بيانية
ونوعها ويوضحها
.وأثرها الفني
ً ـ يحدد محسنا ً بديعيا
ونوعه ويوضحه وأثره
.الفني
ـ األسلوب اإلنشائي
.ونوعه
.ـ األمر وأغراضه
.ـ النهي واغراضه
.ـ االستفهام وأغراضه
.ـ النداء واغراضه
.ـ أسلوب التمني وأدواته
:  في مجال الفقه موانع الزواج أسس اختيار الزوج والزوجة. وحقوقهما
:  في مجال التهذيب.  حسن اختيار الصديق الصالح-:  في مجال الثقافة اإلسالمية وسطية اإلسالم-

القواعد

ـ رسالة ـ خاطرة ـ
تقرير

Literature:
1. From The Autobiography of
Benjamin Franklin
2. From Poor Richard's Almanack
3.From The Crisis
4.From Nature
5. From Self Reliance
** All vocabulary and literary skills

Grammar:
1. Independent and
Subordinate Clauses.
2. Adjective, Adverb,
and Noun Clause.
3. Phrases
4. Prepositional
Phrase(Adjective and
Adverb Phrase)

Grade 11I: Statistics
Ch 1 {1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, }
Ch 2 { 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5}
Ch 3 {3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6}
Ch4 {4.1}
+ Notes & worksheets
G11I Environmental:
Chapter 3:
Section 1: Geosphere (63 – 70(
Section 2: Atmosphere (71 – 76)
Section 3: The hydrosphere and
biosphere (77 – 85)
Chapter 4:
Section 1: Everything is connected (99 –
102)
Section 2: Evolution (103 – 107)
Section 3: The diversity of living thing
(108 – 113)
Chapter 6:
Section 1: What is a biome (153 – 155)
Section: 2: Forest biomes (156 – 164)
Section 3: Grassland, Desert, Tundra
biomes. (165 – 173)

ـ ظرف الزمان
وظرف المكان ـ
الحال ـ التمييز ـ
العدد وكناياته ـ
االستثناءـ اسم
الفاعل واسم
.المفعول وعملهما

الموضوعات

 ـ إلى الذين1
يرفضون
.التغيير
. ـ حرية الرأي2
. ـ قرآن الفجر3
 ـ كيف نزيل4
أسباب القلق؟

:  في مجال العقيدة. التمائم والطيرة.  الكهانة والعرافة و التبرك.  الظن باهلل تعالى و أنواعه:  في مجال الحديث الصحيحان ومكانتهما من كبائر الذنوب: في مجال السيرة. المثل األعلى للمعلم و المربي  محمد. االجتماعية  شخصية الرسول5. Infinitive phrase
6. Participial phrase
7. Gerund Phrase
Writing:
Persuasive Essay

Grade 11S: Pre-Calculus
Ch1{1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8}
Ch2 {2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7}
Ch3 {3.1, 3.2, 3.3, 3.4}
+ Notes & worksheets
G11Physics:
Ch 2:Motion in one
dimension 40-65
1. Displacement and
velocity
2. Acceleration
3. Falling objects
Ch 3: Two
dimensional motion
and vectors 84-102
1. Introduction to
vectors.
2. Vector operations.
3. Projectile Motion

Ch 4: Forces and laws of
Motion. 124-149
1. Changes in motion.
2. Newton's First law.
3. Newton's second and
third laws.
4. Everyday forces.
Ch 5: Work and energy.
168-189
1. Work.
2. Energy.
3. Conservation of
energy.
4. Power.
Study all worksheets,
homework, handouts,
quizzes, tests, textbook
and notebook

Grade: 12  الثاني عشر:الصف
 المحتوياتContent

Subject
المادة
الحفظ
Arabic
لغة عربية

Islamic
تربية
إسالمية

التعبير

 من كل مجال مما،حفظ ستة أبيات
 الوطن ـ الكرم ـ المعاملة:يلي بيتان
.الحسنة

حفظ األحاديث المقررة
:التالية
ً
72 من أحب عليا ص68 أحداً ص  صعد النبيص. يا عائشة إن هللا رفيق
110
141  من كان له بنتان ص-

ـ مقالة
ـ خاطرة
.ـ قصة قصيرة

Math
رياضيات

Science
علوم
For
12S
Only
فقط
للصف
12S

- The Anglo-Saxons
- Beowulf (The first battle)
- The Renaissance
- Of Studies
- The Axioms
- The Restoration
- The Heroic Couplets
Grade 12S: Calculus
ChP {P1, P2, P3 }
Ch1 {1.2,1.3,1.4,1.5}
Ch2 {2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5}
+ Notes & worksheets

G12 Adv. Physics:
Ch.7: Rotational motion and
law of gravity.
Sec.1: Measuring rotational
motion. p.(244-252)
Sec.2: Tangential and
centripetal acceleration.
p.(253-259)
Sec 3: Causes of circular
motion. p.(260-265)
Ch. 9: Fluid Mechanics
Sec.1: Fluids and buoyant
force. p.(318-324)
Se Sec.2: Fluid pressure and
temperature. p.(325-330)
Sec.3: Fluids in motion.
p.(332-334)

.ـ االستعارة
.ـ الكناية
.ـ المحسنات البديعية
.ـ يوضح صورة بيانية
.ـ أجزاء المقالة
.ـ خصائص الخاطرة
.ـ عناصر القصة القصيرة

:  في مجال الفقه عقود المعاوضات اإلجارة واالستصناع:  في مجال التهذيب آداب الحوار واالختالف الحذر من األخالق السيئة:  في مجال الثقافة اإلسالمية حقوق المرأة في االسالم-

Literature:
English
إنجليزي

التذوق الفني

القواعد

الموضوعات

النعت ـ التوكيد
ـ العطف ـ البدل
ـ أسماء األفعال
ـ أسلوب التعجب

. ـ مواقف في الحياة1
 ـ اللغة والدين2
.والعادات
 ـ مفتاح شخصية عمر3
.رضي هللا عنه
. ـ زمان اللؤلؤ4

:  في مجال العقيدة القضاء والقدر. الشفاعة وأنواعها. البدعة وخطرها على الدين:  في مجال الحديث.  صفات أولياء هللا الصالحين أنواع الحديث الشريف: في مجال السيرة عثمان بن عفان علي بن أبي طالب-

** All vocabulary and literary skills
Grammar:
- Tenses
- Passive and Active
- Clauses (Adjective, Adverb and Noun
clauses)
Writing:
Persuasive Essay
Grade 12I: Intermediate Algebra
R1 , R.3 , R.7
Ch 1 {1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6}
Ch 2 { 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6}
Ch 3 {3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7}
Ch4 {4.1, 4.2, 4.3,4.4}
+ Notes & worksheets

Ch.10: Heat
Sec.1: Temperature and thermal
equilibrium. p.(358-364)
Sec.2: Defining Heat. p.(365-367)
Sec.3: Changes in Temperature
and Phase. p.(371-382)
Ch. 20: Circuits and circuit
elements
Sec.1: Schematic diagrams and
circuits. p.(730-735)
Sec.2: Resistors in series and
parallel. p.(736-745)
Sec.3: Complex resistor
combinations. p.(643-649)
Ch. 21: Magnetism
Sec.1: Magnets and magnetic
fields. p.(766-769)
Sec.2: Electromagnetism and
magnetic domains p.(770-772)

Advanced Biology:
Chapter 2: The
Chemistry of Life
Sections:
2.2 Properties of
Water P.40
2.3 Carbon
Compounds Page:
45
Chapter 20: Viruses
and Prokaryotes
Sections:
20.1 Viruses
P. 574
20.2 Prokaryotes
Page: 580
20.3 Diseases
Caused by Bacteria
and Viruses P. 586

Chapter 35:
Immune System and
Diseases
Sections:
35.1 Infectious
Disease p. 1010
35.2 Defenses
Against Infection p.
1014
35.3 Fighting
Infectious Diseases

Study all worksheets, homework, handouts, quizzes, tests, and notebook

