
 

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 ملفات مدرسية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة المدارس الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/416     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/416
https://almanahj.com/ae/grade416
https://almanahj.com/ae/grade416
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


 

 -  44 من  1صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

 جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 )م2021/  2020العام الدراسي )

 

 الرابع الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
 الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  10.30 – 09.00 التر
 صباحا  

ي  ي بيمين   الوحدة الخامسة  : كتاب 
 -امة المرافق الع -سورة اإلنشقاق 

ي ص -الرفق  ي  -يامي لرب 
ي ف    ظل صدقنر

 

ي 
ي حضاربر  الوحدة السادسة : بيئنر

كمال   -الكرم  -سورة المطففي   
ي ب -اإليمان  ي مسؤولينر و ذ -يئنر
 النورين 

ي  ي بيمين   الوحدة الخامسة  : كتاب 
ي ص -لرفق ا -لمرافق العامة ا -سورة اإلنشقاق  ي  -يامي لرب  ي ظل صدقنر

 ف 

 10.30 – 09.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 صباحا  

 :الوحدة األوىل

انية الشخصية   إنجازات  -درس )المت  
ي بالدي  

ة مشاري    ع رائد -اقتصادية ف 
ي بالدي (

 ف 

درس )إبداعات  :الوحدة الثانية 
اية حضارتنا الف -علم الطب  -جدي 

ية ( +        ما تم  منطلق البشر
دراسته من مهارات    مثل " قراءة 
 وتحليل األشكال والصور والجداول

حل  -والخرائط والنصوص  
  …………." -المشكالت

 :الوحدة األوىل

انية الشخصية   ي بالدي  إنجازات اقت -درس )المت  
ي بالدي م -صادية ف 

شاري    ع رائدة ف 
) 

 10.30 – 09.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 صباحا  

 الوحدة الثامنة : الحركة والقوى 

الدرس األول ) تغت  الحركة ( + الدرس 
ي )القوى و المواصالت( 

 الثاب 

 

 الوحدة التاسعة :  الطقس والمناخ 

الدرس األول )الهواء والطقس ( + 
) المياه( + الدرس الثالث  ي

الدرس الثاب 
 )تتبع أحوال الطقس(

 

 الوحدة الثامنة : الحركة والقوى 

ي )القوى و المواصالت( 
 الدرس األول ) تغت  الحركة ( + الدرس الثاب 

 

 الوحدة التاسعة :  الطقس والمناخ 

) المياه( + الدرس الثالث )تتبع  ي
الدرس األول )الهواء والطقس ( + الدرس الثاب 

 أحوال الطقس(

 

 



 

 -  44 من  2صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

ة  : المجموعة  الوحدة العاشر
 الشمسية وما وراءها

الدرس األول )األرض و 
ي )األرض و الش

مس(+الدرس الثاب 
 القمر (

  

 10.30 – 09.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 صباحا  

 1الوحدة الثانية عشر : الهندسة 

 الوحدة الثالثة عشر : البيانات 

الوحدة الرابعة عشر : القياس و 
ية   الوحدات المتر

الوحدة الخامسة عشر : المحيط و 
 المساحة 

 2الوحدة السادسة عشر : الهندسة 

 1الهندسة الوحدة الثانية عشر : 

 الوحدة الثالثة عشر : البيانات

ية للطول الوحدات الم -الوحدة الرابعة عشر :) تحويل الوحدات الزمنية    -تر
ية للسعة  ية للكتلة (. ا -الوحدات المتر  لوحدات المتر

 

ية األثني    م14/06/2021 .5  10.30 – 09.00 اللغة اإلنجلت  
 صباحا  

Unseen passage 

practice unit 9, 10 and 11 

 

● Learners Book pages 

168,169,172,177, 179, 181 

171, 151, 152, 154, 156 

 

● Activity book pages 

119, 120,123,126, 

127, 129 

Term 2 Activity book 

pages 108 and 109 

  

Practice writing a postcard, Writing a paragraph using three 

basic components. (1.describing about your routine and about 

your family. 2. Writing about your favourite hero) 

Use of comparative and superlative adjectives, Use of adverbs 

of frequency, subject- verb agreement, opposites by adding the 

prefix “un”, Use of may and might 

 

 10.30 – 09.00 اللغة العربية الثالثاء م15/06/2021 .6
 صباحا  

 *الوحدة الثامنة: بعنوان )نور العلم(

ا*لوحدة التاسعة: بعنوان)اإلحسان 
 يسعد اإلنسان(

ي تم دراستها:  *المهارات النحوية النر
أنواع الفعل + الجملة الفعلية + 

 ضمائر الرفع المتصلة

لف *مهارات إمالئية: األلف اللينة+ أ
قيم  تنوين الفتح + عالمات التر

 *الوحدة الثامنة:)نور العلم(

 *مهارات نحوية: أنواع  الفعل + الجملة الفعلية.+ ضمائر الرفع المتصلة. 

قيم  *مهارات إمالئية: األلف اللينة+ ألف تنوين الفتح + عالمات التر
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  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

  درسة .للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في امل  في الفصل الدراس ي الثالثال توجد امتحانات ختامية 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الحادي عشر"  الصفوف من" الرابع حتى 

  بتاريخ 
ً
(  Aموعة )وذلك لجميع مواد املج  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوهي مركزية وتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتربية اتأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة  سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل

 و التعليم.

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA آلًيا  بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب

 ن التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.مليتمكن  2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4بدءًا بتاريخ  ببرنامج الفصول الذكية الصيفية الذكية

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

  املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديلLMS  بنفس موعد اختبارات

 الوزارة.

 الدعم الفني 

 

ويجيب على  كالس روم سيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل  

 .إلى االختبار  الحصول على كلمة املرور أو الدخول  الطالب التواصل مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 )م 2021/  2020العام الدراسي )

 الخامس الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  10.30 – 09.00 التر
 صباحا  

 الوحدة الخامسة : 
الطريق إىل -هللا القادر سورة النبأ 

 - آداب الطريق -نعمة العقل  -الجنة 
 صالة الجمعة و العيدين . 

 
 الوحدة السادسة : 
ي  -هللا الحكم العدل 

 مع رسوىلي ف 
اب عمر بن الخط -الشجاعة  -الجنة 

 اإلنسان و الكون -

 الوحدة الخامسة : 
الة ص - آداب الطريق -نعمة العقل  -لجنة الطريق إىل ا-ادر سورة النبأ هللا الق

 الجمعة و العيدين . 

 10.30 – 09.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 صباحا  

 الوحدة األوىل : 

 -علم الفلك  -درس ) األسواق 
ي بالدي (

 النبات الطبيعي ف 

 الوحدة الثانية : 

ابن  -درس ) من رواد صناعة السفن 
+       ما تم  مدن وفنون ( -سينا 

دراسته من مهارات    مثل " قراءة 
وتحليل األشكال والصور والجداول 

حل  -والخرائط والنصوص  
  …………." -المشكالت

 الوحدة األوىل : 

ي بالدي (ا -لم الفلك ع -درس ) األسواق 
 لنبات الطبيعي ف 

 10.30 – 09.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 صباحا  

 الوحدة الثامنة ) الضوء+الصوت(

الوحدة التاسعة)المعادن + 
بة(  الصخور+التر

ة )التكنولوجيا  الوحدة العاشر
 وحياتك(

 الوحدة الثامنة ) الضوء+الصوت(

بة(  الوحدة التاسعة)المعادن + الصخور+التر

 10.30 – 09.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 صباحا  

 القياس كاملة :  10الوحدة 

 البيانات كاملة :  11الوحدة 

 الهندسة كاملة  :  12الوحدة 

 القياس كاملة :  10الوحدة  

ي :  11الوحدة   لوسيط والمنوال (ا -البيانات ) المتوسط الحساب 

 صنيف رباعيات األضالع (ت -لدوائر ا -الهندسة ) تصنيف المثلثات  :  12الوحدة 

ية األثني    م14/06/2021 .5  10.30 – 09.00 اللغة اإلنجلت  
 صباحا  

Unseen reading Unseen reading 

 comprehension + Writing Sentences  & answers questions  
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 comprehension + Writing 

paragraph/ sentences & 

answer questions   

Related to units 9,10&11 

10&11Related to units 9, 

 10.30 – 09.00 اللغة العربية الثالثاء م15/06/2021 .6
 صباحا  

اسيتضمن االختبار  ا أو نص  ا شدي   نص 

ا يختت  فيه الطالب المهارات  معلوماتي 
ي القصة 

ي درسها كما مر به ف  النر
ة )صوت المحبة  ي  -القصت 

تّواق ف 
ي ) 

