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Home work Class work Subject Day 

worksheet  
 االختبار االول  

revision on unot 3  
 مراجعة على الوحدة الثالثه 

Math 

S
un

d
ay

 

W.B. pg. 86-87 Lesson E pg. 86-87 E.Z. 
Worksheet p. 11 la lecon 16 les adverbes de lieu : dans ,sur, 

sous  
French 

2و1رقم   33تذريباث الكتاب ص  الرياضت و التسامح  –قراءة    لغت عربيت 

25و  24حل تذريباث الكتاب ص   دين  تابع إسماعيل أبو العرب + تسميع سورة الحشر   

p 146  , 150 
 355و  351ص 

unit 4  L1 symmetrical figures  
 الوحدة الرابعة االشكال المتماثلة 

Math 

M
on

d
ay

 

 Unit 7 test from my teacher E.Z. 
4و3رقم  33تذريباث الكتاب ص  الرياضت و التسامح  –قراءة    لغت عربيت 

 Quiz on unit 2  Science  

21حل تذريباث ص   دراساث إجتماعيت  أحمذ به طولون + تسميع الذرس السابق  

pg. 19 Unit 11 conversation time pg 19 English  
p 161  , 162  

 363و  361ص 

L2 reflection  
 الدرس الثانى االنعكاس 

Math 

T
ue

sd
ay

 

W.B. pg. 88-89  Unit 8 Lesson A pg. 88-89  E.Z. 
2رقم  32تذريباث ص   لغت عربيت عالماث إعراب المبتذأ و الخبر  

21حل تذريباث ص   دراساث اجتماعيت  أحمذ به طولون + تسميع الذرس السابق  

W.B. pg. 20 Word time pg. 20 English  
pg. 97 ( 1-10 ) The soil  Science 

p 165  

  365و  361ص 

L2 reflection  
 الدرس الثانى االنعكاس

Math 

W
e
d
ne

sd
ay

 

W.B. pg. 90 Unit 8 Lesson B pg. 90 E.Z. 
كتابت موضوع التعبير    لغت عربيت امالء و تعبير  

 ديه   13سورة االوسان الى اآليت  حل تذريباث إضافيت 

pg. 101( 1-2-3) The soil  Science 

p 167  
 367و  366ص 

L2 reflection  
 الدرس الثانى االنعكاس

Math 

T
h
ur

sd
ay

 

W.B. pg. 91 Unit 8 Lesson B pg. 91 E.Z. 
 دراساث اجتماعيت مراجعة على مقومات الجذب السياحي  حل تدريبات إضافية 

Worksheet p. 12 la lecon 16 les adverbes de lieu : derant - 
derriere 

French 

 لغت عربيت تطبيق  
W.B. pg. 22 Practice Time pg. 21 English  
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