
 

  :6Gradeالسادس    الصف: 

  Content Subject المحتويات

المادة   

  التعبير الرسم الهجائي القواعد الموضوعات 

Arabic 

 لغة عربية
ـ الكفاية العامة القراءة والمشاهدة ة  1

ـ  5-2/  4-2/  3-2/  2-2/  1-2معايير : 

2-7  /2- 8  

-3/  1-3ـ الكفاية العامة الكتابة معايير :  2

 أ /  5

 ب 5 – 3

 ـ الحروف الناسخة

 ـ األفعال الناسخة

 ـ النعت ) الصفة (

 ـ الحال 

ـ تنوين الفتح 

لكلمات تنتهي 

بتاء مربوطة 

مفتوحة وتاء 

وهمزة ـ الهمزة 

 المتطرفة

ـ كتابة أربع فقرات متكاملة أو ثمانية أسطر حول 

موضوع ما مع مراعاة وضوح الفكر وترابطه 

وتسلسله ومراعاة جودة األسلوب والفصاحة 

واستخدام عالمات الترقيم وسالمة اللغة نحواً 

 وهجاءً 

 :   في مجال العقيدة -

  اإليمان بأسماء هللا وصفاته. -

     علم هللا تعالى وقدرته -

                                      

 في مجال الحديث : -

 حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة  -

 حق الطريق - 

                         

      في مجال السيرة: -

             عمل الرسول-

 في غار حراء  تأمل الرسول  -

     في مجال الفقه : -

 الغسل وأنواعه -

 التيمم - 

 في مجال التهذيب :  -

 احترام اآلخرين  -

 آداب المتعلم -

 في مجال الثقافة اإلسالمية : -

 .عناية االسالم بالصحة الجسمية  -

 األحاديث المقرر حفظها : 

             59من أخذ أموال الناس ص -  

 100ص   من صلى علي صالة واحدة  -

                   92الصعيد الطيب  ص -  

 82اللهم يا مقلب القلوب  ص  -

 

 

Islamic 

 تربية

 إسالمية

 

 

(Writing) 

1. Descriptive 

(person/ event) 

2. Compare and 

Contrast 

(Grammar) 

1. Prepositions (Page 55) 

2. Prepositional Phrase ( p. 56) 

3. Present Simple and progressive 

(Classwork) 

4. Past Simple ( class work) 

5. Future Simple Tense ( Class work) 

6. Adverbs ( pages 52,53) 

(Spelling) 

1. Prefixes ( page 288) 

2. Suffixes ( page 289) 

3. Homophones (Class work) 

(+ all the literary skills taken in class) 

(Literature) 

1. A Glory Over Everything (pages 

170-185) 

2. The Autobiography of a Kid 

(Pages 212-221) 

3. Puppy Love or Hamster Heaven ( 

pages 323-327) 

4. Ankylosaurs (page 249) 

5. In a Neighborhood in Los Angeles 

(Pages 235-237) 

 All previously taught literary 

skills 

  

 

English 

 إنجليزي

 

 

 

CH16: 16.2, 16.4, 16.6 

Ch19: 19.2 

CH20: 20.1, 20.2, 20.4 

Ch21: 21.1 

+ Notes & worksheets 

CH9: 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

CH10: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 

CH11: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 

CH15: 15.1, 15.2, 15.3 

 

 

Math 

 رياضيات

           

Unit (E),Chapter 15 : Heat and Electricity 

Lesson 1: How is thermal energy transferred ?                       

(P: 560-567) 

Lesson 2: What is electricity and how is it 

produced ? ( P: 568-577) 

Lesson 3: What is a circuit ?                                                     

( P: 578 -585) 

Unit (E), Chapter 14 : 

Energy 

Lesson 1: What are 

some forms of Energy? 

(P: 526 – 533) 

Lesson 2: What are 

waves?  (P: 534 – 543) 

Lesson 3: How does 

light behave?                

(P: 544 - 551) 

Unit (E), Chapter 12: 

Atoms and Elements 

Lesson1: What is matter 

composed of?  (P: 450 – 

457) 

Lesson 2: What are 

elements and compounds? 

