
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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٢٠١٩ ٦ عاء١٩ ٢٠١٩األر ٦ س ٢٠ ٢٠١الخم ٦ ٢٠١٩األحد٢٣ ٦ ٢٠١٩األثن ٢٤ ٦ ٢٠١٩الثالثاء٢٥ ٦ عاء٢٦ األر

المادةالمادةالمادةالمادةالمادةالمادةالصف 

ةاألول ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل
ةالثا  ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالثالث ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالرابع ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالخامس ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالسادس ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالسابع ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل
ةالثامن ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

٢٠١٩ ٦ عاء١٩ ٢٠١٩األر ٦ س ٢٠ ٢٠١الخم ٦ ٢٠١٩األحد٢٣ ٦ ٢٠١٩األثن ٢٤ ٦ ٢٠١٩الثالثاء٢٥ ٦ عاء٢٦ ٢٠١٩األر ٦ س٢٧ ٢٠١٩الخم ٦ األحد ٣٠
ةالتاسع العام ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال املةاللغة الع ةالعلوم المت اللغة اإلنجل

ةالتاسع المتقدم ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل األح
ة ةالتاسع النخ ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل اءاألح م ال

ةالتاسع التخص  ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالعا العام ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل األح
ةالعا المتقدم ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل م ال
ة ةالعا النخ ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل م اءال األح

ةالعا التخص  ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال ةالعلوماللغة الع اللغة اإلنجل

ةالحادي ع العام ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل م ةال العلوم الصح
ةالحادي ع المتقدم ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل ةاألح العلوم الصح

ةالثا ع العام ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل م اء/ال ةاألح العلوم الصح
ةالثا ع المتقدم ة اإلسالم ةال اتالدراسات اإلجتماع اض ةال اءاللغة الع ةالف اءاللغة اإلنجل م ةال العلوم الصح

برنامج امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩


