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  بسم ا الرمحن الرحيم 
  
  
  مكتب تطوير برامج احللقة األوىل من التعليم األساسي  املديرية العامة لتطوير املناهج  وزارة الرتبية والتعليم  سلطنة عمان  

  

 

 

 

  
 م٢٠١٢/ ٢٠١١الدراسي  مللعا

  

 النشرة التوجيهية  للمدارس املطبقة للمنهج التكاملي 
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  :مقدمةـ ١
  ....عزيزتي مديرة املدرسة،
  ...عزيزتي املعلمة األوىل،

  ....، عزيزتي املعلمة
و تضـافركم معنـا    بتعاونكمو. مليئا باجلد واالجتهاد عاما أن يكون راجني من العلي القديرهننئكم بالعام الدراسي اجلديد 

ومن أجل حتقيق ذلك نـود أن  .والذي بدوره يزيد من رفع املستوى التحصيلي للتالميذ،يتم حتقيق األهداف املرجوة بنجاح
  .  هذا العام ات لتكون حمل عنايتكم واهتمامكم خالل ممارستكم التدريسيةاإلرشادات والتوصي بعض نساهم بتقديم

  :ـ إرشادات عامة حول استخدام النشرات ٢
  .من قبل مديرة املدرسة  ـ تقرأ

  .ـ توزيعها على املعلمني األوائل وقراءهتا بدقة 
  .ـ توزيعها على مجيع املعلمني بواقع نسخة لكل معلم 

  .صاصة تخإني األوائل ومناقشة ما جاء يف النشرة كال يف جمال ـ يعقد اجتماع مع املعلم
  :إرشادات عامةـ ٣

وذلك م ٢٠١٠/٢٠١١من العام الدراسي للصف األول  اجلزء الثانيبستان املعرفة  كتاب إكمال ما تبقى من .١
 .لذلك احلايلبتخصيص الشهر األول من العام الدراسي 

والثاني وذلك عن طريق املعلمة األوىل مع معلماهتا وعرض تلك  وضع خطة زمنية لتنفيذ منهاج الصفني األول .٢
 .اخلطة واعتمادها من قبل املشرفة الرتبوية للمدرسة

متابعة تنفيذ اخلطة الزمنية املرفقة من قبل إدارة املدرسة واملعلمات األوائل، حبيث يتم تدارك أي تأخري أوال بأول  .٣
 . هناية العام الدراسيحتى ال يؤثر ذلك سلبا على إكمال املنهاج يف

 وتعويد التالميذ علىعن اللهجات الدارجة أو احمللية  واالبتعادالسليمة الفصحى التحدث باللغة العربية  أمهية .٤
 .النطق الصحيح للمصطلحات العلمية اجلديدة 

يف وقت  دون املستوى التالميذعن طريق حتديد دقيق ألسلوب التعامل مع وذلك إعداد خطة للمعاجلة الفردية  .٥
 .التالميذ  هلؤالءباملتابعة املستمرة  املعلمة واملعلمة األوىلاحلصة على أن تقوم 

بناء  التالميذحتسني مستوى تعلم   أثناء التعلم اليومي ، والعمل على  مستمر تكويين ممارسة عملية التقويم بشكل .٦
  والضعف لديهم ةمن جوانب القو على ما يتم اكتشافه
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، والعالجية املقرتحة اإلثرائية  واملتابعة ، وإشراكها يف تنفيذ الربامج التوجيه يف عملياتتفعيل دور األسرة  .٧
  .املنهج التكاملي وتزويدها مبعلومات دقيقة عن مدى تقدم أبنائها وعن الصعوبات اليت يواجهوهنا يف

نفوس التالميذ بأسلوب  االبتعاد عن التدريس عند تنفيذ لقاء الصباح وغرس القيم واالجتاهات االجيابية يف .٨
 .مسبق  إعدادحمبب ومشوق للتالميذ وتلقائي دون 

 .الغرفة الصفية داخل وخارجمراعاة خصائص املتعلمني الصغار  .٩
 .التدرج يف تدريس املخرجات حسب الدروس املوضوعة  .١٠
 .استخدام الوسائل واحملسوسات عند التدريس   .١١
ليمية والتعلمية وعدم اقتصار دوره على النقل من السبورة تفعيل دور املتعلم وجعله هو حمور العملية التع .١٢