(P: 458 – 467) 

Lesson 3: What are the 

states of matter? (P: 468 - 

475) 

 

 

 

 

 

 

 

Science 

 علوم

 لكويت ودول الخليج العربيةا

 ( 155)  إلى نهاية ص    (   87)  من ص االختبار  

 الخاصة بهذا الجزء من الكتاب المدرسيواألنشطة وأوراق العمل والرسوم البيانية والفقرات االثرائية والجداول + جميع الصور والخرائط    

 

 الموارد االقتصادية لدول الخليج العربية . –الوحدة الثالثة 

ً دول الخليج العربية  -الوحدة الرابعة   تنمو سكانياً وتتشابه ثقافيا

 الكويت ودول الخليج العربية في مواجهة التحديات –الوحدة الخامسة 

 

Social 

St. 

 اجتماعيات 

 

 

 



 

 Grade: 7  السابع الصف:

  Content Subject المحتويات

المادة   

الرسم  القواعد الموضوعات 

 الهجائي

  التعبير

 

 

 لغة عربية

 

ـ الكفاية العامة القراءة  1

 والمشاهدة 

 5-2/  4-2/  2-2/  1-2معايير : 

/ 2- 8   /2- 9  . 

ـ الكفاية العامة الكتابة معايير :  2

 أ  5ـ  3/  1 -3

 ب  5 – 3  /

ـ أنواع الفعل )ماٍض ـ مضارع ـ 

 أمر(

ـ الفعل المضارع الصحيح اآلخر 

والمعتل اآلخر ـ رفع ونصب 

رع ـ األفعال وجزم الفعل المضا

الخمسة ـ ظرف الزمان وظرف 

المكان ـ االسم النكرة واالسم 

 المعرفة   

ـ الهمزة 

 المتوسطة 

 

ـ كتابة خمس فقرات متكاملة أو عشرة أسطر حول 

موضوع ما مع مراعاة وضوح الفكر وترابطه 

وتسلسله ومراعاة جودة األسلوب والفصاحة 

واً يم وسالمة اللغة نحواستخدام عالمات الترق

 وهجاًء 

  :   في مجال العقيدة -

 إيماني بالرسل عليهم السالم وصفاتهم  -

 أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم السالم  -

 أصدق بمعجزات رسول هللا  -

 في مجال الحديث :  -

على األنبياء   فضل رسولي محمد  -

 والسابقين

  إسالمي دين اليسر -

 

 في مجال السيرة: -

 رسولي   مراحل دعوة - 

 إلى الحبشة.  هجرة صحابة رسولي  - 

 ومحن السنة العاشرة من البعثة رسولي  -  

     في مجال الفقه : -

 سجود السهو  -

 في مجال التهذيب :  -

 أحافظ علي أسرار اآلخرين -

 أتخلق بالعفو والصبر  -

 في مجال الثقافة اإلسالمية : -

 حريتي مكفولة  في االسالم  -

 األحاديث المقرر حفظها : 

        25ما من نبي يمرض ص  -

 133آمنت بي إذ كفر بي الناس ص -

 127عليكم من األعمال ما تطيقون ص  -

 139إذا شك أحدكم في صالته   -

 

 

تربية 

 إسالمية

 

 

Spelling: 

· Plurals of nouns 

· Words often confused E 

Writing: 

Expository writing: 

·  Comparison and contrast essay 

·   Informative report 

Persuasive writing: 

·  Supporting a position essay 
 

· Common and proper 

nouns 

· Personal, reflexive, 

intensive demonstrative, 

relative, indefinite and 

interrogative pronouns 

· Demonstrative, common 

and proper adjectives 

·  Action, linking, main 

and helping verbs 

Literature  

· Charles 

· After Twenty Years 

· Mirror, Mirror on the Wall 

· Amigo Brothers 

· Day 

 All previously taught literary skills 

Grammar: 

· Simple, complete and compound 

subjects and predicates 

 

English 

 إنجليزي 

 

 

 

Ch7:  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

Ch10: 10.3, 10.4 

Ch12: 12.1, 12.2 

+ Notes & worksheets 

Grade 7 : Prealgebra 

Ch4:  4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

Ch5:  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 

Ch6:  6.1, 6.2, 6.3, 6.6 

 

Math 

 رياضيات 

Chapter 5: Matter in Motion 

Section 1: Measuring Motion 

(pages: 118 till 123) 

Section 4: Gravity: A Force of 

Attraction (pages: 134 till 137) 
All the quizzes, tests and classwork 

that have been handed out 

throughout quarter 3 and 4 will be 

included in the final exam. 

