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Revision
)Date(s

Subject

Exam Date

Christian Education

 إنجيل لوقا فصول6 - 5 – 4 :

 مراجعة حياة القديس الذي أجريت البحث عنه
 الدعوة – الفرق بين الكاهن (الخوري) والراهب
Arabic

التحليل:

 النمط الوصفي :كتاب القراءة صفحة + 53-52 :الدفتر +المطبوعات (ص )41
 oصديقي عبداهلل صفحة 61  56 :
 oالمساء صفحة 73  68 :

 القصيدة :التمييز بين القصيدة الكالسيكية والقصيدة الحديثة (الدفتر)
 oالشعر الغنائي (المطبوعات ص )5
حب صفحة( 151  148 :الغزل)
 oذكرى
الحب ّ
ّ
 oالغزل ونوعاه (المطبوعات ص  + )6الدفتر
 oالشعر الوطني وبواعثه (المطبوعات ص  + )5الدفتر
 oقصيدة وطن النجوم )(Online resources

ي (مطبوعات ص)37+33
هاني والتفسير ّ
 النمطان البر ّ
الذاتية والموضوعية( :المطبوعات ص  + 8-7ص  + )40 31الدفتر
 المقالة:
ّ
السردي (الدفتر)
 النمط
ّ
 oالفن القصصي( :الدفتر)

ي (الدفتر)
 oالعصفورة والفخ (المطبوعات ص  + )11النمط االيعاز ّ
 oقبضة يد صفحة 91  86 :

 أدب السيرة( :القسيمة)

 oساعة مولدي صفحة( 112 :سيرة ذاتية)

االلكترونية.
 oمايكل دبغي (سيرة غيرّية) (المطبوعات ص  + )23-22الصفحة
ّ
الرحلة:
 أدب ّ
 oنص رحلة إلى األرز (المطبوعات ص  + )30الدفتر.
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الترسل:

ّ

 oكتاب مفتوح الى القمر (مطبوعات ص.)24

 الخطبة:

المحبة (القسيمة)  +الدفتر +المطبوعات ص43
 oليكن وطن
ّ
 المسرح:
 oالمطبوعات ص 45-44

 قسيمة من النثر إلى الشعر
o

المطبوعات ص 16 13

o

المطبوعات ص1917

 تقنية التلخيص

البالغة والعروض :الحقيقة والمجاز

ألوان البيان :التشبيه  ،االستعارة ،الكناية

السجع
ألوان البديع :الطّباق ،المقابلة ،الجناسّ ،

 oمولّدات اإليقاع :التوازن والتوازي ،التكرار
 oالجمل الخبرية واإلنشائية
 oعلم العروض

بحور الشعر:
وي والقافية)+تمارين إضافية (الدفتر)
اته،الر ّ
بحر البسيط (تفعيالته،جواز ّ

القواعد:

الروي – القافية) تمارين إضافية (الدفتر)
البحر الطويل (تفعيالته – جوازاته – ّ
الروي – القافية) تمارين إضافية (الدفتر)
البحر الوافر ( تفعيالته – جوازاته – ّ
دفتر األنشطة
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المفعول المطلق

صفحة 6

المفعول فيه

صفحة 12

المفعول ألجله

صفحة 18

المفعول معه

صفحة 22

الحال

صفحة 24

التمييز

صفحة 32

النداء

صفحة 38

اإلستثناء

صفحة 44

النعت

صفحة 50

العطف

صفحة 56

البدل

صفحة 62

التوكيد

صفحة 66

إعراب الجمل

صفحة 74

اإلستفهام

صفحة 90

الشرط

صفحة 112

النفي

المطبوعات ص61-60

الممنوع من الصرف

المطبوعات ص64

العدد

المطبوعات ص63-62

ال النافية للجنس

الدفتر

أسلوب التعجب

المطبوعات ص59

الذم
أفعال المدح و ّ
األسماء المشتقة على الدفتر

المطبوعات ص58

عالمات بناء واعراب األفعال على الدفتر
عالمات بناء واعراب األسماء على الدفتر
النواسخ المطبوعات ص 78

