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 2020 نيسان ٦اإلثنين 

واعمال تطبيقية   70حفظ المصطلحات والمفاهيم والخالصة صفحة  فرض:   :الحصة األولى جغرافيا

 . 71صفحة  

2nd Period English: Review synonyms on Language Book p. 60 and Practice Book p. 

53. 

3rd Period Math: Math book: Lesson 31: Review ex. 1 p. 101 to name the opposite 

parallel sides of a particular quadrilateral.  

4th Period Science: Science book: Chapter 7 lesson 4: draw, label and color the 

picture B of p.118 in your science copybook.   

الّطالب   -تحضير إمالء : شدَّ البحارةُ الّشراَع عندما هبَّ النسيُم اللّطيُف .: الحصة الخامسة اللغة العربية

آثرُت الّصمَت ولم أردَّ على   - سّدد الّصياد بندقيّته بدقّة نحو الّطريدة  - النّشيط ظمآن الى العلم والثّقافة 

آسٌف لزّجَك في هذه    - لى الهاتفِّ آمُل أن تردَّ ع -  دقَّ النّجاُر المسماَر بقّوةٍ فَرّنِّ تحت ضرباته  -  تصّرفه

ما -  آفاق العلمِّ ال تُعد   - لفحنا آُب بحّرهِّ الّشديدِّ  - المشاكل  . احتفَل آذاُر وأيّاُر بعيدهِّ

فرض: مالحظة المستندات وقراءة المعلومات المرفقة بها وحفظ المفردات  : الحصة السادسة تربية

 .  39 –  38والتعابير وال انسى صفحة الكتاب  

 

 2020 نيسان 7الثالثاء 

1st Period German: Artkel im Akkusativ. https://youtu.be/e__PZsWLI2Y  

1st Period French: Devoir: Lisez les questions – consignes de la Rubrique Parle et 

répondez à l'écrit. page 27 dans le livre. 

2nd Period Math: Math book: Lesson 31: copy the given triangle of ex. 2 p. 101 after 

identifying the place of each vertex in the given grid lines. 

3rd Period English: Read Language Book pages 58 – 59 two times. 

من معجم   1سؤال رقم    )سيّارة غارقة في الوحل( + 68مراجعة قراءة ص  :الحصة الرابعة اللغة العربية

 .  النّص ودالالته

6th Period Science: Science book: Chapter 7 lesson 2: Review “I Don’t Forget” on p. 

115 to remember what covers the bones’ extremities and their role. 

 

 

https://youtu.be/e__PZsWLI2Y


 2020نيسان  ٨األربعاء 

3rd Period Math: Math book: lesson 31: Review ex. 1 p. 102 to verify that the given 

quadrilateral is a parallelogram. 

4th and 5th Periods English: Review Language Book p. 60 and answer questions on 

Exercise 2 in Class Work copybook. Over the Easter holiday, please have your child 

read A Little Princess storybook and do the activities. 

تعبير شفهي: الّخص مغامرة قرأتها في كتاب او شاهدتها في فيلم سينمائي   :الحصة السادسة اللغة العربية

 .  أو تلفزيوني، ثّم ارويها شفهيّاً ألفراد أسرتي 

 

نيسان على أمل أن يحمل العيد   21يوم الثالثاء عطلة عيد القيامة تستمر حتي 

 . كل عام وأنتم بخير.  الصحة والسالمة لكم جميعًا وللعالم أجمع

 

 2020نيسان  ٩الخميس 

1st Period German: 

1st Period French:   

   :الحصتان الثانية والسادسة اللغة العربية

4th Period English:  

5th Period Math:  



 

 2020نيسان  10الجمعة 

   :الحصة األولى اللغة العربية 

3rd Period Science:  

4th Period Math:  

5th and 6th Periods English:  

 