Chapter 4: Elements, Compounds, 

and Mixtures 

Section 1: Elements (pages 90 till 93) 

Section 2: Compounds (pages: 94 till 

97) 

Section 3: Mixtures (pages: 98 till 

105) 

 

Chapter 2: The Properties of 

Matter  

Section 2: Physical Properties 

(pages: 44 till 47) 

Section 3: Chemical Properties 

(pages: 50 till 55) 

 

 

 

Science 

علوم      

 الكويت والوطن العربي

  (  197) إلى نهاية ص   ( 97) االختبار من ص   

 الخاصة بهذا الجزء من الكتاب المدرسيواألنشطة وأوراق العمل والرسوم البيانية والفقرات اإلثرائية والجداول + جميع الصور والخرائط 

 الوطن العربي مالمح بشرية واقتصادية . –الوحدة الثالثة 

 الوطن العربي قضايا وتحديات –الوحدة الرابعة 

 

Social 

St. 

 

 اجتماعيات

 

 

 

 

 

 



 

 Grade: 8  الصف: الثامن

 

 

 

 

 

  Content Subject المحتويات

المادة   

 Arabic الحفظ  التعبير الرسم الهجائي القواعد الموضوعات 

 لغة عربية

 

 

 ـ ملجأ الحرية  1

ـ امرأة من   2

 بالدي 

ـ مروءة  3

 وسيادة 

ـ رؤية  4

 مستقبلية   

ـ تقديم الخبر 

على المبتدأ ـ 

األفعال الناسخة 

ـ الحروف 

الناسخة ـ 

المضاف 

 والمضاف إليه 

ـ داللة بعض الكلمات في نص 

شعري أو نثري ـ توضيح دقة 

في تعبير ما ـ المؤكدات التصوير 

اللفظية ـ توضيح الخيال وبيان 

أثره ـ بيان ما توحي به بعض 

الكلمات في نص ما ـ بيان الجمال 

في تعبير ما ـ يعلل للخيال في نص 

 ما

ـ الحروف التي تنطق 

وال تكتب ـ الحروف 

التي تكتب وال تنطق ـ 

الهمزة المتوسطة 

 بأنواعها 

ـ الهمزة المتطرفة 

 بأنواعها 

ـ يكتب ثالث 

 فقرات 

 ـ يكتب خاطرة 

 ـ يكتب تقريراً 

حفظ ستة أبيات  , 

من كل مجال مما 

يلي بيتان : أمجاد 

العرب ـ األم ـ 

 الوفاء  

  :   في مجال العقيدة -

 (1عالمات الساعة الصغرى ) -

 عالمات الساعة الكبرى  -

 الموت مصير كل مخلوق  -

 في مجال الحديث :  -

 زكاة الفطر -

 من صفات المؤمنين -

 
 

     في مجال السيرة: -

 تآمر اليهود على الرسول . -

أمهات المؤمنين رضي هللا  -

 ( 1عنهن)

     في مجال الفقه : -

 صالة التراويح وصالة الوتر -

 الصيام وأنواعه   -

 الصوم شروطه وسننه  -
 

 في مجال التهذيب : -

 التدخين أضراره وتحريمه  -

 الثقافة اإلسالمية :في مجال  -

 الصداقة - 

 األحاديث المقرر حفظها : 

            17صال تقوم الساعة  - 

 36من قتل دون ماله ص -

      116إذا كان يوم صوم أحدكم ص  - 

 150قد حقت محبتي ص  -

 

 

Islamic 

تربية  

 إسالمية

 

 

