
 

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 الصف الثاني عشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة االمتحانات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021للعام الدراسي الثالث الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي 
(  الصف الثاني عشر عام)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  03/06–30/05من  الخميس-األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  التربية اإلسالمية 08/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الدراسات االجتماعية 09/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  األحياء/ الكيمياء 10/06/2021 الخميس

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الرياضيات 13/06/2021 األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة العربية  14/06/2021 االثنين

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 15/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الفيزياء 16/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  العلوم الصحية 17/06/2021 الخميس



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021للعام الدراسي الثالث الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي 
(  الصف الثاني عشر متقدم)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم
Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  03/06–30/05من  الخميس-األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  التربية اإلسالمية 08/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الدراسات االجتماعية 09/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الكيمياء 10/06/2021 الخميس

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الرياضيات 13/06/2021 األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة العربية  14/06/2021 االثنين

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 15/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الفيزياء 16/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  العلوم الصحية 17/06/2021 الخميس



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021للعام الدراسي الثالث الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي 
(  الصف الثاني عشر نخبة)

االمتحانزمن  مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  03/06–30/05من  الخميس-األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  التربية اإلسالمية 08/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الدراسات االجتماعية 09/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الكيمياء 10/06/2021 الخميس

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الرياضيات 13/06/2021 األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة العربية  14/06/2021 االثنين

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 15/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الفيزياء 16/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  األحياء 17/06/2021 الخميس



Federal Entity | هيئة اتحادية

م2020/2021للعام الدراسي الثالث الجدول الزمني المتحانات الفصل الدراسي 
(  الصف الثاني عشر تطبيقي)

االمتحانزمن مدة االمتحان املواد الدراسية التاريخ اليوم

Bتسليم املهام واملشاريع النهائية ملواد املجموعة  Bمواد املجموعة  03/06–30/05من  الخميس-األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  التربية اإلسالمية 08/06/2021 الثالثاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الدراسات االجتماعية 09/06/2021 األربعاء

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  العلوم التطبيقية 10/06/2021 الخميس

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  الرياضيات 13/06/2021 األحد

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة العربية 14/06/2021 االثنين

ص10:30–ص 9من  ساعة ونصف  اللغة اإلنجليزية 15/06/2021 الثالثاء