ي النص المعلومابر
مهب الري    ح(، و ف 

ي الطبيعي   األلماس أغىل -التوازن البين 
ا(، باإلضافة إىل أسئلة  األحجار ثمن 

ي تشمل دروس )الجملة  القواعد والنر
جملة االسمية والفعلية وجملة كان ، و 

ي تشمل قواعد اإلمالء  إن ( وأسئلة والنر
دروس ) الهمزة األولية ، الهمزة 
المتوسطة ، الهمزة المتوسطة 

 المنفردة، همزة المد(

اسيتضمن االختبار  ا أو نصًّ ا شدي  ا نص  ي  معلوماتي   يختت  فيه الطالب المهارات النر
ي ) 

ي النص المعلومابر
ة )صوت المحبة (، و ف  ي القصة القصت 

درسها كما مر به ف 
(، باإلضافة إىل أسئلة  ي الطبيعي ي تشمل دروس )الجملة  القواعدالتوازن البين  والنر

ي تشمل دروس ) الهمزة األولية ، قواعد اإلمالء  االسمية والفعلية( وأسئلة والنر
 مع األخذ بعي   االعتبار تعديل نوعية وكمية األسئلة. زة المتوسطة( الهم

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 املدرسة .حتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في و األول  من لصفوفل  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  الهجين وعن بعد(. ينملعتادفي النظامحسب ا  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ( 

  الحادي عشر"الرابع حتى  "الصفوف من 

  ( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  الحادي عشرستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى 
ً
وهي مركزية  ( Aاملجموعة )وذلك لجميع مواد   2021-6-17  بتاريخ وحتى  2021-6-8 بتاريخ بدءأ

 .رة الوزاالتابعة  ملنصة   Swift Assess وتعقد على منصة

 االمتحان التعويض ي 

 2021-6-24لى إ   2021-6-20نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ   .)للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية (  ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

  شاكل تقنية خالل تأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و التعليم.حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مسيتم 
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 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج الحاق الطالب آلًيا ببر  سيتمهاية العام نبعد صدور نتيجة

 تحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.قدم المليتمكن من الت 2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4بدءًا بتاريخ  الفصول الذكية الصيفية الذكية

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

 هم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  لب كالس روم  ويجيب على الطاسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل

 واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .التواصل مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال 
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 )م 2021/  2020العام الدراسي )

 

 السادس الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  10.30 – 09.00 التر
 صباحا  

 الوحدة الخامسة : 
ي اإلخفاء الح -قدرة هللا 

اختيار  -قيقر
زوة أحد غ -لمي التفكت  الع -الجليس 

ي أمانة  -  بيئنر
 

 الوحدة السادسة : 
آداب  - يش اإلسالم -دروس وعت  

السيدة  - صيام التطوع -الدعاء 
ي هللا عنها . 

 عائشة رض 
 

 الوحدة الخامسة : 
ي ا -قدرة هللا 

ي  -زوة أحد غ -تفكت  العلمي ال -لجليس ااختيار  -إلخفاء الحقيقر بيئنر
 أمانة 

 

 10.30 – 09.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 صباحا  

-الوحدة األوىل:)النباتات الحولية 
إلمارات صانعة ا -قارة أفريقيا-اليابان 

ي (
ي القرن اإلفريقر

 السالم ف 

ي فكر 
الوحدة الثانية :)الصحراء ف 

عبقرية  -رحمه هللا-الشيخ زايد 
اق -اليونان القديمة طموح  -االستشر

زايد ( +        ما تم دراسته من مهارات    
مثل " قراءة وتحليل األشكال والصور 

حل  -والجداول والخرائط والنصوص  
 …………."  -المشكالت

 

 10.30 – 09.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 صباحا  

)نظام الشمس واألرض 10الوحدة 
+ النجوم  والقمر +النظام الشمسي

 والمجرات والكون(

)موارد الطاقة + موارد 11الوحدة 
 الطاقة المتجددة (

)اإلنسان والبيئة  12الوحدة 
ي اليابسة (

ات ف   +التأثت 

+ النجوم والمجرات10الوحدة   )نظام الشمس واألرض والقمر +النظام الشمسي
 والكون(

 )موارد الطاقة + موارد الطاقة المتجددة (11الوحدة 
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 10.30 – 09.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 صباحا  

 ) المساحات (   9الوحدة  

)حجم ومساحات  10الوحدة   
 السطح(                 

) مقاييس احصائية(  11الوحدة  
 )العروض االحصائية (  12الوحدة 

ساحة م -ث مساحة المثل -) مساحة متوازي االضالع  التاسعة : المساحاتالوحدة 
 شبه المنحرف (

ة : الحجوم   حجم المنشور  -) حجم المنشور المستطيل القاعدة الوحدة العاشر
ي 
 رمية (حجم االشكال اله -الثالب 

ي :  11الوحدة  النحراف ا -لوسيط والمنوال ا -مقاييس احصائية ) المتوسط الحساب 
 معياري (ال

ية األثني    م14/06/2021 .5  10.30 – 09.00 اللغة اإلنجلت  
 صباحا  

Unseen reading 

comprehension + Writing 

Related to units 9,10&11 

 

Reading : Multiple choice 

questions – Students choose 

the correct answer A, B, or C. 

 

Writing : One overarching 

theme. One illustration 

related to the theme. 5 

questions related to the 

theme. Students answer the 

5 questions in full sentences 

nseen reading comprehension + Writing 

Related to units 9,10,11  

 

 

Reading : Multiple choice questions – Students choose the 

correct answer A, B, or C. 

 

Writing : One overarching theme. One illustration related to the 

theme. 4 questions related to the theme. Students answer the 

4 questions in full sentences 

 10.30 – 09.00 اللغة العربية الثالثاء م15/06/2021 .6
 صباحا  

 السعيدة () أحالم ليبل  7الوحدة  

كتاب التطبيقات )دروس القواعد 
ي الكتاب وهي 

 الموجودة ف 

كيب  ضمائر الرفع المتصلة +التر
+المفعول فيه +المفعول  ي النعنر

 المطلق (

 واية أحالم ليبل السعيدة من الفصل األول وحنر الفصل الرابع عشر ر  -1

 درس ضمائر الرفع المتصلة -2

 

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 حتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .و األول  من لصفوفل  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  ين وعن بعد(.)الهج ينملعتادفي النظامحسب ا  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

  الحادي عشر"الرابع حتى  "الصفوف من 
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  ( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  الحادي عشرستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى 
ً
وهي مركزية  ( Aاملجموعة )وذلك لجميع مواد   2021-6-17  بتاريخ وحتى  2021-6-8 بتاريخ بدءأ

 .رة الوزاالتابعة  ملنصة   Swift Assess وتعقد على منصة

 االمتحان التعويض ي 

 2021-6-24لى إ   2021-6-20نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ   .)للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية (  ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

  لتعليم.اشاكل تقنية خالل تأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و لحصر الطلبة الذين واجهتهم م حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافةسيتم 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج الحاق الطالب آلًيا ببر  سيتمهاية العام نبعد صدور نتيجة

 قدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.ليتمكن من الت 2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4بدءًا بتاريخ  الفصول الذكية الصيفية الذكية

 أصحاب الهمم: 

  النزل".تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في 

   أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكةLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  لب الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل كالس روم  ويجيب على الطاسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم

 التواصل مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .

 

 

 

 

 

 

 



 

 -  44ن م  10صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

 

 المطلوبة تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية

 الفصل الدراسي الثالث

 (م 2021/  2020العام الدراسي )

 

 السابع الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  10.30 – 09.00 التر
 صباحا  

الوحدة الخامسة ) هو الرحمن 
 الرحيم ( كاملة . 

الوحدة السادسة ) عالم الغيب 
 والشهادة ( كاملة . 

