
 
 

Middle School LSU Exam Schedule 
Semester Two 2018‐2019 

 

Class  Exam Location 

LSU 6, 7 and 8  Exams will be administered in each class’s homeroom. 

 
 Please note that AFL students will write their exams in D3 Computer Lab, Room 312. 
 Study Day will be on Tuesday 7/5/2019– NO SCHOOL for students  
 Quran exams will take place during class one week prior to the scheduled  

Time  Sunday 
5/5/2019 

Monday  
6/5/2019 

Tuesday 
7/5/2019 

Wednesday 
8/5/2019 

Thursday 
9/5/2019 

 
9:30 – 10:30 

 
Math 

 
English 

9:30‐11:00 

 
Study Day 

 
Arabic Social 

Studies 

 
Arabic 

9:30‐11:00 

 

 

Exam Guidelines  

 All needed items for writing the exam must be contained in a see-through bag.  
 All exams must be written in either Blue or Black pens only. (Pencils are used only for drawing pictures 

or graph).  
 Students may leave when their completed exam has been checked and collected. Students must remain 

in the examination room for 45-minutes except for English and Arabic for one hour. 
 Students who engage in academic dishonesty will receive a ZERO as the exam grade.  
 Students who engage in disruptive behaviour will receive a ZERO as the exam grade.  
 Students must wear their school uniform. Students not wearing school uniform will receive a warning 

letter.  
 Students must leave the campus immediately after the exam. We cannot be held responsible for students 

after exam time finishes. 
 Students missing exams will only be allowed to write the make-up exam with signed medical notes from a 

medical doctor, clinic administrator and authorized from the Health Department. 
 Exams begin promptly at the assigned times.  
 No extra time will be given to students entering the exam late. 
 Students arriving 10 minutes late will not be permitted.         

 
 
 
 
 
 

MS 16/4/2019 
 
 

Time  Sunday 
12/5/2019 

Monday 
13/5/2019 

Tuesday 
14/5/2019 

Wednesday 
15/5/2019 

Thursday 
16/5/2019 

 
9:30 – 10:30 

 
Science  

 
Islamic 

 
Make‐up Day 

 
 

 
 



 
)وحدات التعليم المكثف( جدول اختبارات المرحلة المتوسطة  

 
2019-2018 الفصل الدراسي الثاني  

 
موقع االختبار الصفوف

االختبارات ستكون في نفس صفوف الطالب صفوف السادس/السابع والثامن

 
 

  312 ،غرفة 3في مختبر الكمبيوتر، دسمان سيكون الغير الناطقين باللغة العربية  طالباختبار. 
  يوم دراسي في المنزل. –  7/5/2019اليوجد دوام في يوم الثالثاء 
 .سيكون اختبار القرآن في الصفوف في االسبوع ماقبل جدول االختبار 

  
 

 الخميس
9/5/2019  

 األربعاء
8/5/2019  

 الثالثاء
7/5/2019  

 االثنين
6/5/2019  

 األحد
5/5/2019  

الوقت

 
 اللغة العربية
9:30‐11:00 

 

 
ياتاجتماع  

 
 دراسة منزلية

 
 اللغة االنجليزية
9:30‐11:00 

 
 الرياضيات

 
9:30 – 10:30 

  
 

  :تعليمات االختبارات

  المطلوبة لالختبارات يجب وضعها في مقلمة شفافة بحيث يمكن رؤية ما تحتويه بداخلها.جميع األدوات 
   تعتمد أقالم الحبر ذات اللون األسود أو األزرق فقط. ( فيما يخص استخدام قلم الرصاص يسمح باستخدامه فقط

 في رسم الصورة او الرسومات البيانية).
 ه بإمكانهم المغادرة. يجب عند انتهاء الطالب من كتابة االختبار وتأكد المعلمين من أن االختبار كامل وتم تجميع

 دقيقة ماعدا اللغة العربية واللغة اإلنجليزية لمدة ساعة. 45على الطالب البقاء في غرفة االختبار لمدة 
 ة أكاديمية سوف يتم منحهم درجة صفر في االختبار.الطالب الذين يحاولون الغش في االختبار وليس لديهم أمان 
 .الطالب الذين لديهم مشاكل سلوكية سوف يتم منحهم درجة صفر في االختبار 
  .على الطالب االلتزام بالزي المدرسي . في حال لم يتم ارتداء الزي المدرسي سيتلقى الطالب رسالة تحذير 
 ختبار. لن تتحمل المدرسة مسؤولية الطالب بعد انتهاء وقت على الطالب مغادرة المبنى فور االنتهاء من اال

 االختبار.
  الطالب الذين مالت ظروفهم دون تقديم أحد االختبار لن يتم السماح لهم بإعادة االختبار إال في حالة إرفاق ورقة

 طبيب وموثقة من إدارة المستوصف، أو من عيادة خارجية معتمدة أيضاً من وزارة الصحة.
 رات تبدأ في األوقات المحددة بالجدول.االختبا 
 لن يتم منح وقت إضافي للطالب المتأخرين عن الحضور في الوقت المحدد لالختبار. 

 دقائق من دخول قاعة اإلختبار. 10لن يتم السماح للطالب المتأخرين عن مدة تزيد عن 

 الخميس
16/5/2019  

 األربعاء
15/5/2019  

 الثالثاء
14/5/2019  

 االثنين
13/5/2019  

 األحد
12/5/2019  

الوقت

   
 

 
  إعادة االختبار

 
 إسالمية

 
 علوم

 

 
9:30 – 10:30 


