לוח מבחנים מחצית א' תשע"ט-כיתה ט3
שני

ראשון

כב תשרי 1.10

כא תשרי

שמחת תורה

סוכות

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

כג תשרי 2.10

כד תשרי 3.10

כה תשרי 4.10

כו תשרי 5.10

כז תשרי 6.10

אין סדר ערב

אין לימודים

בראשית

ב חשון 11.10

ג חשון 12.10

ד חשון 13.10

יש סדר ערב

לומדים

ט חשון 18.10

י חשון 19.10

יא חשון 20.10

יש סדר ערב!!!!

אין לימודים

לך-לך
שבת פנימיה

יז חשון 26.10

יח חשון 27.10
וירא

אסרו חג

כח תשרי 7.10

כט תשרי 8.10

ל תשרי 9.10

א חשון 10.10

ה חשון 14.10

ו חשון 15.10

ז חשון 16.10

ח חשון 17.10

יג חשון 22.10

יד חשון 23.10

טו חשון 24.10

טז חשון 25.10

משימת הערכה בהלכה

מבחן בלשון
אין סדר ערב

אין לימודים

כב חשון 31.10

כג חשון 1.11

כד חשון 2.11

כה חשון 3.11

מבחן במדעים
יש סדר ערב

משי' הערכה בנ"ך
לומדים

חיי שרה

כט חשון 7.11

ל חשון 8.11

א כסלו 9.11

ב כסלו 10.11

מבחן במתמטיקה

אין סדר ערב

אין לימודים

תולדות

ו כסלו 14.11

ז כסלו 15.11

ח כסלו 16.11

ט כסלו 17.11

סיום לימודים ב 11.30

אין לימודים

יד כסלו 22.11

טו כסלו 23.11

טז כסלו 24.11

מדעים
יש סדר ערב

לומדים

וישלח
שבת כיתות ט

כא כסלו 29.12

כב כסלו 30.12

כג כסלו 1.12

מבחן במדעים
יש סדר ערב

לומדים

וישב

כו כסלו 4.12

כז כסלו 5.12

כח כסלו 6.12

כט כסלו 7.11

ל כסלו 8.12

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

א טבת 9.12

ב טבת 10.12

ג טבת 11.12

ד טבת 12.12

ה טבת 13.12

ו טבת 14.12

ז טבת 15.12

חנוכה

זאת חנוכה

אסיפת הורים מחצית א

מבחן באנגלית

יש סדר ערב

לומדים

ויגש

ח טבת 16.12

ט טבת 17.12

יא טבת 19.12

יב טבת 20.12

יג טבת 21.12

יד טבת 22.12

לומדים

ויחי

טו טבת 23.12

טז טבת 24.12

יט טבת 27.12

כ טבת 28.12

כא טבת 29.12

מבחן בלשון
אין סדר ערב

אין לימודים

כה טבת 2.1

כו טבת 3.1

כז טבת 4.1

כח טבת 5.1

מבחן במתמטיקה

יש סדר ערב

לומדים

וארא
שבת ט-יא

ג שבט 9.1

ד שבט 10.1

ה שבט 11.1

ו שבט 12.1

מבחן במדעים
יש סדר ערב

לומדים

בוא

יא שבט 17.1

יב שבט 18.1

יג שבט 19.1

יב חשון 21.10

טקס רחל אמנו ורבין

יום ספורט

מבחן בגמרא

כ חשון 29.10

כא חשון 30.10

יט חשון 28.10

מבחן באנגלית

בחירות מקומיות

כו חשון 4.11

כז חשון 5.11

כח חשון 6.11

משימת הערכה בהיסטוריה

משימת הערכה בתורה

ג כסלו 11.11

ד כסלו 12.11

ה כסלו 13.11

סיום לימודים ב 17.00

משימת הערכה באזרחות

סיום לימודים ב 13.30

יא כסלו 19.11

יב כסלו 20.11

יג כסלו 21.11

י כסלו 18.11
אין לימודים
יז כסלו 25.11

יח כסלו 26.11

מבחן בגמרא
כד כסלו 2.12

יט כסלו 27.11

כ כסלו 28.11

מרוץ הלפיד
כה כסלו 3.12

חנוכה

(החזר חופשה)

מבחן בגמרא

י טבת 18.12

צום עשרה בטבת

משימת הערכה בהלכה

יז טבת 25.12

יח טבת 26.12

משימת הערכה באזרחות

כב טבת 30.12

כג טבת 31.12

כד טבת 1.1

כט טבת 6.1

א שבט 7.1

ב שבט 8.1

ז שבט 13.1

ח שבט 14.1

יד שבט 20.1

טו שבט 21.1

כא שבט 27.1

כב שבט 28.1

ט שבט 15.1

י שבט 16.1

יש סדר ערב

טיול שנתי
טז שבט 22.1

יז שבט 23.1

תעודות

ויצא
שבת ארגון

מקץ

חנוכה

שמות

בשלח

יח שבט 24.1

יט שבט 25.1

כ שבט 26.1

יש סדר ערב

לומדים

יתרו

כד שבט 30.1

כה שבט 31.1

כו שבט 1.2

כז שבט 2.2

(החזר חופשה)

(החזר חופשה)

אין לימודים

משפטים

נטיעות
כג שבט 29.1

אין לימודים

נח

