
 

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 أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34moe                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34moe3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        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/34
https://almanahj.com/ae/34
https://almanahj.com/ae/34moe
https://almanahj.com/ae/34moe
https://almanahj.com/ae/34moe3
https://almanahj.com/ae/34moe3
https://almanahj.com/ae/grade34
https://almanahj.com/ae/grade34
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


  12 – 4جداول تطبٌق االختبار المركزي للصفوف من 

 
 2020ماٌو  10إلى  4من 



 الجدول العام
 جدول زمن التطبٌق حسب الصفوف  

زمن نهاٌة 
 االختبار  

زمن بداٌة 
 االختبار

 الصف 

2.50 2.20 4 

8إلى  5 12.10 12.40  

11إلى  9 1.00 1.30  

2.05 1.35 12 

الطلبة أصحاب اذلمم وفقاً الحتياجات  يراعى عند تطبيق االختبار•
تعديل / مواءمة ادلنهج) واعتبارات كل إعاقة ووفق اخلطة الرتبوية الفردية 

 . (ادلنهج
من أصحاب اذلمم خيضعون لنفس معايري التقييم مع  12طلبة الصف •

 .مع مراعاة توفري احتياجات كل إعاقةمواءمة تتالءم مع فروقهم الفردية، 
 

( دقيقة  15) يراعى عند التطبيق الزمن ادلخصص دلادة الرايضيات للصف الرابع واحلادي عشر مسار النخبة   

 الطلبة اصحاب اذلمم  



 زمن التطبٌق
زمن 
والتارٌخ الٌوم  االختبار المستهدفة فً االختبار نواتج التعلم    المادة 

2.20  
 إلى

 2.50  

د  30  
 

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 .الىص مً بأدلت آزاءه داعًما املساهدة الخفاصُل خالل مً ألادبي للىص واملغصي  السئِست الفكسة املخعلم ًددد•

 . صفاتها عً كاشًفا ودوافعها الشخصُت أفعال مفسًسا الفىُت وعىاصسها اللصصُت  الىصىص بيُت املخعلم ًدلل•

دّدد • ت أكىال مً ملخبًسا داعمت، مدددة بخفاصُل مسخدلً  والصمان، واملكان الشخصُاث، ومالمذ اللصت، أخداث حسلسل املخعّلم ًُ ُّ  .وأفعالها الشخص

لابلها الخُالُت اللصص في وأفعالها الشخصُت صفاث املخعلم ًددد•  . الىاكعُت اللصص في وأفعالها الشخصُت بصفاث ٍو

   ألاخداث بين والىدُجت  السبب وعالكت الصمىُت العالكت املخعلم ٌسخيخج•

ظبؼها الفعلُت الجملت أزكان املخعلم ٌعين•  .صحًُدا طبًؼا ٍو

ً ألف املخعلم ًكخب•  . الصحُدت مىاطعها في صحُدت كخابت الفخذ جىٍى

 اللغة العربٌة 

2.20  
 إلى

 2.35  
 

د  15  
 

6  /05 /2020 
 بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتًمن  LMSعلى  الفصلٌةالنواتج الموجودة فً الخطة 

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 
till end of Week 4, excluding the self-learning ones  

 الرٌاضٌات 

 4الصف 



 زمن التطبٌق
 زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار  المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار 

12.10  
 إلى

 12.40  
 

د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 والّسبب لألخداث الّصمني الّدسلسل مثل واملعلىماث واملفاهُم والفكس ألاخداث لخلدًم الّىّص  في املسخخدم البىاء املخعّلم ًدّدد•
 .وامللازهت والّىدُجت

ت الفكس املخعّلم ًدّدد• ٍّ ىا لها، الّداعمت الّسئِست والّخفاصُل للّىّص  املحىز ِّ  .بُنها الّخماسك مدي مب
 .بعىاصسها وأخىاتها ئّن  جملت املخعّلم ًخعّسف•
ت الكلماث املخعّلم ًدّدد• ٍّ شسح الّىّص، في والجدًدة املحىز كدشف معاهيها، َو ت الاسخخداماث بعع ٍو  .لها املجاشٍّ

