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12–4جدول تطبيق االختبار المركزي للصفوف من 
التربية والتعليم لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة 

2020يونيو 11-7خالل الفترة 
2019/2020الفصل الدراسي الثالث 



2020يونيو 11-7لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية 12إلى 4جدول تطبيق االختبار المركزي للصفوف من 

زمن بداية االختبار
The start time of the test

الصف
Class

3:20 4
11:10 8إلى 5
12:00 12إلى 9

خالل مؤقت زمنييظهر بجانب السؤال منكل سؤال مقيد بزمن▪
ء الوقت وقبل انتهاالتأكد من إجابة السؤال قبل االنتقال للسؤال التاليعلى الطلبة▪

املحدد للسؤال
نتقال عند انتهاء الزمن املخصص للسؤال اليمكن اإلجابة عنه او تغيير اإلجابة ويجب اال ▪

للسؤال التالي مباشرة
الطالب للسؤال التالي ال يمكن العودة للسؤال السابقعند انتقال▪

معلومات هامة 

Important Notes:

▪ Each question has a time limit displayed by a timer opposite the question.

▪ Students must make sure the question is answered before moving on to the 

next one and before the question time limit ends.

▪ At the end of the question allotted time, a student cannot answer or change 

the response, and s/he must directly move on to the next question.

▪ When a student moves on to the next question, s/he cannot go back to the 

previous one.



2020يونيو 11-7خالل الفترة 12إلى 4االختبار المركزي للصفوف من الزمن الفعلي لتطبيق 

زمن  االختبار  الصف المادة الدراسية 

دقيقة 30 9إلى 4 العلوم 

دقيقة 30 11إلى 9 الفيزياء 

دقيقة 30 12إلى 9 األحياء

دقيقة 30 12إلى 9 الكيمياء

دقيقة30 4

الرياضيات 

دقيقة45 المسارين العام والنخبة 8إلى 5
دقيقة45 ( العام والمتقدم والنخبة)مسارات 9
دقيقة45 ( العام والمتقدم والنخبة)مسارات 10
دقيقة 45 المسارين العام والمتقدم 11
دقيقة 60 مسار النخبة 11
دقيقة 60 المسارين العام والمتقدم 12



كيفية الوصول إلى نواتج التعلم

:  عزيزي الطالب 
LMSميكنك التوصل إىل نواتج التعلم من خالل منصة التعلم الذكي 

تعرف على نواتج التعلم لكل درس  ومادة ابتباع اخلطوات كما تراها يف الصور 

1

2

3

4

الدخول على البوابة 

اختيار املادة 

اختيار الوحدة أو الدرس  

ظهور نواتج التعلم للوحدة أو الدرس 



مادة الفيزياء  

الطلبة اصحاب اهلمم 
. (تعديل املنهج/ ة املنهجمواءم) الطلبة أصحاب اهلمم وفقاً الحتياجات واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية يراعى عند تطبيق االختبار•
.كل إعاقةمع مراعاة توفري احتياجاتمن أصحاب اهلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع مواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 12طلبة الصف •



زمن االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار
نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األحد 

Sunday

07 /06 /2020

Chapter 9 : Thermal Energy

Section 1: Temperature, Heat, and Thermal Energy

Section 2: Changes of State and Thermodynamics

(Changes of State and The First Law 

of Thermodynamics)

الحراريةالطاقة : 9لوحدةا

الحراريةوالطاقةوالحرارةالحرارةدرجة : 1القسم

الحراريةوالديناميكاالحالةتغيرات: 2القسم

فقطالحراريةللديناميكااألولوالقانونالحالةتغيرات

الفيزياء
Physics

• How are temperature and thermal

energy related?

• How are thermal equilibrium and

temperature related?

• How is thermal energy transferred?

• What is specific heat?

How are the heats of fusion and

vaporization related to changes

in state?

• What is the first law of

thermodynamics?

• How do engines, heat pumps, and

refrigerators demonstrate the first law

of thermodynamics?

- Solves problems related to temperature, heat 

energy, changes in state and first law 

of thermodynamics

ين يوضح العالقة بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية والعالقة ب▪
االتزان الحراري ودرجة الحرارة

للمادةوأهمية الحرارة النوعية كيف تنتقل الطاقة الحرارية وبين 

الحالة يشرح كيف ترتبط حرارة االنصهار وحرارة التبخر بتغيرات▪
للمادة

▪
ات القانون األول للديناميكا الحرارية وكيف تعمل المحركيعرف 

للديناميكا ومضخات الحرارة والثالجات على القانون األول 
الحرارية

بدرجة الحرارة يحل مسائل ذات صلة يطبق في▪
.الحرارية وتغيرات الحالة والديناميكا الحرارية والطاقةيط

