
 

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 المدارس ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/416                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة المدارس الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/416     

* 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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 تابع: جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمادة االمتحانية المطلوبة

 الفصل الدراسي الثالث

 م(2021/  2020العام الدراسي )

 

 عام -الحادي عشر  الصف: 

  

المادة االمتحانية المطلوبة لجميع  زمن االمتحان المادة الدراسية اليوم تاري    خ االمتحان  م
الطلبة )ماعدا طلبة الدعم وأصحاب 

 الهمم(

 المادة االمتحانية المطلوبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم

 )امتحانات معدلة(

بية اإلسالمية الثالثاء م08/06/2021 .1  12.30 – 11.00 التر
 ظهرا  

الوحدة الخامسة كاملة وتحتوي عىل 
الدروس التالية )رسول هللا صىل هللا 

أحكام  -عليه وسلم وخاتم النبيي   
ي  -وآداب بيت النبوة 

اإلنصاف ف 
من  -النساء  المحرمات من -اإلسالم 

معالم رحمة الرسول صىل هللا عليه 
 وسلم(

الوحدة السادسة كاملة وتحتوي عىل 
 -جتماعية الدروس التالية )ضوابط ا

ي منهج التفكت   -اإلنسان واألمانة 
 ف 

تواصل اإلسالم وال -اإلسالم 
إلمام البخاري رحمه ا -اإلجتماعي 

 هللا.(

 المحرمات من -الدروس اآلتية )رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وخاتم النبيي   
حمه إلمام البخاري ر ا -إلسالم والتواصل اإلجتماعي ا -إلنسان واألمانة ا -النساء 
 هللا.(

 

 12.30 – 11.00 الدراسات االجتماعية األربعاء م09/06/2021 .2
 ظهرا  

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم 
ي ف 
الوحدة االوىل : األمن الماب 

 متغت   : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
ي تواجه إدارة موارد  التحديات النر

ي 4المياه + الرؤية )
( إدارة المياه ف 

ية  .    المناطق الحض 

ي 
الوحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي  :   بمنطقة الخليج العرب 

ي دول الخليج 1لرؤية )ا
( ندرة المياه ف 

( االبعاد 2العربية  + الرؤية )
جيوسياسية لندرة المياه + الرؤية ال
( أهم التحديات 4( + الرؤية )3)

ي تواجه دول  والقضايا المائية النر
 مجلس التعاون . 

 كتاب أمن الماء والغذاء  : 

ي عالم متغت   : 
ي ف 
 الوحدة االوىل : األمن الماب 

ية  .  4( + الرؤية )1الرؤية ) ي المناطق الحض 
 ( إدارة المياه ف 

ي  : ال ي بمنطقة الخليج العرب 
 وحدة الثانية  : حالة األمن الماب 

ي دول الخليج العربية + الرؤية )1لرؤية )ا
( االبعاد الجيوسياسية 2( ندرة المياه ف 

 لندرة المياه  . 

ي  :  ي منطقة الخليج العرب 
 الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية ف 

 ( 1الرؤية )

ي عالميا  وإقليميا  : الوحدة الرابعة : األمن ا
 لغذاب 

 ( 1الرؤية )

ي دولة األمار 
ي والتنمية المستدامة ف 

ي والغذاب 
ات الوح      دة الخامسة : األمن الماب 

 العربية المتحدة  : 

 ( 1الرؤية )

ي العض الرقمي  : 
بية االخالقية ف   كتاب التر

ونية  .  الوحدة األوىل :    الحقوق والواجبات االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 
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ي 
الوحدة الثالثة : إدارة الموارد المائية ف 

ي  :   منطقة الخليج العرب 

(  3( + الرؤية )2( + الرؤية )1الرؤية )
 . 

ي عالميا  
الوحدة الرابعة : األمن الغذاب 

 وإقليميا  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي 
الوحدة الخامسة  : األمن الماب 

ي دولة 
ي والتنمية المستدامة ف 

والغذاب 
 األمارات العربية المتحدة  : 

( 3( + الرؤية )2( + الرؤية ا)1الرؤية )
 ( . 4+ الرؤية )

ي العض 
بية االخالقية ف  كتاب التر

 :  الرقمي 

الحقوق والواجبات  الوحدة األوىل : 
ونية  .   االلكتر

 : الثورة الرقمية  . الوحدة الثانية 

نت  الوحدة الثالثة : التسوق عت  االنتر
 . 