 اللغة العربٌة 

 األربعاء 
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 ماعدا التعلم الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from 

beginning of Week 1 till end of Week 4, excluding the self-learning 

ones  

 الرٌاضٌات 

 المسار العام – 5الصف 



والتارٌخ الٌوم  زمن االختبار زمن التطبٌق  المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار 

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 والّسبب لألخداث الّصمني الّدسلسل مثل واملعلىماث واملفاهُم والفكس ألاخداث لخلدًم الّىّص  في املسخخدم البىاء املخعّلم ًدّدد•
 .وامللازهت والّىدُجت

ت الفكس املخعّلم ًدّدد• ٍّ ىا لها، الّداعمت الّسئِست والّخفاصُل للّىّص  املحىز ِّ  .بُنها الّخماسك مدي مب
 .بعىاصسها وأخىاتها ئّن  جملت املخعّلم ًخعّسف•
ت الكلماث املخعّلم ًدّدد• ٍّ شسح الّىّص، في والجدًدة املحىز كدشف معاهيها، َو ت الاسخخداماث بعع ٍو  .لها املجاشٍّ

 اللغة العربٌة 

 األربعاء 
6  /05 /2020 

بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتًمن  النواتج اللموجودة فً الخطة الفصلٌٌة  
 

All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the 
Schemes of Work (SoWs) available on LMS and SharePoint.  
Self-Learning topics might be assessed 

 الرٌاضٌات 

 مسارالنخبة  - 5الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 
والتارٌخ الٌوم  االختبار  المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

ت، واملعاوي الدللُت للكلماث والعبازاث املسخخدمت في الىص ألادبي، معّلاًل اسخخدام الكاجب هره اللغت• فسس املخعّلم اللغت املجاٍش ًُ. 

دّلل املخعّلم ألاثس الري جتركه سماث الشخصُاث•  .على سير خؽ الحبكت والحل...( الىفاء -الصدق  -الشجاعت : )ًُ

 .كاويواملًبين املخعّلم أثس إلاػاز املكاوي والصماوي في بيُت اللصت، وػبُعت الصساع، وجؼىز الحبكت في كصص مخخازة ًخخلف فيها إلاػاز الصماوي •

دّدد املخعّلم الفكسة السئِست والفكس الجصئُت فُما ًلسأ •  (.وزكُت أو ئلكتروهُت)ًُ

ت وبالغُت في مىاكف خُاجُت•  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 .ًددد أسباب حعاكب فصىل السىت في كىكب ألازض•
لت جأّثير اللمس في ألازض•  .ًفسس ػٍس
 .ًلازن  بين كسىف الشمس وخسىف اللمسمً خُث إلاخخالفاث •
 .                                                     ًفسس جأثير الجاذبُت في شكل وخسكت ألاجسام املىجىدة في الىظام الشمس ي•
 .         ٌعدد  ألاجسام املىجىدة في الىظام الشمس ي•
 .ًلازن بين ألازض وألاجسام ألاخسي املىجىدة في الىظام الشمس ي•
 .ًددد املفهىم العلمي للىجىم•
 .ًلازن بين الشمس والىجىم ألاخسي •
 .ًددد مىكع ألازض في الكىن  •
 ًىضح بيُت الكىن •

 العلوم 

 المسار العام  – 6الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

ت، واملعاوي الدللُت للكلماث والعبازاث املسخخدمت في الىص ألادبي، معّلاًل اسخخدام الكاجب هره اللغت• فسس املخعّلم اللغت املجاٍش ًُ. 

دّلل املخعّلم ألاثس الري جتركه سماث الشخصُاث•  .على سير خؽ الحبكت والحل...( الىفاء -الصدق  -الشجاعت : )ًُ

 .كاويواملًبين املخعّلم أثس إلاػاز املكاوي والصماوي في بيُت اللصت، وػبُعت الصساع، وجؼىز الحبكت في كصص مخخازة ًخخلف فيها إلاػاز الصماوي •

دّدد املخعّلم الفكسة السئِست والفكس الجصئُت فُما ًلسأ •  (.وزكُت أو ئلكتروهُت)ًُ

ت وبالغُت في مىاكف خُاجُت•  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء 
6  /05 /2020 

 

النواتج الموجودة فًٌ الخطة الفصلٌة من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً   

 

All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint.  