  .فقط أو إىل دور املتلقي 
  :دراسي احلايل مع سنة الطباعةالكتب الدراسية املقررة للعام الـ ٤
  :الكتب الدراسية للصف األول )١
  مالحظات  سنة الطباعة  اسم الكتاب  م
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان احلروف اجلزء األول  ١
    م٢٠١١/٢٠١٢  ب بستان احلروف اجلزء الثانيكتا  ٢
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان األعداد  ٣
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء األول  ٤
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء الثاني  ٥
    م٢٠١١/٢٠١٢ Class book 1Aكتاب   ٦
    م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 1Aكتاب    ٧
    م٢٠١١/٢٠١٢  Class book 1Bكتاب    ٨
    م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 1Bكتاب    ٩

  :الكتب الدراسية للصف الثاني )٢
  مالحظات  سنة الطباعة  اسم الكتاب  م
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء األول  ١
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء الثاني  ٢
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء الثالث  ٣
    م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب بستان املعرفة اجلزء الرابع  ٤
    م٢٠١١/٢٠١٢ Class book 2Aكتاب   ٥
   م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 2Aكتاب    ٦
   م٢٠١١/٢٠١٢  Class book 2Bكتاب    ٧
   م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 2Bكتاب    ٨
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  :الكتب الدراسية للصف الثالث )٣ 
  مالحظات  سنة الطباعة  اسم الكتاب  م
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء األول  ١
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الثاني  ٢
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الثالث  ٣
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الرابع  ٤
    م٢٠١١/٢٠١٢  ١كتاب التلميذ للرياضيات للصف الثالث ج   ٥
    م٢٠١١/٢٠١٢  ٢للرياضيات للصف الثالث ج كتاب التلميذ   ٦
   م٢٠١١/٢٠١٢ Class book 3Aكتاب   ٧
   م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 3Aكتاب    ٨
   م٢٠١١/٢٠١٢  Class book 3Bكتاب    ٩

   م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 3Bكتاب    ١٠

  :الكتب الدراسية للصف الرابع  )٤
  مالحظات  سنة الطباعة  اسم الكتاب  م
   م٢٠١١/٢٠١٢  بوع املعارف اجلزء األولكتاب ين  ١
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الثاني  ٢
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الثالث  ٣
   م٢٠١١/٢٠١٢  كتاب ينبوع املعارف اجلزء الرابع  ٤
    م٢٠١١/٢٠١٢  ١ج الرابع كتاب التلميذ للرياضيات للصف   ٥
    م٢٠١١/٢٠١٢  ٢للصف الرابع ج  كتاب التلميذ للرياضيات  ٦
   م٢٠١١/٢٠١٢ Class book 4Aكتاب   ٧
   م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 4Aكتاب    ٨
   م٢٠١١/٢٠١٢  Class book 4Bكتاب    ٩

    م٢٠١١/٢٠١٢  Skills book 4Bكتاب    ١٠
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  :األدلة) ٥
  مالحظات  سنة الطباعة  اسم الكتاب  م
استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  دليل املعلمة لكتاب بستان احلروف  ١ الدراسي  مت  العام    ٢١٠/٢٠١١يف 
استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  دليل املعلمة لكتاب بستان األعداد  ٢ الدراسي  مت  العام   ٢١٠/٢٠١١يف 

استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  ١دليل املعلمة لكتاب بستان املعرفة للصف األول ج  ٣ الدراسي  مت  العام   ٢١٠/٢٠١١يف 

استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  ٢املعرفة للصف األول ج دليل املعلمة لكتاب بستان  ٤ الدراسي  مت  العام   ٢١٠/٢٠١١يف 