 

 10.30 – 09.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 صباحا  

-:)النباتات المعمرة الوحدة االوىل 
اليا (ق-أمريكا الشمالية   ارة أستر

الوحدة الثانية :)جواالت ميدانية 
 األندلس كنوز -رحمه هللا -الشيخ زايد 
كار وريادة أعمال اإلمارات ابت-معمارية 

( +       ما تم دراسته من مهارات    مثل 
" قراءة وتحليل األشكال والصور 

ل ح -والجداول والخرائط والنصوص  
 …………."  -المشكالت

 

 10.30 – 09.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 صباحا  

:استكشاف الفضاء  10الوحدة 
 بدايات تاري    خ-:)مالحظة الكون 
 استكشاف الفضاء (

: سطح االرض 11الوحدة 
)الصفائح التكتونية التجوية -المتغت 

سيب(  والتعرية والتر

اته)الغالف 12الوحدة  :الطقس وتأثت 
(ال-لطقس ا-الجوي   طقس القاسي

 دايات استكشاف الفضاء(ب-"استكشاف الفضاء )مالحظة الكون 10الوحدة 

سيب(ا-:سطح االرض المتغت  )الصفائح التكتونية 11الوحدة   لتجوية والتعرية والتر

 

 10.30 – 09.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 صباحا  

 ) المساحات ( 9الوحدة 

 ) االحتمال (  10الوحدة  

 ) العروض اإلحصائية ( :  11الوحدة 

 حجم األسطوانة:المساحات ) 9الوحدة 

ات األب - -حجم الكرة  (عاد تغت 

اسي للعد المبدأ األس -احتمال وقوع األحداث البسيطة   ( االحتمال ) 10الوحدة  
 التباديل  -

ة وغت  العينات الم -إجراء تنبؤات  ( ) العروض اإلحصائية :  11الوحدة  تحت  
ة   (المتحت  
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ية األثني    م14/06/2021 .5  10.30 – 09.00 اللغة اإلنجلت  
 صباحا  

                                          

   Part I :Reading 

Unseen reading 

comprehension 

Reading : Multiple choice 

questions – Students choose 

the correct answer A, B, or C.  

Part II : Writing 

 Paragraph Or Email writing , 

the topics are  related to the 

themes of units (9:11). 

Students respond in a full 

paragraph. 

Unseen reading comprehension + Writing 

Students answer the 5 questions in full sentences 

Related to units 9,10&11 

 10.30 – 09.00 اللغة العربية الثالثاء م15/06/2021 .6
 صباحا  

 الوحدة الّسابعة: 

ذي عاش مع الّنعام -
ّ
رواية الولد ال

 1)جميع فصول الّرواية( من الفصل 
 38إىل الفصل 

( الّنصوص حولنا  - ّ ي
 )نّص معلومابر

)نّص ماذا تعرف عن الّصحراء  -
) ي
 معلومابر

)نّص ماذا تعرف عن الّنعام  -
) ّ ي
 معلومابر

المهارات الّنحوّية واإلمالئّية 
 والبالغّية. 

) عالمات إعراب مهارات نحوّية 
إعراب  -االسم األصلّية والفرعّية 

المثن  وجمع المذكر الّسالم واألسماء 
 -ب المتصلة مائر الّنصض -الخمسة 

ي للمجهول   -المفعول له  -المبن 
ات نحوية  العدد والمعدود(+ خت 

 سابقة

) الهمزة المتوسطة مهارات إمالئية 
 والهمزة المتطرفة(

 -) التشبيه وأركانه  مهارات بالغّية
األسلوب اإلنشاب  واألسلوب 

ي(  الخت 

مالحظة : قد يتضّمن االختبار 
ا شدية ومعلوماتّية  خارجّية نصوص 

ي تّم دراستها.  نر
ّ
 تتناول المهارات ال

 الوحدة الّسابعة: 

ذي عاش مع الّنعام -
ّ
 10إىل الفصل  1من الفصل رواية الولد ال

(ماذا تعرف عن الّصحراء  - ي
 )نّص معلومابر

 المهارات الّنحوّية واإلمالئّية والبالغّية. 

المفعول له  -الخمسة )إعراب المثن  وجمع المذكر الّسالم واألسماءمهارات نحوّية 
 العدد والمعدود( -

 ) الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة(مهارات إمالئية 

 ) التشبيه وأركانه ( مهارات بالغّية

ا شدية ومعلوماتّية خارجّية تتناول المهارات  مالحظة : قد يتضّمن االختبار نصوص 
ي تّم دراستها.  نر

ّ
 ال
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  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  بعد(.حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن   2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  بتاريخ 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 الوزارة .التابعة  ملنصة   Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

  لتعليم.االذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  ج نامبعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ن التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.مليتمكن  2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

  يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذينLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

 تبار على منصبة جوجل كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االخ 

 مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 (م 2021/  2020العام الدراسي )

 

 الثامن الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  10.30 – 09.00 التر
 صباحا  

ي ذلك آليات 
الوحدة الخامسة ) إن ف 
 لقوم يتفكرون ( كاملة . 

ي علما  
الوحدة السادسة ) وقل رب زدب 

 ( كاملة . 

 الوحدة الخامسة ) الطريق إىل الجنة (

ي الخت  ( ) األيمان والنذور (
 )االقتداء ف 

 10.30 – 09.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 صباحا  

الوحدة االوىل :)النباتات الطبيعية 
ينية أمريكا الالت-)الساحلية والجبلية (

 الدولة والحكومة (-

-الوحدة الثانية :)النهضة األوروبية 
لثورة الصناعية ا-استكشاف البحار 

 الرابعة (

+       ما تم دراسته من مهارات    مثل 
تحليل األشكال والصور " قراءة و 

حل  -والجداول والخرائط والنصوص  
 …………."  -المشكالت

 

 

 

 

لدولة ا-ينية أمريكا الالت-الوحدة االوىل :)النباتات الطبيعية )الساحلية والجبلية (
 والحكومة (

 10.30 – 09.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 صباحا  

اكي    9الوحدة   الزالزل والت 

 (2الدرس +  1)الدرس 

 أدلة عىل ماض  األرض  10الوحدة 

 ( 3+الدرس  2+الدرس  1)الدرس 

الزمن الجيولوج  وتطور  11لوحدة 
 الحياة 

 (2+ الدرس  1)الدرس 

 

اكي    9الوحدة   الزالزل والت 

 (2+ الدرس  1)الدرس 

 أدلة عىل ماض  األرض  10الوحدة 

 ( 3+الدرس  2+الدرس  1)الدرس 

 10.30 – 09.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 صباحا  

:)مخططات االنتشار  9الوحدة 
 وتحليل البيانات(

 )أدوات الهندسة(:  10الوحدة 

 : ) اإلحصاء الوصق   + قياسات التباين ( 9الوحدة  

 ) القياس الخىط (  :  10لوحدة ا

 : )  متوازي األضالع+ المستطيل  ( 11الوحدة 
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 )االشكال الرباعية ( :  11الوحدة 

 )نظرية المجموعات ( :  12الوحدة 

: ) مقدمة ف  نظرية المجموعات + المجموعات  الجزئية والعمليات  12الوحدة  
 عليها ( 

ية األثني    م14/06/2021 .5  10.30 – 09.00 اللغة اإلنجلت  
 صباحا  

  Part I :Reading 

Unseen reading 

comprehension 

Reading : Multiple choice 

questions – Students choose 

the correct answer A, B, or C.  

Part II : Writing 

 Paragraph Or Email writing , 

the topics are  related to the 

themes of units (9:11). 

Students respond in a full 

paragraph. 

 

Unseen reading comprehension + Writing 

Students answer the 5 questions in full sentences 

Related to units 9,10&11 

 10.30 – 09.00 اللغة العربية الثالثاء م15/06/2021 .6
 صباحا  

 الوحدة الّسابعة: 

)جميع رواية ذئب اسّمه طّواف-
إىل  1فصول الّرواية( من الفصل 

 20الفصل 

( الّنصوص حولنا  - ّ ي
 )نّص معلومابر

)نّص عالم الذئاب الملهم  -
) ي
 معلومابر

المهارات الّنحوّية واإلمالئّية 
 والبالغّية. 

 -التميت    -)الحال مهارات نحوّية 
جزم  -أدوات نصب الفعل المضارع 

 -فعل األمر  -الفعل المضارع 
ي 
كيب اإلضاف  ضمائر الجر  -التر

ات نحوية سابقة  المتصلة(+ خت 

) الهمزة المتوسطة ية مهارات إمالئ
 والهمزة المتطرفة(

  -) التشبيه وأركانه  مهارات بالغّية
 أنواع التشبيه(

مالحظة : قد يتضّمن االختبار 
ا شدية ومعلوماتّية خارجّية  نصوص 
ي تّم دراستها.  نر

ّ
 تتناول المهارات ال

 الوحدة الّسابعة: 

 10إىل الفصل  1من الفصل  رواية ذئب اسّمه طّواف-

( صوص حولنا النّ  - ّ ي
 )نّص معلومابر

(عالم الذئاب الملهم  - ي
 )نّص معلومابر

 المهارات الّنحوّية واإلمالئّية والبالغّية. 

