Madinaty Language School

Material Covered for 1st Sec. A
From 9/12 To 13/12
Material

Subject

Arabic

English

)  التعليق+  أبيات4 (  ايبدأ بنفسك: النصـوص
 الشعر في العصر األموي: األدبــــــــ
 حل تمرينات النحو الشاملة الموجودة في البوكليت: النـحــــــو
"  الفصل السابع من قصة " أبو الفوارس عنترة: الـقــــراءة
 الموضوع السادس: الـتـعبـــير
، 86  ص+ 57 ، 56  ص2 ، 1  س+ 44 ، 43  ص6 ، 5 ، 4  س+ 27 ، 26  ص3 ، 2  س: الواجـبـات
87
Branch
Classwork
Homework
Macbeth
Finish (Act 4) + Act 5
Book + Booklet

French

Units 5/6 / 7
W.B. (unit 5/6)
Ss. book + booklet
Writing
Essay
Ss. book p. 27 ex: G in
Book + Booklet
your writing copybook
Algebra: Sign of the function
Trigonometry: Graph trigonometric function, find measure of angles
Geometry: Parallel lines and proportional parts
Demander l age +les jours de la semaine + les mois

Physics

Newtun’s lows .

Biology

Unit 2 : Animals Tissues

Math

Chemistry
History
Geography
Philosophy
Civics

Hello

Unit 3 : concentration of solution
الحُبة الدَنُت الحُبة الثقبفُت والفكرَت
ٌالنببث الطبُعٍ والحُىان البر
) مهبراث التفكُر الفلسفٍ ( مهبره الحىار: الفصل الثبلث
 المىاطنت الصبلحت-: ًالفصل الثبن
" قُم المىاطنت " المسئىلُت

Madinaty Language School

Material Covered for 1st Sec. B
From 9/12 To 13/12
Subject

Arabic

English

Material
)  التعليق+  أبيات4 (  ايبدأ بنفسك: النصـوص
 الشعر في العصر األموي: األدبــــــــ
 حل تمرينات النحو الشاملة الموجودة في البوكليت: النـحــــــو
"  الفصل السابع من قصة " أبو الفوارس عنترة: الـقــــراءة
 الموضوع السادس: الـتـعبـــير
، 86  ص+ 57 ، 56  ص2 ، 1  س+ 44 ، 43  ص6 ، 5 ، 4  س+ 27 ، 26  ص3 ، 2  س: الواجـبـات
87
Branch
Classwork
Homework
Macbeth
Finish (Act 4) + Act 5
Book + Booklet

French

Units 5/6 / 7
W.B. (unit 5/6)
Ss. book + booklet
Writing
Essay
Ss. book p. 27 ex: G in
Book + Booklet
your writing copybook
Algebra: Sign of the function
Trigonometry: Graph trigonometric function, find measure of angles
Geometry: Parallel lines and proportional parts
Demander l age +les jours de la semaine + les mois

Physics

Newtun’s lows .

Biology

Unit 2 : Animals Tissues

Math

Chemistry
History
Geography
Philosophy
Civics

Hello

Unit 3 : concentration of solution
الحُبة الدَنُت الحُبة الثقبفُت والفكرَت
ٌالنببث الطبُعٍ والحُىان البر
 خصبئص التفكُر الفلسفً ومهبراتو: المىضىع الثبلث
 التحلُل والتركُب/  التسبمح الفكري/  الحىار/ مهبرة النقد
 المىاطنت الصبلحت-: ًالفصل الثبن
" قُم المىاطنت " المسئىلُت

Madinaty Language School

Material Covered for 1st Sec. C
From 9/12 To 13/12
Subject

Arabic

English

Material
)  التعليق+  أبيات4 (  ايبدأ بنفسك: النصـوص
 الشعر في العصر األموي: األدبــــــــ
 حل تمرينات النحو الشاملة الموجودة في البوكليت: النـحــــــو
"  الفصل السابع من قصة " أبو الفوارس عنترة: الـقــــراءة
 الموضوع السادس: الـتـعبـــير
، 86  ص+ 57 ، 56  ص2 ، 1  س+ 44 ، 43  ص6 ، 5 ، 4  س+ 27 ، 26  ص3 ، 2  س: الواجـبـات
87
Branch
Classwork
Homework
Macbeth
Finish (Act 4) + Act 5
Book + Booklet

Physics

Units 5/6 / 7
W.B. (unit 5/6)
Ss. book + booklet
Writing
Essay
Ss. book p. 27 ex: G in
Book + Booklet
your writing copybook
Algebra: Sign of the function
Trigonometry: Graph trigonometric function, find measure of angles
Geometry: Parallel lines and proportional parts
Demander l age +les jours de la semaine + les mois
-Die Alltagssituationen Seite: 35,36
-Test 1 Seite:378,38,39
-Dialogen Seite:40
Newtun’s lows .

Biology

Unit 2 : Animals Tissues

Math
French
German

Chemistry
History
Geography
Philosophy
Civics

Hello

Unit 3 : concentration of solution
الحُبة الدَنُت الحُبة الثقبفُت والفكرَت
ٌالنببث الطبُعٍ والحُىان البر
 خصبئص التفكُر الفلسفً ومهبراتو: المىضىع الثبلث
 التحلُل والتركُب/  التسبمح الفكري/  الحىار/ مهبرة النقد
 المىاطنت الصبلحت-: ًالفصل الثبن
" قُم المىاطنت " المسئىلُت

Madinaty Language School

Material Covered for 1st Sec. D
From 9/12 To 13/12
Subject

Arabic

English

Material
)  التعليق+  أبيات4 (  ايبدأ بنفسك: النصـوص
 الشعر في العصر األموي: األدبــــــــ
 حل تمرينات النحو الشاملة الموجودة في البوكليت: النـحــــــو
"  الفصل السابع من قصة " أبو الفوارس عنترة: الـقــــراءة
 الموضوع السادس: الـتـعبـــير
، 86  ص+ 57 ، 56  ص2 ، 1  س+ 44 ، 43  ص6 ، 5 ، 4  س+ 27 ، 26  ص3 ، 2  س: الواجـبـات
87
Branch
Classwork
Homework
Macbeth
Finish (Act 4) + Act 5
Book + Booklet

Physics

Units 5/6 / 7
W.B. (unit 5/6)
Ss. book + booklet
Writing
Essay
Ss. book p. 27 ex: G in
Book + Booklet
your writing copybook
Algebra: Sign of the function
Trigonometry: Graph trigonometric function, find measure of angles
Geometry: Parallel lines and proportional parts
-Die Alltagssituationen Seite: 35,36
-Test 1 Seite:378,38,39
-Dialogen Seite:40
Newtun’s lows .

Biology

Unit 2 : Animals Tissues

Math

German

Chemistry
History
Geography
Philosophy
Civics

Hello

Unit 3 : concentration of solution
الحُبة الدَنُت الحُبة الثقبفُت والفكرَت
ٌالنببث الطبُعٍ والحُىان البر
 خصبئص التفكُر الفلسفً ومهبراتو: المىضىع الثبلث
 التحلُل والتركُب/  التسبمح الفكري/  الحىار/ مهبرة النقد
 المىاطنت الصبلحت-: ًالفصل الثبن
" قُم المىاطنت " المسئىلُت

