
 

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 ملفات مدرسية اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/416islamic2     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade416                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 
 األساس ي األول    أعزاءنا طالب الصف
 تحية طيبة و بعد،،،

 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع
 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

االسالمية والدراسات اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية    إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املوضوعات املقررة  املادة  التاريخ  اليوم 

  45  إلى صفحة  4  صفحة   من  األولى  الوحدة التربية االسالمية  2/3/2021 الثالثاء 

 3/3/2021 االربعاء
الدراسات 
 االجتماعية 

  51إلى صفحة    17الوحدة األولى من صفحة   

 مهنتي عندما أكبر (   -مهن أجدادي  -) النقل في بالدي
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 المدرسة  ةمدير                                                                                                     

 بركة  لطفية سليم



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 األساس يأعزاءنا طالب الصف الثاني 

 تحية طيبة و بعد،،،
 ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية جدول اختبار منتصف الفصل  :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا    -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة املادة  التاريخ  اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 75إلى صفحة  6الوحدة األولى من صفحة 

 األمانة ( - )أنا أصلي / حديث فضل الصالة / الصادق األمين  / سورة الصافات  

 الدراسات االجتماعية  3/3/2021 االربعاء 
 75إلى صفحة   17الوحدة األولى من صفحة   

 ثروات بالدي( - الطاقة في بالدي  -)املياه في بالدي  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 المدرسة  ةمدير                                                                                                     

 بركة  لطفية سليم 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 األساس يأعزاءنا طالب الصف الثالث 

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة املادة  التاريخ  اليوم

 2/3/2021 الثالثاء 
التربية 

 االسالمية

 57إلى صفحة     10الوحدة األولى من صفحة  

)آداب الزيارة / الصوم / سورة املزمل / صفات املؤمن  / سورة الليل / التسامح   
) 

 3/3/2021 االربعاء
الدراسات 
 االجتماعية 

  األصلية  الجهات:  األول   الدرس "    استخدامها  وطرائق  الجهات:  الثالثة  الوحدة
 في  األلوان  دالالت:  الثالث   الدرس+   بالدي  خريطة:  الثاني  الدرس+  تحديدها وطرق 

 51  إلى صفحة   17  صفحة   من"    الخريطة  



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 األساس يأعزاءنا طالب الصف الرابع 

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  
 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة املادة  التاريخ  اليوم

 2/3/2021 الثالثاء 
التربية 

 االسالمية

 47إلى صفحة    8الوحدة األولى من صفحة  

اتب/ الهجرة إلى الحبشة/ حسن املعاملة / سورة األعلى  )السنن   صالة الجماعة    -الرو
) 

 3/3/2021 االربعاء
الدراسات 
 االجتماعية 

 "    السعادة  وطن:    األولى  الوحدة
 دولة  في  اإلقتصادية األنشطة:  الثاني  الدرس +    اإلمارات  دولة   في   السكان:  األول   الدرس  

 51  صفحه  إلى  19  صفحة   من"     مسؤوليتي  بيئتي: الثالث   الدرس+    اإلمارات
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير

 المدرسة  ةمدير                                                                                                     
 بركة  لطفية سليم 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 

 األساس ي   أعزاءنا طالب الصف الخامس
 تحية طيبة و بعد،،،
 ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية جدول اختبار منتصف الفصل  :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا    -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60ختبار : ساعة زمنية كاملة )  مدة اال    .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 2/3/2021 الثالثاء
التربية  

 االسالمية 
 القرآن شفيعي  .  -  3القلقلة      - 2سورة عبس       -1

 سورة النازعات.  -5آداب ركوب وسائل النقل     -4

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 (47 - 16)  صفحه من االولى الوحدة 
 ( 61  - 50) صفحه من الدرس االول :  الثانية الوحدة 

 االمتحان اسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 بالكتاب التعلم نواتج حسب  الوزاري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 األساس ي   أعزاءنا طالب الصف السادس