كيب اإل  -فعل األمر  -التميت    -)الحال مهارات نحوّية  ات نحوية التر ي (+ خت 
ضاف 

 سابقة

 ) الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة(مهارات إمالئية 

 ) التشبيه وأركانه( مهارات بالغّية

ا شدية ومعلوماتّية خارجّية تتناول المهارات  مالحظة : قد يتضّمن االختبار نصوص 
ي تّم دراسته نر

ّ
 ال
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  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء   ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  ًبتاريخ ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكتروني 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.ام لوزارة التربية و حان ورفع أسماؤهسيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ليتمكن من التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز. 2021-7-22يخ تار  وحتى 2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

 قييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل 

 مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 عام -التاسع  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 التر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة وتشمل الدروس 
ر وال  -أحكام الراء التالية ) ار ض  ال ض 

ي القرآن الكريم ا -
 -لسي   االجتماعية ف 

عي  -57ة )سورة الواقع -الحكم الشر
 لتسامح الفكري(ا -( 74

 

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
حق المسلم عىل الدروس التالية )

داب السوق و المرافق آ -المسلم 
بن حنبل رحمه  اإلمام أحمد  -مة العا
 -( 96-75ة ) سورة الواقع -هللا 

 التقليد األعم(

عي  -الدروس التالية ) أحكام الراء   -ن حنبل رحمه هللا بإلمام أحمد  - الحكم الشر
 التقليد األعم( -( 96-75سورة الواقعة ) 

 

 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

ي وإدارة  الوحدة األوىل : الوطن العرب 
 الموارد والطاقة والدخل  : 

( : إدارة الموارد واألنشطة 1الدرس )
ي  .  ي الوطن العرب 

 االقتصادية ف 

ي 2الدرس )
ي ف 
ي والغذاب 

(  : األمن الماب 
 دولة اإلمارات . 

ي 3الدرس ) ي الوطن العرب 
 ( : الطاقة ف 

ائب . 4الدرس )  ( : الدخل والض 

الوحدة الثانية  : اإلمارات : تاري    خ 
 ومستقبل  : 

( : الرياح الموسمية وتجارة 1الدرس )
 أهل اإلمارات . 

( : اإلمارات  ) الرؤية 2الدرس )
 والمئوية  ( 

ي .  2020( : إكسبو 3الدرس )  دب 

                    + 

ي وإدارة الموارد والطاقة والدخل  :   الوحدة األوىل : الوطن العرب 

ي . 1درس ) ي الوطن العرب 
 ( : إدارة الموارد واألنشطة االقتصادية ف 

ي  . 3الدرس ) ي الوطن العرب 
 ( : الطاقة ف 

ائب . 4الدرس )  ( : الدخل والض 

 الوحدة الثانية  : اإلمارات : تاري    خ ومستقبل  : 

ي .  2020( : إكسبو 3الدرس )  دب 

                    + 

 ما تم دراس         ته من مهارات           
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ما تم دراسته من مهارات    مثل          
والصور " قراءة وتحليل األشكال 

حل  -والجداول والخرائط والنصوص  
 …………."  -المشكالت

 

 12.30 – 11.00 العلوم الخميس م10/06/2021 .3
 ظهرا  

 مصادر الطاقة والبيئة  10الوحدة 

 3+الدرس  2+الدرس  1)الدرس 
 ( 4+الدرس 

ي 11الوحدة   
 التنوع األحياب 

 ( 3+ الدرس  2+الدرس  1)الدرس 

 النجوم  12الوحدة 

 الشمس ( 1)الدرس 

 مصادر الطاقة والبيئة  10وحدة 

 ( 4+الدرس  3+الدرس  2+الدرس  1)الدرس 

ي 11الوحدة   
 التنوع األحياب 

 ( 3+ الدرس  2+الدرس  1)الدرس 

 12.30 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

هان( )10لوحدة ا ير والت   التت 

المستقيمات المتوازية  )11الوحدة 
 والمتعامدة (

 ) المثلثات المتطابقة ( 12الوحدة 

اهي   الحرة  ) 10الوحدة  مات والت 
ّ
هان الج -الّمسل ي الت   ثبات العالقات بي   الزوايا (إ -ت 

ميل  -لزوايا والمستقيمات المتوازية  ا -المستقيمات المتوازية والمتقاطعة   ) 11الوحدة 
 ستقيم (معادالت الم -الخط المستقيم  

إثبات تطابق -  لمثلثات المتطابقةا -زوايا المثلثات  - تصنيف المثلثات)12الوحدة
 ( -  ASA, SAAإثبات تطابق المثلثات: - SSS, SASالمثلثات: 

 

 

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

رواية عساكر قوس قزح  -
 (. 47إىل  1)الفصول من 

)نص جزيرة إندونيسيا  -
 .) ي
 معلومابر

)نص النصوص حولنا  -
 .) ي
 معلومابر

ما تمت دراسته من  -
مهارات نحوية وضفية 

 وبالغية سابقة. 

ي تنصب  نحوية مثل:  )األفعال النر
مفعولي   أصلهما المبتدأ والخت  
 -وليس أصلهما المبتدأ والخت  

الفاعل  -العدد  -الممنوع من الضف 
 ……(. المفعول به -

ي  ضفية مثل: 
ان الضف  اسم  -)المت  

 …….(. سم المفعولا -الفاعل 

 -)التشبيه بأنواعه  بالغية مثل: 
 …(. االستعارة بنوعيها

 (. 25إىل  1)الفصول من قزح  رواية عساكر قوس -

(. جزيرة إندونيسيا  - ي
 )نص معلومابر

(. النصوص حولنا  - ي
 )نص معلومابر

 ما تمت دراسته من مهارات نحوية وضفية وبالغية سابقة.  -

ي تنصب مفعولي   أصلهما المبتدأ والخت  وليس أصلهما  نحوية مثل:  )األفعال النر
 …(. …المفعول به -فاعل ال -العدد  -لممنوع من الضف ا -المبتدأ والخت  

ي  ضفية مثل: 
ان الضف   …….(. سم المفعولا -سم الفاعل ا -)المت  

 …(. الستعارة بنوعيهاا -)التشبيه بأنواعه  بالغية مثل: 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

Unseen reading 

comprehension + Writing 

Unit 8 Unseen reading 

comprehension + Writing 
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Related to units 8 & 9 

Unit 8: Survival 

Lessons 1-10 

Pages: 1-20 

 

Unit 9: Summer Holidays 

Lessons  1-10 

Pages 21-40 

 

Lessons 1 to 8 (coursebook & 

workbook) 

 

Unit 9 

Lessons 1 to 8 (coursebook & 

workbook) 

 

Related to units 8 & 9 

Unit 8: Survival 

Lessons 1-10 

Pages: 1-20 

 

Unit 9: Summer Holidays 

Lessons  1-10 

Pages 21-40 

 

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني   ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 بتاريخ ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20الثالث من تاريخ  . نهاية الفصل الدراس ي )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.احان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

 ال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعة للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ن التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.مليتمكن  2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 صحاب الهمم:أ 
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 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

   أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكةLMS  الوزارة.بنفس موعد اختبارات 

 الدعم الفني 

  كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل 

 أو الدخول  إلى االختبار . مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 متقدم -التاسع  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  االمتحانزمن  المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 التر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة وتشمل الدروس 
ر وال  -الراء أحكام التالية ) ار ض  ال ض 

ي القرآن الكريم ا -
 -لسي   االجتماعية ف 

عي  -57ة )سورة الواقع -الحكم الشر
 لتسامح الفكري(ا -( 74

 

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
حق المسلم عىل الدروس التالية )

المرافق  و آداب السوق  -المسلم 
بن حنبل رحمه  اإلمام أحمد  -العامة 
 -( 96-75عة ) لواقسورة ا -هللا 

 التقليد األعم(

عي  -الدروس التالية ) أحكام الراء   -بن حنبل رحمه هللا  لإلمام أحمد  - الحكم الشر
 التقليد األعم( -( 96-75سورة الواقعة ) 

 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

ي وإدارة  الوحدة األوىل : الوطن العرب 
 الموارد والطاقة والدخل  : 

( : إدارة الموارد واألنشطة 1الدرس )
ي  .  ي الوطن العرب 

 االقتصادية ف 

ي 2الدرس )
ي ف 
ي والغذاب 

(  : األمن الماب 
 دولة اإلمارات . 

ي 3الدرس ) ي الوطن العرب 
 ( : الطاقة ف 

ائب . 4الدرس )  ( : الدخل والض 

الوحدة الثانية  : اإلمارات : تاري    خ 
 ومستقبل  : 

( : الرياح الموسمية وتجارة 1الدرس )
 أهل اإلمارات . 

