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* هأل القواعد وال  idiomسهالت أذا كنت دارسهم من الكتاب وفاهمهم  .اجتني فقرة زنخة والمعاني ازنخ في
كلمات طالبين معناهم أول مرة بشوفهم مع إني دارسة كل أشي .
* كله معاني وكم وحده فريزال فيرب وسؤال عن الفاصلة وسؤالين او  ٣يمكن عن  canوالجماعة هاي وتقريبا
 ٦اسئلة فقرات وفي اسئلة جوابها من الكتاب زي فقرة الراعي.
* أجا معاني كتير وال  phrasal verbsكتير اجو وال  related articles.والفقرات الخارجية اللي اجت شوي
صعبه.
* جابو عن ال  idiomاالخير شو معناه..
* وجابو اسئلة اكمل الفراغ عن المعاني جابو كلمة heal , repair , entitle to
* وجابو معنى كلمة  satisfiedو  debatableباالنجليزي
* و  ٣اسئلة تقريبا عن  canو  mustوهدول كان في جواب سؤال  mustوواحد تاني may
* وكمان جابو عن ال  phresal verbكان في سؤال انو القطار رح يروح بسرعة get on
* وسؤال تاني انو انا ما كنت مقتنع برأيك بس هأل fall in with
وكمان سؤال انو في شركة بدها تتخلص من األشياء القديمة ألنها عملت تطبيقات جديدة جوابوdo away with
* وكمان جابو عن الترقيم  ..جملة فيها however
* واجت فقرة من الكتاب اول  unitال  articalتاعتو
* وفقرة عن التثاؤب وفقرة عن السمنة
* اغلبه معاني و اجى سؤال واحد  grammarو عشر اسئلة نص خارجي و كان  ٣منهم برضه معاني ..
* شو معنى discrimination
* شو معنى  epic <---هاي بتعتمد على مكانها بالنص و موجود بالكتاب النص
* اجت جملة اكمل
The man endowed the ..... and consequences <---مو متاكدة من الجواب* اجى  idiomتاعone bird in the hand woth two in the bush
* اجى سؤال شو معنى  virtuallyو برضه كانت من النص
* واجى  ٣اسئلة عن الphrasel verb
)__( Every (__) has a silver
Cap = hat
Passionate= enthusiastic
) She was young when the war (broke out
I am certainly will not (fall in with ) his plans
Nutrition = the study of food
You should do your homework ( as ) I taught you at the beginning of the semester
جابولي ال related article
يلي موجودة بصفحة 36
Article 27 + 28
وأسئلتها سهلة
وسآلو شو معنى realized = achieve
عن  spiritو معنى pleasure english