Self-Learning topics might be assessed. 

 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة – 6الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار    المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 .الحبكت وجؼىز  الصساع وػبُعت ،(السواًت) ألادبي العمل بيُت في والصماوي املكاوي إلاػاز أثس املخعلم ًبين•

 .الحل و الحبكت خؽ سير  على الىفاء  الصدق  الشجاعت الشخصُاث سماث جتركه الري ألاثس املخعلم ًدلل•

 .ألاخسي  الفىُت وعىاصسه الىص، فكسة مبِىا (السواًت) أدبُا هصا املخعلم ًدلل•

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•    .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 

1 till end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 ٌفسر لماذا ٌستخدم العلماء الطٌف الكهرومغناطٌسً لدراسة الكون•
 ٌعدد أنواع التلسكوبات والتكنولوجٌا المستخدمة الستكشاف الفضاء•
 ٌوضح كٌف تستخدم  الصوارٌخ واأللمار الصناعٌة•
 .ٌمسر لماذا ٌرسل العلماء كال من البعثات المأهولة وغٌر المأهولة الى الفضاء•
 ٌشرح تكنولوجٌا الفضاء التً استخدمها االنسان لتحسٌن الحٌاة على األرض•
 ٌذكر أهداف االستكشاف المستمبلً للفضاء•
 ٌبٌن أوجه استفادة  العلماء من استكشاف الفضاء فً التعرف على األرض•
 ٌوضح الظروف الضرورٌة لوجود حٌاة على سطح األرض•

 العلوم

 المسار العام – 7الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 .الحبكت وجؼىز  الصساع وػبُعت ،(السواًت) ألادبي العمل بيُت في والصماوي املكاوي إلاػاز أثس املخعلم ًبين•

 .الحل و الحبكت خؽ سير  على الىفاء  الصدق  الشجاعت الشخصُاث سماث جتركه الري ألاثس املخعلم ًدلل•

 .ألاخسي  الفىُت وعىاصسه الىص، فكسة مبِىا (السواًت) أدبُا هصا املخعلم ًدلل•

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•    .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء 
6  /05 /2020 

من األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً النواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة  

All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint.  

Self-Learning topics might be assessed. 

 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة – 7الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

اث ًدّلل• ُّ  وأفعالها وأكىالها أفكازها خالل مً الّشخص

ت الّدللث مسخيخجا ألادبّي  الّىّص  كلماث ًفّسس  • ت الّخعبيرًّ ُّ  .فُه إلاًدائ

ت ًدّدد  • ُّ ت بالّخفاصُل مسخدّل  واخد أدبّي  هّص  في الّسئِست الّىظس وجهاث أو أكثر أو فكسجين ازجباغ كُف ُّ  .الّىص

 .وظائفها مىّضحا ًلسؤها التي اللصص في والحىاز والىصف الّسسد ًخدّبع  •

ت أو املاطُت ألافعال خدث كّل  ًفّسس كُف مىّضحا الحبكت جؼّىز  التي ألاخداث ًدّدد  • ُّ اث املسخلبل ُّ  الّسواًت في للّشخص

ُف ً  • ُم  خعسف شبُه   املخعّلِّ ، الدف ل  ، املفصف ًحا واملجمل  ً   ُمىّضِّ مالِّ  مىاػِّ يخُجهما فيها، الج  ٍُ ً   جمل   في و  هِّ  م وشائِّ  .ئِّ