( : اإلمارات  ) الرؤية 2الدرس )
 والمئوية  ( 

ي .  2020( : إكسبو 3الدرس )  دب 

                    + 

ي وإدارة الموارد والطاقة والدخل  :   الوحدة األوىل : الوطن العرب 

ي . 1درس ) ي الوطن العرب 
 ( : إدارة الموارد واألنشطة االقتصادية ف 

ي  . 3الدرس ) ي الوطن العرب 
 ( : الطاقة ف 

 تاري    خ ومستقبل  :  الوحدة الثانية  : اإلمارات : 

 ( : اإلمارات .. الرؤية والمئوية 2الدرس )

ي .  2020( : إكسبو 3الدرس )  دب 

                    + 

 ما تم دراس         ته من مهارات           
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ما تم دراسته من مهارات                  
شكال والصور مثل " قراءة وتحليل األ 

حل  -والجداول والخرائط والنصوص  
 …………."  -المشكالت

 

 12.30 – 11.00 األحياء الخميس م10/06/2021 .3
 :التكاثر الخلويالوحدة التاسعة ظهرا  

 : النمو الخلوي1القسم 

 : االنقسام المتساوي 2القسم 

 : نظام دورة الخلية3القسم 

  

ة : التكاثر الجنسي  الوحدة العاشر
 وعلم الوراثة

 : االنقسام المنصف1القسم 

 : قواني   مندل الوراثية 2القسم 

: ارتباط الجينات وتنوع 3القسم 
 الكروموسومات

  

ة  : التكاثر الجنسي وعلم الوراثة الوحدة العاشر

 االنقسام المنصف: 1القسم 

 : قواني   مندل الوراثية 2القسم 

 : ارتباط الجينات وتنوع الكروموسومات3القسم 

 12.30 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

هان ( 12الوحدة  ير والت   ) التت 

)المستقيمات المتوازية  13الوحدة 
 والمتعامدة (

 ) المثلثات المتطابقة (  14الوحدة 

 ) التناسب والتشابه ( 15 الوحدة

هان ( 12الوحدة  ير والت   ) التت 

 )المستقيمات المتوازية والمتعامدة ( 13الوحدة 

 ) المثلثات المتطابقة (  14الوحدة 

 ) التناسب والتشابه ( 15الوحدة 

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

رواية عساكر قوس قزح  -
 (. 47إىل  1)الفصول من 

)نص جزيرة إندونيسيا  -
 .) ي
 معلومابر

)نص النصوص حولنا  -
 .) ي
 معلومابر

 (. 25إىل  1)الفصول من رواية عساكر قوس قزح  -

(. جزيرة إندونيسيا  - ي
 )نص معلومابر

(. النصوص حولنا  - ي
 )نص معلومابر

 غية سابقة. ما تمت دراسته من مهارات نحوية وضفية وبال  -

ي تنصب مفعولي   أصلهما المبتدأ والخت  وليس أصلهما  نحوية مثل:  )األفعال النر
 …(. …المفعول به -الفاعل  -لعدد ا -لممنوع من الضف ا -المبتدأ والخت  
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ما تمت دراسته من مهارات  -
نحوية وضفية وبالغية 

 سابقة. 

ي تنصب  نحوية مثل:  )األفعال النر
مفعولي   أصلهما المبتدأ والخت  وليس 

الممنوع من  -أصلهما المبتدأ والخت  
لمفعول ا -لفاعل ا -لعدد ا -الضف 

 …(. …به

ي  ضفية مثل: 
ان الضف  اسم  -)المت  

 …….(. سم المفعولا -الفاعل 

 -)التشبيه بأنواعه  بالغية مثل: 
 …(. االستعارة بنوعيها

ي  ضفية مثل: 
ان الضف   …….(. فعولاسم الم -سم الفاعل ا -)المت  

 …(. يهاالستعارة بنوعا -)التشبيه بأنواعه  بالغية مثل: 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

UUnit 8 ( Possessions and 

personal space)   

Lessons 1 to 13 ( Course book 

and workbook) Page 1 to 

page 13. 

Unit 9 ( Natural disasters)  

Lessons 1 to 12( Course book 

and workbook) Pages 14 to 

26 

Note: The exam will include 

unseen reading 

comprehension and  Writing 

Related to units 8 and 9  

 

Unit 8 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook) 

 

Unit 9 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  12.30 – 11.00 الفت  
 ظهرا  

  : 8الوحدة 

 الشغل والطاقة 

 االآلت 

  9الوحدة 

 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 

ات الحالة والديناميكا الحرارية   تغت 

  10الوحدة 

 خصائص السوائل 

 اليوجد

 

 
 
 



 

 -  44ن م  23صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .للصفوف من األول وحتى الثالث    ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  بتاريخ 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.اتأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و  سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ن التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.مليتمكن  2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4بدءًا بتاريخ  الفصول الذكية الصيفية الذكية

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

  املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديلLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  ويجيب على الطالب التواصلكالس روم  سيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل 

 مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 عام -العاشر  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية  الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 اإلسالميةالتر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة كاملة وتحتوي عىل 
ي هللا عليه  الدروس التالية )موس نن 

ي حفظ السنة جهود العلما  -السالم 
ء ف 

 اعة وىلي األمر(ط -الغيب باإليمان  -

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
الدروس التالية )ذو القرني   الرجل 

ي سبيل  -امح التس -الصالح 
الجهاد ف 

ن عبدالعزيز آل بالشيخ أحمد  -هللا 
 مبارك رحمه هللا(

ي حفظ السنة 
لرجل اذو القرني    -غيب اإليمان بال -الدروس اآلتية )جهود العلماء ف 

ي سبيل هللا -لتسامح ا -الصالح 
 (الجهاد ف 

 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

 ول  : الوحدة األ

ي أسواق الطاقة 1الرؤية )
( اتجاهات ف 

ي 2+ الرؤية )
( وجهات الطاقة ف 

( تحديات 3المستقبل + الرؤية )
 الطاقة العالمية  . 

 الوحدة الثانية  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
ات العض غت  التقليدي  + الرؤية  تاثت 

( االستغالل التجاري لمصادر 4)
 الطاقة  . 

 الوحدة الثالثة  : 

( تأمي   طاقة وافرة + الرؤية 1الرؤية )
( دور كل 4( + الرؤية )3( + الرؤية )2)

 نوع من أنواع الطاقة  . 

 الوحدة الرابعة  : 

( إمدادت الغاز الروسي إىل 1الرؤية )
( أهمية تخزين الغاز  2أوروبا + الرؤية )

 . 

 

 ول  : الوحدة األ

ي أسواق الطاقة + الرؤية )1الرؤية )
ي المستقبل  2( اتجاهات ف 

 ( وجهات الطاقة ف 

 الوحدة الثانية  : 

 (  . 2( + الرؤية )1الرؤية )

 الوحدة الثالثة  : 

 ( دور كل نوع من أنواع الطاقة  . 4( تأمي   طاقة وافرة + الرؤية )1الرؤية )

 الوحدة الرابعة  : 

 ( إمدادت الغاز الروسي إىل أوروبا  . 1الرؤية )

 الوحدة الخامسة  : 

 ( اسعار النفط واالقتصاد العالمي   . 1الرؤية )

 الوحدة السادسة  : 

 ( 1الرؤية )

     + 

 ما تم دراسته من مهارات   
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 الوحدة الخامسة  : 

واالقتصاد ( اسعار النفط 1الرؤية )
 ( اسعار الغاز  . 2العالمي  + الرؤية )

 الوحدة السادسة  : 

( مواصفات 2( + الرؤية )1الرؤية )
 المدن الذكية  . 

     + 

ما تم دراسته من مهارات           
مثل " قراءة وتحليل 

األشكال والصور والجداول 
 -والخرائط والنصوص  

 -حل المشكالت
       ".………… 

 

 12.30 – 11.00 األحياء الخميس م10/06/2021 .3
 :االتزان الداخىلي الوحدة الخامسة  ظهرا  

: أجهزة الجسم و االتزان 1القسم 
   الداخىلي 

ي الوحدة السادسة   : الجهاز العصن 

ي 1القسم   : تركيب الجهاز العصن 

ي 2القسم   :تنظيم الجهاز العصن 

              واس الخمس: الح                            3القسم 

            اقت  : تأثت  العق                       4القسم 

ي  الوحدة السادسةا  : الجهاز العصن 

ي 1القسم   : تركيب الجهاز العصن 

ي 2القسم   :تنظيم الجهاز العصن 

 : الح                                         واس الخمس3القسم 

 : تأثت  العق                                  اقت  4القسم       

 30. 12 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

ي حساب  الوحدة الثامنة
: التوسع ف 

 المساحات والحجوم 

: االحتماالت  لوحدة التاسعةا
 والقياس 

 

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

 رواية الشيخ والبحر 

قصيدة شيخ العرب/ قصيدة  القراءة : 
التطرق الباب/ الشقاء قصة / الرجل 
العجوز عند الجش قصة/ تاري    خ 
/ الطبيعة  ي

األعداد نص معلومابر

 رواية الشيخ والبحر 

قصيدة شيخ العرب/ قصيدة/ الرجل العجوز عند الجش قصة/ تاري    خ  القراءة: 
/ الطبيعة مدرسة دائمة.  ي

 األعداد نص معلومابر

 ضمائر الرفع والنصب والجر + المهارات النحوية السابقة.  النحو: 

 البالغية السابقة. : التقديم والتأخت  + المهارات البالغة
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مدرسة دائمة/ القطاعات السبعة/ 
ي الكتابة .   كيف أنقذتن 

ضمائر الرفع والنصب والجر +  النحو: 
 المهارات النحوية السابقة. 

