
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 13: النشرة رقم                                          و/هـ /د /ج / ب/االول أ : الصف 
 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 تربية وطنية (درس انا فلسطيني)في حل ورقة العمل 
 السبت

7/12/2019 

 االثنين تربية اسالمية (حدة ديني أخالقي)وفي حل ورقة العمل 

9/12/2019 

 Reading Test Unit 4 page 30 English 

نسخ حديث حب الناس مع رصد العالمة + الصاق صور تدل 

 على حب الناس
 الثالثاء تربية اسالمية

10/12/2019 

 Copy Unit 4 page 30 English 

 تربية وطنية (63الى صفحة  57صفحة من ) اختبار بدرس انا فلسطيني
 األربعاء

11/12/2019 

 رياضيات  اختبار رياضيات بوحدة الطرح

 الخميس

12/12/2019 

 
 

 English   32: تسميع االغنية خالل االسبوع صفحة Two kind doctor 

  26الى صفحة  21اختبار حاسوب لجميع الشعب حسب البرنامج في درس أنواع الحواسيب من صفحة 

 + خطوات تشغيل الحاسوب 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع الطالب

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   ة عشرالساعه الثاني 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

 

 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13: النشرة رقم                                          و /هـ  / د/ج  / ب/الثاني أ  :الصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 قران (غيبا   16-1اية ) تسميع سورة الغاشية  من 
 السبت

بالرموز + تقييم بقراءة األعداد  999امالء بكتابة االعداد ضمن  7/12/2019

 على العالمات 999ضمن 
 رياضيات

 االثنين تربية وطنية إلصاق حاالت الماء على الدفتر ) صلب ، سائل ، غازي (

9/12/2019 

 
( 56الى صفحة  46من) صفحة  999اختبار في وحدة األعداد ضمن 

 + ورقة العمل
 رياضيات

 الثالثاء تقكر مع أنوس ( 15+ 14+13+12حل صفحة ) 

10/12/2019 

 
Final Reading Exam 

 ) سيتم ارفاق الورقة مع الطالب (
English 

 امتحان قراءة نهائي للفصل األول بدرس ) الخروف والذئب (

 
 لغة عربية

 األربعاء

11/12/2019 

للفصل األول في السورالقرآنية ) البلد ،الفجر، الغاشية ( تسميع نهائي 

 على القرعة
 قرآن

 الخميس

12/12/2019 

 

 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 لطالبالخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   الساعه الثانية عشر 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 

 

 يجدول الغذاء الصحي االسبوع
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

 
 
 
 
 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13: النشرة رقم                                                                و/هـ /د /ج /ب  /الثالث أ :الصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 تسميع نهاية الفصل األول عن طريق القرعة للدروس التالية 

 ) مكتبتي صديقتي + حذاء الحكيم + الخباز + العصفورة تبني عشها (
 لغة عربية

 السبت

7/12/2019 
Do CB p. 28+29 

Exercises 3+ 4+5+6 

+ WB p. 28 

English 

 االثنين قران كاملة غيبا  تسميع سورة النازعات 

9/12/2019 

 
 اختبار الدرس األول والثاني من الوحدة الرابعة

 التركيز على الدفتر + ورقة العمل
 رياضيات

 10سؤال  40اختبار في األحرف حسب ورقة العمل + امالء بصفحة 

 وتم التدرب عليها بخط اليد فقط
 عبري

 الثالثاء

10/12/2019 

 

Final Reading Exam 

 ) الورقة سوف ترفق مع الطالب (
English 

 األربعاء

11/12/2019 

  Quiz in seed germinationتلخيص الدفتر

+ W.Book 16 + p.book 20 
sceince 

 الخميس

12/12/2019 

 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 لطالبالخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

 ظهرا    الساعه الثانية عشر 12/12/2019يس ينتهي الدوام يوم الخم 

 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

 

 

 

 

 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 13:النشرة رقم                             و/ه/د/ج/ب/الرابع أ :الصف

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 السبت Science + تلخيص الدفتر  18+  17اختبار في صفحة 

7/12/2019 Reading Final Exam p. 14 – 20 - 24 English 

 لغة عربية في درس ) الجندب والنملة ( كامال   96امالء نهائي صفحة 
 االثنين

9/12/2019 

 الثالثاء علوم الصاق صور أو رسم عن مصادر الكهرباء + المغناطيس

10/12/2019 

 
Final Dictation Exam 

 حسب ورقة العمل
English 

 لغة عربية اختبار بدرسي اإلطفائي الشجاع + قطرة ماء تروي قصتها
 األربعاء

11/12/2019 
 حاسوب 34الى صفحة  19امتحان عملي نهائي من صفحة 

تسميع نهائي لدروس ) االطفائي الشجاع + قطرة ماء تروي 

 والنملة ( قصتها + الجندب
 لغة عربية

 الخميس

12/12/2019 

 
 