المطبوعات ص

6965

غوية والشروحات على الدفتر
مالحظة :مراجعة القواعد اللّ ّ
التعبير:
 الفرق بين األسلوبين اإلبالغي واألدبي
 النمط الوصفي :مؤشراته ،أنواع الوصف ،وظائفه
 المقالة ّ
الذاتيّة والموضوعيّة
 النمط التفسيري
 النمط البرهاني
 النمط اإليعازي
 النمط السردي
 أدب السيرة
 أدب الرّ حلة
 فنّ الترسّل
 الخطابة
 المسرح
 الخطاب المباشر وغير المباشر
 تقنية التلخيص (المكنسة والجدار)
 الفن القصصي
 المثل الخرافي
 نثر القصيدة
 على الدفتر  +النصوص النموذجية إضافة إلى الجداول الموزعة حول األنماط واألنواع
واألساليب  +فروض التعبير  +القسائم الموزعة
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English

Literary Objectives:
1. Features of literary and informative texts
2. Facts vs opinion
3. Credibility and bias
4. Elements of an argument
5. Persuasive techniques
6. Rhetorical devices
7. Summary and Paraphrase
8. Identifying cause and effect
9. Making inferences
10. Point of view
11. Characterization (Character’s trait; character’s motivation)
12. Irony (verbal, situational, and dramatic)
13. Foreshadowing and flashback
14. Setting, mood, & imagery
15. Theme & Symbol
16. Plot & conflict
17. Author’s tone
18. Author’s purpose
19. Main idea and supporting details
Language Objectives:
1. Conjunctions
2. Types of sentences (simple, complex, compound, compound-complex)
3. Types of clauses (dependent and independent; adjective clauses; adverb
clauses; noun clauses)
4. Types of phrases
5. Sentence errors (fragments; run-ons; nonparallel structure; double
negatives; Misplaced and Dangling modifiers)
6. All Tenses
7. Quoted and reported speech
8. Subjunctive mood
9. Conditional Sentences
10. Wishes
11. Subject-Verb Agreement
12. Subject-verb Inversion
13. Tag questions
14. Modifiers; Nouns; Pronouns
15. Roots & Affixes
16. Active and passive
Writing Objectives:

Write a title

Write an outline (sentence outline; topic outline; chart outline)

Write a persuasive essay

Write an explanatory essay (Cause-and-effect essay; problem-andsolution essay)

Write a narrative essay
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French
 Compréhension : Notre - Dame de Paris
 Théorie :

Grammaire et conjugaison
Le passé composé + listes C et D des verbes

Vocabulaire
- Les joies et les peines (Fiche supplémentaire)
- Les réactions émotionnelles (Fiche supplémentaire)
 Production :
 Exprimer son opinion
 Raconter une expérience au passé et exprimer ses émotions et ses
sentiments
 La lettre ou le courriel
 Répondre à un forum
Math
















Chapter 1: Rational and irrational numbers; calculation of real numbers
Chapter 2: Square roots
Chapter 3: Polynomial in one variable
Chapter 4: Tangents and Circles
Chapter 6: Systems of first degree equations in two unknowns
Chapter 7: Fractional Expressions
Chapter 8: Thales’ theorem
Chapter 9: Similar triangles
Chapter 10: Systems of first degree inequalities in one unknown
Chapter 11: Vectors and translation – Coordinates of a vector
Chapter 12: Linear function and proportionality
Chapter 13: Statistics
Chapter 14: Trigonometry in a right triangle
Chapter 15-16: Equations of Lines (1) & (2)
Chapter 17: Some geometric locus