لمهارات : التقديم والتأخت  + االبالغة 
 البالغية السابقة 

 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

Unit 8 ( Food at home and 

around the world) Lessons 1 

to 12 ( Course book and 

workbook pages 1 to 12) 

Unit 9 ( Films and media)  

Lessons 1 to 12( Course book 

and workbook pages 13 to 

25) 

Note: The exam will include 

unseen reading 

comprehension and  Writing 

Related to units 8 and 9   

 

Unit 8 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook) 

 

Unit 9 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook) 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  12.30 – 11.00 الفت  
 ظهرا  

 7الوحدة 

 لمرايا الكرويها -المرايا المستوية 

 8الوحدة 

ود الضوء والحد -انكسار الضوء 
معامل -قانون سنل -الفاصله 
 -ىل الداخىل االنعكاس الك-االنكسار 

 الزاوية الحرجة 

العدسات بأنواعها ومعادلة العدسة 
 الرقيقة 

 اليوجد
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  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .  توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث ال 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  بتاريخ 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 . التابعة  ملنصة الوزارة  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.اهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمتحان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واج 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ن التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.مليتمكن  2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ الفصول 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

   أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكةLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني 

 مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 صل الدراسي الثالثالف

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 متقدم -العاشر  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع الطلبة  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
 )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  – 11.00 التر
 ظهرا   12.30

الوحدة الخامسة كاملة وتحتوي عىل 
ي هللا عليه السالم ) الدروس التالية موس نن 

ي حفظ السنة ج -
اإليمان  -هود العلماء ف 

 اعة وىلي األمر(ط -بالغيب 

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
 -التالية )ذو القرني   الرجل الصالح الدروس 
ي س -التسامح 

الشيخ  -بيل هللا الجهاد ف 
 (أحمد بن عبدالعزيز آل مبارك رحمه هللا

ي حفظ السنة 
ذو القرني    -غيب اإليمان بال -الدروس اآلتية )جهود العلماء ف 

ي  -لتسامح ا -الرجل الصالح 
 سبيل هللا ( الجهاد ف 

 – 11.00 اسات االجتماعيةالدر  األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا   12.30

 الوحدة األول  : 

ي أسواق الطاقة + 1الرؤية )
( اتجاهات ف 

ي المستقبل + 2الرؤية )
( وجهات الطاقة ف 

 ( تحديات الطاقة العالمية  . 3الرؤية )

 الوحدة الثانية  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
ات العض غت  التقليدي  + الرؤية ) ( 4تاثت 
 االستغالل التجاري لمصادر الطاقة  . 

 الوحدة الثالثة  : 

( 2( تأمي   طاقة وافرة + الرؤية )1الرؤية )
( دور كل نوع من 4( + الرؤية )3+ الرؤية )

 أنواع الطاقة  . 

 الوحدة الرابعة  : 

( إمدادت الغاز الروسي إىل أوروبا 1) الرؤية
 ( أهمية تخزين الغاز  . 2+ الرؤية )

 

 الوحدة الخامسة  : 

( اسعار النفط واالقتصاد العالمي  1الرؤية )
 ( اسعار الغاز  . 2+ الرؤية )

 الوحدة السادسة  : 

 الوحدة األول  : 

ي أسواق الطاقة  . 1الرؤية )
 ( اتجاهات ف 

 الوحدة الثانية  : 

 (  . 2( + الرؤية )1الرؤية )

 الوحدة الثالثة  : 

 ( دور كل نوع من أنواع الطاقة  . 4( تأمي   طاقة وافرة + الرؤية )1الرؤية )

 الوحدة الرابعة  : 

 ( إمدادت الغاز الروسي إىل أوروبا  . 1الرؤية )

 الوحدة الخامسة  : 

 ( اسعار النفط واالقتصاد العالمي   . 1الرؤية )

 الوحدة السادسة  : 

 ( 1الرؤية )

     + 

 مهارات   ما تم دراسته من 



 

 -  44ن م  29صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

( مواصفات المدن 2( + الرؤية )1الرؤية )
 الذكية  . 

     + 

من مهارات    مثل "  ما تم دراسته       
قراءة وتحليل األشكال والصور والجداول 

 -ل المشكالتح -والخرائط والنصوص  
 ".………… 

 

 – 11.00 الكيمياء الخميس م10/06/2021 .3
 ظهرا   12.30

 الوحدة الثامنة )حاالت المادة( 

 الدرس االول  : الغازات

ي : قوى التجاذب
 الدرس الثاب 

 الوحدة التاسعة )الغازات (

 الدرس االول قواني   الغازات

ي قانون الغاز المثاىلي 
 الدرس الثاب 

الكيميائية الدرس الثالث الحسابات 
 للغازات

ة )المحاليل والمخاليط  الوحدة العاشر
 الدرس األول : أنواع المخاليط(

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

الدرس الثالث : العوامل المؤثرة عىل  
 الذوبانية

الوحدة الحادية عشر )شعة التفاعالت 
 الكيميائية (

 الدرس االول : نموذج لشعة التفاعالت
 : قواني   شعة التفاعلالدرس الثالث 

 

ة )المحاليل والمخاليط (  الوحدة العاشر

 الدرس األول : أنواع المخاليط

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

 الدرس الثالث : العوامل المؤثرة عىل الذوبانية 
 

 

 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا   12.30

 الدوال النسبية  الوحدة التاسعة : 

ة   : الدوال المثلثية الوحدة العاشر

: المتطابقات المثلثية الوحدة الحادية عشر 
الوحدة الثانية عشر :  المتتاليات 

 والمتسلسالت

 

 درس المعادالت النسبية الوحدة التاسعة : 

ة  كاملة :   الدوال المثلثية الوحدة العاشر

 درس المتطابقات المثلثية : 11الوحدة 

 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا   12.30

 رواية الشيخ والبحر 

قصيدة شيخ العرب/ قصيدة  القراءة : 
التطرق الباب/ الشقاء قصة / الرجل 
العجوز عند الجش قصة/ تاري    خ األعداد 
/ الطبيعة مدرسة دائمة/  ي

نص معلومابر
ي الكتابة .   القطاعات السبعة/ كيف أنقذتن 

 رواية الشيخ والبحر 

قصيدة شيخ العرب/ قصيدة/ الرجل العجوز عند الجش قصة/ تاري    خ  القراءة: 
/ الطبيعة مدرسة دائمة.  ي

 األعداد نص معلومابر

 فع والنصب والجر + المهارات النحوية السابقة. ضمائر الر  النحو: 

 : التقديم والتأخت  + المهارات البالغية السابقة. البالغة
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ضمائر الرفع والنصب والجر +  النحو: 
 المهارات النحوية السابقة. 

: التقديم والتأخت  + المهارات البالغة 
 البالغية السابقة 

 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا   12.30

Unit 8 ( Tomorrow calling) 

Lessons 1 to 12 ( Course book 

and workbook pages 1 to 12) 

Unit 9 ( The world of work) 

Lessons 1 to 12. 

