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Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 Year 2 Year 1 Week Date 
 جدول توزيع/  إليھم والتعّرف الطلبة استقبال
 الّتعرف/  المدرسية والدفاتر والكتب الدروس

 عن عامة ولمحة الّصف في العمل قوانين إلى
 + السادس للصف الدراسّية المناھج

 مراجعة عامة 
  درس مھا والعصافير  –) مراجعة( 

 مراجعة عامة   مراجعة عامة  تھيئه مراجعة الحروف والممدود 1 03‐Sept‐17** 

  مراجعة عامة على ما سبقت دراسته 

 "أبي" نشيد   -آيات من سورة الحجرات    )مراجعة ( الحمامة المطوقة 

 Sept‐17‐10 2 )أ ( الحرفين  تھيئه مراجعة الحروف والممدود
 الكريم القرآن قصص من
 )السالم عليه آدم سيدنا قصة (
   األصدقاء اختيار  -

  )القّطة وإناء الفّخار( استماع -المحور األّول 
  قراءة شريط مصّور  : مستند بصريّ 
 أنا وجّدي: الّدرس األّول

 *Sept‐17‐17 3  )ب( الحرف  .أحب أمي وأبي

  الخدمات الصحية في سلطنة عمان واألمھات التربية \ العمانية المتاحف من
 نص التيمينة "العالم المتجمد"االستماع 

 Sept‐17‐24 4 ) ت،ث( ينالحرف .وأبيتكملة درس أحب أمي 

 ( )استماع(  زينة العقل-  للناس شفاء فيه
 صحبة المكتب: الّدرس الّثاني

 Oct‐17‐01 5 ) ج،ح(  ينالحرف . مزرعة جدي
  المنھاج خارج من إثرائي نص

 "تحية إلى عمان" المحفوظات  -مالك بن فھم  
 حلوى ألبي

 

 Oct‐17‐08 6 )خ،د(  ينالحرف .مزرعة جدي
  الشباب -أمي 

 خبز ولبن: الّدرس الّثالث

 Oct‐17‐15 7 ) ذ،ر(  ينالحرف .عودة أبي
  بالدي من علم
 الحديث من- البطاشي شامس بن محمد الفقيه

  "موطني"نشيد   -القدس زھرة المدائن   المفلس  -الشريف
 "التاجر وأوالده" االستماع 

 Oct‐17‐22 8 ) ز،س( ينالحرف .عودة أبي

  الزيتون شجرة
  - )استماع(  الجديد القانون

  )أجمل مكان في الّدنيا(استماع: المحور الّثاني
  قراءة شعار: مستند بصري
 حياتنا بال أرض: الّدرس األّول

نشيد أنا أحب )+ مراجعة  نشيد صوت النھضة 
 جاري

 Oct‐17‐29 9 )ش،ص(  ينالحرف . المزارع النشيط:مراجعة

 مؤسس النھضة الحديثة المنھاج خارج من إثرائي نص
 "ص" من أحاديث الرسول "المحفوظات 

 Nov‐17‐05 10 ) ض،ط(  ينالحرف . إلى مدرستي
  ونوادر طرائف
  العروبة

 بالدي عمان: الّدرس الّثاني
 نص رحلة السندباد الثامنة

 Nov‐17‐12 11 )ظ، ع ( الحرفين  .إلى مدرستي

 ا للمعوقين العمانية لجمعية
الصمت "مؤتمر األطفال العرب االستماع   عمان فتية إلى

 "أنجاه

 Nov‐17‐19 12 ) غ،ف ( الحرفين  . الھدية

 عوقب كيف -)زيد بن أسامة(  القائد الفتى
 حارتنا القديمة: الّدرس الّثالث  )استماع( السارق

 **Nov‐17‐26 13 ) ق، ك ( الحرفين  .الھدية

  اإلسالم والمحافظة على البيئة المنھاج خارج من إثرائي نص
 )قصة ورقة ( نص  "النظافة" نشيد 

 *Dec‐17‐03 14 )ل،م  ( الحرفين  . الفحص الطبي
  الحيوية المضادات

  )وسلم عليه هللا صلى(  الرسول مدح في
الّرسول ال يرّد (استماع / المحور الّثالث 

  )سائال
  غالف قّصة: مستند بصريّ 

 عمر يتفّقد الّرعّية: األّولالّدرس 

 Dec‐17‐10 15 ) ھـ –ن ( الحرفين  الفحص الطبي

 "حكم وأمثال"المحفوظات   -النباتات    المنھاج خارج من إثرائي نص ً : مراجعة  )نشيد حاسوب ( مراجعة   Dec‐17‐17 16 ) ي -و ( الحرفين  . أحسنت صنعا

HOLIDAY  - ة أسبوعينإجاز  21-Dec-17 
06-Jan-18 

  المضادات الحيوّية
 نشيد أنا ال أعرف الكسل   -قيمة العمل    في مدح الّرسول: المحفوظة الرابعة*   نصيحة أب : الّدرس الّثاني  ) نشيد حاسوب ( مراجعة 

 Jan‐18‐07 1  مراجعة عامة . عالٌء والعصفور

  في مدح الرسول: المحفوظة الرابعة* 
 Jan‐18‐14 2 أسرة بدر: الدرس األول / المحور األول  .عالٌء والعصفور .نص إثرائي من خارج المنھاج 

  ليتنا كنا معكم
  ابن النفيس: نص االستماع الرابع

من القصيدة الزينبية: اقرأ واستمتع  "معرفة هللا" نشيد   -حصن جبرين     مّخ الوعل: الّدرس الّثالث
 نص الماء ليس بعيدا