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا    -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 املؤمن بين الشكر والصبر - 3حكم اإلدغام.  -  2الصبر واليقين .        -1

 سبيل الهداية ) سورة امللك (.  -5من عالمات الساعة .  -4

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 الصين  درس نهاية حتي(  51  - 16  صفحه ) من:   األولى الوحدة 
 االمتحان أسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 بالكتاب التعلم نواتج حسب  الوزاري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 األساس ي أعزاءنا طالب الصف السابع

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  تحقيقل  أمور   أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 5:00  –  4:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 االعتدال في اإلنفاق .  -3أحكام امليم الساكنة .   -2بشارة ومواساة .  -1

 القلب وصالح اإلنسان .  -5سورة الرحمن .    -4

 الدراسات االجتماعية  3/3/2021 االربعاء 

 ( 33  - 14 صفحه ) من الرابعه الوحدة 
 ( 67  - 46) صفحه من الثاني و االول  الدرس :  الخامسة الوحدة 
 (الرابع  الفصل) تاريخنا االمارات كتاب

 االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 بالكتاب التعلم نواتج حسب  الوزاري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
  بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 
 السادة أولياء األمور الكرام 

 األساس ي   أعزاءنا طالب الصف الثامن
 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة  التاريخ  اليوم 

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 السفر  . آداب  -3أقدس بيوت هللا .  -2قصة مؤمن آل يس.  -1

 قدرة هللا تعالى ) سورة يس( .   -5أحكام العمرة .          -4

 الدراسات االجتماعية  3/3/2021 االربعاء 

 ( 57  - 14 صفحه ) من  كامله الثالثة  الوحدة 
 (( عشر الثاني الفصل) تاريخنا االمارات كتاب

 االمتحان أسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 بالكتاب التعلم نواتج حسب  الوزاري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف التاسع عام 

 تحية طيبة و بعد،،،
 االسالمية والدراسات االجتماعية جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   حساباتهم على البوابةالتحقق من فعالية  يرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 العدل في اإلسالم .-3للمجتمع رجاله ونساؤه .  -2هللا تعالى. اإليمان فضل من  -1

 األمن واألمان .-5ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب.   -4

 الدراسات االجتماعية  3/3/2021 االربعاء 

 العربي  للوطن  البشرية املالمح: الخامسة الوحدة 
 املعاصر  و الحديث  العربي الوطن  تاريخ السادسة الوحدة 

 االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
  و  ةريط الخ  – الزمني الخط – الصور  و الرسومات –  النص تحليل) الوزاري 

 االمل مسبار عن معلومات

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 الكرام السادة أولياء األمور 
 أعزاءنا طالب الصف التاسع متقدم 

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 العدل في اإلسالم .-3للمجتمع رجاله ونساؤه .  -2اإليمان فضل من هللا تعالى.  -1

 األمن واألمان .-5ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب.   -4

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 العربي  للوطن  البشرية املالمح: الخامسة الوحدة 
 املعاصر  و الحديث  العربي الوطن  تاريخ السادسة الوحدة 

)  الوزاري  االمتحان اسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 االمل  مسبار عن معلومات و  الخريطه – الزمني الخط – الصور  و الرسومات –  النص تحليل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم /المدرسة ةمدير                                                                                                     



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف العاشر عام

 تحية طيبة و بعد،،،
 التربية االسالمية والدراسات االجتماعية جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا    -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 آداب اللباس.  -3السنة النبوية .   - 2صاحب الجنتين .  -1

 الدنيا دار عمل .  -5اختالف الفقهاء.      -4

 الدراسات االجتماعية  3/3/2021 االربعاء 
 النشاط وكتاب   املستدامه التنمية كتاب من الثانية و االولى الوحدة 

 االمتحان اسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 الخريطه (  – الزمني الخط – والصور  الرسومات –  النص تحليل) الوزاري 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 
 