( Course book and workbook 

pages 13 to 25) 

Note: The exam will include 

unseen reading comprehension 

and  Writing 

Related to units 8 and 9  

 

 

Unit 8 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook) 

 

Unit 9 

Lessons 1 to 8 (coursebook & workbook) 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  – 11.00 الفت  
  الوحدة التاسعة ظهرا   12.30

  الدوائر الكهربائية البسيطة

 لكهربائيةاتطبيقات الدوائر  -

  الوحدة العاشرة

  –فهم المغناطيسية 

 تطبيق القوة المغناطيسية

  الوحدة الحادية عشرة

 التيارات المستحثة

  

  الوحدة التاسعة

  الدوائر الكهربائية البسيطة

 تطبيقات الدوائر الكهربائية -

  الوحدة العاشرة

  –فهم المغناطيسية 

 تطبيق القوة المغناطيسية
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  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء   ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  ًبتاريخ ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكتروني 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.ام لوزارة التربية و حان ورفع أسماؤهسيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ليتمكن من التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز. 2021-7-22يخ تار  وحتى 2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

 قييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  كالس روم  ويجيب على الطالب التواصل سيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل

 اشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .مب
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 عام -الحادي عشر  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 التر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة كاملة وتحتوي عىل 
الدروس التالية )رسول هللا صىل هللا 

أحكام  -عليه وسلم وخاتم النبيي   
ي  -وآداب بيت النبوة 

اإلنصاف ف 
من  -النساء  المحرمات من -اإلسالم 

معالم رحمة الرسول صىل هللا عليه 
 وسلم(

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
 -جتماعية الدروس التالية )ضوابط ا

ي منهج التفكت   -اإلنسان واألمانة 
 ف 

تواصل اإلسالم وال -اإلسالم 
إلمام البخاري رحمه ا -اإلجتماعي 

 هللا.(

 المحرمات من -الدروس اآلتية )رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وخاتم النبيي   
حمه إلمام البخاري ر ا -إلسالم والتواصل اإلجتماعي ا -إلنسان واألمانة ا -النساء 
 هللا.(

 

 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم 
ي ف 
الوحدة االوىل : األمن الماب 

 متغت   : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
ي تواجه إدارة موارد  التحديات النر

ي 4المياه + الرؤية )
( إدارة المياه ف 

ية  .    المناطق الحض 

ي 
الوحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي  :   بمنطقة الخليج العرب 

ي دول الخليج 1لرؤية )ا
( ندرة المياه ف 

( االبعاد 2العربية  + الرؤية )
جيوسياسية لندرة المياه + الرؤية ال
( أهم التحديات 4( + الرؤية )3)

ي تواجه دول  والقضايا المائية النر
 مجلس التعاون . 

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم متغت   : 
ي ف 
 الوحدة االوىل : األمن الماب 

ية  .  4( + الرؤية )1الرؤية ) ي المناطق الحض 
 ( إدارة المياه ف 

ي  : ال ي بمنطقة الخليج العرب 
 وحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي دول الخليج العربية + الرؤية )1لرؤية )ا
( االبعاد الجيوسياسية 2( ندرة المياه ف 

 لندرة المياه  . 

ي  :  ي منطقة الخليج العرب 
 الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية ف 

 ( 1الرؤية )

ي عالميا  وإقليميا  : الوحدة الرابعة : األمن ا
 لغذاب 

 ( 1الرؤية )

ي دولة األمار 
ي والتنمية المستدامة ف 

ي والغذاب 
ات الوح      دة الخامسة : األمن الماب 

 العربية المتحدة  : 

 ( 1الرؤية )

ي العض الرقمي  : 
بية االخالقية ف   كتاب التر

ونية  .  الوحدة األوىل :    الحقوق والواجبات االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 
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ي 
الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية ف 

ي  :   منطقة الخليج العرب 

(  3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
 . 

ي عالميا  
الوحدة الرابعة : األمن الغذاب 

 وإقليميا  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي 
الوحدة الخامسة  : األمن الماب 

ي دولة 
ي والتنمية المستدامة ف 

والغذاب 
 األمارات العربية المتحدة  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي العض 
بية االخالقية ف  كتاب التر

 :  الرقمي 

الحقوق والواجبات  الوحدة األوىل : 
ونية  .   االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 

نت  الوحدة الثالثة : التسوق عت  االنتر
 . 

 : التقنية والجريمة   الوحدة الرابعة

: االستخدام االمن  الوحدة الخامسة
ي للتقنيات . 

 واالخالفر

       + 

ما تم دراسته من مهارات            
مثل " قراءة وتحليل األشكال 
والصور والجداول والخرائط 

 -ل المشكالتح -والنصوص  
 ".………… 

 

نت .   الوحدة الثالثة  : التسوق عت  االنتر

       + 

 ما تم دراسته من مهارات 

 12.30 – 11.00 الكيمياء الخميس م10/06/2021 .3
 ظهرا  

الوحدة السادسة )الحسابات 
 الكيميائية ( 

  
ي الحسابات 

الدرس األول : مقدمة ف 
 الكيميائية

ي 
: الحسابات الكيميائية  الدرس الثاب 

 النظرية

  

 وحدة  )المحاليل والمخاليط (

 الدرس األول : أنواع المخاليط

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

 الدرس الثالث : العوامل المؤثرة عىل الذوبانية 
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الوحدة السابعة )المحاليل 
 والمخاليط (

 لدرس األول : أنواع المخاليطا

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

الدرس الثالث :العوامل المؤثرة عىل 
 الذوبانية

  
الوحدة الثامنة ) شعة التفاعالت 

 الكيميائية (

الدرس االول : نموذج لشعة 
 التفاعالت

 الدرس الثالث : قواني   شعة التفاعل

 12.30 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

التحويالت الهندسية   10الوحدة 
 والتناظر

 الدوال المثلثية 11الوحدة 

المتطابقات  12الوحدة 
 والمعادالت المثلثية 

 الدروس األربعة األوىل االنعكاس اإلزاحة الدوران _تركيب التحويالت   10الوحدة 

ي المثلثات القائمة _ الزواي   11الوحدة 
ا الدروس األربعة األوىل النسب المثلثية ف 

 وقياس الزاوية  النسب المثلثية للزوايا العامة و قانون الجيب

 اول درسي     12 الوحدة

 المتطابقات المثلثية 

 اثبات صحة المتطابقات المثلثية

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

ي المرتفعات  القراءة: 
رواية آن ف 
اء "الرواية كاملة"  الخض 

ي 
ي "شعر"/االقتدار اإلنساب  إىل أمنر

ي وآثاره الصحية  وبناؤه "مقال"/المسر
" ي
 "نص معلومابر

الجناس + المهارات البالغية البالغة: 
 السابقة . 

تدريبات متنوعة عىل المهارات  النحو: 
 السابقة 

اء "إىل الفصل  القراءة:  ي المرتفعات الخض 
 "20رواية آن ف 

ي وآثاره الصحية "نص  ي وبناؤه "مقال"/المسر
ي "شعر"/االقتدار اإلنساب  إىل أمنر

" ي
 معلومابر

 الجناس + المهارات البالغية السابقة . البالغة: 

 تدريبات متنوعة عىل المهارات السابقة النحو: 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

Unseen Reading 

comprehension + paragraph 

Writing 

Multiple Choices question 

Form 

Section 1: Reading 
4 short constructed-
response questions 

  
1 Overall Meaning and 

Main Ideas  

unseen Reading comprehension + paragraph Writing 

Multiple Choices question Form 

Section 1: Reading 
4 short constructed-response questions 

  
1 Overall Meaning and Main Ideas  

1 Specific Information and Inferencing  
1 Making Connections 

1 Metacognition Reflection 
  

Texts drawn from the full range of curricular materials, to 
include the Literature curriculum, where applicable 
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1 Specific Information and 
Inferencing  

1 Making Connections 
1 Metacognition 

Reflection 
  

Texts drawn from the full 
range of curricular 
materials, to include the 
Literature curriculum, 
where applicable 
 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on 
familiar and some unfamiliar concrete 
topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of 
accuracy in complex language 
structures in writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a 
wide range of purposes on unfamiliar 
and complex topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, 
structured texts appropriate to task, 
purpose and audience. 
 
P.5 - P. 24 CB 

Related to units 9,10 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on familiar and some unfamiliar concrete topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of accuracy in complex language structures in 
writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a wide range of purposes on unfamiliar and complex 
topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, structured texts appropriate to task, purpose and 
audience. 
 