  م٢٠١١/٢٠١٢  ١دليل املعلمة لكتاب بستان املعرفة للصف الثاني ج  ٥

  م٢٠١١/٢٠١٢  ٢دليل املعلمة لكتاب بستان املعرفة للصف الثاني ج  ٦

  م٢٠١١/٢٠١٢  ٣دليل املعلمة لكتاب بستان املعرفة للصف الثاني ج  ٧

  م٢٠١١/٢٠١٢  ٤للصف الثاني جبستان املعرفة دليل املعلمة لكتاب   ٨

  م٢٠١١/٢٠١٢ ١للصف الثالث جينبوع املعرف دليل املعلمة لكتاب   ٩

  م٢٠١١/٢٠١٢ ٢للصف الثالث جينبوع املعارف دليل املعلمة لكتاب   ١٠

  م٢٠١١/٢٠١٢ ٣للصف الثالث جينبوع املعارف دليل املعلمة لكتاب   ١١

   م٢٠١١/٢٠١٢  ١كتاب املعلمة للرياضيات للصف الثالث ج  ١٢

   م٢٠١١/٢٠١٢  ١كراسة التمارين مع اإلجابات للصف الثالث ج  ١٣

   م٢٠١١/٢٠١٢  ٢كتاب املعلمة للرياضيات للصف الثالث ج  ١٤

   م٢٠١١/٢٠١٢   ٢كراسة التمارين مع اإلجابات للصف الثالث ج  ١٥

  م٢٠١١/٢٠١٢ ٤ملعارف للصف الثالث جدليل املعلمة لكتاب ينبوع ا  ١٦

   م٢٠١١/٢٠١٢  ١كتاب املعلمة للرياضيات للصف الرابع ج  ١٧

   م٢٠١١/٢٠١٢  ١كراسة التمارين مع اإلجابات للصف الرابع ج  ١٨

استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  للصف األول 1Aدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ١٩ الدراسي  مت  العام   ٢١٠/٢٠١١يف 

استالمه م٢٠١١/٢٠١٢  للصف األول 1Bة للغة اإلجنليزية دليل املعلم  ٢٠ الدراسي  مت  العام   ٢١٠/٢٠١١يف 

  م٢٠١١/٢٠١٢  للصف الثاني 2Aدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢١

  م٢٠١١/٢٠١٢ للصف الثاني 2Bدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢٢

  م٢٠١١/٢٠١٢ للصف الثالث 3Aدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢٣

  م٢٠١١/٢٠١٢ للصف الثالث 3Bدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢٤

  م٢٠١١/٢٠١٢ للصف الرابع 4Aدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢٥

  م٢٠١١/٢٠١٢ للصف الرابع 4Bدليل املعلمة للغة اإلجنليزية   ٢٦
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  :املعدلة ـ املواضيع ٥
  ."ال حيب املسرفني كلو واشربوا وال تسرفوا إنه:"لية التا باآلية اآليةتغري  ٢٠٦لصفحة كتاب بستان املعرفة للصف الثاني اجلزء األول ا -

  ".إسراف" كلمةاحلديث ب يف" سرف"تغري كلمة  ٢١٩كتاب بستان املعرفة للصف الثاني اجلزء األول الصفحة  -

  .بعض البنود إليهااملنفصلة مضاف ستكون نفس استمارة مدارس التعليم األساسي للمناهج  اإلشرافيةاستمارة الزيارة  -

  .مت تعديل حتضري الدروس ليصبح حسب املرفق ،لذا نرجو االلتزام بإستخدامة -

  
  دفرت حتضري الدروس

احلال بالنسبة ال بد أن خيطط له ختطيطا جيدا أو مسبقا من مجيع اجلوانب، وكذلك هو إن أي عمل من األعمال يرغب صاحبه يف إجناحه 
بثقة وروح معنوية ط له ميثل منهجا وأسلوبا وطريقة حيقق االرتقاء بعملية التعليم ويعني املعلم يف مواجهة املواقف التعليمية للتدريس فاخلطي

  :عالية، كما يعنيه يف تنظيم ما يقوم به من جهود من أجل مصلحة التالميذ، وتنبثق هذه األمهية يف كونه

  .جيعل عمل املعلم منظما ومرتبا -
  .ء املعلم بعيدا عن االرجتالية العشوائيةجيعل أدا -
  .يقود املعلم إىل تنظيم عناصر درسه وشرحها وتوضيحها بطريقة منظمة وميسرة -

  .جيعل املعلم واعيا ومدركا للمواقف اليت تواجهه أثناء الدرس أو يتنبأ هبا وبالتايل يعمل على تالفيها أو احلذر من الوقوع فيها -

كم خمططا لتنفيذ درس ليكون أمنوذجا للمعلمة لتخطيط دروسها كتابيا والذي نأمل أن يكون معينا هلا يف التخطيط لويف هذه النشرة نرفق 
  ).مرفق(لهذه الدروس الذهني
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  " ؟؟ ..ماذا نفعل "خمطط تنفيذ درس 
  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  اليوم

            التاريخ

            رقم النشاط

  :سري األنشطة

ترتيب 
  النشاط

  تفصيل النشاط
  مالحظات  التقويم 

  مدة التنفيذ+اليوم السابع   مدة التنفيذ+اليوم السادس   مدة التنفيذ+اليوم اخلامس   مدة التنفيذ+اليوم الرابع   مدة التنفيذ+اليوم الثالث   مدة التنفيذ+اليوم الثاني    مدة التنفيذ+ اليوم األول   

