
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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Federal Entity | هيئة اتحادية

الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة
للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر

2020-2021للعام الدراسي  



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  للصف الرابع ، الخامس ، السادس)

زمن االمتحان مدة االمتحان  املواد الدراسية التاريخ اليوم

ص10:30–ص 9من 

ساعة ونصف

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 األثنين

ظ12:30–ص 11من  الجلسة الثانية–التربية اإلسالمية 

ص10:30–ص 9من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  العلوم 25/08/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ12:30–ص 11من  الجلسة الثانية–الدراسات االجتماعية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  للصف السابع ، الثامن)

زمن االمتحان مدة االمتحان  املواد الدراسية التاريخ اليوم

ص11:00–ص 9:30من 

ساعة ونصف

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 األثنين

ظ1:00–ص 11:30من  الجلسة الثانية–التربية اإلسالمية 

ص11:00–ص 9:30من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ص11:00–ص 9:30من  العلوم 25/08/2021 األربعاء

ص11:00–ص 9:30من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ1:00–ص 11:30من  الجلسة الثانية–الدراسات االجتماعية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  تطبيقي /الصف التاسع عام )

زمن االمتحان مدة االمتحان  املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ12:30–ص 11:00من 

ساعة ونصف

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 األثنين

ظ2:30–ظ 1:00من  الجلسة الثانية–التربية اإلسالمية 

ظ12:30–ص 11:00من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ12:30–ص 11:00من  العلوم 25/08/2021 األربعاء

ظ12:30–ص 11:00من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ2:30–ظ 1:00من  الجلسة الثانية–الدراسات االجتماعية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف التاسع متقدم)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 األثنين

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية 

ظ3012:–ص 11من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء 
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–األحياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف التاسع نخبة)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة العربية 
24/08/2021 الثالثاء

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–الكيمياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء 
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–األحياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–اإلجتماعيةالدراسات 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف العاشر عام)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–األحياء 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف العاشر متقدم)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–الكيمياء 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف العاشر نخبة)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة العربية 
24/08/2021 الثالثاء

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–الكيمياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–األحياء 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف العاشر تطبيقي)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

ألولىالجلسة ا–الرياضيات التطبيقية 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–العلوم التطبيقية
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  اللغة اإلنجليزية  26/08/2021 الخميس



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف الحادي عشر عام)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة العربية 
24/08/2021 ظ302:–ظ 1من الثالثاء الجلسة الثانية–الكيمياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء 
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–العلوم الصحية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف الحادي عشر متقدم)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة العربية 
24/08/2021 ظ302:–ظ 1من الثالثاء الجلسة الثانية–األحياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء 
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–العلوم الصحية 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف الحادي عشر نخبة)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

الجلسة األولى–الرياضيات 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة العربية 
24/08/2021 ظ302:–ظ 1من الثالثاء الجلسة الثانية–األحياء 

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–الفيزياء 
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–اللغة اإلنجليزية 
26/08/2021 الخميس

ظ302:–ظ 1من  الجلسة الثانية–الكيمياء 



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 
(  الصف الحادي عشر تطبيقي)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

ظ3012:–ص 11من 

ساعة ونصف 

ألولىالجلسة ا–الرياضيات التطبيقية 
23/08/2021 االثنين

ظ302:–ظ 1من  نيةالجلسة الثا–الدراسات االجتماعية 

ظ3012:–ص 11من  اللغة العربية 24/08/2021 الثالثاء

ظ3012:–ص 11من  الجلسة األولى–العلوم التطبيقية
25/08/2021 األربعاء

ظ302:–ظ 1من  يةالجلسة الثان–التربية اإلسالمية

ظ3012:–ص 11من  اللغة اإلنجليزية  26/08/2021 الخميس



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021الجدول الزمني المتحان مؤجل االعادة للعام الدراسي 

(  موجهات عامة للطلبة )
مدارس التعليم لطلبة"من املنزل " إلكترونيًا عن بعد الحادي عشر وحتى الرابعطلبة الصفوف من مؤجل اإلعادة ليطبق امتحان ✓

.العام والخاص

.Aالطلبة املستهدفون، وهم املتغيبون عن امتحان اإلعادة في مادة واحدة أو أكثر من مواد املجموعة✓

.يحظر استخدام اآللة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقة األولى والثانية✓

.على جميع الطلبة االلتزام باألزمنة واملواعيد املحددة واملعتمدة✓

.ربط األسئلة االمتحانية بأزمنه محددة لكل سؤالتم ✓

.ال يمكن للطالب العودة لألسئلة السابقة✓


