
 

 

Year 1 – Arabic Language and Religion Exams 
Dear Year 1 Parents, 

Please see below the schedule for end of Term 1 Arabic and Religion Exams for 
the academic year 2017/2018:  

Date Subject Class 

Sunday   

21  / 1 / 2018 

Arabic Language  

(Oral & written) 

All Y1 Classes 

Date Subject Class 

Sunday  21 /1 /2018 Religion (Oral) Y1 OC 

Monday 22/1/2018 Religion (Oral) Y1 IM, LE, AB   

Tuesday 23/1/2018 Religion (Oral) Y1 SR 

Wednesday 24/ 1/ 2018  Religion (Oral) Y1 JM 

Kindly Note: 

- According to the Ministry of Education’s instructions for Year 1, there are no 
written exams; only oral exams for the end of the term. 

The school will make its own written Arabic Language Exam for Year 1, which  -
January 2018.st will be held on Sunday  21 

 - The questions in the exam will be very similar to those they have already 
taken in their booklets and worksheets, no new material. 

Review sheets will be sent home on the last day of term, Thursday 

21/12/2017, after we have completed our term’s lessons as well as some 

revision with the children in class.  

Kind regards,  

The FS and KS1 Arabic Team.  

17th December 2017 



 

 

ينية   الصَّف األو  االبتدائي - اختبار اللُّغة العربية والتَّربية الد ِّ

ي /  تحية طيبة وبعد ...               
ف األول االبتدائ  ادة أولياء أمور الصَّ         السَّ

ينية لكتاب الفصل     
ِّ
بية الد

َّ
غة العربية والَّت

ُّ
نحيط سيادتكم عــلــــًما بمواعيد اختبار الل

راسي  
ِّ
راسي األول للعام الد

ِّ
:             2018/  2017الد الي

َّ
وىه كالت  

 اليوم والتاري    خ المادة الفصل

 جميع فصول

الصف األول   

 لغة عربية 

تحريري ( –)شفهي   

2018/  1/  21األحد   

 اليوم والتاري    خ المادة الفصل

Y1 OC  ينية
ِّ
بية الد

َّ
) شفهي (الَّت 2018/  1/  21األحد    

Y1 ( IM, LE, AB )   ينية
ِّ
بية الد

َّ
) شفهي (الَّت ن   2018/  1/  22اإلثني   

Y1 SR  ينية
ِّ
بية الد

َّ
) شفهي (الَّت   2018/  1/  23الثالثاء  

Y1 JM  ينية
ِّ
بية الد

َّ
) شفهي (الَّت   2018/  1/  24األربعاء  

 ملحوظة : 

  ي اختبارات  الفصل
ف األول االبتدائ  عليم للصر

ر
بية والت

ر
ا لتعليمات وزارة الَّت

ً
وفق

ينية اختبارات 
ِّ
بية الد

ر
غة العربية والَّت

ُّ
ي الل

 
راسي األول ف

ِّ
 . شفهيةالد

  ف األول سوف تقوم المدرسة بعمل اختبارات تحريرية خاصة بالمدرسة للصر

ي يوم 
 
غة العربية فقط وذلك ف

ُّ
ي الل

 
ي ف

 1112/  1/  11األحد الموافق  االبتدائ 

  ي ملزمة
 
ب عليها األطفال ف َتي سبق وتدرر

َّ
أسئلة االختبار ستكون مثل األسئلة ال

 . المدرسة وأوراق العمل، فال داعي للقلق

   غة العربية
ُّ
ي الل

 
سوف نقوم بإرسال أوراق للمراجعة العامة عىل ما سبق دراسته ف

 لنا المراجعة مع األطفال  1112/  11/  11يوم الخميس الموافق 
 يتست ر

ر
حَت

 .
ً
 بالمدرسة أوال

مع أطيب األمنيات بالنجاح والتوفيق                                                               

ــعــِلــيــم الُمــَبــ                                             
َّ
ــة الَعــرِبــية لـَمـْرَحــلـة الت

َ
ــغ
ُّ
ـرِقـــْســـم الل

ِّ
ك  



 

 

ينية (   الموضوعات الَّتي يتضمنَّها اختبار ) اللُّغة العربية  و التَّربية الد ِّ

 

 أوالا : حروف الهجاء ) من أ إلى ي ( بحركاتها القصيرة والطَّويلة 

نحن (                         -ثَانياا : ضمائر المتكل ِّم ) أنا   

 
 

 اللُّغة العربية
 
 

 

النَّاس  ( -اإلخالص  -أوالا : القرآن سور ) الفاتحة    

ـا : الموضوعات:   ثانيـا

أركان اإلسالم  -1          

باح  -2         خالد في الصَّ  

أسرة النَّبي  -3          

قصَّة أصحاب الفي   -4          

 
 

ينية االسالمية :  التَّربية الد ِّ
 

 

 هللا يُحبُّني  -1

  بشارة المالك للعذراء مريم -2

  ميالد ربنا يسوع المسيح -3

بانية -4   الصَّالة الرَّ

 
 
 

ينية المسيحية :  التَّربية الد ِّ
 

وظة : 
ُ
 َملح

ينية ) ِإسالِمية أو َمِسيحية
ِّ
بية الد

ر
ة الَّت اء حصر

َ
ثن
َ
اِئها أ

َ
ينية ) شفوية ( وسوف يقوم األطفال ِبأد

ِّ
بية الد

ر
  (. اختبارات الَّت

:Kindly Note 

Religion Exams will be during the religion lessons (Islamic studies or 
Christian studies).  