+ BOOKLET
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Biology
 Chapter 1: Digestion:
o Activity 1: Our food
o Activity 2: Chemical Transformations of food
o Activity 3: Enzymes, Agents of Digestion
o Activity 4: From food to Nutrients
o Activity 5: The Route of Nutrients
 Chapter 2: Respiration:
o Activity 1: Organization of the Respiratory System
o Activity 3: Respiratory Gas Exchange
o Activity 4: Transport of Respiratory Gases
 Chapter 3: Transport and Distribution of Nutrients and Oxygen Gas to
organs:
o Activity 1: Heart and Cardiac Activity
o Activity 2: Blood vessels and the Dynamics of Circulation
o Activity 3: Cardiovascular Accidents
o Activity 5: Usage of Nutrients and Oxygen Gas by the cells
 Chapter 4: Regulation of the Internal Medium Renal Function:
o Activity 1: Kidneys, Site of Urine Formation
o Activity 2: Renal Functions
 Chapter 5: Nutrition and Health:
o Activity 2: Food Ration
o Activity 3: Balanced Diet
 Chapter 7: Chromosomes, Carriers of Genetic Information:
o Activity 1: Transmission of Hereditary Characteristics
o Activity 2: The Laws of Heredity
o Activity 3: The Carriers of Genetic Information
o Activity 4: Chromosomes and Traits of the Individual
o Activity 5: The Genes, Units of Genetic Information
 Chapter 8: Conformed Reproduction of Genetic Information:
o Activity 1: Transmission of Genetic Information
o Activity 2: Conformed Reproduction of Chromosomes
 Chapter 9: Sexual Reproduction and Genetic Diversity:
o Activity 1: Gametes, specialized cells with 23 Chromosomes
o Activity 3: Fertilization, a New Genetic Combination
Chemistry
 Unit 1:
 Chapter 1: The Atom pages 9  24 (except Mole calculation and its
exercises)
 Chapter 2: Chemical Bonds pages 25  41
 Unit 2:
 Chapter 3: Oxidation and Reduction pages 51 61
 Chapter 4: Cells and Batteries pages 62 81
 Unit 3:
 Chapter 6: Organic and Inorganic Compounds pages 112 121
 Chapter 7: Hydrocarbons pages 122 41
 Chapter 8: Properties of Hydrocarbons pages 142 160
 Unit 4:
 Chapter 10: Petroleum, Natural Gas and Coal pages 176 183
 Chapter 12: Synthetic Materials pages 198 212
 Unit 5:
 Chapter 13: Chemistry and the Environment pages 216 237
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Physics
 Unit 1: Optics:
o Chapter 2: Lenses
o Chapter 3: Formation of Images
 Unit 2: Electricity:
o Chapter 5: DC Voltage
o Chapter 6: Alternating voltage
o Chapter 7: The voltage of the Mains
o Chapter 8: Resistors
o Chapter 9: Electric power and energy
 Unit 4: Mechanics:
o Chapter 12: Mechanical actions
o Chapter 13: Equilibrium of a Body
o Chapter 14: Pressure in Liquids
o Chapter 15: Archimedes Up-Thrust
Geography
.
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موقع لبنان الجغرافي وأهميته – مظاهر السطح صفحة 15 ← 12
االنتشار السكني في لبنان صفحة 20 ← 18
المناطق المناخية – األقاليم النباتية واألقاليم الطبيعية – صفحة 25 ← 22
التربة  -االموارد المنجمية والموارد المائية صفحة  + )30 ← 28الورقة المرفقة)
السكان في لبنان :عددهم ،توزعهم ،كثافتهم ،سكان المدن واألرياف ،خصائصهم
الديموغرافية صفحة  +41 ← 38الورقة المرفقة (قراءة هرم أعمار السكان)
التحركات الدورية – النزوح والهجرة صفحة 46 ← 44
االقتصاد الحر – الناتج الوطني – اليد العاملة – بنية االقتصاد صفحة 63 ← 60
المجاالت الزراعية صفحة 69 ← 66
التحوالت في المجاالت الزراعية – تطور القطاع الزراعي صفحة 75 ← 72
الطاقة  -المؤسسات الصناعية – التوزع الجغرافي للصناعات اللبنانية صفحة 81 ← 78
المجاالت الصناعية – التحوالت في المجاالت الصناعية صفحة 86 ← 84
قطاع الخدمات وتنوعه صفحة 90 ← 88
مركزية الخدمات في بيروت  -االسواق وتحوالتها صفحة 95 ← 92
القطاع المصرفي  -التبادل مع الخارج  -الميزان التجاري وميزان المدفوعات
صفحة 101 ← 98
االمكانيات السياحية في لبنان صفحة 107 ← 104
النشاطات السياحية في لبنان صفحة 113← 110
المواصالت في لبنان صفحة 119 ← 116
شبكة االتصاالت في لبنان صفحة 124 ← 122
مشروع الليطاني صفحة 129 ← 126
الموقع الجغرافي للعالم العربي وأهميته صفحة 157 - 156
البيئات :المتوسطية – الصحراوية – المدارية صفحة 166 ← 162
(الرسوم البيانية المناخية فقط)
المياه :مصادرها – الميزان المائي – مشاكل استثمار المياه صفحة 171 ← 168
النفط والغاز الطبيعي في العالم العربي صفحة 181 ← 178
سمات المشكلة الزراعية العربية وأسبابها صفحة209 ← 206 :
عوامل التكامل العربي وفوائده صفحة222 ← 220 :