Grammar 

1.  Subject – verb agreement 

2.  Conditional sentences with "if"  (type 1,2,3) 

Spelling and mechanics 

1. Six troublesome verbs 

2. Prefixes and suffixes 

Writing ( first paper)  

1. Persuasive essay 

 

Literature: 

* The Gettysburg Address 

* I Have a Dream 

*   The First Americans 

* The Tell-tale Heart 

* Grandma Ling 

*  Legacy II 

*  A Smart Cookie 

* Vocabulary of ( The Gettysburg Address/ I 

Have a Dream/  The Tell-tale Heart) 

*All previously taught literary skills 

 

English 

 إنجليزي

Ch8: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5  

Ch9: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 

Ch10: 10.3,10.4 

Ch11: 11.1, 11.2 

+ Notes & worksheets 

Grade 8 : Algebra1 

Ch5:  5.2, 5.3, 5.4 

Ch6: 6.1, 6.2, 6.6 

Ch7: 7.1, 7.2, 7.3 

 

 

Math 

 رياضيات 

 

Chapter 5: Heredity(Extra sheets have been 

provided) 

Section 1:Mendel & his peas114-117 

Section 2: Traits & Inheritance 120-121 

Chapter 22:  The nature of light(Extra 

sheets have been provided) 

Section 3:Interaction of light waves 644-650 

Chapter 23: Light and Our World 

Section 1: Mirror and Lenses 668-671 

Chapter 5:Energy 

Resources(Extra sheets 

have been provided) 

Section 1: Natural 

resources122-125 

Section 2: Fossil 

fuels126-133 
 

Chapter 18: 

Section 1:Magnets & 

Magnetism 510-517 

Section 2:Magnetism from 

Electricity 518-520 

Section 3:Electricity from 

magnetism 524-525 

 

 

Science 

علوم      

 

 

       كتاب  دولة الكويت والعالم االسالمي                                          

 ( 109)ص   نهايةإلى  (  67)  االختبار من  ص 

 الكتاب المدرسيالخاصة بهذا الجزء من واألنشطة وأوراق العمل والرسوم البيانية والفقرات اإلثرائية والجداول جميع الصور والخرائط 

 الحضارة العربية اإلسالمية .  – الوحدة الثانية -1

 العالم اإلسالمي الحديث . – الوحدة الثالثة -2

 دولة الكويت وتعاونها مع العالم اإلسالمي – الوحدة الرابعة -3

 

Social 

St. 

 اجتماعيات 



 

 Grade: 9التاسع     الصف:

  Content Subject المحتويات

المادة   

الرسم  التذوق الفني القواعد الموضوعات 

 الهجائي

  الحفظ  التعبير

Arabic 

 لغة عربية

 

 

 ـ ريح السواحل  1

 ـ عبرة الهجرة 2

 ـ يا بن الحياة  3

ـ من خطاب  4

مير أصاحب السمو 

 البالد 

ـ اإلغراء 

 والتحذير  

 ـ االختصاص 

 ـ النداء 

ـ يحدد تعبيراً أثار اهتمامه ـ 

التعبير الحقيقي إلى  يحول

خيالي والعكس ـ يبين المعنى 

الذي أفاده تعبير جميل ـ يختار 

ما يوحي به تعبير ما ـ يبين 

الحالة النفسية التي يوحي بها 

 بيت

ـ الهمزة 

المتطرفة 

بأنواعها ـ 

الهمزة 

المتوسطة 

 بأنواعها 

 ـ يكتب ثالث فقرات 

 ـ يكتب تقريراً  

 ـ يكتب تعليقاً 

 ـ يكتب خاطرةً 

حفظ ستة أبيات  

, من كل مجال 

مما يلي بيتان 

: أمجاد العرب 

 ـ األم ـ الوفاء 

 في مجال العقيدة -

 الميزان والحوض والصراط -

 جهنم دار البوار -

 الجنة دار النعيم -

 في مجال الحديث :  - 

 البعد عن الشبهات  -

 األخوة اإليمانية  -

                               
 