 : التقنية والجريمة   الوحدة الرابعة

: االستخدام االمن  الوحدة الخامسة
ي للتقنيات . 

 واالخالفر

       + 

ما تم دراسته من مهارات            
مثل " قراءة وتحليل األشكال 
والصور والجداول والخرائط 

 -ل المشكالتح -والنصوص  
 ".………… 

 

نت .   الوحدة الثالثة  : التسوق عت  االنتر

       + 

 ما تم دراسته من مهارات 

 12.30 – 11.00 الكيمياء الخميس م10/06/2021 .3
 ظهرا  

الوحدة السادسة )الحسابات 
 الكيميائية ( 

  
ي الحسابات 

الدرس األول : مقدمة ف 
 الكيميائية

ي 
: الحسابات الكيميائية  الدرس الثاب 

 النظرية

  

 وحدة  )المحاليل والمخاليط (

 الدرس األول : أنواع المخاليط

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

 الدرس الثالث : العوامل المؤثرة عىل الذوبانية 
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الوحدة السابعة )المحاليل 
 والمخاليط (

 لدرس األول : أنواع المخاليطا

ي : تركت   المحلول
 الدرس الثاب 

الدرس الثالث :العوامل المؤثرة عىل 
 الذوبانية

  
الوحدة الثامنة ) شعة التفاعالت 

 الكيميائية (

الدرس االول : نموذج لشعة 
 التفاعالت

 الدرس الثالث : قواني   شعة التفاعل

 12.30 – 11.00 الرياضيات األحد م13/06/2021 .4
 ظهرا  

التحويالت الهندسية   10الوحدة 
 والتناظر

 الدوال المثلثية 11الوحدة 

المتطابقات  12الوحدة 
 والمعادالت المثلثية 

 الدروس األربعة األوىل االنعكاس اإلزاحة الدوران _تركيب التحويالت   10الوحدة 

ي المثلثات القائمة _ الزواي   11الوحدة 
ا الدروس األربعة األوىل النسب المثلثية ف 

 وقياس الزاوية  النسب المثلثية للزوايا العامة و قانون الجيب

 اول درسي     12 الوحدة

 المتطابقات المثلثية 

 اثبات صحة المتطابقات المثلثية

 12.30 – 11.00 اللغة العربية األثني    م14/06/2021 .5
 ظهرا  

ي المرتفعات  القراءة: 
رواية آن ف 
اء "الرواية كاملة"  الخض 

ي 
ي "شعر"/االقتدار اإلنساب  إىل أمنر

ي وآثاره الصحية  وبناؤه "مقال"/المسر
" ي
 "نص معلومابر

الجناس + المهارات البالغية البالغة: 
 السابقة . 

تدريبات متنوعة عىل المهارات  النحو: 
 السابقة 

اء "إىل الفصل  القراءة:  ي المرتفعات الخض 
 "20رواية آن ف 

ي وآثاره الصحية "نص  ي وبناؤه "مقال"/المسر
ي "شعر"/االقتدار اإلنساب  إىل أمنر

" ي
 معلومابر

 الجناس + المهارات البالغية السابقة . البالغة: 

 تدريبات متنوعة عىل المهارات السابقة النحو: 

ية الثالثاء م15/06/2021 .6  12.30 – 11.00 اللغة اإلنجلت  
 ظهرا  

Unseen Reading 

comprehension + paragraph 

Writing 

Multiple Choices question 

Form 

Section 1: Reading 
4 short constructed-
response questions 

  
1 Overall Meaning and 

Main Ideas  

unseen Reading comprehension + paragraph Writing 

Multiple Choices question Form 

Section 1: Reading 
4 short constructed-response questions 

  
1 Overall Meaning and Main Ideas  

1 Specific Information and Inferencing  
1 Making Connections 

1 Metacognition Reflection 
  

Texts drawn from the full range of curricular materials, to 
include the Literature curriculum, where applicable 
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1 Specific Information and 
Inferencing  

1 Making Connections 
1 Metacognition 

Reflection 
  

Texts drawn from the full 
range of curricular 
materials, to include the 
Literature curriculum, 
where applicable 
 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on 
familiar and some unfamiliar concrete 
topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of 
accuracy in complex language 
structures in writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a 
wide range of purposes on unfamiliar 
and complex topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, 
structured texts appropriate to task, 
purpose and audience. 
 
