
 2016 / 2015برنامج االمتحانات للسنة الدراسية   

 

 الصف الثاني

 الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل االول 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

 30.5.16  لغة عربية   7.12.15  لغة عربية

 6.6.16  رياضيات    14.12.15  رياضيات

 

 

 
 
 
 
 

 الصف الثالث

 الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل االول 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

لغة   14.3.16  لغة عربية 30.11.15 علوم
  انجليزية

23.5.16 

 30.5.16  علوم 21.3.16  رياضيات 7.12.15  رياضيات

 6.6.16  لغة عربية   14.12.15  لغة عربية

 13.6.16  رياضيات    

 20.6.16 لغة عبرية    
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**************************************************************** 

 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت- 
  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

 

 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت- 
  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

.  

 



 الصف الرابع

 الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل االول 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

لغة 
  انجليزية

لغة  23.11.15
  انجليزية

لغة   29.2.16
  انجليزية

23.5.16 

 30.5.16  علوم 3.3.16 علوم 30.11.15 علوم

 6.6.16  لغة عربية 7.3.16  لغة عبرية 7.12.15  رياضيات

 13.6.16  رياضيات  14.3.16  لغة عربية 14.12.15  لغة عربية

 20.6.16 لغة عبرية 21.3.16  رياضيات  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصف السادس/ الصف الخامس 

 الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل االول 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

   تاريخ الموضوع

االمتحان 

لغة 
  انجليزية

لغة  23.11.15
  انجليزية

لغة   29.2.16
  انجليزية

23.5.16 

 30.5.16  علوم 3.3.16 علوم 30.11.15  لغة عبرية

 6.6.16  لغة عربية 7.3.16  لغة عبرية 7.12.15  رياضيات

 13.6.16  رياضيات  14.3.16  لغة عربية 14.12.15  لغة عربية

 20.6.16 لغة عبرية 21.3.16  رياضيات 21.12.15 علوم
 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت-  

  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

 

 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت- 
  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

 

 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت- 
  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

.  

 

 .تقييم المواضيع األخرى بواسطت امتحاناث لحصت واحدة وبطرق تقييم بديلت- 
  .االختباراث التي يحددها المعلم/ يجب متابعت الفحوصاث - 

.  

 