المسار المتقدم–9الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األحد 

Sunday

07 /06 /2020

Chapter 8 Refraction and Lenses

8.1: Refraction of light

8.2: Convex and concave lenses

▪ Use data obtained from an experiment or a 

simulation to arrive at Snell's law that connects the 

angle of reflection to the angle of incidence

▪ Draw ray diagrams to determine the position and 

properties of images resulting from

refraction of light rays passing through thin concave and 

convex lenses,

and solve relevant problems using magnification and 

lens equation

▪ Develop a tool, experiment or simulation, to 

determine the condition for internal total reflection, 

express that in a mathematical equation and use it to 

solve relevant problems

(critical angle)

والعدساتاالنكسارالثامنةالوحدة

الضوءانكسار 8.1
والمقعرةالمحدبةالعدسات 8.2

ئقطراإحدىخاللمنعليهايحصلالتيالبياناتيحلل▪
إلىلليتوص،محاكاةبرمجية،عمليةتجربة،االستقصاء
قانون،السقوطبزاويةاالنكسارزاويةتربطالتيالمعادلة
سنل

ةالناتجالصورةمواضعويحدد،األشعةمخططاتيرسم▪
،الرقيقةالعدساتمننفاذهعندالضوءانكسارعن

العدساتمعادلةبتطبيقمسائلويحل،والمفّرقةالمجّمعة
والتكبير

روطشليحدد،محاكاةبرمجية،عمليةتجربة،وسيلةيطور▪
ادلةبمععنهويعبر،الداخليالكلياالنعكاسظاهرةحدوث
يضوئلشعاعالحرجةالزاويةيحسبثمومن،رياضية

آلخروسطمنانتقالهعند

الفيزياء
Physics

المسار العام–10الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

30
دقيقة

األحد 
Sunday

07 /06 /2020

Chapter 10 Magnetic Fields

10.1 Understanding Magnetism

10.2 Applying Magnetic Forces

▪ Conclude, through experiment, that a charge moving in a magnetic 

field and a wire carrying current in a magnetic field are subject to 

magnetic force

▪ Develop a tool, sketches, descriptive text, simulation or 

experiment to describe the magnetic force (qualitatively and 

quantitatively) exerted on a moving charge inside a magnetic field 

and on a wire carrying current inside an external magnetic field

▪ Develop a tool, sketches, qualitative description or presentation to 

describe the morphology of the magnetic field lines resulting from 

current passing an infinite, straight wire, circular coil or a solenoid

▪ Explore experimentally the magnetic force exchanged between 

two wires carrying currents in the same direction or in opposite 

directions, and show that the magnitude of that force is 

proportional to the currents passing the two wires and inversely 

proportional to the vertical distance between them

المجاالت المغناطيسيةالوحدة العاشرة
فهم المغناطيسية10.1

المغناطيسيةالقوىتطبيقات10.2

ملي أن يستنتج معتمدا على المالحظات التي يسجلها أثناء التجريب الع▪
الذي المجال المغناطيسي يؤثر على الشحنة المتحركة فيه وعلى السلك

يحمل تيار والموضوع فيه بقوة مغناطيسية

تجربة يطور وسيلة كرسوم تخطيطية، تعبيرات لفظية، برمجية محاكاة،▪
مجال على عملية، ليصف لفظيا وكميا القوة المغناطيسية التي يؤثر بها ال
الشحنة المتحركة فيه وعلى السلك الذي يحمل تيارا كهربائي

ليصف يطور وسيلة كرسوم تخطيطية، تعبيرات لفظية، عرض تقديمي،▪
يار شكل خطوط المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في عنصر ت

كسلك موصل مستقيم وطويل، ملف دائري، ملف لولبي طويل

ي يؤثر بها يخطط وينفذ استقصاء عمليا ليثبت أن القوة المغناطيسية الت▪
أو موصل مستقيم يحمل تيارا على موصل آخر مواز له تكون قوة تجاذب

مع تنافر وأن مقدارها يتناسب طرديا مع شدة كل من التيارين وعكسيا
المسافة بين السلكين

Physics

الفيزياء

المسار المتقدم 10الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبارالموضوعات المستهدفة / نواتج التعلم 

ف  المادة

دقيقة30
األحد 

Sunday

07 /06 /2020

Chapter 8: States of Matter

Section 1: Properties of Fluids

Liquids

Section 3: Fluids at Rest and 

in Motion

المادةحاالت : 8لوحدةا
الموائعصائصخ1
والحركةالسكونحاالتفيالموائع3

الفيزياء
Physics

▪ What is a fluid?

- What are the relationships 

among the pressure, volume, and

- and temperature of a gas?

- What is the ideal gas law?