 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف العاشر متقدم

 بعد،،،تحية طيبة و 
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  أي طالب بعد هذا التاريخ.لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من    -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املقررة املوضوعات  املادة التاريخ اليوم

 2/3/2021 الثالثاء
التربية  

 االسالمية 
 آداب اللباس.  - 3السنة النبوية .   -2صاحب الجنتين .  -1

 الدنيا دار عمل .  -5اختالف الفقهاء.      -4

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 النشاط وكتاب   ةاملستدام التنمية كتاب من الثانية و االولى الوحدة 
  تحليل) الوزاري  االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان

 ( ةالخريط  – الزمني الخط – والصور  الرسومات – النص

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 
 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف الحادي عشر عام

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 التربية االسالمية 2/3/2021 الثالثاء
 . الشريف الحديث أقسام -2.  وسلم عليه هللا صلى هللا برسول  اإلقتداء -1

 . عنها هللا رض ي سلمة أم -4.  األسرة بناء في اإلسالم منهج  -3
 . وصايا وتوجيهات أخالقية  -5 

 3/3/2021 ربعاءاأل 
الدراسات 
 االجتماعية 

 ( 92- 34) ةصفح من الثالث الفصل نهاية حتي ول األ  الفصل:الثقافية العين مواقع  كتاب

)  الوزاري  االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 ( ةريط الخ  – الزمني الخط – الصور  و الرسومات –  النص تحليل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 
 

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف الحادي عشر متقدم

 تحية طيبة و بعد،،،
 االجتماعية جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات :  املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني 

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   حساباتهم على البوابةالتحقق من فعالية  يرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 2/3/2021 الثالثاء
التربية  

 االسالمية 

 . الشريف الحديث أقسام -2.  وسلم عليه هللا صلى هللا برسول  اإلقتداء -1

 . عنها هللا رض ي سلمة أم -4.  األسرة بناء في اإلسالم منهج  -3
 . وصايا وتوجيهات أخالقية  -5 

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 ( 92- 34) ةصفح من  الثالث الفصل نهاية ىحت االول  الفصل:الثقافية العين اقع و م كتاب

  تحليل) الوزاري  االمتحان اسلوب نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 (ةالخريط  – الزمني الخط  – الصور  و الرسومات – النص

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 
 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف الثاني عشر عام

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات   إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .9

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .10

 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد
 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 2/3/2021 الثالثاء
التربية  

 االسالمية 

 املنهج النبوي في الرعاية الصحية.   -2التواصل ااالجتماعي سلوك وآداب.  -1
 الخدمة الوطنية واجب شرعي ومطلب وطني.   -4البيوع املحرمة  -3 
 الزواج طريق االستعفاف. -5

 3/3/2021 ربعاءاأل 
الدراسات 
 االجتماعية 

 السابع و السادس الفصل تاريخنا االمارات كتاب
 (  لكترونياإل مانواأل  القواعد/ الرقمية ميةاأل  محو  / الرقمي الوصول )  الرقمية  ةاملواطن كتاب

  تحليل)الوزاري  االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 (ةالخريط  – الزمني الخط  – الصور  و الرسومات – النص

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
 بركة   لطفية سليم \المدرسة ةمدير

 



 الفالح مدرسة الشعلة اخلاصة / 
 2020/2021 – الفصل الدراسي الثاين

 826/2021م ش/                                                                                                                                 م22/2/2021التاريخ:
 

 السادة أولياء األمور الكرام 
 أعزاءنا طالب الصف الثاني عشر متقدم 

 تحية طيبة و بعد،،،
 جدول اختبار منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات االجتماعية:    املوضوع

 2020/2021للفصل الدراس ي الثاني  

  من  والجدية  الكامل  االلتزام  استمرار  نتمنى و  املاضية  الفترة  خالل  أبنائنا  تعلم   عملية  تسهيل  في   معنا  تعاونكم   على   نشكركم 
 . والتربوية  التعليمية   طالبنا  مصلحة  أمورلتحقيق  أولياء   و   طالب  و  معلمين  من  املشاركة  األطراف  جميع  قبل