  فن : احضار علبة برنجلز فارغة +عيون بالستيك + ورقة فوم ) سولو ( + صمغ سائل 
  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 لطالبالخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   الساعه الثانية عشر 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 

 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

 
 
 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13: النشرة رقم                                 ج/ب/الخامس أ  :الصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

Final Dictation 

 My tree house p.12 

Soon line 13 – me line 24 
English 

 السبت

7/12/2019 

 رياضيات اختبار في قسمة الكسور العشرية

 االثنين

9/12/2019 

 

 درس التغيرات على المواد في اختبار 

 الدراسة من ورقة التلخيص فقط
 علوم

 الثالثاء

10/12/2019 

 

 Final Reading Exam page (12/20) English 

 األربعاء

11/12/2019 
 امتحان عملي نهائي للفصل األول 

 Minecraftفي برنامج 

 (5( الى مرحلة )1من مرحلة )
 تكنولوجيا

 + الدفتر  29+ 28+  27اختبار صفحة 

Consumers + energy flow in food chain 
Science 

 الخميس

12/12/2019 

 

 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو االلتزام بالزي

 لطالبالخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   الساعه الثانية عشر 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 

 

 االسبوعيجدول الغذاء الصحي 
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

 
 
 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 13:  رقم النشرة                                    ب/ أ سادس :الصف

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

 فصل األول للتسميع نهائي 

 ( بالقرعة المطالعةدروس ) بجميع 
 لغة عربية

 السبت

20197/12/ 

 رياضيات في الجبر حل ورقة العمل

 االثنين

9/12/2019 

 امتحان عملي نهاية الفصل األول

في برنامج سكراتش ) المهارات المطلوبة : اضافة كائن جديد ، 

 حركة الكائن ، االستدارة ، التكرار، تغيير المنصة(

 

 تكنولوجيا

Final Dictation 

Page ( 39 / Q2 ) Unit 4 
English 

 الثالثاء

10/12/2019 

 

Organ and organ system 

S.p. padge( 19+20 )+ W.b 9 

 + الدفتر 
Science 

 األربعاء

11/12/2019 
 (من آللئ العربية)امالء نهاية الفصل بدرس 

 يزيد الحق وضوحا ( ن ......فنانومن ) لقد أبدع ال 110صفحة 
 لغة العربية

Final Reading Exam 

Page (12-20-28) skills time 
English 

 الخميس

12/12/2019 

 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو

 لطالبااللتزام بالزي الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   الساعه الثانية عشر 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 
 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 + خيارة + كاكالبنه  االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

 

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  الجدول المجاور

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 13: النشرة رقم                                               السابع :الصف 

 اليوم والتاريخ المادة الواجبات

Final Dictation ( page 30  

Q2 Teen magazine ) 
English السبت 

7/12/2019 
 رياضيات اختبار في التناسب الطردي والعكسي

 علوم 60الى صفحة  47اختبار من صفحة 
 

 االثنين

9/12/2019 

 امتحان عملي نهائي للفصل األول

في برنامج السكراتش ) اضافة كائن جديد ، تحريك 

 الكائن ، تغيير المنصة (
 تكنولوجيا

 لغة عربية تسميع نهائي بجميع الدروس بالقرعة

 الثالثاء

10/12/2019 

 

 لغة عربية (والهمزه المتوسطة امالء نهائي ) بالهمزه المتطرفة 
 األربعاء

11/12/2019 

Final Reading Exam ( pages 10 – 18 – 26 ) English 

 الخميس

12/12/2019 

 

  يرجى االلتزام بالزي المدرسي الرسمي طوال االسبوع باستثناء يوم الرياضة والتايكوندو

 لطالبااللتزام بالزي الخاص بهما حسب البرنامج المرفق مع ا

  14/12/2019تبدأ االمتحانات الفصلية يوم السبت 

  ظهرا   الساعه الثانية عشر 12/12/2019ينتهي الدوام يوم الخميس 

 تكنولوجيا : تسليم مشاريع وحدة الكهرباء يوم األربعاء 

 جدول الغذاء الصحي االسبوعي
 أصناف الطعام اليوم

 جبنة بيضا+ خس + تفاحة السبت

 معجنات + سلطة االثنين

 فراولة زيت وزعتر + بندورة + الثالثاء

 لبنه + خيارة + كاكا االربعاء

 حمص + بندورة + موز الخميس

نؤكد على أن البرنامج األسبوعي للوجبات الصحية هو لصحة 

ابنائكم، يرجى التعاون معنا في ارسال الوجبة الصحية المحددة وفق 

، وفي حال عدم رغبة الطالب بصنف معين يرجى  جاورالجدول الم

 استبداله ضمن نفس القيمة الغذائية ) نفس النوع ولكن منتج اخر(

 



 

 

 


