
 

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 الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الشعلة الخاصة اضغط هنا                                           

        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/15
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15arabic
https://almanahj.com/ae/15arabic
https://almanahj.com/ae/15arabic1
https://almanahj.com/ae/15arabic1
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة الشعلة الخاصة
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 3113/0909                                                                                                       م31/90/0909التاريخ:

 الساة أولياء األمور    الكرام 

 تحية طيبة و بعد،،،

 للطلبة الجدد و املتغيبين االختبارات التشخيصيةإعادة املوضوع: 

 يطيب إلدارة مدرسة الشعلة الخاصة أن تهديكم أطيب التحيات و أجمل االمنيات           
ستويات م على تعرفاعادة االختبارات التشخيصية للطلبة املتغيبين و الجدد للدرسة املإدارة  قررت 

اضييييييييييييييات، ريالطلبة املعرفية و قياس مهاراتهم باملواد الرئيسيييييييييييييية ي اللغة العرنية، اللغة اإل  لي ية، ال
وضييييييييييييي  الخط   للمدرسيييييييييييييةعلى  قاط القوة و  قاط الضيييييييييييييع  ليتسييييييييييييي    التعرفالعلوم و فروعها( و 

لقياس  التشيييييييييييييخي ييييييييييييي   اختبار االعادةقررت إدارة املدرسييييييييييييية عقد حيث العالجية و اإلثرائية للطالب 
 ستويات الطلبة حسب الجدول التالي؛م

 ي املادة وال تحتاج الى دراسة معينةعلمًا بأن هذه االختبارات تقيس املهارات األساسية ف

 للطالب في شعبته على بر امج التيمز. : سيكون راب  االختبار متاحمالحظة
 موعده و اعطاءة االهتمام الالزم.لذا يرجى من حضرتكم تقديم االختبار في 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 مدير  املدرسة 

 ابراهيم سليم بركة

 الفصول املستهدفة الحصة  املادة التاريخ اليوم
 جمي  املراحل الثالثة اللغة العرنية 41/90/0909 االثنين
 جمي  املراحل الثالثة اللغة اإل  لي ية 41/90/0909 الثالثاء
 جمي  املراحل الثالثة الرياضيات 41/90/0909 االربعاء

 من التاس  حت  الثاني عشر الثالثة الفي ياء 41/90/0909 الخميس
41/90/0909 الخميس  (0( و ي4الحلقة ي الثالثة العلوم 
41/90/0909 الخميس  ت  الحادي عشرحمن التاس   الرابعة األحياء 
41/90/0909 الخميس  من العاشر حت  الثاني عشر الرابعة الكيمياء 


