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 2020آذار  30اإلثنين 

في الكتاب. وللحفظ المصطلحات صفحة   67صفحة   3فرض: بحث: تمرين رقم   :الحصة األولى جغرافيا

66 

2nd Period English: Review Language Book p. 64 and Practice Book p. 58 – 59. Try 

writing a short story of your own about The Ant and the Beetle in your Writing copybook. 

3rd Period Math: Math book: Lesson 34: Review p. 112 then solve ex. 3 & 4 p. 113 to 

draw the distance from a point to a line. 

4th Period Science: Science book: Chapter 8 lesson 3: Review “Attention…Attention” 

on p. 136 to avoid some accidents that may happen at home. 

أمٌّ   ما أجمَل البيَت وما أحالهُ! تحضير إمالء: البيُت بيتي، اجعة عاّمة: مر: الحصة الخامسة اللغة العربية

، الّسحريّةُ، تجمعهم الكلمةُ  وأخٌت عطوٌف.   وأٌخ حبيٌب، وأٌب رؤوٌف،   حنوٌن،   كما تجمُع الوردةُ اللّوَن الّشهيَّ

، ،  والعطَر الذّكيَّ فيه الّظلُّ وفيه الّسروُر، فيه قضينا   فيه الّدفُء وفيه األماُن،  والحياةَ البهيّةَ.  والحسَن الّسنيَّ

ضينا الذّكرياِت  هنا ق حول النّاِر ،تقصُّ علينا جّدتي قصصها الّرائعةَ المسلّيةَ، سهراِت الّشتاِء الّطويلِة، 

 الجميلة الحلوة، الّتي مألتنا سروراً وفرحا 

المستندات وقراءة المعلومات المرفقة بها وحفظ )المفردات والتعابير، وال أنسى(    :الحصة السادسة تربية

 فرض: مالحظة  37- 36صفحة 

 

 2020آذار  31الثالثاء 

1st Period German: W-fragen. https://youtu.be/1dBD8P9cCrA  

1st Period French: 

2nd Period Math: Math book: Lesson 32: Review p. 104 then solve ex. 1 & 2 p.104 to 

name a quadrilateral. 

3rd Period English: Review Language Book p. 63 and Practice Book p. 57. 

  + حفظ المفردات  +  78واجب منزلّي: قراءة درس )قفزة الموت( ص    :الحصة الرابعة اللغة العربية

 4-3- 1رقم   81مراجعة معجم النّّص ودالالته ص  

6th Period Science: Science book: Chapter 8 lesson 1: Review “Attention…Attention” 

on p. 130 to know how to have very hard bones and well grown muscles. 

 

 

https://youtu.be/1dBD8P9cCrA


 2020نيسان  1األربعاء 

3rd Period Math: Math book: Lesson 32: Review p. 105 then solve ex. 3, 4, and 5 

p.105 to complete drawing a particular quadrilateral using a compass and a ruler. 

4th and 5th Periods English: Review Language Book p. 62 and Practice Book p. 55. 

Do Practice Book p. 56. 

تعبير شفهي أختار مغامراً لبنانيّاً أو عربيّاً أو عالميّاً في مجال    الموضوع: :الحصة السادسة اللغة العربية

وأعرض هذه    غيرها...أجمع عنه بعض المعلومات عن اإلنترنت،الّسباحة أو الّطيران أو  تسلّق الجبال أو

 .  المعلومات على أفراد أسرتي )مّدة العرض خمس دقائق(

 

 2020نيسان  2الخميس 

1st Period German: Haushaltsgeräte https://youtu.be/-mppXi1Hg5Q  

1st Period French: Devoir: Lecture des situations de la Rubrique ( Des phrases pour 

parler). Page 26 – 27 dans le livre. 

  +  59حفظ القاعدة ص   + 58مراجعة درس )الفاعل( ص   :الحصتان الثانية والسادسة اللغة العربية

 من األنشطة الكتابيّة المنزليّة  34- 33- 32تمارين تطبيقيّة ص 

4th Period English: Review Language Book p. 61 and Practice Book p. 54. Study rules 

at the top of Language Book p. 61. 

5th Period Math: Math book: Lesson 32: Review ex. 6 p. 106 to draw a particular 

quadrilateral using the necessary instruments. 

 

 2020نيسان  3الجمعة 

المطلوب : توسيع بعض األفكار المدرجة   87- 86مراجعة تعبير كتابّي ص   :الحصة األولى اللغة العربية 

 .  في التّعبير الكتابيّ 

3rd Period Science: Science book: Chapter 7 lesson 4: Review “I Don’t Forget” on p. 

120 to know what happens to muscles during extension or flexion of the upper limbs. 

4th Period Math: Math book: Lesson 32: Review ex. 8 p. 107 to draw a particular 

quadrilateral using the necessary instruments. 

5th and 6th Periods English: Review Unit 7 Vocabulary by copying meanings two 

times in Vocabulary copybook. 

 

https://youtu.be/-mppXi1Hg5Q