History

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الدرس األول :الحرب العالمية األولى :أسبابها صفحة  8 4مع زد معلوماتك
الدرس الثاني :الحرب العالمية األولى :مراحلها صفحة ( 15زد معلوماتك)19  18 -
الدرس الثالث:الحرب العالمية االولى  -نهاية الحرب ونتائجها صفحة24 23
الدرس الخامس :مراسالت الحسين صفحة  – 36اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور صفحة
40 - 39 – 38
الدرس السادس :لبنان خالل الحرب العالمية األولى ,األوضاع السياسية صفحة 46 42
الدرس السابع :لبنان خالل الحرب العالمية األولى ,األوضاع االقتصادية واالجتماعية
صفحة 51 49
الدرس الثامن :لبنان من االحتالل الى االنتداب صفحة 60  54
الدرس التاسع :لبنان بين سنة  1926-1920صفحة 70  62
الدرس العاشر :الحكم الوطني في ظ ّل االنتداب أيّار  – 1926أيلول  1939صفحة 77  72
الدرس الحادي عشر :لبنان خالل الحرب العالمية الثانية :أيلول  -1939تموز 1941
صفحة 84  80
الدرس الثاني عشر :لبنان خالل الحرب العالمية الثانية  :تموز  – 1941أيلول 1943
صفحة 90  86
الدرس الثالث عشر :االستقالل صفحة 97  92
الدرس الرابع عشر :الجالء صفحة 101 99
الدرس العشرون :القضيّة الفلسطينيّة –  1من صفحة  130128المح ّدد فقط
الدرس الواحد والعشرون :القضيّة الفلسطينيّة –  2من صفحة  135  132المح ّدد فقط
الدرس الثاني والعشرون :القضيّة الفلسطينيّة  3-من صفحة (142 140الحروب العربية-
االسرائيليّة)
Civics

 القيم المدنية اساس دولة القانون صفحة 19  16
 القيم وتنظيم الحياة المشتركة 23  20

 يولد المجتمع المدني في الحرية صفحة 29  26

 اشارك في مؤسسات المجتمع المدني صفحة 33  30
 المصلحة العامة صفحة 37  34

 المنظمات الشبابية صفحة 45  42
 االدارة العامة في خدمة المواطن صفحة 51  48
 انا موظف في ادارة عامة صفحة 55  52
 أنجز معاملة صفحة 63  60

 حق المراجعة االدارية صفحة 67  64
 التعليم للتنمية والعمل صفحة 95  92

 التعليم العام في لبنان صفحة 99  96

 التعليم المهني والتقني في لبنان صفحة 103  100
 مهنتي للمستقبل صفحة 107  104

 الهوية العربية :مقومات ومضامين صفحة 113  110

 الحقوق العربية والمطامع اإلسرائيلية صفحة 117  114
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 جامعة الدول العربية صفحة 121  118

 االتفاقيات اللبنانية العربية صفحة 125  122
 العالقات المميزة اللبنانية – السورية صفحة 128
 منظمة األمم المتحدة صفحة 135  132

عالميا 139  136
 حفظ السالم ،لماذا صار هدفًا
ً
 المنظمات الدولية وأهدافها اإلنسانية صفحة 143  140
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