- What is plasma

▪ What is Pascal’s principle?

How does Archimedes’ principle 

▪ apply to buoyancy?

What is the role of Bernoulli’s 

principle in airflows?

ما هو المائع ؟▪
ما العالقات بين الضغط والحجم ودرجة الحرارة للغاز؟-
ما هو قانون الغاز المثالي؟-
ما هي البالزما؟-

ما هو مبدأ باسكال؟▪
كيف يتم تطبيق مبدأ أرخميدس على الطفو؟

ما هو مبدأ بيرنولى في تدفق الموائع ؟
كال بمبدأ باسوبالضغط وقوانين الغازاتحل مسائل ذات صلة▪

وطفو األجسام

المسار العام –11الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األحد 

Sunday

07 /06 /2020

Chapter 9: Circular Motion

Section 1: Polar Coordinates

Section 2: Angular Coordinates and Angular Displacement

Section 3: Angular Velocity, Angular Frequency, and Period

Section 4: Angular and Centripetal Acceleration

Section 5: Centripetal Force

Section 6: Circular and Linear Motion

الدائريةالحركة : 9لوحدةا
القطبيةاالحداثيات1.
الزاويةاالحداثيات2.
الدوريالزمنوالزاويةوالترددالزاويةالسرعة3.
المركزيةوالعجلةالزاويةالعجلة4.
المركزيةالقوة5.
الخطيةوالحركةالدائريةالحركة6.

الفيزياء
Physics

- Specify the suitable frame of reference for circular motion 

and determine its elements like angular displacement, angular 

velocity and angular acceleration

- Develop mathematical models to obtain the physical 

quantities related to circular motion as functions of time

- Relate elements of rotational motion like angular velocity and 

angular acceleration to the corresponding elements of the 

linear motion

- Give physical reasoning of why angular quantities have the 

same value at all points of a rotating rigid object

- Show graphically why objects executing uniform circular 

motions have a centripetal acceleration

- Develop an experiment or animation to explore the 

relationship between tangential speed and the radius of 

rotation

- Develop an experiment or animation to determine the factors 

affecting the central force and eventually obtain a 

mathematical equation to obtain that force.

- solves problems related to the circular motion.

يحدد مناط اإلسناد المناسب لدراسة الحركة الدائرية لجسم، ويحدد ▪
عناصرها كاإلزاحة الزاوية والسرعة الزاوية والتسارع الزاوي

لدائرية يطور نماذج رياضية كمعادالت ليتنبأ بتغيرات عناصر الحركة ا▪
بمرور الزمن

ار يدلل مستخدما الرسوم التخطيطية على أن الجسم المتحرك على مس▪
دائري بسرعة ثابتة المقدار يمتلك عجلة اتجاهها نحو مركز المسار

عناصر يربط عناصر الحركة الدائرية كالسرعة الزاوية والعجلة الزاوية، ب▪
والتسارع المماسيالمماسيةالحركة الخطية كالسرعة 

لة يفسر لماذا تكون عناصر الحركة الدائرية كالسرعة الزاوية والعج▪
نية الزاوية متساوية لجمع نقاط الجسم الصلب الذي يتحرك حركة دورا

حول محور
دائرية، ل يحدد العوامل التي تغير من مقدار القوة التي تسبب الحركة ال▪

وبالتالي يطور نموذجا كمعادلة رياضية ليحسب هذه القوة
يحل مسائل ذات صلة في الحركة الدائرية▪

المسار المتقدم -11الصف 



مادة العلوم  

الطلبة اصحاب اهلمم 
. (تعديل املنهج/ ة املنهجمواءم) الطلبة أصحاب اهلمم وفقاً الحتياجات واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية يراعى عند تطبيق االختبار•
.كل إعاقةمع مراعاة توفري احتياجاتمن أصحاب اهلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع مواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 12طلبة الصف •



زمن 
االختبار

اليوم والتاري    خ ي االختبار
نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

30
دقيقة

األثنين 
Monday

08/06/2020

Unit 10 : The Solar System and Beyond

Section 1: Earth and Sun

·What causes day and night?

·What causes seasons?

·How does the Sun’s apparent path change over 

the seasons?

Section 2: Earth and Moon

·What are the phases of the Moon?

·What is an eclipse?

Section 3 : The Solar System

·What is the solar system?

·How do we learn about the solar system?

·What are the rocky planets? What are the gas 

giants?

·What else is in our solar system?