١  

سيكلف التالميذ حبفظ السورة     أفهم وأحفظ  أفهم وأحفظ  أفهم وأحفظ  أفهم وأحفظ  أفهم وأحفظ  أفهم وأحفظ  فظأفهم وأح  البند
ويبدأ االستماع لتالوهتم من 

االستماع إىل - اليوم الثالث
جمموعة من التالميذ وطرح 
بعض األسئلة للتحقق من 

االستماع إىل جمموعة من - الفهم
التالميذ وطرح بعض األسئلة 

رقم 
النشاط 
  وبيانه

قراءة سورة الضحى غيبا   د٢٥فهم سورة الضحى   د٣٥تالوة سورة الضحى 
  د١٠

قراءة سورة الضحى غيبا 
ى غيبا قراءة سورة الضح  د١٠قراءة سورة الضحى غيبا   د١٠قراءة سورة الضحى غيبا   د١٠

    د١٠

٢  

    اخلط  أستمع وأجيب  أستكشف  أستكشف  أستكشف  عني على النص  لوحة احملادثة  البند

رقم   
النشاط 
  وبيانه

أناقش النص ) ب(نشاط  د٢٠لوحة حمادثة الدرس 
  د١٠

حتديد األطوال )٤(نشاط
  د٣٠بالقياس والتقدير 

استقصاء )٥(نشاط
خصائص بصمات األصابع 

  د٤٠

تصنيف اخلصائص )٦(نشاط
املشرتكة واملختلفة بني الناس 

  د١٥
نشاط الكتابة خبط النسخ   د٣٥نشاط عالء والعصفور 

    د٢٠



 

٨ 

 

ترتيب 
  النشاط

  تفصيل النشاط
  مالحظات  التقويم 

  مدة التنفيذ+اليوم السابع   مدة التنفيذ+اليوم السادس   مدة التنفيذ+اليوم اخلامس   مدة التنفيذ+اليوم الرابع   مدة التنفيذ+اليوم الثالث   مدة التنفيذ+اليوم الثاني    مدة التنفيذ+ اليوم األول   

٣  

ــ  أطبق  أطبق  أستكشف  أستكشف  عني على النص  النص القرائي  البند ــــ ــــــ ـــــ     ــــــ

رقم   القراءة األوىل
النشاط 
  وبيانه

أناقش النص ) ج(نشاط   د٢٠قراءة االستماع 
  د٣٥

نواع السعفيات أ) ٧(نشاط
  د١٥

املقارنة بني )٨(نشاط 
املنتجات الصناعية 

واملنتجات احلرفية املصنوعة 
  د١٠من اخلامات الطبيعية 

التعرف على ) ٣(نشاط
    د١٠أنشطة إضافية   د١٥اخلص النص )٧(نشاط   د٢٠الشعوب من خالل اللباس 

٤  

    ماذا تعلمت؟  أطبق  أطبق  أستكشف  أطبق  أعرب بأسلوبي  النص القرائي  البند

رقم   القراءة الثانية
النشاط 
  وبيانه

استكمال قصة )١(نشاط   د٣٥القراءة اجلهرية 
  د٢٠من خالل صور 

صور ألنواع من ) ١(نشاط
السعفيات واستخداماهتا 

  د٢٠

توظي)ب(اجلزئية)٩(نشاط
  د١٠ف صيغ األفعال يف مجل 

السلوك اإلسالمي ) ٤(نشاط
    د٢٠نشاط التقييم الذاتي   ءاإلمال)٨(نشاط  د١٥يف مواقف حياتية 

٥  

ــ  أصنع  أطبق  أستكشف  أستكشف  أعرب بأسلوبي  عني على النص  البند ــــ ــــــ ـــــ     ــــــ
ال يطلب إىل التلميذ التلخيص 