P.5 - P. 24 CB 

Related to units 9,10 

Section 2:  Writing 
 
En.7.W.WP.1: Write extended texts on familiar and some unfamiliar concrete topics. 
L5.W.S1 Maintain a high degree of accuracy in complex language structures in 
writing. 
L5.W.E.1 Write extended texts for a wide range of purposes on unfamiliar and complex 
topics. 
L5.W.O.1 Produce extended, structured texts appropriate to task, purpose and 
audience. 
 
P.5 - P. 24 CB 

Removed Material:  
- Lesson 7,8 unit 8 p7, 8 
- Lesson 9, 10, 11,12    unit 9 p. 22-25  

Accomodation actions :  
Reading assistance  
Word box addition  
Sentence structure models 

Related to units 9,10 

ياء األربعاء م16/06/2021 .7  12.30 – 11.00 الفت  
 ظهرا  

 7الوحدة 

 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 

ات الحالة والديناميكا الحرارية   تغت 

 8الوحدة 

 القوى دااخل -خصائص السوائل 
لموائع ف  حالة السكون ا-السوائل 
 -والحركة 

 : 9الوحدة 

 صائص الموجات خ -الحركة الدورية 

 

 7الوحدة 

 درجة الحرارة والطاقة الحرارية 

ات الحالة والديناميكا الحرارية  تغت 

 

 8الوحدة 

 خصائص السوائل

 12.30 – 11.00 العلوم الصحية الخميس م17/06/2021 .8
 ظهرا  

unit 9:Social media and  

online health 

(9.1+9.2+9.3+9.4+9.5) 

 

unit 10:psychology 

(10.1+10.2+10.3+10.4)  
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unit 11: physiotherapy and 

rehabilitation 

 ( 11.1 + 11.2 ) 

 

  ”الثالث –الثاني  –األول  ”الصفوف من 

 للصفوف من األول وحتى الثالث  ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني املنفذ من قبل املعلم في املدرسة .  ال توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراس ي الثالث 

  حسب املعتادفي النظامين )الهجين وعن بعد(.  2021 -6-17يستمر دوام جميع الطلبة في هذه املرحلة حتى تاريخ 

 الصفوف من" الرابع حتى الحادي عشر"  

  بتاريخ 
ً
(  وهي مركزية Aوذلك لجميع مواد املجموعة )  2021-6-17  وحتى بتاريخ  2021-6-8 ستعقد امتحانات الصفوف من )الرابع حتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "من املنزل"  بدءأ

 التابعة  ملنصة الوزارة .  Swift Assessوتعقد على منصة 

 االمتحان التعويض ي 

  2021-6-24ى إل   2021-6-20. نهاية الفصل الدراس ي الثالث من تاريخ  )للطلبة املتغيبين بعذر أو الذين واجهتهم مشاكل فنية ( ستقعد مباشرًة بعد امتحان 

 لتعليم.احان ورفع أسماؤهم لوزارة التربية و سيتم حصر الطلبة املتغيبين عن أداء االمتحان و تحديد سبب الغياب بإالضافة لحصر الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية خالل تأدية االمت 

 اإلعادة: 

  للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر في حال عدم تحقيق الطالب درجة االجتياز في مادة أو أكثر من مواد املجموعةA  نامج بعد صدور نتيجة نهاية العام سيتم الحاق الطالب آلًيا ببر

 تحان اإلعادة لتحقيق درجة االجتياز.ليتمكن من التقدم الم 2021-7-22وحتى تاريخ  2021-7-4الفصول الذكية الصيفية الذكية بدءًا بتاريخ 

 أصحاب الهمم: 

 ."تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف )الرابع وحتى الحادي عشر( إلكترونًيا عن بعد "في النزل 

 هم على شبكة  أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية"تعديل املنهج واالمتحانات " فيتم تقييمهم من قبل املدرسة وستعقد اختباراتLMS .بنفس موعد اختبارات الوزارة 

 الدعم الفني 
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  كالس روم  ويجيب على الطالب التواصلسيكون هناك غرف للدعم الفني أثناء تنفيذ االختبارات  وسيتم ارسال روابط غرف الدعم الفني يومًيا قبل موعد االختبار على منصبة جوجل 

 واجهته أي مشكلة في الحصول على كلمة املرور أو الدخول  إلى االختبار .مباشرة مع أعضاء فؤيق الدعم في حال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