وراءهاوماالشمسيةالمجموعة:العاشرةالوحدة
والشمساألرض :1القسم

النهارانفسهحولاألرضدورانيسبّبكيفيوّضح▪
والليل

األرضمحورميلمنتنتجالفصولأنيدرك▪
الشمسحولودورانها

والقمراألرض : 2القسم
د▪ هاويتوقّعالقمرمظهرفيالتغيُّراتيحّدِّ
مهويرسالقمرشكلفيمظهريةتغيُّراتيالحظ▪

الشمسيةالمجموعة :3القسم
وثمانيةالشمسمنيتشّكلالشمسيالنظامأنيستنتج▪

ةمختلفخاصيّةمنهاولكلحولهامنتدوركواكب
الشمسيالنظامفياألجسامخصائصيقارن▪

العلوم
science

المسار العام-4الصف



زمن
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األثنين 

Monday

08/06/2020

Chapter: Minerals Rocks And Soil

Section 1:Minerals

What are minerals?

What are the color Properties of Minerals ?

What are Hardness properties of minerals?

What are some other properties of minerals?

Section 2: Rocks

What is Texture of Rock ?

What are igneous rocks?

What is the Rock cycle ?

What are sedimentary rocks?

Section 3: Soil

What is soil?

How is soil used?

How is soil conserved?

والتربةوالصخورالمعادن :الوحدة
المعادن : 1القسم

المعدنخصائصيعرف▪
للصالدةموهسمقياسيشرح▪
هاخصائصحيثمنالمختلفةالمعادنبينيميز▪

والفيزيائيةالكيميائية
2القسم الصخور:

ثحيمنالمختلفةالصخوراألنواعببنيميز▪
التكوينوطريقةواالستخداماتالنسيج

الطبيعةفيالصخوردورةمساريتتبع▪
يةوالسطحالجوفيةالناريةالصخوربينيميز▪

التربة:3القسم
طبقاتهاويعددالتربةيعرف▪
التربةاستخدامكيفيةيوضح▪
التربةعلىالحفاظكيفيةيستنتج▪

العلوم
science

النخبة مسار -العام المسار –5الصف 



زمن
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األثنين 

Monday

08/06/2020

-Chapter(12): Environmental Impacts

-Section 1:People and the Environment

-clarifies the relationship between resource availability 

and population growth

-Shows the effect of daily activities on the environment

-Section 2: Impacts on the Land

-Explain the consequences of land use as a resource

-develops mechanisms that help sound waste 

management prevent pollution

-What measures help protect the earth?

البيئيةالتأثيرات : 12الوحدة
والبيئةاالنسان :1القسم

النمووالمواردتوافربينالعالقةيوضح▪
السكاني

لبيئةافياليوميةاألنشطةتأثيريبين▪
اليابسةفيالتأثيرات :2القسم

خداماستعلىالمترتبةالنتائجيفسر▪
المواردكأحداألرض

السليمةاالدارةتساعدالياتيصوغ▪
التلوثمنعفيللنفايات

حمايةفيتساعدالتياالجراءاتما▪
األرض

العلوم
science

المسار العام–6الصف 



زمن
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األثنين 

Monday

08/06/2020

CH.13Climate

Section 1: Earth Climate

What is climate?

Why is one climate diff erent from another?

How are climates classifi ed?

Section 2: Climate Cycles

What is climate?

Why is one climate diff erent from another?

How are climates classifi ed?

المناخ ( 13)الوحدة
المناخ : 1القسم
؟بالمناخالمقصودما

؟آخرمناخعنمناخيختلفلماذا
؟المناخاتتصنيفيمكنكيف

2القسم المناخدورات :
؟الوقتمرورمعالمناخيتغيركيف
؟الفصولتعاقبفيالسببما

؟المناخفيالمحيطيؤثركيف

العلوم
science

المسار العام–7الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األثنين 

Monday

08/06/2020

Chapter 11 : Geologic Time

Guides

Section1: Geologic History and the 

Evolution of Life

- How was the geologic time scale

developed?

- What are some causes of mass

extinctions?

- How is evolution affected by

environmental change?

Section2: The Paleozoic Era

- What major geologic events

occurred during the Paleozoic era?

- What does fossil evidence reveal

about the Paleozoic era?

11الوحدة الجيولوجيالزمنأدلة:
: 1لقسما

الحياةوتطورالجيولوجيالتاريخ
؟الجيويوجيالزمنمقياستطوركيف
؟الجماعياالنقراضأسباببعضما

؟البيئيبالتغيرالتطورتأثركيف
القديمةالحياةحقبة: 2القسم
طرأتالتيالكبرىالجيولوجيةاألحداثما

؟القديمةالحياةحقبةخالل
لحياةاحقبةعناألحفوريةاألدلةكشفتهالذيما

؟القديمة

العلوم
science

المسار العام–8الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األثنين 

Monday

08/06/2020

Chapter12: Stars

Section1: The Sun

- What are the layers and features 

of the Sun?

- How is the process of energy 

production in the Sun explained?

- How are the three 

types of spectra defined?

Section2 : Measuring the Stars

- How are distances between 

stars measured?

- What is the difference between 

brightness and luminosity?

- What are the properties used to 

classify stars?

النجوم :12لوحدةا
الشمس: 1القسم
؟سماتهاوماالشمسطبقاتما

؟الشمسفيالطاقةإنتاجعمليةتفسيريمكنكيف
؟الثالثةاألطيافأنواعتحددكيف

النجومقياس: 2لقسما
؟النجومبينالمسافاتتقاسكيف
؟واللمعانالسطوعبينالفرقما
؟النجومتصنيففيتستخدمالتيالخصائصما

العلوم
science

المسار العام–9الصف 



مادة األحياء

الطلبة اصحاب اهلمم 
. (تعديل املنهج/ ة املنهجمواءم) الطلبة أصحاب اهلمم وفقاً الحتياجات واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية يراعى عند تطبيق االختبار•
.كل إعاقةمع مراعاة توفري احتياجاتمن أصحاب اهلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع مواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 12طلبة الصف •



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
الثالثاء 

Tuesday

09/06/2020

Chapter: Principles Of Ecology

Section 1:Interactions Between Living Things

What is the difference between an

organism’s habitat and its niche?

What is the difference between abiotic 

factors and biotic factors?

Section 2: Energy Flow In The Ecosystem

How does energy flow through an ecosystem?

What are food chains, food webs, and ecological 

pyramid models?

البيئةعلممباديء:وحدة
المتبادلةوعالقتهاالحيةالكائنات: 1القسم

البيئيالموطنبيناالختالفأوجهيحدد▪
المالئموالموقع

العواملمنكلبيناالختالفأوجهيحدد▪
الحيويةغيروالعواملالحيوية

2القسم البيئيالنظامفيالطاقةانتقال:
مابيئينظامفيالطاقةتنتقلكيفيفسر▪
الغذائيةبالسالسلالمقصوديوضح▪

الغذائيالهرمونماذج

األحياء
Biology

المسار المتقدم–9الصف 



زمن االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار
نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
الثالثاء 

Tuesday

09/06/2020

Chapter: Nervous System

Section 1:Stucture Of The Nervous System

students should be able to classify the nervous 

system, define excitatory and inhibitory 

synapses,.

Section 2: Organization Of The Nervous

System

students should be able to define and describe 

the parts of the ANS, show the location of 

particular types of neurone in the ANS,.

Section 3:The Senses

students should be able to describe the three 

types of receptors,

Section 3:Effects Of Drug

define the role of receptors in the body, and 

describe the structure and function of the 

organs of taste and smell.

العصبيالجهاز :وحدة

العصبيالجهازتركيب : 1القسم

جزءكلوظيفةوماالعصبيةالخليةفيالرئيسةاألجزاءيحدد

الكهربائيةواألشارةالعصبيالسيالبينالشبهأوجهيوضحمنها

ةالعصبيالخليةفيالعصبيالسيالانتقالوكيفية

2القسم العصبيالجهازتنظيم :

ميالجسالعصبيالجهازبينواالختالفوالشبهأوجهيبين

الذاتيالعصبيوالجهاز

الحواس : 3القسم

لسيالانقلتستطيعوكيفالمختلفةالحسيةالتراكيبيعدد

العصبي

4القسم العقاقيرتأثير:

الجهازفيالعقاقيربهاتؤثرالتياألربعةالطرقيعدد

مدمناالشخصيصبحكيفيفسرالعصبي

األحياء
Biology

المسار العام–10الصف 



زمن االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار
نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
الثالثاء 

Tuesday

09/06/2020

Chapter: Reproduction In Plants

Section 1:Introduction To Plant Reproduction

What are advantages of vegetative reproduction?

What are the stages of alternation of generations?.

Section 2: Flowers

What are complete, incomplete, perfect, and imperfect 

flowers?

Section 3:Flowering Plants

How can the life cycle of a flowering plant be described?

What are the different methods of seed dispersal?

النباتفيالتكاثر:وحدة

النباتتكاثرمقدمة : 1القسم

الخضريالتكاثرمميزاتيعدد

األجيالتعاقبمراحلبينيميز

2القسم األزهار :

والزهرةالفلقةذواتاالزهرةبينويقارنالزهرةتركيبيبين

الفلقتينذوات

الزهريةالنباتات: 3القسم

خصابواإلالتلقيحعمليتيموضحا  نبتةحياةدورةييصف

البذورلتشتتالمختلفةالطرقيعدد

األحياء
Biology

المسار المتقدم -11الصف 



زمن بدء 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
الثالثاء 

Tuesday

09/06/2020

Chapter: Population Ecology

Section 1: Population Dynamics

What are the characteristics of populations and how they are 

distributed?

