
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف الجداول الزمنية المتحان اإلعادة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر للعام 2021-2022

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ ملفات مدرسية ⇦ االمتحانات ⇦ الفصل الثالث

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب ملفات مدرسية

روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب ملفات مدرسية والمادة االمتحانات في الفصل الثالث

تقييم درجات االمتحان حسب نوع األسئلة والمادة 1

الجدول التفاعلي الختبار نهاية الفصل الثالث 2

كل ما يخص مادتي اللغة العربية واللغة االنجليزية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم اإلثنين 14/6/2021 من الرابع للتاسع

3

كل ما يخص مادة اللغة العربية واللغة االنجليزية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم الثالثاء 15/6/2021 من الرابع للتاسع

4

كل ما يخص مادتي علم االحياء والعلوم الصحية الختبار نهاية
الفصل الثالث يوم الخميس 17/6/2021 من التاسع للثاني عشر
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الجداول الزمنية المتحان اإلعادة 
(12إىل 4) للصفوف 

بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج الوزارة 

2022/2021للعام الدراسي 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
(  موجهات عامة)

في نهاية العام الدراس ي، ويمنح الطالب في امتحان االعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت  Aللطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية  ضمن املجموعة ( 12–4) الصفوف  علىامتحان اإلعادة يطبق ▪
.  الدرجة الحاصل عليها أكبر  من درجة النهاية الصغرى للمادة

ي )واملدرسة ، من خالل الحضور الواقعي في الرابع للصف ورقيا يطبق امتحان اإلعادة ▪
(متوفر بنظام المنهلاالمتحان الورق 

.من خالل الحضور للمدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص املطبقة ملنهاج الوزارةإلكترونيا للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر امتحانات اإلعادة تطبق ▪

( آليا .) ويتم الرصد واالعتماد مركزيا( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها ▪

.ميع املواد الدراسيةلجيتقدم طلبة الصف الثاني عشر املسجلين في املدارس الخاصة املطبقة ملنهاج الوزارة باللجان االمتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية▪

يطبق حضوري واقعي في املدرسة و للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر  ( B)يعتمد نموذج االمتحان ▪

ذكرة االختبار بعد وغيرهم من الحاالت بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع املدرس ي ، وتسلم ت-املرضية خارج وداخل الدولة ومراكز الرعاية -ألصحاب األعذار املقبولة ( عن بعد)يسمح التقدم لالمتحان ( 12-5) للصفوف ▪
.دقيقة من بدء االمتحان 30

.دقيقة من بدء االمتحان30وحسب الكشوف املعتمدة من الفروع املدرسية  وتسلم تذكرة االختبار بعد -املرضية وأصحاب األعذار ومدارس التسامح-لحاالت خاصة (  عن بعد)يسمح التقدم لالمتحان للصف الرابع▪

.على جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خالل فترة تأدية االمتحان ▪

.على الطلبة االلتزام بالزي املدرس ي الرسمي▪

.، فاستخدمها بحكمة لتصنع نجاحك ( ساعتان ) الفترة الكلية لالمتحان ▪

.  فقرات األسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح لك بالعودة للمراجعة قبل تسليم االمتحان ▪

.يسمح لك بالخروج من قاعة االمتحان بعد ساعة واحدة من بدء االمتحان▪

. له في موعد يحدد الحقافي رابط الغياب وسيتم التنسيق مع الفروع املدرسية بشأن دراسة حالة كل طلب ملنحهم فرصة بدي(  بعذر مقبول أو خلل تقني ) ألصحاب األعذار املقبولة أو الخلل التقني ، يرصد للطالب غياب ▪

.كافة اإلجراءات التنظيمية الواردة في دليل استعداد املدارس المتحان نهاية الفصل الدراس ي الثالثتطبق ▪



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي -للصف الرابع)

– Grade 4)( امتحان ورق  Paper-Based)

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من  ساعتان2

Math 4/7/2022الرياضيات  Mondayاالثني   

المنهج المتكامل
Integrated

5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

Science 6/7/2022العلوم  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي المسارين العام والنخبة( الثامن/السابع/السادس/ الخامس(للصفوف 

ق 
Grade 5/6/7/8 (General / Elite )

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

 Mathالرياضيات
4/7/2022 األثني   

Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022 الثالثاء

بية اإلسالمية   Islamic*الير

Science 6/7/2022العلوم األربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي  الخميس



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
– Grade 9المسار العام–للصف التاسع  General    

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

 Mathالرياضيات

4/7/2022 الدراسات  Mondayاالثني   
 Social*االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية   Islamic*الير

Science 6/7/2022العلوم  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
- Grade 9المسار المتقدم-للصف التاسع  Advanced  

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

 Mathالرياضيات
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية 

 Arabicاللغة العربية 
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية   Islamic*الير

ياء ز Physics 6/7/2022الفي   Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
- Grade 9مسار النخبة –للصف التاسع  Elite

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

 Mathالرياضيات
4/7/2022  Mondayاالثنين

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

ياء ز Physics 6/7/2022الفي   Wednesdayاألربعاء

ية ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

 Chemistryالكيمياء

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي –للصف التاسع 

- Grade 9المسار التطبيق  Applied

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان 2

 Appliedالرياضيات التطبيقية

Math 4/7/2022  Mondayاالثني   

Social*الدراسات االجتماعية

Arabicاللغة العربية
5/7/2022 بية اإلسالمية Tuesdayالثالثاء Islamic*الير

 Appliedالعلوم التطبيقية

Science
6/7/2022 Wednesdayاألربعاء

ية ز Englishاللغة اإلنجلي  7/7/2022  Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
– Grade 10المسار العام –للصف العاشر  General 