     في مجال السيرة: -

 غزوة حنين  -

 وفاة النبي  -

     في مجال الفقه : -

 الحج  حكمه و شروط وجوبه -

 واجبات الحج وآدابه وكيفية ادائه  -

 العمرة  -

 في مجال التهذيب :  -

 آداب زيارة المريض                             -

 الثقافة اإلسالمية :في مجال  -

 معايير اتخاذ القرار السليم -

 األحاديث المقرر حفظها : 

            27كلمتان خفيفتان ص -

   130ما من مسلم يعود مريضا  ص -

       38ما سأل رجل مسلم ص  -

 123تابعوا بين الحج والعمرة ص  -

 

 

Islamic 

تربية 

 إسالمية

 

 

Spelling 

 End Marks 

 Commas 

 Colons 

 Semicolons 

 

Writing (first paper) 

Descriptive essay 

Literature 

 The Happy Man’s Shirt 

 The Grand Father 

 I Wandered Lonely as a Cloud 

 Forgive My Guilt 

 All previously taught literary skills 

Grammar 

 Subject-verb agreement 

 The If Clause 

 

English 

 إنجليزي 

Ch8 : 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

Ch10: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 

+ Notes & worksheets 

Grade 9: Geometry 

Ch6 : 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

Ch7: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

 

Math 

 رياضيات 

Section 3 : Problems 

of the Respiratory 

System  pages : 272-

273 

Section 4: The Role of 

Excretion pages :274-

280 

Chapter14: Support 

and Movement 

Section 1:The Role of 

the Skeleton pages 

:286-291 

Section 2: The Role of 

Muscles pages :292-

297 

Chapter12: Blood 

Section1: The Role of Blood 

pages :244-245 

Section2: Parts of Human 

Blood pages :247-252 

Chapter13: Respiration and 

Excretion 

 Section 2: Human 

Respiratory System  pages 

:267-271 

 

Chapter: 10 Digestion 

Section 1:The process of Digestion 

pages:  204 - 206 

Section 2: The Human Digestive 

System  pages : 208 -214 

Chapter11: Circulation 

Section 2: The Human Heart pages 

:225-231 

Section 3: The Blood Vessels pages 

:232-234 

Section 4: Problems of The Circulatory 

System  pages :236-239 

 

Science 

علوم      

 

 

 

 (153إلى نهاية ص ) (79) االختبار من ص 

الخاصة بهذا الجزء من الكتاب واألنشطة وأوراق العمل والرسوم البيانية والفقرات االثرائية والجداول + جميع الصور والخرائط 

 المدرسي

  سكان العالم  -الوحدة الثالثة 

 مفاهيم حياتية –الوحدة الرابعة  

 الوحدة  الخامسة  : العالم تحديات وتطلعات 

 الوحدة السادسة  : الكويت والعالقات الدولية

 

 

Social 

St. 

 اجتماعيات 

 

 

 



 

  Grade : 10 العاشر الصف: 

   Content Subject المحتويات

 المادة
  الحفظ  التعبير التذوق الفني القواعد الموضوعات 

Arabic 

 لغة عربية 

 

 

 ـ وقفة على طلل   1

ـ دور المرأة في  2

 أحداث الهجرة 

ـ عتاب البن  3

 الرومي 

 ـ سيل العرم   4

ـ األفعال الالزمة واألفعال المتعدية 

ـ المفعول به وصوره ـ المفعول 

المطلق والنائب عنه ـ أنواع الفعل 

الصحيح وأنواع الفعل المعتل ـ 

إسناد األفعال للضمائر ـ مصادر 

 األفعال الثالثية وغير الثالثية 

ـ االقتباس ـ الصور 

البيانية وشرحها ـ 

الجناس ـ المقابلة ـ 

لتشبيه الطباق ـ ا

الصريح والتشبيه 

 الضمني ـ السجع 

 ـ يكتب خاطرةً 

 ـ يكتب رسالةً 

 ـ يكتب مذكراتٍ 

 حفظ ستة أبيات 

من كل مجال 

مما يلي بيتان : 