 Jan‐18‐21 3 يوم جميل: الدرس الثاني  . أنا الماء

 Jan‐18‐28 4 يوم العيد: الدرس الثالث  .أنا الماء  نص إثرائي من خارج المنھاج 
  مفھوم الحرية

أضحى اإلسالم لنا دينا: النشيد األول*   "رضي هللا عنه"جود عثمان     المحور األّول -الجزء الّثاني 
  استماع - )14- 23(سورة اإلسراء
 ابنيإلى : الّدرس األّول

 Feb‐18‐04 5 .حكايات جدتي: الدرس الرابع  . يوٌم في السوق

  مخاطر الّنفايات على البيئة
الممرضة: المحفوظة األولى*   "أبناء المدارس" نشيد    -عادة حسنة     

 نص جدك والبحر صديقان
 
 

 Feb‐18‐11 6 مراجعة عامة . مراجعة الثعلب والغراب

  اإليثار نص إثرائي من خارج المنھاج
 أكلت يوم أكل الثور األبيض"االستماع 

 كلّنا شرطة: الّدرس الّثاني

  :الدرس األول / المحور الثاني  . ليلى والوطن الصغير
 بيتنا الجميل  

7 18‐Feb‐18 

  المرأة في اإلسالم
حوت سّيدنا يونس : نص االستماع األّول *

 "آيات من سورة البقرة"  -نصائح طبيب   عليه الّسالم
 Feb‐18‐25 8 مطر ، مطر: الدرس الثاني  .ليلى والوطن الصغير

  االدخار
 حّق أّمي:الّدرس الّثالث اليمامة والّصّياد: النشيد الّثاني*   مراجعة نشيد نداء الفراشة 

 
 نص أي العشين أقوى؟

 Mar‐18‐04 9 منذر يلعب : الدرس الثالث  . مدينتي

 نص إثرائي من خارج المنھاج
 "ھيا بنا للعلم"نشيد   -حياة  الماء 

 Mar‐18‐11 10 مزرعة جدي: الدرس الرابع  .مدينتي
  من غرائب الحيوانات

 مملكة عجيبة: الّدرس األّول/ المحور الّثاني  أّيام الّطفولة: المحفوظة الثانية*   Mar‐18‐18 11 مراجعة عامة . عمان المجد

HOLIDAY  25 إجازة أسبوع واحد-Mar-18 

  دور العرب في التقدم العلمي
 "حريتي " نشيد   -جولة خليجية   مضار الّتدخين : النشيد الثالث*  : الدرس األول / المحور الثالث / الجزء الثاني  .خبأت وجھي بين ثيابھا نص أي العشين أقوى؟ رحلة: الّدرس الثّاني 

 مدرستي
1 01‐Apr‐18 



 *Apr‐18‐08 2 علم بالدي : الدرس الثاني  .درس خبأت وجھي بين ثيابھاتكملة   نص إثرائي من خارج المنھاج
رجع بخفي " االستماع   -األم الصابرة    نص إثرائي من خارج المنھاج

 "حنين  ھو العلم: الّدرس الثّالث
 Apr‐18‐15 3 أحبھا : الدرس الثالث  . كبرت معنا الصداقة*

  عبد الرحمن بن عوف
 ابنتي يا: المحفوظة الثالثة

 نص جحا والدينار
 

 Apr‐18‐22 4 صديقتي العجيبة: الدرس الرابع  . تكملة درس كبرت معنا الصداقة*

  القمر الصناعي يتحّدث عن نفسه
 اإلسعافات األولّية: نص االستماع الثالث

  مزارع تربية األسماك
 "أنا في الدين إنسان" نشيد    )صنع طائرة ورقيّة(استماع:المحور الثّالث

  لعبة من التّراث العمانيّ : مستند بصرّي مسموع
 عندما كنت صغيرا:الّدرس األّول

 Apr‐18‐29  مراجعة عامة . لوال الجار: مراجعة *

 نص إثرائي من خارج المنھاج
  من أحاديث رسول هللا" - طلب الرزق  

  جماعة الصحة المدرسية "صلى هللا عليه وسلم
 

 May‐18‐06 5 .قطرة  ماء: الدرس األول : الرابعالمحور  . صحتنا وسالمة غيرنا*

  )جامع السلطان قابوس األكبر( معلم من بالدي 
"   - شاعر من عمان "سليمان والھدھد"نشيد  تحية إلى الجندي العمانيّ : المحفوظة الرابعة* 

 كان شھرا كالحلم: الّدرس الثّاني "الشيخ عبد هللا بن علي الخليلي
 دعيني ألعب:  مراجعة نشيد 

 May‐18‐13 6 .حديث األصدقاء: الدرس الثاني  . لن أتركھا تقضي عليك*

 May‐18‐20 7 .نلعب الغميضة: الدرس الثالث  . مدينة الصحة* نص إثرائي من خارج المنھاج
  المحراث: أقرأ وأستمتع*  -العمل اليدوي 

   .في العمل كرامة: نص االستماع الرابع*
محمية جبل " صديقينبين " المحفوظات 

 مراجعة عامة -سمحان 
 العب بالّرمل: الّدرس الثّالث

 May‐18‐27 8 طحين على وجھي: الدرس الرابع  أصدقائي الحواس *

 Jun‐18‐03 9 .مراجعة عامة مراجعة عامة .أنا الفتى النظيف مراجعة عامة  مراجعة عامة -نص إثرائي 

 
 أسبوع قصير  *

 .تغييرات في الكتب المدرسية ؛ سيتم تحديث الخطط السنوية بشكل مستمر في الموقعمالحظة في حال وجود 
 


