
Collège des Saints Cœurs       Classe : 6ème  

Aïn Najm                                        

 

Révision pour l’examen du C2(2) – 60%  

(février 2019) 
 

I-Anglais: 

1. Grammar: revise Round Up units 3,5,7,8 + exercises on the tablet  

 

II- Arabe : 

 والّدروس المطلوبة المتحان نصف الّسنة في اللّغة العربيّة وآدابهاالمحاور 

 في تحليل النّّص:-أّوالا 

 الحوار: التّعريف به، دوُره ومؤّشراته )في الّدفتر(. .1

، ومراجعة التّعريف 44الّسيرة الّذاتيّة: العودة إلى نّص "إمتحان الّدخول" في الكتاب ص .2

 ومؤّشراتها،ومؤّشرات الّسردبالّسيرة الّذاتيّة 

(GOOGLE CLASSROOM) 

الّسيرة الَغيريّة: العودة إلى نّص "الَوتَر المقطوع" في الّدفتر، ومراجعة َحواشي النّّص  .3

 والتّعريف بالّسيرة الَغيريّة ومؤّشراتها )في الّدفتر(

 في القواعد:-ثانياا 

" في  .1  37كتاب مبادئ اللّغة صالفعل الماضي: مراجعة َجدَول تصريف الفعل "َصبَّ

 .39والخالصة ص

" في كتاب مبادئ اللّغة ص .2  48المضارع المرفوع: مراجعة َجدَول تصريف الفعل "يَمدُّ

 .49والخالصة ص

 .61المضارع المنصوب: مراجعة الخالصة في كتاب مبادئ اللّغة ص .3

 .71المضارع المجزوم: مراجعة الخالصة في كتاب مبادئ اللّغة ص .4

 :اجعة: مرمالحظة   

 التّمارين حول هذه الّدروس في دفتر التّطبيقات ودفتر الّلغة العربيّة. -

 االختبارات وتصحيحها. -

 ضبط أواخر الكلمات -

III-civisme : 

   لمحور الثالث الحريات العامةأ
  الدرس األول : معنى الحريات العامة

  الدرس الثاني : حرية التعبير عن الرأي و حرية المعتقد

الثالث : حرية التملك وتأسيس الجمعيات والنواديالدرس   



IV-Français : 

A revoir les ateliers faits en classe: la tempête de sable, le froid glacial et le tremblement de terre. 

+fiche lexicale (le climat) 

+le schéma narratif 

 

V-Maths: 

a. Chap 3: diviser des décimaux 

b. Chap 12: cercles, longueurs et médiane 

c. + médiatrice d’un segment. 

 

VI-Sciences et Technologie : 

 
Chapitre 6 : 

- Activité 5 : Comment le lait est-il transformé en yaourt ? 

Page 98 : Revoir les documents 1, 2 et 3 

Cahier : revoir interprétation et conclusion  

 

- Activité 6 : Quels sont les procédés permettant de conserver les aliments ? 

Page 99 : documents 1, 2 et 3 

PowerPoint sur tablette 

Fiche-réponses  

 

- Fiche supplémentaire 1 : quelle est l’origine des aliments ? 

- Fiche techno 7 : Mesure d’une masse et d’une température. 

- Fiche techno 8 : Récupérer un constituant d’un mélange. 

 

The best things come to those who work hard for them!  

GOOD WORK 6th graders 

 