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
- Grade 10المسار المتقدم –للصف العاشر  Advanced 

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان 2

Chemistry 1/7/2022الكيمياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ي ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
– Grade 10لنخبةمسار ا-للصف العاشر  Elite    

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية ساعتان 2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

 Chemistryالكيمياء

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي –للصف العاشر 

- Grade 10المسار التطبيق  Applied

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Applied Scienceالعلوم التطبيقية 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

الرياضيات التطبيقية
Applied Math

6/7/2022  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
– Grade 11المسار العام –للصف الحادي عشر  General 

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية ساعتان2

Chemistry 1/7/2022الكيمياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamic*الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

Health Scienceالعلوم الصحية 

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
- Grade 11المسار المتقدم –للصف الحادي عشر  Advanced 

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Social*الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية Islamic* الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

Health Scienceالعلوم الصحية 

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
– Grade 11خبةمسار الن–للصف الحادي عشر  Elite    

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان
Exam duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

Social* الدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية Islamic* الير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

 Chemistryالكيمياء

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي –للصف الحادي عشر 

– Grade 11المسار التطبيق  Applied  

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

 Appliedالعلوم التطبيقية 

Science
4/7/2022  Mondayاالثني   

 Socialالدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية

5/7/2022  Tuesdayالثالثاء
بية اإلسالمية   Islamicالير

 Appliedالرياضيات التطبيقية 

Math 
6/7/2022  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس

( آليا)ويتم الرصد واالعتماد  مركزيا ( 11-5)مادتي التربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية في الصفوف جميع امتحانات اإلعادة تطبق مركزيا ، بما فيها 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي عشر 

– Grade 12المسار العام –للصف الثان  General   

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية
ساعتان2

األحياء/الكيمياء
Chemistry/Biology

1/7/2022  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022

 Mondayاالثني   

 Socialالدراسات االجتماعية

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية Islamicالير

math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية  ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

Applied Scienceالعلوم الصحية 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي عشر 

- Grade 12تقدمالمسار الم–للصف الثان  Advanced  

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية ساعتان2

Chemistry 1/7/2022الكيمياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

Socialالدراسات االجتماعية 

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamicالير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية  ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

Health Scienceالعلوم الصحية 



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي عشر 

– Grade 12خبةمسار الن–للصف الثان  Elite    

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية ساعتان

Biology 1/7/2022األحياء  Fridayالجمعة

ياء ز  Physicsالفي 
4/7/2022  Mondayاالثني   

Socialالدراسات االجتماعية 

 Arabicاللغة العربية
5/7/2022  Tuesdayالثالثاء

بية اإلسالمية  Islamicالير

Math 6/7/2022الرياضيات  Wednesdayاألربعاء

ية  ز  Englishاللغة اإلنجلي 
7/7/2022  Thursdayالخميس

 Chemistryالكيمياء



ي  م2022/2021للعام الدراسي المتحان اإلعادة الجدول الزمن 
ي عشر 

ي –للصف الثان 
– Grade 12المسار التطبيق  Applied   

زمن االمتحان
Exam time

مدة االمتحان 
Exam 

duration

المواد الدراسية
Subject

التاري    خ
Date

اليوم
Day

ص10:30-ص 08:30من : الجلسة األوىل

ظ01:00-ص 11:00من : الجلسة الثانية ساعتان2

العلوم التطبيقية
Applied Science 4/7/2022 الدراسات االجتماعية Mondayاالثني   

Social

 Arabicاللغة العربية

5/7/2022 بية اإلسالمية  Tuesdayالثالثاء الير
Islamic

يةالرياضيات التطبيق
Applied Math

6/7/2022  Wednesdayاألربعاء

ية ز English 7/7/2022اللغة اإلنجلي   Thursdayالخميس



موجهات استخدام اآللة الحاسبة 

الصف
Grade

الرياضيات
Mathematics

ياء / العلوم :  المواد ز العلوم الصحية/ األحياء/ الكيمياء / الفي 
Science/ Physics/Chemistry/Biology/Health Sciences

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

  
التطبيقر

Applied

العام
General

المتقدم
Advanced

النخبة
Elite

  
التطبيقر

Applied

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 3
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم---NP-ال يسمح 4
P: SC

---

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 5
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 6
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 7
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

ية يسمح الحاسبة العلم-NP-ال يسمح -NP-ال يسمح 8
P: SC

يسمح الحاسبة العلمية -
P: SC

-

9
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

10
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP-ال يسمح 
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

11
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

12
ية يسمح الحاسبة العلم

P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

مطلوب حاسبة الرسوم  البيانية
R: GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

ةيسمح الحاسبة العلمية أو الرسوم  البياني
P: SC/GC

ية يسمح الحاسبة العلم
P: SC

NP
Not Permitted

ال يسمح P:SC
Permitted: Scientific Calculator

الحاسبة العلمية: يسمح P:SC/GC
Permitted: Scientific or Graphing Calculator

الحاسبة العلمية أو الرسوم البيانية: يسمح R: GC
Required: Graphing Calculator

حاسبة الرسوم البيانية: يسمح
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