What are the differences between density-independent and 

density dependent limiting factors?

What are the similarities between the different models used to 

quantify the growth of a population?

Section 2: Human Population

What aspects affect hum

an population growth?

What are the trends in human population growth?

What are the age structures of representative nongrowing, slowly 

growing ,and rapidly growing countries?

What might be the consequences of continued population 

growth?

األحيائيةالجماعةبيئةعلم :وحدة

األحيائيةالجماعةديناميكية : 1القسم

األحيائيةالجماعةيعدد

معدالتلىعاالستيعابيةالقدرةتأثيركيفيةيوضح

التكاثر

نموديدتحفيتستخدمالتيالمختلفةالنماذجيحدد

أحيائيةجماعة

2القسم السكان:

السكانيالنموفيتؤثرالتيالعوامليعدد

السكانيالنمواتجاهاتيوضح

عدمتمثلالتيللدولالعمريةالتركيباتبينيقارن

؟النمووسرعةببطءوالنموالنمو

األحياء
Biology

المسار العام  –12الصف 



مادة الكيمياء

الطلبة اصحاب اهلمم 
. (تعديل املنهج/ ة املنهجمواءم) الطلبة أصحاب اهلمم وفقاً الحتياجات واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية يراعى عند تطبيق االختبار•
.كل إعاقةمع مراعاة توفري احتياجاتمن أصحاب اهلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع مواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 12طلبة الصف •



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30 األربعاء 
Wednesday

10/06/2020

Chapter10: Mixtures and Solutions

Section1: Types of Mixtures

How do the properties of suspensions, 

colloids, and solutions compare?

What are the types of colloids and types of 

solutions?

How are the electrostatic forces in colloids 

described?

Section 2 : Solution Concentration

How can the concentration be described 

using different units?

How are the concentrations of solutions 

determined?

What is the molarity of a solution and how 

can it be calculated?

Section3: Factors Affecting Solvation

How do intermolecular forces affect 

solvation?

What is solubility?

Which factors affect solubility?

Kindly review chemistry organization plan 

on LMS

المخاليط والمحاليل10لوحدة ا
أنواع المخاليط:1القسم

المعلقاتبينالمُقارنةوجهماهو

والغرويات والمحاليل؟

هي أنواع الغرويات وأنواع المحاليل؟ما

الموجودة في الغرويات؟الكهروستاتيكيةكيف تصف القوى 

تركيز المحاليل:2لقسم ا

كيف يمكننا وصف التركيز من خالل استخدام وحدات مختلفة؟

كيف تحدد تراكيز المحاليل؟

المحلول وكيف يمكننا حسابها؟موالريةما هي 

العوامل المؤثرة في الذوبان: 3القسم 

كيف تؤثر القوى البين جزيئية في عملية اإلذابة؟

ما الذائبية؟

تؤثر في الذوبان؟أي العوامل

LMSلمادة الكيمياء على بوابة التعلم الذكييرجى مراجعة الخطط التنظيمية

الكيمياء 
Chemistry

المسار المتقدم 10الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األربعاء 

Wednesday

10/06/2020

Chapter: Electrochemistry

Section 1:Voltaic Cells

Investigate the conditions in which a galvanic cell can 

be produced

Predict the occurrence of redox reactions through 

standard reduction potential values

Build a galvanic cell and calculates its electromotive 

force (e.m.f)

(Please: see organizational chemistry plan at LMS)

الكهربائيةالكيمياء :الوحدة
الفولتيةالخاليا :1لقسما

خليةإنتاجخاللهامنيمكنالتيالظروفيستقصي

جلفانية

قيماللخمناالختزالاألكسدةتفاعالتبحدوثيتنبأ

القياسيةاالختزالجهود

لهاكهربائيةالالدافعةالقوةويحسبجلفانيةخليةيبني

بوابةعلىللكيمياءالتنظيميةالخطةاالطالعيرجى

الذكيالتعلم

الكيمياء 
Chemistry

المسار العام  –12الصف 



زمن 
االختبار والتاري    خاليوم  ي االختبار

نواتج التعلم المستهدفة ف  المادة

دقيقة30
األربعاء 

Wednesday

10/06/2020

Chapter9 :(Substituted Hydrocarbons and Their 

Reactions)

Section1: Alkyl Halides and Aryl Halides

What are functional groups, and what are some 

examples?

How do alkyl and aryl halide structures compare and 

contrast?

What factors affect the boiling points of organic halides?

Section2: Alcohols, Ethers, and

Amines

Which functional groups define alcohols, ethers, and 

amines?

How are the structures of alcohols, ethers, and amines 

drawn?

What are some properties and uses of alcohols, ethers, 

and amines?

Kindly review the chemistry organization plans on LMS

(مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعالتها) : 9الوحدة

اآلريلوهاليدات هاليدات األلكيل:1القسم

عنها؟ما المجموعات الوظيفية، وما هي بعض األمثلة

؟يلواآلراأللكيلهاليداتمنكيف تقارن وتقابل الصيغ البنائية لكل

في الهاليدات العضوية؟ما العوامل التي تؤثر في درجة الغليان

واألميناتواإليثراتالكحوالت :2القسم 

ما المجموعات الوظيفية التي تميز كل من

واألمينات؟واإليثراتالكحوالت 

للكحوالتكيف ترسم الصيغ البنائية

واألمينات؟واإليثرات

ما هي بعض خصائص واستخدامات

واألمينات؟واإليثراتالكحوالت 

كييُرجى مراجعة الخطط التنظيمية لمادة الكيمياء على بوابة التعلم الذ

الكيمياء 
Chemistry

المسار المتقدم –12الصف 



مادة الرياضيات 

الطلبة اصحاب اهلمم 
. (تعديل املنهج/ ة املنهجمواءم) الطلبة أصحاب اهلمم وفقاً الحتياجات واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية يراعى عند تطبيق االختبار•
.كل إعاقةمع مراعاة توفري احتياجاتمن أصحاب اهلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع مواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 12طلبة الصف •



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

30 minutes 10 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

كما (16-7 ;16-6 ;16-4 ;16-3 ;16-2 ;15-5 ;15-4 ;15-1 ;14-8 ;14-6 ;14-5 ;14-4 ;14-2)
ي الخطة الفصلية عىل

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSهي معروضة ف 
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons 

(14-2; 14-4; 14-5; 14-6; 14-8; 15-1; 15-4; 15-5; 16-2; 16-3; 16-4; 16-6; 16-7)as 

per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of 

Week 10.

الرياضيات 

4الصف –الحلقة األولى



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي 12-12 ;12-6 ;12-4 ;12-3 ;12-1 ;11-11 ;11-10 ;11-9 ;11-8))
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالخطة الفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(11-8; 11-9; 11-10; 11-11; 12-1; 12-3; 12-4; 12-6; 12-12) as per the teaching 

plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار العام–5الصف –الثانية الحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

All learning outcomes in Lessons (11-9; 11-10; 11-11; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 

12-5; 12-6; 12-7; 12-8; 12-9; 12-10; 12-11; 12-12; 12-13) from beginning of 

Week 5 till end of Week 10 as per the Scheme of Work (SoW) available on 

LMS and SharePoint. Self-Learning topics might be assessed.

الرياضيات 

مسارالنخبة –5الصف –الثانيةالحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

10-6; 10-7; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12:6) )
ي الخطة الفصلية عىل

، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع  LMSكما هي معروضة ف 
.العاشر 

Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons (10-6; 10-7; 11-1; 

11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-6) as per the teaching plan 

on LMS, from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار العام –6الصف –الحلقة األولى 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

All learning outcomes in Lessons (10-4; 10-5; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 

12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-6) from beginning of Week 5 till end of 

Week 10 as per the Scheme of Work (SoW) available on LMS and 

SharePoint. Self-Learning topics might be assessed.

الرياضيات 

مسار النخبة–6الصف –الثانية الحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

10-3; 10-4; 10-5; 10-6; 10-7; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5) )
ي الخطة الفصلية عىل

، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع  LMSكما هي معروضة ف 
.العاشر 

Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons (10-3; 10-4; 10-5; 

10-6; 10-7; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5) as per the teaching plan on LMS, 

from beginning of Week 5 till end of 

Week 10.

الرياضيات 

المسار العام–7الصف –الثانيةالحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

All learning outcomes in Lessons (11-5; 11-6; 11-7; 11-8; 11-9; 11-10; 12-1; 

12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-6; 12-7; 12-8) from beginning of Week 5 till end 

of Week 10 as per the Scheme of Work (SoW) available on LMS and 

SharePoint. Self-Learning topics might be assessed.

الرياضيات 

مسار النخبة–7الصف –الثانيةالحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي الخطة الفصلية 12-3 ;12-2 ;12-1 ;11-6 ;11-5 ;11-4 ;11-3 ;11-2))
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSعىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons (11-2; 11-3; 11-4; 

11-5; 11-6; 12-1; 12-2; 12-3) as per the teaching plan on LMS, from 

beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار العام–8الصف –الثانيةالحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 10 /06/2020

All learning outcomes in Lessons (11-6; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-6; 

13-1; 13-2; 13-3; 13-4; 13-5; 13-6) from beginning of Week 5 till end of 

Week 10 as per the Scheme of Work (SoW) available on LMS and 

SharePoint. Self-Learning topics might be assessed.