 اللغة العربٌة

 األربعاء
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of 

Week 1 till end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 .ٌوضح الممصود بالزلزال وأٌن تحدث وكٌف ٌرالب العلماء النشاط الزلزالً•
 . ٌشرح تكون البراكٌن و ما العوامل التً تسهم فً تحدٌد كٌفٌة ثوران البركان وكٌف ٌتم تصنٌف البراكٌن•
 .ٌعرف األحافٌر وٌبٌن كٌف تتشكل و ما الذي تستطٌع األحافٌر أن تكشفه عن ماضً كوكب األرض•
 ٌعرف العمر النسبً وٌوضح كٌفٌة استخدام مواضع طبمات الصخور لتحدٌد األعمار•
 .النسبٌة للصخور•
 .ٌوضح الممصود بالعمر المطلك وٌبٌن كٌفٌة استخدام التحلل اإلشعاعً لتحدٌد عمر الصخور•

 العلوم

 المسار العام – 8الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

12.10  
 إلى

 12.40  
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

اث ًدّلل• ُّ  وأفعالها وأكىالها أفكازها خالل مً الّشخص

ت الّدللث مسخيخجا ألادبّي  الّىّص  كلماث ًفّسس  • ت الّخعبيرًّ ُّ  .فُه إلاًدائ

ت ًدّدد  • ُّ ت بالّخفاصُل مسخدّل  واخد أدبّي  هّص  في الّسئِست الّىظس وجهاث أو أكثر أو فكسجين ازجباغ كُف ُّ  .الّىص

 .وظائفها مىّضحا ًلسؤها التي اللصص في والحىاز والىصف الّسسد ًخدّبع  •

ت أو املاطُت ألافعال خدث كّل  ًفّسس كُف مىّضحا الحبكت جؼّىز  التي ألاخداث ًدّدد  • ُّ اث املسخلبل ُّ  الّسواًت في للّشخص

ُف ً  • ُم  خعسف شبُه   املخعّلِّ ، الدف ل  ، املفصف ًحا واملجمل  ً   ُمىّضِّ مالِّ  مىاػِّ يخُجهما فيها، الج  ٍُ ً   جمل   في و  هِّ  م وشائِّ  .ئِّ

 اللغة العربٌة

 األربعاء 
6  /05 /2020 

الموجودة فً الخطة الفصلٌة من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً النواتج  

All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint.  

Self-Learning topics might be assessed. 

 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة  – 8الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار    المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

وجأثيرها في سير -ئن وجدث  -ًدلل املخعلم السواًت ئلى عىاصسها، مبًِىا خؽ جؼىز الحبكت السئِست، والحبكاث الفسعُت •
 الخؽ العام للسواًت 

 ًدلل املخعلم العالكت بين الشخصُاث السئِست والشخصُاث الفسعُت مبًِىا كُف جإثس هره الخفاعالث في جؼىز الحبكت •
ًدلل املخعلم الىصىص في -4ًدلل املخعلم جؼىز الفكسة السئِست أو وجهت الىظس في الىصىص مً خالل جفاصُل مدددة   •

خي و الاجخماعي و السُاس ي مسخخلصا السماث الفىُت لها  . سُاكها الخاٍز
ت  ًىظف ما  •  .في مىاكف خُاجُتوبالغُت حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 األربعاء
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 التعلم الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of 

Week 1 till end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 ٌحدد موارد الطالة التً ٌستخدمها ٌومًٌا ، مع تحدٌد الممصود بمانون حفظ الطالة، وٌفسر عملٌة•
 ٌوضح كٌفٌة تحول طالة الوضع الكٌمٌائٌة فً الولود األحفوري إلى . تكون الولد األحفوري•
 .طالة كهربائٌة، وٌوضح الممصود بكل من االندماج واالنشطار •
 .وٌوضح كٌف ٌحول المفاعل النووي الطالة النووٌة إلى طالة حرارٌة•
 .وٌستمصً مزاٌا وعٌوب استخدام الطالة النووٌة لتولٌد الكهرباء•
 .ٌحدد موارد الطالة المتجددة•
 .ٌوضح طرائك تحوٌل األنواع المختلفة من المواررد المتجددة إلى طالة كهربائٌة•
 .ٌوضح كٌفٌة تأثٌر الجماعة األحٌائٌة البشرٌة فً المدرة اإلستٌعابٌة لألرض•
 .ٌتعرف على أسباب ونتائج التلوث على األرض والماء والهواء•
 .ٌحدد بعض الطرائك المستخدمة للتحكم فً أنواع التلوث ومصادره•
 .ٌستمصً طرق المساعدة فً حماٌة موارد األرض الطبٌعٌة والحفاظ علٌها•

