
 

”4pr.  exams contents “April 

 

 
Math. 

Unit One :Lesson5: Operation on decimal 

numbers 

Lesson6: Approximation. 

 Unit Two  Geometry:Lesson1: 

Congruency 

Lesson2: Symmetrical figures 

Lesson3: Visual pattern 

Unit Three Measurement    :Lesson1: 

Capacity 

Lesson2: Weight 

Lesson3:Time 

Science  Unit 1 :   Livings things 

Lesson 3 :   The cell 

Lesson 4 :   Importance of sun light to 

living organisms 

English   Unit 9 

  Unit 10 

Arabic    مطابقة الفعل للفاعل ) نحو (  –االسم الجمع  
هناء على سطح القمر ) قراءة (  –أمنية هناء   

 نور القمر ) شعر (   

Social 
studies   

 الدرس الثانى التعدين والصناعه والتجاره 
  الدرس الثالث السياحه

  التاريخ
  الدرس الثالث شخصيات واحداث من عصر الدوله الحديثه

الحياه السياسيهالدرس االول    
 الدرس الثاني الحياه الدينيه 

 

 



exams contents pr. 5” “April 

 

 
Math. 

 unit 1  
lesson 4 : operations on N  
Lesson 5 : Numerical patterns  
  

  Unit 2 : 
Lesson 1 : Mathematical expressions  
Lesson2 : constant and variable  
Lesson 3 : Equations  

Unit 3 : 
Lesson 3 : Area of square  
Lesson 4 : Area of rhombus  
Lesson 5 : circumference of circle  

 unit 4 : 
lesson 1 : symmetrical figures and Axis 
of symmetry  

Science  Unit 2 : systems  

Lesson 1 : circulatory system 

Lesson 2 : urinary system  

English   Unit 9 

Review 1 

 Unit 10 

Arabic    نحب -الرياضة والتسامح   –درس نجيب محفوظ
 –مصر هي الدنيا  –دعوة للحب والتواصل -مصر 

الفصل الخامس   –المفعول ألجله  –المفعول المطلق 
 من قصة اعماق البحار  

 

   

Social studies    الدرس الثاني جغرافيا انواع السياحه في مصر  
 التاريخ

   



واالخشيديهالدرس االول الدوله الطولونية     
 الدرس الثاني الدوله الفاطميه 

 

 

exams contents pr. 6” “April 

 
Math. 

Unit 1 : 
Lesson 5 : repeated multiplication  
Lesson 6 : numerical patterns  

Unit 3 : 
Lesson 3 : Area of circle  
Lesson 4 : Lateral area and total area of 
cube and cuboid  

Science  Unit 2 : Electric energy 

Lesson 1 : Electric lamps 

Lesson 2 : Dangers of electricity and 

how to deal with it ?  

English   Unit 8  

 unit 9 

 

Arabic   * أوالا القراءة 
منتصف الطريق في   

 الصديقان وكعكة سكر  
 دعنا نتحاور 
 ثانياا القصة* 
 الفصل السادس فقط 
 ثالثاا المحفوظات* 
 في رحاب االنسانية  
 أيام الطفولة 
 رابعاا النحو* 
 إعراب الفعل المضارع 
 االفعال الخمسة وإعرابها



 النكرة والمعرفة    
 

 

 

Social studies   لجغرافيا 
الثالث الموارد واالنشطه االقتصاديه في البيئه  الدرس 

  الصحراويه
  الدرس الرابع تنميه البيئه الصحراويه

الدرس االول من الوحده الثانيه الخصائص الطبيعيه  
  للبيئه الساحليه

  التاريخ
م١٩١٩الدرس الثاني من الوحده الثالثه ثوره    

يوليو   ٢٣الدرس االول من الوحده الرابعه ثوره 
م  ٢١٩٥  

 