P.5 - P. 24 CB 

Removed Material:  
- Lesson 7,8 unit 8 p7, 8 
- Lesson 9, 10, 11,12    unit 9 p. 22-25  

Accomodation actions :  
Reading assistance  
Word box addition  
Sentence structure models 

Related to units 9,10 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  12.30 – 11.00 الفت  
 ظهرا  

 7الوحدة 

 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 

ات الحالة والديناميكا الحرارية   تغت 

 8الوحدة 

 القوى دااخل -خصائص السوائل 
لموائع ف  حالة السكون ا-السوائل 
 -والحركة 

 : 9الوحدة 

 صائص الموجات خ -الحركة الدورية 

 

 7الوحدة 

 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 

ات الحالة والديناميكا الحرارية  تغت 

 

 8الوحدة 

 خصائص السوائل

 12.30 – 11.00 العلوم الصحية الخميس م17/06/2021 .8
 ظهرا  

unit 9:Social media and  

online health 

(9.1+9.2+9.3+9.4+9.5) 

 

unit 10:psychology 

(10.1+10.2+10.3+10.4)  
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unit 11: physiotherapy and 

rehabilitation 

 ( 11.1 + 11.2 ) 

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  بتاريخ 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24ى إل   2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.احان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 تحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.ليتمكن من التقدم الم 2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

 هم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 
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  كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل 

 واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال 
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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 متقدم -الحادي عشر  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 التر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة كاملة 
 وتحتوي عىل الدروس التالية

رسول هللا صىل هللا عليه )
أحكام  -وسلم وخاتم النبيي   
اإلنصاف  -وآداب بيت النبوة 

ي اإلسالم 
 المحرمات من -ف 

مة من معالم رح -النساء 
 الرسول صىل هللا عليه وسلم(

الوحدة السادسة كاملة 
 وتحتوي عىل الدروس التالية

اإلنسان  -وابط اجتماعية )ض
ي منهج التفكت   -واألمانة 

 ف 
تواصل اإلسالم وال -اإلسالم 

اري اإلمام البخ -اإلجتماعي 
 رحمه هللا.(

 -الدروس اآلتية )رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وخاتم النبيي   
إلسالم والتواصل اإلجتماعي ا -مانة اإلنسان واأل  -المحرمات من النساء 

 خاري رحمه هللا.(اإلمام الب -
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 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم 
ي ف 
الوحدة االوىل : األمن الماب 

 متغت   : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
ي تواجه إدارة موارد  التحديات النر

ي 4المياه + الرؤية )
( إدارة المياه ف 

ية  .    المناطق الحض 

ي 
الوحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي  :   بمنطقة الخليج العرب 

ي دول الخليج 1لرؤية )ا
( ندرة المياه ف 

( االبعاد 2العربية  + الرؤية )
جيوسياسية لندرة المياه + الرؤية ال
( أهم التحديات 4( + الرؤية )3)

ي تواجه دول  والقضايا المائية النر
 مجلس التعاون . 

الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية 
ي  :  ي منطقة الخليج العرب 

 ف 

(  3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
 . 

ي عالميا  
الوحدة الرابعة : األمن الغذاب 

 وإقليميا  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي 
الوحدة الخامسة  : األمن الماب 

ي دولة 
ي والتنمية المستدامة ف 

والغذاب 
 األمارات العربية المتحدة  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي العض 
بية االخالقية ف  كتاب التر

 الرقمي  : 

الحقوق والواجبات  الوحدة األوىل : 
ونية  .   االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 

نت  الوحدة الثالثة : التسوق عت  االنتر
 . 

 : التقنية والجريمة   الوحدة الرابعة

: االستخدام االمن  الوحدة الخامسة
ي للتقنيات 

 . واالخالفر

       + 

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم متغت   : 
ي ف 
 الوحدة االوىل : األمن الماب 

ية  .  4( + الرؤية )1الرؤية ) ي المناطق الحض 
 ( إدارة المياه ف 

ي  :  ي بمنطقة الخليج العرب 
 الوحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي دول الخليج العربية + الرؤية )1لرؤية )ا
( االبعاد الجيوسياسية 2( ندرة المياه ف 

 لندرة المياه  . 

ي  : الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية  ي منطقة الخليج العرب 
 ف 

 ( 1الرؤية )

ي عالميا  وإقليميا  : 
 الوحدة الرابعة : األمن الغذاب 

 ( 1الرؤية )

ي دولة األمار 
ي والتنمية المستدامة ف 

ي والغذاب 
ات الوح      دة الخامسة : األمن الماب 

 العربية المتحدة  : 

 ( 1الرؤية )

ي العض الرقمي  
بية االخالقية ف   : كتاب التر

ونية  .  الوحدة األوىل :    الحقوق والواجبات االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 

نت .   الوحدة الثالثة  : التسوق عت  االنتر

       + 

 ما تم دراسته من مهارات 
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ما تم دراسته من مهارات    مثل        
" قراءة وتحليل األشكال والصور 
 -والجداول والخرائط والنصوص  

 ."………… -حل المشكالت



 

 -  44ن م  41صفحة    -                                                                                                                                                                                                                              

 12.30 – 11.00 األحياء الخميس م10/06/2021 .3
 ظهرا  

الوحدة الخامسة : علم بيئة 
 الجماعة االحيائية 

: ديناميكية الجماعة 1القسم  
 االحيائية 

 : السكان 2القسم 

 الوحدة السادسة ) جهاز المناعة (

 : األمراض المعدية  1القسم 

 :  جهاز المناعة 2القسم 

:االختالالت غت  المعدية  3القسم 
الوحدة السابعة :) الطاقة الخلوية 

) 

: كيف تحصل الكائنات 1القسم 
 الحية عىل الطاقة 

ي  2القسم 
 : البناء الضوب 

 : التنفس الخلوي 3القسم 

 

 

 12.30 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

 االحصاء واالحتماالت   10الوحدة 

الدوال من منظور  11الوحدة 
 التفاضل والتكامل 

 التفاضل والتكامل 12الوحدة 

   

 

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

ي المرتفعات  القراءة: 
رواية آن ف 
اء "الرواية كاملة"  الخض 

ي 
ي "شعر"/االقتدار اإلنساب  إىل أمنر

ي وآثاره الصحية  وبناؤه "مقال"/المسر
" ي
 "نص معلومابر

الجناس + المهارات البالغية البالغة: 
 السابقة . 

تدريبات متنوعة عىل  النحو: 
 المهارات السابقة 

 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

Unseen Reading 

comprehension + paragraph 

Writing 

Multiple Choices question 

Form 

Section 1: Reading 

Unseen Reading comprehension + paragraph Writing 

Multiple Choices question Form 

Section 1: Reading 
4 short constructed-response questions 

  
1 Overall Meaning and Main Ideas  

1 Specific Information and Inferencing  
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4 short constructed-
response questions 

  
1 Overall Meaning and 

Main Ideas  
1 Specific Information and 

Inferencing  
1 Making Connections 

1 Metacognition 
Reflection 

  
Texts drawn from the full 
range of curricular 
materials, to include the 
Literature curriculum, 
where applicable 
 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on 
familiar and some unfamiliar concrete 
topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of 
accuracy in complex language 
structures in writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a 
wide range of purposes on unfamiliar 
and complex topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, 
structured texts appropriate to task, 
purpose and audience. 
 
P.1 - P. 25 CB 

Related to units 9,10 

1 Making Connections 
1 Metacognition Reflection 

  
Texts drawn from the full range of curricular materials, to 
include the Literature curriculum, where applicable 
 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on familiar and some unfamiliar concrete topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of accuracy in complex language structures in 
writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a wide range of purposes on unfamiliar and 
complex topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, structured texts appropriate to task, purpose and 
audience. 
 
P.1 - P. 25  CB 

Related to units 9,10 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  12.30 – 11.00 الفت  
 ظهرا  

                                                                 
 الوحدة الثامنة ) األجسام الجاسئة (

ي  ( مركز 
 الكتلة ومركز ثقل )  تعلم ذابر

 كمية حركة مركز الكتلة 

 حركة الصاروخ 

 حل مسائل مراجعة 

 الوحدة التاسعة ) الحركة الدائرية (

االحداثيات  -اإلحداثيات القطبية 
 واالزاحة الزاوية 

دد الزاوي والزمن  الشعة الزاوية والتر
 الدوري 

 العجلة الزاوية والمركزية 
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أمثلة عىل الحركة الدائرية  تعلم  9.7
ي 
 ذابر

لحركة الدائرية ا -القوة المركزية 
 والخطية 

ة   الوحدة العاشر

 الطاقة الحركية الدوران المحوري 

ي : 
 حساب عزم القصور الذابر

 

 

 12.30 – 11.00 العلوم الصحية الخميس م17/06/2021 .8
 ظهرا  

unit 9:Social media and  

online health 

(9.1+9.2+9.3+9.4+9.5) 

 

unit 10:psychology 

(10.1+10.2+10.3+10.4)  

 

unit 11: physiotherapy and 

rehabilitation 

 ( 11.1 + 11.2 ) 

 

 

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة . للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

 بتاريخ ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلك 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24إلى    2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 
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 لتعليم.اأسماؤهم لوزارة التربية و حان ورفع سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 ليتمكن من التقدم المتحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز. 2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

  " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتهم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحاناتLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 

  اصل كالس روم  ويجيب على الطالب التو سيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل

 مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