منتصف الفصل ملادتي التربية االسالمية والدراسات اختبار    إجراء  تقرر  فقد  للمدرسة   املستمر  التقويم   لخطة  وفقأ,  بعد  أما  
 :يلي  ما  مراعاة  راجين. فيه  املذكورة  واملواعيد  أدناه  املرفق  الجدول   وفق  بعد  إلكترونيأ عن  االجتماعية للفصل الدراس ي الثاني

(  واالمتحانات  التقويم  دليل في  لكم   توضيحه  تم   ما  بحسب )  املستمر   التقويم   عملية  من  املذكور جزءأ  االمتحان  يعتبر .1
 .الثاني  الدراس ي  للفصل  الطالب  درجات  ضمن  درجته  وترصد

 .صفر  درجة  له  سترصد  اإلدارة   به  تقبل  مبرر  عذر  بدون   االمتحان  عن  للطالب   غياب  أي .2

 . امتحانه  إلغاء   سيتم   اخر  طرف  أي  من  مساعدة  على  بالحصول  الطالب   قيام  ثبوت  حال  في .3

 .    الطالب   لدى  متوفر  ذكي  جهاز  أي  على  املذكور   االمتحان  إجراء  يمكن .4

  النظام  قبل  من  تلقانيأ  يغلق  دقيق  وقت   ضمن  و  مباشرة  غير  اسئلة   هيئة  على  التربوي   اإلشراف  قبل  من  األسئلة  توضع .5
 لالمتحان   الجيد  باالستعداد الطالب  ننصح  وعليه

 :آلية االختبار .6

 https://lms.privatemoe.aeالدخول إلى البوابة الذكية من خالل الرابط:    -
 (. LMS نظام)  بك  الخاصة  الذكية   البوابة  على  االنشطة  قائمة  في  املوجود  االمتحان  رابط  خالل  من  لالمتحان  الدخول  -
و إبالغ املشرف اإلداري في حال واجه مشكلة في   التحقق من فعالية حساباتهم على البوابةيرجى من جميع الطالب   -

 حتى يتحقق من الحساب بنفسه.    م28/2/2021نهاية يوم االحد املوافق  الدخول بالحساب قبل  

  لن يقبل أي إبالغ متأخر بأي مشكلة في الحساب من أي طالب بعد هذا التاريخ.  -

 الطالب.  قبل  من  واحدة  مرة  إال  االختبار  رابط  إلى  الدخول   ال يمكن -

 دقيقة(   60مدة االختبار : ساعة زمنية كاملة )     .7

 ( عصرأ 6:00  –  5:00الساعة)  من:  االختبار  موعد .8
 جدول االختبارات واملقررات واملواعيد

 املوضوعات املقررة  املادة التاريخ اليوم

 2/3/2021 الثالثاء
التربية  

 االسالمية 

 املنهج النبوي في الرعاية الصحية.   -2التواصل ااالجتماعي سلوك وآداب.  -1
 الخدمة الوطنية واجب شرعي ومطلب وطني.   -4البيوع املحرمة  -3 
 الزواج طريق االستعفاف. -5

 3/3/2021 االربعاء 
الدراسات 
 االجتماعية 

 السابع و السادس الفصل تاريخنا ماراتاإل  كتاب
  ( االلكتروني مانواأل  القواعد/ الرقمية ميةاأل  محو  / الرقمي الوصول )  الرقمية  ةاملواطن كتاب

  تحليل)الوزاري  االمتحان سلوبأ نفس على املقررة املوضوعات على مهارات يقيس سوف االمتحان
 (ةالخريط  – الزمني الخط  – الصور  و الرسومات – النص

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير 
 بركة لطفية سليم /المدرسة ةمدير                                                                                               

 