 العلوم

 المسار العام – 9الصف 



 زمن التطبٌق 
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 وجأثيرها في سير الخؽ العام للسواًت -ئن وجدث  -ًدلل املخعلم السواًت ئلى عىاصسها، مبًِىا خؽ جؼىز الحبكت السئِست، والحبكاث الفسعُت •
 ًدلل املخعلم العالكت بين الشخصُاث السئِست والشخصُاث الفسعُت مبًِىا كُف جإثس هره الخفاعالث في جؼىز الحبكت •
خي و -4ًدلل املخعلم جؼىز الفكسة السئِست أو وجهت الىظس في الىصىص مً خالل جفاصُل مدددة   • ًدلل املخعلم الىصىص في سُاكها الخاٍز

 . الاجخماعي و السُاس ي مسخخلصا السماث الفىُت لها
ت وبالغُت في مىاكف خُاجُت  •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 األربعاء
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till 

end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 .ٌحدد العاللة بٌن تراكٌب جهازي التناسل الذكري واألنثوي ووظائفهما•
 ٌفسر كٌفٌة تنظم الهرمونات كال من جهازي التناسل الذكري واألنثوي•
 ٌمٌز بٌن التغٌرات األساسٌة التً تحدث فً المراحل الثالث لتطور الجنٌن•
 ٌمٌز بٌن مراحل االنمسام المنصف•
 ٌمارن بٌن لانونً االنعزال والتوزٌع الحر لمندل•
 ٌحل مسائل وراثٌة•

 األحٌاء  

 المسار المتقدم – 9الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 وجأثيرها في سير الخؽ العام للسواًت -ئن وجدث  -ًدلل املخعلم السواًت ئلى عىاصسها، مبًِىا خؽ جؼىز الحبكت السئِست، والحبكاث الفسعُت •
 ًدلل املخعلم العالكت بين الشخصُاث السئِست والشخصُاث الفسعُت مبًِىا كُف جإثس هره الخفاعالث في جؼىز الحبكت •
خي و -4ًدلل املخعلم جؼىز الفكسة السئِست أو وجهت الىظس في الىصىص مً خالل جفاصُل مدددة   • ًدلل املخعلم الىصىص في سُاكها الخاٍز

 . الاجخماعي و السُاس ي مسخخلصا السماث الفىُت لها
ت وبالغُت في مىاكف خُاجُت •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 األربعاء 
6  /05 /2020 

الخطة الفصلٌة من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً النواتج الموجودة فً  

All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint.  

Self-Learning topics might be assessed. 

 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة  – 9الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

ت مىضًحا فكستها، وخصائصها، وجؼىز أخداثها، وملىماث شخصُاتها • ُّ  .ًدّلل املخعّلم زواًت  فى
ما جأثير هر • ُّ اث الّتي ًفّكس فيها شخىص الّىص، وئشازاث ملا ًمكً أن ًددث في املسخلبل، مل لخُازاث في ه اًبّين املخعّلم سسعت سير ألاخداث، والركٍس

 .ئخداث الخىّجس واملفاجأة
ت في مىاكف خُاجُت  •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 4, excluding the self-learning ones 
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 ٌعدد أدوار أجهزة الجسم فً الحفاظ على االتزان الداخلً•
 األحٌاء   ٌمٌز بٌن التراكٌب األساسٌة ألجهزة الجسم المختلفة ووظائفها •

 األحد 
10  /05 
/2020 

 

ٌطور نموذجا كرسوم تخطٌطٌة، لٌظهر أوجه التشابه وأوجه االختالف بٌن نوعً االنعكاس المنتظم وغٌر المنتظم، مستمصٌا •
 بعض تطبٌماتهما كاللوحات المرور اإلرشادٌة والسبورة والمراٌا

