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23.4
יום חמישי

8:00-8:45

9:00-9:45
מתמטיקה 

אנגלית בעיות תנועה שיעור 1
אנגליתאנגליתSummer's Reading  - שעור 1 

ספרות 3 יח"ל

10:00-10:45
מתמטיקה 

אנגלית בעיות תנועה שיעור 2
Summer's Reading - שעור 2 

אנגלית
3-4 יח”ל

Healthier Choices

אנגלית
 Writing Module G 5 יח"ל

ש.ח.

11:00-11:45
תנ"ך 

 ספרות בראשית לח
"האומנם" - ש.ח.

ספרות
“לבדי”

מתמטיקה
5 יח"ל

)שאלון 582( - פונקציות  ש.ח.

ספרות12:00-12:45
"לבדי"

עברית
 זיהוי שורשים במערכות הפועל והשם

היסטוריה
מלחמת יום כיפור

מתמטיקה 
5 יח"ל

)שאלון 582( - פונקציות ש.ח.

עברית 13:00-13:45
זיהוי שורשים במערכות הפועל והשם

ספרות חמ”ד
שירי שואה: היער השחור וניצול - ש.ח.

היסטוריה
האידאולוגיה הנאצית

תושב”ע
תפילה כמפגש - ש.ח.

רדיו וניו מדיה14:00-14:45
 רדיו ופודקאסטים שיעור3 

שיעור חברה חמ"ד 
 צמיחה מתוך משבר

מחשבת ישראל 
יעודי האדם 

ספרות חמ"ד
פיגומים - ארז ביטון - ש.ח.

15:00-15:45
סרט - שתיקה רועמת 

)היסטוריה(

תושב”ע לממ”ד
דברים שבינו לבינה: א.ברכות האירוסין )סוגיה 

10(. ב. ברכות הנישואין )סוגיה 12(
מחול

מרכיבי המוזיקה חלק א
ביולוגיה פיזיולוגיה השוואתית -

מערכת נשימה חלק א’

מדעי החברה 16:00-16:45
פסיכולוגיה- דעות קדומות - חלק ב’

מחול
מרכיבי המוזיקה - חלק ב

ביולוגיה - פיזיולוגיה השוואתית - 
מערכת נשימה חלק ב’

17:00-17:45
מוסיקה

הכרות עם החמשה והמקלדת 
חלק א

חנ”ג - יוון הקלאסית
לימודי א”י

מראה העיר של ירושלים בתקופת המנדט 
חלק א

https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/
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23.4
יום חמישי

8:00-8:45
היסטוריה למגזר הערבי9:00-9:45

השאלה המזרחית 
אנגלית

אנגליתספרות 3 יח"ל
אנגלית

Summer's Reading
שעור 1 

אנגלית10:00-10:45
Public speaking/ Speaking skills 

אנגלית
 writing module g 5 יח"ל

 אנגלית 
 Healthier Choices - 3-4 יח”ל

אנגלית
Summer's Reading שעור 2 

11:00-11:45
 ערבית 
דקדוק

סיכום פיסקה )הבנת הנקרא( 
עברית לערבים  
 מרכיבי הטקסט 3 יח"ל

ערבית לערבים
דקדוק )נגזרות(

היסטוריה 
מלחמת קרים )חרב אלקרם(

12:00-12:45
ערבית
דקדוק 

"סגן הנושא" 

עברית לערבים  
שם המספר 

 3 יח"ל
 ערבית

דקדוק הנושא
 ערבית
דקדוק 

סיכום פיסקה )הבנת הנקרא(

מורשת אסלאם 13:00-13:45
מושגים בקוראן 1  

ערבית לערבים
ממנוע מן אלסרף

מורשת אסלאם
מושגים בקוראן  2  

מורשת אסלאם 
יסודות האמונה באסלאם 

מורשת אסלאם 14:00-14:45
עברית למגזר הדרוזי  ערבית למגזר הדרוזיספרות למגזר הדרוזימושגים בקוראן 2  

שירת ימי הביניים בלכתי לחזות אחי

שיעור חברה-15:00-15:45
ערכי חודש הרמדאן

נצרות
 נישואים בנצרות  חלק א

היסטוריה למגזר הדרוזי
 תקופת אלחאכם באמראללה

חלק א
מדעי הסביבה

קרינה - חלק א

נצרות- נישואים בנצרות  חלק ב16:00-16:45
היסטוריה למגזר הדרוזי
 תקופת אלחאכם באמראללה

חלק ב
מדעי הסביבה

קרינה - חלק ב

17:00-17:45

https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/scheduleArabic


وزارة الرتبية والتعلمي: منظومة التعلمّ عن بعد 

23.4
امخليس

ملشاهدة البّث بالعربّية 
اضغط هنا

الثانية عرشة مشاهدة البّث بالعربّية للصفوف العرشة - 

8:00-8:45

أدب 3 وحدات تعلميية تارخي9:00-9:45 لغة إجنلزيّية Summer's Reading 1لغة إجنلزيّيةلغة إجنلزيّية - 

لغة إجنلزيّية10:00-10:45
Public speaking/ Speaking skills 

 writing لغة إجنلزيّية 5 وحدات تعلميية
 module gلغة إجنلزيّيةSummer's Reading 2 لغة إجنلزيّية

قواعد11:00-11:45 لغة عربيةلغة عربّية - 
حرب القرملغة عربّية3 وحدات تعلميية مركبات النص تارخي - 

قواعد12:00-12:45 3 وحدات تعلمييةلغة عربّية -  قواعدلغة عربية -  قواعدلغة عربّية -  لغة عربّية - 

الّدين اإلساليمالّدين اإلساليملغة عربّيةالّدين اإلساليم13:00-13:45

أدب للدروزالّدين اإلساليم14:00-14:45
لغة عربّيةلغة عربّية للدروزספרות למגזר הדרוזי

الزواج قسم أهشر رمضان15:00-15:45 قسم أالّدين املسيحّي -  االشعة قسم أتارخي للدروز -  علوم البيئة - 

الزواج قسم ب16:00-16:45 قسم بالّدين املسيحّي -  االشعة قسم بتارخي للدروز -  علوم البيئة - 

17:00-17:45

الثاين عرش حتضري للبجروت احلادي عرش /  الصّف العارش

https://learnonair.mediaspace.kaltura.com/scheduleArabic

