
 
 
 

    Cycle 9 Homework Planner 
(Date covered: Nov 29th – Dec 8th 2020) 

  

Grade 10 Boys    

 

Homework is to be submitted onto Managebac 

Date: Day 1, Sunday 29 November 

1. English: Vocabulary: Complete the sentences for the vocabulary development SAT word list on Pages of your Reading 145-148 
& Language booklet. Due: Day 3. 

2. Math: Solve #1(last column), #3(last column) on page 486 of your math textbook. 

Date: Day 2, Monday 30 November 

في  حيث ستملى على الطالب  )كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة(التدريب على الفقرة التالية  :إمالء A+B: . اللغة العربية:١
 آخر حصة من الدورة . 

ُر األجواِء مع المياِه واألنهاِر، و الورِد ُهناَك ُشعراُء سحرْتُهم الطبيعُة، جماُل األرضِ ِمَن الغطاِء األخضِر  خالَطَها جماُل لوِن السماِء، وِسحْ  "
 بأشكلِها وأنواِعها، فتداخلْت األلواُن؛ لترُسَم لنا لوحًة فنيًة من الجماِل . 

َعراِء، فبدأَ هذا الجماُل ينعكُس على ِشْعِرِهم، َكَجماِل الماِء الصافي عندما يعكس الصورة،  إنَّ        ِسْحَر الطبيعِة َسلََب تفكيَر الشُّ
ْن أشعلَْت وابتسامِة الورِد والزَهِر ، وتماُيِل الزرعِ والشَجر ِ، وتساُقِط قطراتِ الندى والمطِر ، إنها طبيعُة األندلسِ و جمالُها ، هي مَ      

 قريحَة الشعراِء، فسمْعَنا األبياَت و األشعاَر الجميلَة لهذه البالد.  
 ر ( ثم ضعها في جملة تامة  في دفتر الطالب . الشجَ   -ـ هات مفرد الكلمتين اآلتيتين: ) األجواء 1
 الب . الصافي (  ثم ضعها في جملة تامة  في دفتر الط  -ــ هات مضاد الكلمتين اآلتيتين: ) جمال 2

Date: Day 3, Tuesday 1 December 

1. Math: Solve #1 on page 488 of your math textbook. 

Date: Day 4, Wednesday 2 December 

)اكتب تحليال  لإلعالن االذي أمامك  يتضمن تعليقك ووجهة نظرك . موضحا المغزى والجمهور والمميزات    :A-B:اللغة العربية. ١
 80-79( تحليل اإلعالن  من كتيب التحليل األدبي والتعبير  ص .يه مراعيا  اللغة العربية الصحيحة األسلوبية ف 

2. Individuals and Societies: complete pg:59 of your workbook and upload it to managebac. 
Date: Day 5, Thursday 3 December 

1. English: Literature: Complete questions 1-15 on page 104-106 of your Literature booklet. Due on Day 6 

Weekend 

Date: Day 6, Sunday 6 December 

1. Math: Solve # 1(c, f, i), #2(d, h), #3(last column) on page 489 of your math textbook. 

Date: Day 7, Monday 7 December 

1. English: Writing: Complete the final draft writing assignment on page 127 of your writing booklet. Upload to Managebac. Due 
on Day 1 of cycle 10. 

2. Science: Physics: Complete physics booklet pages 80-81. 

Date: Day 8, Tuesday 8 December 

 كتاب الكفايات اللغوية من  .46ص  4لفاعل  تدريب نائب ا A:: قضايا نحوية :. اللغة العربية١
                                   B: ( جزم المضارع) الكفايات اللغويةكتاب من  40ص  12رقم  حل السؤال . 

نتاج   : ندوة صفية تدورة حول الصناعة التي أبدعها اإلنسان يسخرها لخدمته في كافة المجاالت إذ إنهااالستعداد للعرض الشفهي
   .  االبتكار العلمي والتقني

 ( 80( )صفحة  8وحدة قضية فلسطين : ) حل السؤال  قويمحل ت . االجتماعيات:٢

End of Cycle 9 

Reminders 
1. Q2 Quizzes: November 22 to December 2: Refer to the schedule sent to you on 14/11/2020 for the Q2 quiz dates 
and lessons to study. 
2. Personal Project: Submissions: Complete and upload to Managebac (under personal project tab) the criteria template 
form due on the 29th of November. 
Meetings: Meeting with facilitators on the 30th of November 3pm-4pm. Meeting with supervisors on the 7th of December 
3pm-4pm. 

3. English: Spelling quiz: Please study the key vocabulary words on pages 145 - 148 for in preparation for a spelling quiz on Day 7 

4. English: IXL: Practice Skill EE.1 Due Day 8. 

5. Math: IXL: Algebra 2: S.1 Convert between exponential and logarithmic form: rational bases. Due on day 8. 

 تم االنتهاء من دراسة وحدة أقوال وأفعال تنافي التوحيد.  توحيد: . العلوم اإلسالمية: ١
 ٢. االجتماعيات: تمت الدراسة من وحدة قضية فلسطين: درس الموقف العربي من الكيان الصهيوني. صفحة ) 77-68(

 