ٌوظف األشعة المرجعٌة، لٌرسم مخططات األشعة، وٌحدد مواضع الصورة الناتجة عن انعكاس الضوء على السطوح المصمولة، •
 المراٌا المستوٌة والمحدبة والممعرة، وٌستنتج المعادلة التً تربط بٌن بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري للمراٌا الكروٌة

 ٌطبك المعادلة العامة للمراٌا ومعادلة التكبٌر فً حل مسائل ذات صلة بالمراٌا•

 الفٌزٌاء 

 المسار العام – 10الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 وجأثيرها في سير الخؽ العام للسواًت -ئن وجدث  -ًدلل املخعلم السواًت ئلى عىاصسها، مبًِىا خؽ جؼىز الحبكت السئِست، والحبكاث الفسعُت •
 ًدلل املخعلم العالكت بين الشخصُاث السئِست والشخصُاث الفسعُت مبًِىا كُف جإثس هره الخفاعالث في جؼىز الحبكت •
خي و -4ًدلل املخعلم جؼىز الفكسة السئِست أو وجهت الىظس في الىصىص مً خالل جفاصُل مدددة   • ًدلل املخعلم الىصىص في سُاكها الخاٍز

 . الاجخماعي و السُاس ي مسخخلصا السماث الفىُت لها
ت وبالغُت في مىاكف خُاجُت •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 المسار التطبٌقً – 9الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار    المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 

ت مىضًحا فكستها، وخصائصها، وجؼىز أخداثها، وملىماث شخصُاتها • ُّ  .ًدّلل املخعّلم زواًت  فى
اث الّتي ًفّكس فيها شخىص الّىص، وئشازاث ملا ًمكً أن ًددث في املسخلبل،  • ًبّين املخعّلم سسعت سير ألاخداث، والركٍس

ما جأثير هره الخُازاث في ئخداث الخىّجس واملفاجأة ُّ  .مل
ت في مىاكف خُاجُت  •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 الثالثاء
5  /05 /2020 

 ٌوظف نظرٌة الحركة الجزٌئٌة فً تفسٌر خصائص وسلون الغازات بما ٌتعلك بنوع الحركة والسرعة•
 .  ٌفهم لوانٌن الغازات لفهم سلون الغازات وتطبٌماتها العملٌة •
ٌصف الحاالت المختلفة للمادة مثل صلبة وسائلة وغازٌة وبالزما، موضحا الفرق بٌنها من حٌث الموى بٌن •

 .الذرات والجزئٌات واألٌونات
 الكٌمٌاء

 األربعاء 
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of 

Week 1 till end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 المسار المتقدم  10الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

ت مىضًحا فكستها، وخصائصها، وجؼىز أخداثها، وملىماث شخصُاتها • ُّ  .ًدّلل املخعّلم زواًت  فى
ما جأثير هر • ُّ اث الّتي ًفّكس فيها شخىص الّىص، وئشازاث ملا ًمكً أن ًددث في املسخلبل، مل لخُازاث في ه اًبّين املخعّلم سسعت سير ألاخداث، والركٍس

 .ئخداث الخىّجس واملفاجأة
ت في مىاكف خُاجُت  •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 األربعاء 
6  /05 /2020 

 النواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً
All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint 
 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة  -10الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

ت مىضًحا فكستها، وخصائصها، وجؼىز أخداثها، وملىماث شخصُاتها • ُّ  .ًدّلل املخعّلم زواًت  فى
ما  • ُّ اث الّتي ًفّكس فيها شخىص الّىص، وئشازاث ملا ًمكً أن ًددث في املسخلبل، مل ًبّين املخعّلم سسعت سير ألاخداث، والركٍس

 .جأثير هره الخُازاث في ئخداث الخىّجس واملفاجأة
ت في مىاكف خُاجُت •  .ًىظف ما حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة

 المسار التطبٌقً – 10الصف 



 زمن التطبٌق 
زمن 

االختبار 
  

والتارٌخ الٌوم   المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 وألاسباب السئِست، الشخصُاث وأ الشخصُت، على ػسأ الري الخؼىز  مبًِىا الفىُت، عىاصسها ئلى السواًت املخعلم ًدلل•
 .السواًت خؽ سير في الخؼىز  هرا وأثس ذلك، وزاء الكامىت

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•  .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى
 

 اللغة العربٌة

 الثالثاء
5  /05 /2020 

ٌمارن بٌن عملٌة تكوٌن المحالٌل الناتجة عن إذابة المركبات األٌونٌة والجزٌئٌة فً الماء، والمحالٌل •
 الناتجة عن إذابة المواد غٌر المطبٌة فً المذٌبات غٌر المطبٌة 

ٌحل المسائل المرتبطة بتركٌز المحالٌل من خالل إجراء الحسابات التً تتضمن الموالت، وٌعبرعن •
النتائج مستخدما الوحدات المختلفة مثل مواللٌة وموالرٌة وجزءا لكل ملٌون والتركٌز المئوي الكتلً 

 والتركٌز المئوي الحجمً 
ٌستمصً آثار التغٌرات فً درجة الحرارة والضغط على ذائبٌة المواد الصلبة والسائلة والغازٌة فً •

 الماء 
 

 الكٌمٌاء

 األربعاء 
6  /05 /2020 

من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا  LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
 التعلم الذاتً

All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of 

Week 1 till end of Week 4, excluding the self-learning ones  
 

 الرٌاضٌات 

 المسار العام  – 11الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 هرا وأثس ذلك، وزاء الكامىت وألاسباب السئِست، الشخصُاث وأ الشخصُت، على ػسأ الري الخؼىز  مبًِىا الفىُت، عىاصسها ئلى السواًت املخعلم ًدلل•
 .السواًت خؽ سير في الخؼىز 

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•  .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى
 اللغة العربٌة

 األربعاء
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 الخمٌس 
7  /05 /2020 

 ٌفرق بٌن مسار البناء ومسار الهدم وٌربط عملٌة البناء الضوئً بعملٌة التنفس•
 ٌعدد مرحلتا عملٌة البناء الضوئً موضحاً تركٌب البالستٌدة الخضراء ووظٌفتها •
ٌعدد مراحل التنفُّس الخلوي موضحاً تركٌب المٌتوكوندرٌا ووظٌفتها  ومبٌناً دور نوالل اإللكترونات فً كل مرحلة من مراحل •

 التنفس الخلوي
 األحٌاء 

 المسار المتقدم  - 11الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 هرا وأثس ذلك، وزاء الكامىت وألاسباب السئِست، الشخصُاث وأ الشخصُت، على ػسأ الري الخؼىز  مبًِىا الفىُت، عىاصسها ئلى السواًت املخعلم ًدلل•
 .السواًت خؽ سير في الخؼىز 

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•  .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى
 اللغة العربٌة

1.00 
 إلى 

1.15 
د  15  

 األربعاء 
6  /05 /2020 

 النواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ما عدا التعلم الذاتً
All learning outcomes from beginning of Week 1 till end of Week 4 as per the Schemes of 

Work (SoWs) available on LMS and SharePoint 
 الرٌاضٌات 

 مسار النخبة  – 11الصف 



 زمن التطبٌق
زمن االختبار 

والتارٌخ الٌوم     المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.00 
 إلى 

1.30 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 الكامىت وألاسباب السئِست، الشخصُاث وأ الشخصُت، على ػسأ الري الخؼىز  مبًِىا الفىُت، عىاصسها ئلى السواًت املخعلم ًدلل•
 .السواًت خؽ سير في الخؼىز  هرا وأثس ذلك، وزاء

ت خبراث مً حعلمه ما ًىظف•  .خُاجُت مىاكف في وبالغُت هدٍى
 اللغة العربٌة

 المسار التطبٌقً – 11الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار    المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.35  
 إلى 