هنا إمنا يكون ذلك بعد النشاط 
  التايل مباشرة

رقم 
النشاط 
  وبيانه

معجمي الصغري )أ(نشاط
  د١٠

فهم قصة حكمة )٢(نشاط
ى ا علية الرسول صل

  د٥وسلم 

) أ(اجلزئية ) ٩(نشاط
تصنيف األفعال حبسب 

  د١٠صيغتها 

التمييز - اإلمالء)١٠(نشاط 
الشمسية )ال(بني
  د٢٠القمرية )ال(و

التمييز بني احلروف )٥(نشاط 
القمرية واحلروف الشمسية 

  د٢٠

صنع مروحة من )٢(نشاط
    د١٠أنشطة مراجعة   د١٥اخلوص 

٦  
ــ  اصنع  أطبق  همأف  أستكشف  أستكشف  البند ـــــــ ـــــ       ــــــ

رقم   
النشاط 
  وبيانه

اخلواص املرتبطة ) ٢(نشاط 
  د١٠بالعمر 

تعريف موقع ) ١(نشاط 
  د١٥احلجر األسود 

الرفق (حديث شريف 
  د١٠) باحليوان

من ) ١٣(اآلية)٦(نشاط 
  د١٠سورة احلجرات 

تصميم بطاقة )١(نشاط
 شخصية للرسول صلى ا

  د١٥علية وسلم 
      د٢٠العة إثرائية مط



 

٩ 

 

ترتيب 
  النشاط

  تفصيل النشاط
  مالحظات  التقويم 

  مدة التنفيذ+اليوم السابع   مدة التنفيذ+اليوم السادس   مدة التنفيذ+اليوم اخلامس   مدة التنفيذ+اليوم الرابع   مدة التنفيذ+اليوم الثالث   مدة التنفيذ+اليوم الثاني    مدة التنفيذ+ اليوم األول   

٧  
ــ   ـــــــ ـــــ ــ  أستكشف  ــــــ ـــــــ ـــــ ــ  ــــــ ـــــــ ـــــ ــ  ــــــ ـــــــ ـــــ ــ  ــــــ ـــــــ ـــــ       ــــــ

  
قياس األطوال ) ٣(نشاط   د١٠أنشطة إضافية   

      د١٥ة أنشطة إضافي  د١٠أنشطة إضافية   د٥أنشطة إضافية   د٣٥مطالعة إثرائية   د٢٠والكتلة 

٨  
ــ    البند ــــ ـــــ ــ  ــــــ ــــ ـــــ ــ      ــــــ ـــــــ ـــــ تراعى الفروق الفردية بني       ــــــ

رقم   التالميذ وتطبق حبسب احلاجة
      د١٠أنشطة مراجعة       د١٠أنشطة إضافية   د١٠أنشطة إضافية   النشاط 

  
األدوات 
واملواد 
  التعليمية

 قرص مدمج- جهاز العرض
السبورات -للقرآن الكريم
قصاصات - الصغرية

  .ورقية

أشرطة - جهاز العرض
-موازين قياس الكتلة- مرتية

  دفاتر التالميذ

صور - جهاز العرض
-مقص-لصق- لسعفيات

بطاقات -أشرطة مرتية
صورة احلمرة أو أي - ورقية

  نوع من العصافري مع أفراخها

قرص مدمج -جهاز العرض
- من سورة احلجرات) ١٣(لآلية

- أشرطة مرتية–ورقية  بطاقات
صور ألشخاص خمتلفني يف - موازين

- ورق مقوى- صفاهتم اجلسمية
مناذج -مناذج ملنتجات سعفية

-ملنتجات صناعة بالستيكية
–بودرة أطفال -كؤوس زجاجية

عدسات -حمارم ورقية مبللة
- أشرطة الصقة شفافة- مكربة

دفاتر –قطع بالستيكية سوداء 
  التالميذ

- قصص إثرائية- جهاز العرض
ور ألشخاص من جنسيات ص

- مناذج ألزياء بلدان-خمتلفة
صور - موازين-أشرطة مرتية

ألشخاص خمتلفني يف صفاهتم 
طول القامة،طول (اجلسمية

الذراع،طول القدم،الكتلة،لون 
ورق - )العينني،لون الشعر

  .بطاقات ورقية- مقوى

-خوص النخيل- جهاز العرض
ورق - عصى شوك النخيل

ة أقالم كتابة كبرية متعدد- مقوى
بطاقات - صمغ- األلوان
قرص مدمج -)٥- ١(األعداد 

السبورات - لنص االستماع
  .قصص إثرائية- الصغرية

سبورات  - جهاز العرض
      صغرية



 

١٠ 

 

  :ـ الوسائل التعليمية واألجهزة ٦
  املالحظات  الكمية  جهة اإلستالم  الصف  مسمى الوسيلة  م
  ٢١٠/٢٠١١تالمة يف العام الدراسي مت إس    خمازن املنطقة  األول  حزمة مواد الفصل لكتب التهيئة  ١