إبداع الخالق ـ 

مدح الرسول ـ 

 القلم 

 في مجال العقيدة   :  -

 ( الشرك األكبر                          1نواقض التوحيد ) -

 ( الشرك األصغر2التوحيد )نواقض  -

 في مجال الحديث :  -

 فضل التفقه في الدين -

 آداب إسالمية -

 مكانة الصحابة في االسالم       -

 عيسى / موسى  / يوسف : في مجال السيرة -

 في مجال الفقه :     -

 األحكام التكليفية. - 

أنواع العقوبات في  -

     اإلسالم

 في مجال التهذيب :   -

 حسن الخلق -

 
                                       

 

  -في مجال الثقافة اإلسالمية : -

 حقوق اإلنسان في اإلسالم -

                                                      األحاديث المقرر حفظها : 

       89من شهد ال إله إال هللا ص -

يحلف   سمع ابن عمر رجال -

 30ص

          49ال تسبوا اصحابي ص  -

 148إن دماءكم وأمواكم ص  -

 

 

Islamic 

 تربية إسالمية

 

    SPELLING:        

 

*WORDS OFTEN CONFUSED,  (D & E) 

  

WRITING (first paper): PERSUASIVE 

ESSAY 

  

**LITERARY SKILLS COVERED 

THROUGH THE YEAR** 

LITERATURE: 

* CALL OF THE WILD 

* NIGHT  CALLS 

*BIOGRAPHY AND 

HISTORY 

* FROM THE 

DECLARATION OF 

INDEPENDENCE FROM 

THE WAR IN VIETNAM 

*TRAGEDY OF JULIES 

CAESAR (The speech) 

Grammar:  

  * GERUND PHRASES AND 

FUNCTIONS 

  * PARTICIPIAL PHRASES 

  * INFINITIVE PHRASES  

  *PREPOSITIONAL PHRASES 

AND THEIR FUNCTIONS 

  *MODALS 

  

 

 

English 

 إنجليزي 

 

 

Ch5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

Ch6: 6.1, 6.2, 6.6 

Ch8: 8.1, 8.4, 8.5, 8.6  

+ Notes & worksheets 

Grade 10: Algebra2 

Ch4: 4.1, 4.2,  4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 

4.9, 4.10  

 

 

Math 

 رياضيات 

Ch. 14: Acids and Bases 

Section 1: Properties of acids and 

bases 467-476 

Section 2: Acid-base theories 478-

482 

Section 3: Acid base reactions 483-

489 

Ch. 22 Organic chemistry: 

Section 1:  organic compounds  p 

711-714 

Section 2:Hydrocarbond  p716-729 

Section 3:Functional groups p730-

734 

Section 4: Organic reactions p735-

737 

Ch.8: Chemical 

Equation and 

Chemical Reaction 

Section 1: describing 

chemical reactions 

261-274 

Section 2: The types of 

chemical reactions 

276-283 

section 3: activity 

series of elements 285-

287 

 

Ch.7: Chemical formulas 

and chemical compounds  

Section 1: Chemical 

names and formulas  219-

231 

Section 2: Oxidation 

Numbers 232-235 

Section 3: Using chemical 

Formulas 237-244 

Section 4: Determining 

Chemical Formulas 245-

249 

 

 

Science 

علوم      

 

                                          كتاب تاريخ الكويت 

 (  . 111)  إلى نهاية ص  ( 65)  من ص االختبار 

واألنشطة وأوراق العمل والرسوم البيانية والفقرات جميع صور الشخصيات والصور التاريخية والخرائط 

 الخاصة بهذا الجزء من الكتاب المدرسي.االثرائية والجداول 

 الشيخ مبارك الكبير . –الحاكم السابع  –الفصل الرابع 

 م1950 – 1915األوضاع الداخلية والخارجية في دولة الكويت    -الفصل الخامس 

 استقالل الكويت واستكمال أدوات السيادة والتحديث . –الفصل السادس 

 العالقات الكويتية العراقية  . –الفصل السابع 

 

Social St. 

 اجتماعيات 

 

 

 

 



 

 Grade:  11الصف: الحادي العاشر 

 

 

 

 Content Subject المحتويات

 المادة

  الحفظ  التعبير التذوق الفني القواعد الموضوعات 

Arabic 

 لغة عربية   

 ـ من تجارب الحياة  1

ـ محمد رسول  2

 اإلنسانية .  