الرياضيات 

مسار النخبة –8الصف –الثانيةالحلقة 



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي الخطة (13-8 ;13-7 ;13-6 ;13-5 ;13-4 ;13-3 ;13-2 ;13-1 ;12-6)
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons 

(12-6; 13-1; 13-2; 13-3; 13-4; 13-5; 13-6; 13-7; 13-8)

as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of 

Week 10.

الرياضيات 

المسار العام–9الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

(14-5;14-6; ي (15-6 ;15-5 ;15-4 ;15-3 ;15-2 ;15-1 ;14-8 ;14-7
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالخطة الفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(14-5;14-6; 14-7; 14-8; 15-1; 15-2; 15-3; 15-4; 15-5; 15-6) as per the 

teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار المتقدم–9الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

All learning outcomes in Lessons (9-3; 9-4; 9-5; 10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 

10-6) from beginning of Week 5 till end of Week 10 as per the Scheme of 

Work (SoW) available on LMS and SharePoint. Self-Learning topics might 

be assessed.

الرياضيات 

مسار النخبة –9الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي الخطة الفصلية 10-6 ;10-5 ;10-2 ;10-1 ;9-8 ;9-6 ;9-5 ;9-4))
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSعىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(9-4; 9-5; 9-6; 9-8; 10-1; 10-2; 10-5; 10-6) as per the teaching plan on LMS, 

from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار العام–10الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

((11-6; 11-7; 11-8; 11-9; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 13-1; 13-2; 13-3; 13-4

ي الخطة الفصلية عىل
، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع  LMSكما هي معروضة ف 

.العاشر 
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons 

(11-6; 11-7; 11-8; 11-9; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 13-1; 13-2; 13-3; 13-4) as 

per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of 

Week 10.

الرياضيات 

المسار المتقدم –10الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020
All learning outcomes in Lessons (8-5; 9-1; 9-2; 9-3; 9-4; 9-5; 9-6; 9-7; 9-8) 

from beginning of Week 5 till end of Week 10 as per the Scheme of Work 

(SoW) available on LMS and SharePoint.

الرياضيات 

مسار النخبة –10الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي (12-5 ;12-4 ;12-3 ;12-2 ;12-1 ;11-9 ;11-7 ;11-6 ;11-5;11-4)
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالخطة الفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(11-4;11-5; 11-6; 11-7; 11-9; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5) as per the 

teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار العام –11الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

45 minutes 11 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي (12-6 ;12-5 ;12-4 ;12-3 ;12-2 ;12-1 ;11-7 ;11-6 ;11-5 ;11-4))
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع الخامس إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالخطة الفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons 

(11-4; 11-5; 11-6; 11-7; 12-1; 12-2; 12-3; 12-4; 12-5; 12-6) as per the 

teaching plan on LMS, from beginning of Week 5 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار المتقدم –11الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

60 minutes 17 /06/2020

All learning outcomes from AP Calculus Units 2, 3, 4, and 5, Topics (2.1; 2.2; 

2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 4.1; 4.2; 4.3; 

4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12) as 

per the AP Calculus Course and Exam Description (CED) also available in 

the T2 and T3 Schemes of Work (SoWs) on LMS and SharePoint

الرياضيات 

مسار النخبة –11الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن 
االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 

المستهدفة ف  المادة

60 

minutes
17 /06/2020

ي الدروس 
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

(10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-7; 10-8; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 11-6) 

ي الخطة الفصلية عىل
، من بداية األسبوع األول إىل نهاية األسبوع  LMSكما هي معروضة ف 

.العاشر 
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-7; 10-8; 11-1; 11-2; 11-3; 11-4; 11-5; 11-6) 

as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 10.

الرياضيات 

المسار العام  –12الصف –ثالثةالحلقة ال



زمن االختبار   والتاري    خ اليوم  ي اإلختبار النواتج التعلم 
المستهدفة ف  المادة

60 minutes 17 /06/2020

ي الدروس
نواتج التعلم المباشر فقط ف 

ي  (7-7 ;7-6 ;7-4 ;7-3 ;7-2 ;7-1 ;6-7 ;6-6 ;6-5 ;6-4 ;6-3 ;6-2 ;6-1)
كما هي معروضة ف 

.، من بداية األسبوع األول إىل نهاية األسبوع العاشر  LMSالخطة الفصلية عىل
Learning outcomes from direct-teaching only, in Lessons

(6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 6-5; 6-6; 6-7; 7-1; 7-2; 7-3; 7-4; 7-6; 7-7) as per the 

teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of Week 10.

الرياضيات 

المسار المتقدم –12الصف –ثالثةالحلقة ال