2.05 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 . ًدلل املخعّلم زواًت فىُت مىّضًحا فكستها وخصائصها ، وجؼىز أخداثها ، وملىماث شخصُاتها•

اث وجؼىز الخؽ الصمني للسواًت• ُّ  .  ًدلل املخعّلم السواًت ئلى عىاصسها الفىُت مسخخدًما املخؼؼاث والّسسىماث لخىطُذ العالكاث بين الشخص

ت ًىظف ما•  .في مىاكف خُاجُت وبالغُت حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 الثالثاء
5  /05 /2020 

 

 ٌحدد أوجه االختالف بٌن كل من العوامل الحٌوٌة والعوامل غٌر الحٌوٌة •
 ٌفسر كٌف تنتمل الطالة فً نظام بٌئً ما •
 ٌوضح الممصود بالسالسل الغذائٌة ونماذج الهرم الغذائً•
 .ٌمارن بٌن الدورات الجٌوكٌمٌائٌة للمواد المغذٌة وما أوجه الشبه واالختالف بٌنها•

 األحٌاء
 

 ٌعرف عملٌتً األكسدة واإلختزال معبرا عنها بمعادالت كٌمٌائٌة، وٌحدد العامل المؤكسد والعامل المختزل •
 

 ٌزن التفاعالت الكٌمٌائٌة بطرٌمة التفاعالت النصفٌة •
 الكٌمٌاء

 األربعاء 
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 المسار العام   – 12الصف 



 زمن التطبٌق
زمن 

والتارٌخ الٌوم  االختبار    المادة نواتج التعلم المستهدفة فً االختبار  

1.35  
 إلى 

2.05 
د  30  

 األثنٌن
4  /05 /2020 

 . ًدلل املخعّلم زواًت فىُت مىّضًحا فكستها وخصائصها ، وجؼىز أخداثها ، وملىماث شخصُاتها•

اث وجؼىز الخؽ الصمني للسواًت• ُّ  .  ًدلل املخعّلم السواًت ئلى عىاصسها الفىُت مسخخدًما املخؼؼاث والّسسىماث لخىطُذ العالكاث بين الشخص

ت ًىظف ما•  .في مىاكف خُاجُت وبالغُت حعلمه مً خبراث هدٍى

 اللغة العربٌة 

 الثالثاء
5  /05 /2020 

 

  ٌوظف التركٌب اإللكترونً لذرة الكربون فً فهم وتفسٌر تنوع مركباته •
 ٌصنف المركبات الهٌدروكربونٌة بطرائك مختلف مثل مشبعة وغٌر مشبعة، ألٌفاتٌة وأروماتٌة•
 ٌستخدم طرٌمة االتحاد الدولً للكٌمٌاء البحتة والتطبٌمٌة لتسمٌة المركبات العضوٌة والتً تحتوي مجموعات وظٌفٌة•
ٌوظف التركٌب البنائً والمجموعات الوظٌفٌة فً تفسٌر الخصائص الفٌزٌائٌة للمركبات العضوٌة مثل درجة االنصهار ودرجة •

 الغلٌان والذوبانٌة فً الماء
 ٌوظف التركٌب البنائً والمجموعات الوظٌفٌة فً تفسٌر الخصائص الكٌمٌائٌة للمركبات العضوٌة•
 ٌمارن بٌن األٌزومرات البنائٌة واألٌزومرات الهندسٌة •
 .ٌصنف المركبات الهٌدروكربونٌة بطرائك مختلفة مثل مشبعة وغٌر مشبعة وألٌفاتٌة وأروماتٌة•

 كٌمٌاء 

 األربعاء 
6  /05 /2020 

 من بداٌة األسبوع األول إلى نهاٌة األسبوع الرابع ماعدا التعلم الذاتً LMSالنواتج الموجودة فً الخطة الفصلٌة على 
All learning outcomes, as per the teaching plan on LMS, from beginning of Week 1 till end of 

Week 4, excluding the self-learning ones  
 الرٌاضٌات 

 المسار المتقدم  – 12الصف 


