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2020-2021

ى الجداول الزمنية لالختبار التكويني األول املوحدة عل
مستوى قطاع العمليات املدرسية األول 

لطلبة املدرسة اإلماراتية



2020-2019للعام ( 4-1) للحلقة األولى للصفوف االختبارات جدول 

قطاع العمليات المدرسي األول -وضع تصور مقترح لسياسة التقييم و االمتحانات 2



االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام االمتحانات

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الرياضيات  09-02-2020 األحد

التربية االسالمية 10-02-2020 األثنين

العلوم  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

(1–4)الثاني للصفوف للفصل الدراسي ( 1)التكوينياالختبار  جدول 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

http://www.moe.gov.ae/


2020-2019للعام ( 5-8) الثانية للصفوف للحلقة االختبارات التكوينية جدول 

قطاع العمليات المدرسي األول -وضع تصور مقترح لسياسة التقييم و االمتحانات 4



االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام االمتحانات

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

و الحصة الثانية ملدارس اإلناث
ور الحصة الثالثة ملدارس الذك

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية االسالمية 10-02-2020 األثنين

العلوم 11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

الثاني للفصل الدراسي ( 1)التكوينياالختبار جدول 
(5–8)للصفوف 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتالمسار عام  مسار النخبة

http://www.moe.gov.ae/


2020-2019للعام ( 9-12) للحلقة الثالثة التكوينية االختباراتجدول 

قطاع العمليات المدرسي األول -وضع تصور مقترح لسياسة التقييم و االمتحانات 6



االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

و الحصة الثانية ملدارس اإلناث
ور الحصة الثالثة ملدارس الذك

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

العلوم  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات اإلجتماعية 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

(9)الفصل الدراسي الثاني للصف (  1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمسار عام 

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث 
و الحصة الثالثة ملدارس 

الذكور 

الفيزياء 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية  10-02-2020 األثنين

األحياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الرياضيات 16-02-2020 األحد

(9)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمالمسار المتقد

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

 الحصة الثانية ملدارس اإلناث
و الحصة الثالثة ملدارس 

الذكور 

الفيزياء 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الكيمياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الرياضيات 16-02-2020 األحد

األحياء  17-02-2020 االثنين

(9)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار النخبة

http://www.moe.gov.ae/


(9)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني 

.  تستثنى مادتي العلوم التطبيقية و الرياضيات التطبيقية من االختبار التكويني املوحد•
نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الكلية لالختبار الفترة •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

العربية اللغة 13-02-2020 الخميس 

المسار التطبيقي

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث 
و الحصة الثالثة ملدارس 

الذكور 

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

األحياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

الفيزياء  16-02-2020 األحد

(10)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمسار عام 

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الكيمياء 11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

الفيزياء  16-02-2020 األحد

(10)الفصل الدراسي الثاني للصف (  1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمالمسار المتقد

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الفيزياء 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الكيمياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الرياضيات 16-02-2020 األحد

األحياء  17-02-2020 االثنين

(10)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار النخبة

http://www.moe.gov.ae/


(10)الفصل الدراسي الثاني  للصف ( 1)جدول االختبار التكويني 

.  تستثنى مادتي العلوم التطبيقية و الرياضيات التطبيقية من االختبار التكويني املوحد•
نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الكلية لالختبار الفترة •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

العربية اللغة 13-02-2020 الخميس 

المسار التطبيقي

http://www.moe.gov.ae/


(11)الفصل الدراسي الثاني للصف (  1)جدول االختبار التكويني 

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث 
و الحصة الثالثة ملدارس 

الذكور 

الفيزياء  09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الكيمياء 11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

الرياضيات 16-02-2020 األحد

مسار األكاديمياتالمسار عام 

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث 
و الحصة الثالثة ملدارس 

الذكور 

الفيزياء 09-02-2020 األحد

اإلسالمية التربية 10-02-2020 األثنين

األحياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات اإلجتماعية 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية 13-02-2020 الخميس 

الرياضيات  16-02-2020 األحد

(  11)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمالمسار المتقد

http://www.moe.gov.ae/


(11)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الفيزياء 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الكيمياء  11-02-2020 الثالثاء

االجتماعية الدراسات 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الرياضيات 16-02-2020 األحد

األحياء  17-02-2020 االثنين

مسار النخبة

http://www.moe.gov.ae/


(11)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

.  تستثنى مادتي العلوم التطبيقية و الرياضيات التطبيقية من االختبار التكويني املوحد•
نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الكلية لالختبار الفترة •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

العربية اللغة 13-02-2020 الخميس 

المسار التطبيقي

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية  10-02-2020 األثنين

الكيمياء/ األحياء 11-02-2020 الثالثاء

الدراسات اإلسالمية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الفيزياء 16-02-2020 األحد

(12)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتالمسار عام 

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية  10-02-2020 األثنين

الكيمياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية 12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الفيزياء 16-02-2020 األحد

(12)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار األكاديمياتمالمسار المتقد

http://www.moe.gov.ae/


االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

الرياضيات 09-02-2020 األحد

التربية اإلسالمية  10-02-2020 األثنين

الكيمياء  11-02-2020 الثالثاء

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

اللغة العربية  13-02-2020 الخميس 

الفيزياء 16-02-2020 األحد

اإلحصاء / األحياء 17-02-2020 االثنين

(12)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الفترة الكلية لالختبار •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

مسار النخبة

http://www.moe.gov.ae/


(12)الفصل الدراسي الثاني للصف ( 1)جدول االختبار التكويني

.  تستثنى مادتي العلوم التطبيقية و الرياضيات التطبيقية من االختبار التكويني املوحد•
نجاحكفاستخدمها بحكمة لتصنع ( دقيقة 45) الكلية لالختبار الفترة •
يسمح بقراءة األسئلة للطلبة أو توجيههم نحو االجابة في جميع املواد الدراسيةال •
املناهج والتقييم –روابط مهمة عبر www.moe.gov.aeمتوفر على موقع وزارة التربية والتعليم مقرر االختبار •

االختبارفترة  املواد الدراسية
أيام اإلمتحان

التاريخ اليوم

09:00–9:45
بما يعادل ( دقيقة 45) 

الحصة الثانية ملدارس اإلناث و 
الحصة الثالثة ملدارس الذكور 

التربية اإلسالمية 10-02-2020 األثنين

الدراسات االجتماعية  12-02-2020 األربعاء 

العربية اللغة 13-02-2020 الخميس 

المسار التطبيقي

http://www.moe.gov.ae/


مت حبمد اهلل