 ـ التنور الكبير .   3

 ـ لغة الضاد .   4

ـ حروف الجر بأنواعها 

ومعانيها ـ المضاف 

والمضاف إليه ـ اسم 

التفضيل وحاالته ـ اسم 

الزمان واسم المكان ـ اسم 

اآللة ـ أسلوب القسم 

 وأنواعه .  

ـ أسلوب القصر ـ اإليجاز ـ 

اإلطناب ـ المحسنات البديعية ـ 

الصور البيانية وشرحها 

وبيان أثرها في تعبير ما ـ 

ية إلى تعبير صورة بيان تحويل

 حقيقي 

 ـ يكتب تعليقاً . 

 ـ يكتب تقريراً . 

 ـ يكتب مقالة .  

حفظ ستة أبيات  , من 

كل مجال مما يلي 

بيتان : إبداع الخالق ـ 

 مدح الرسول ـ القلم .  

 في مجال العقيدة   :  -

 االستهزاء بالدين واهله -

 مفهوم الوالء والبراء -

 التوسل وأنواعه . -

 الحديث : في مجال -

 األحق باإلمامة في الصالة -

 حالوة اإليمان -

                            

 

 في مجال السيرة:     -

 أبو بكر الصديق  -

 عمر بن الخطاب -

 في مجال الفقه :   -

 أحكام الطالق وآثاره ومعالجته .  -

 حقوق األبناء واآلباء  -

 في مجال التهذيب :  -

 حفظ اللسان والفرج -

 آداب اللباس الشرعي -

  -في مجال الثقافة اإلسالمية : -

 العولمة في ميزان االسالم. -  

 األحاديث المقرر حفظها : 

                77إن من أّمن الناس ص -

 31هللا لي الوسيلة ص اسلو -

       129من يضمن لي ما بين ص   -

 114أي العمل أحب إلى هللا ص -

 

 

Islamic       

تربية 

 إسالمية

 

Grammar: 

a. Tenses 

b. Active and Passive Voice 

c. Reported Speech 

Writing (first paper) 

Infograph  writing 

Literature: 

a. The Soul selects her own Society by Emily 

Dickinson 

b. Nothing Gold Can Stay 

c. To Build A Fire by Jack London 

d. from Left for Dead by Beck Weathers 

e. from In Search of Our Mother’s Garden by Alice 

Walker 

 

English        

 إنجليزي

Grade 11I: Statistics 

Ch4 : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6 

Ch5:  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

Ch6:  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

+ Notes & worksheets 

Grade 11S: Precalculus 

CH4:  4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

CH5:  5.1,5.2,5.3, 5.4, 5.5 

CH6:  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

CH7:  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 

Notes & worksheets 

 

Math 

 رياضيات

 

Environmental : 11I 
Chapter 11: Water 

Section 1: Water resources P 289-295 

Section 2: Water use and management  P 296 

–303 

Section 3: Water Pollution  P 304–

313                                      

2. Chapter 12:  Air 

Section 1: What Causes Air Pollution P. 325-

330                         

Section 2: Air, Noise and Light 

Pollution  P.331- 335              

Section 3: Acid Precipitation 336-339  

Chapter 13 – Atmosphere and Climate 

Changes 

Section1: Climate and climate change 351-

358                       

Section 2: The Ozone Shield 359-362      

Section3: Global warming 363-

369                                 

Physics 11S 
Chapter 12: vibrations and waves 

Section1: simple harmonic motion 438-445 

Section2: measuring simple harmonic motion 

446-451 

Section3: properties of waves 452-458    

  Chapter 17: electric forces and fields  

Section1: electric charges 628-633   

Section2: electric force 634-641          

 Section3: the electric field 643–649     

Chapter 18: electrical energy and capacitance   

Section1: electrical potential energy 666-669   

Section2: potential difference  670-675 

Section3: capacitance 676–681    

Chapter 19: Currents & resistance:  

Section 1: electric current 694–699   

Section 2: resistance 700-707  

 

                                         

 

 

 

 

Science   

 علوم

 

 

 