  ٢١٠/٢٠١١مت إستالمة يف العام الدراسي    خمازن املنطقة  األول  حزمة مواد الفصل ملادة اللغة االجنليزية  ٢

ــة    خمازن املنطقة  الثاني  حزمة مواد الفصل ملادة اللغة االجنليزية  ٣ ــل معلمـ ــة لكـ حزمـ
  الصف الثاني

  مجيع املناطق عدا حمافظة مسقط

ب املكتبــــــة الصــــــفية باللغــــــة   كتــــــ  ٤
نسخة من كل عنوان لكـل مدرسـة عـدا      عنوان ٥٠ خمازن املنطقة  الثاني  )مرفق(العربية

  حمافظة مسقط

كتــــــب املكتبــــــة الصــــــفية باللغــــــة      ٥
  )مرفق(العربية

عنــــــوان بواقــــــع  ٥٠  خمازن املنطقة  الثالث
  نسختني لكل عنوان

  :تسلم فقط ملدارس حمافظة مسقط التالية
  .األساسيعليم الواحة للت -
  .األساسيبوشر للتعليم  -
  .األساسياحلضارة للتعليم -
  .التوفيق للتعليم األساسي -
  .وادي حطاط للتعليم األساسي -
  .الغدير للتعليم األساسي -

ــة     ٦ ــاركية باللغـــ ــراءة التشـــ ــب القـــ كتـــ
  اإلجنليزية

   نسخة من كل عنوان لكل مدرسة  عناوين ٥ خمازن املنطقة  األول

نسخة من كل عنوان لكـل مدرسـة عـدا      عنوان ٥٦ خمازن املنطقة  الثاني  كتبة الصفية باللغة االجنليزيةكتب امل  ٧
  حمافظة مسقط

    
  
  
  
  



 

١١ 

 

  :األقراص املرنة*   
  املالحظات  الكمية  االستالمجهة   الصف  مسمى الوسيلة  م
قســــم تقنيــــة املعلومــــات   والرابع الثالث  نصوص االستماع  ١

  خمازن املنطقةأو
    لكل مدرسةنسختني 

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   األول  أنشودة احلروف  ٢
 أوخمازن املنطقة

يف العام الدراسي  استالمهمت  نسختني لكل مدرسة
٢١٠/٢٠١١  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   الثالث والرابع  أناشيد كتب ينبوع املعارف  ٣
 أوخمازن املنطقة

   نسختني لكل مدرسة

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   الثانياألول و  أناشيد كتب بستان املعرفة  ٤
 أوخمازن املنطقة

استالمه نسختني لكل مدرسة يف العام الدراسي  مت 
٢١٠/٢٠١١  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   ٤-١  تالوتي  ٥
 أوخمازن املنطقة

   نسختني لكل مدرسة

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   األول  pdfالكتب الدراسية على نظام    ٦
 أوخمازن املنطقة

استالمه نسختني لكل مدرسة يف العام الدراسي  مت 
٢١٠/٢٠١١  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   الثاني  pdfالكتب الدراسية على نظام    ٧
 أوخمازن املنطقة

   نسختني لكل مدرسة

+ 1Bأناشـيد ملــادة اللغــة اإلجنليزيــة     ٨
1A  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   األول
 أوخمازن املنطقة

استالمه نسختني لكل مدرسة ي يف العام الدراس مت 
٢١٠/٢٠١١  

+ 1Bملـادة اللغـة اإلجنليزيــة     اسـتماع   ٩
1A  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات   األول
 أوخمازن املنطقة

استالمه نسختني لكل مدرسة يف العام الدراسي  مت 
٢١٠/٢٠١١  

+ 2Bأناشـيد ملــادة اللغــة اإلجنليزيــة     ١٠
2A  

قســــم تقنيــــة املعلومــــات  الثاني
 أوخمازن املنطقة

   نسختني لكل مدرسة

+ 2Bملـادة اللغـة اإلجنليزيــة     سـتماع ا  ١١
2A 

قســــم تقنيــــة املعلومــــات  الثاني
 أوخمازن املنطقة

   نسختني لكل مدرسة

  

  



 

١٢ 

 

  :واألدوات جهزةاأل*
  املالحظات  جهة االستالم  واألدوات األجهزة  م

    خمازن املنطقة  بروكسيما لكل شعبة  ١
   خمازن املنطقة  جهاز حاسوب لكل شعبة  ٢
   خمازن املنطقة  بةمكتبة صفية لكل شع  ٣
   خمازن املنطقة  بساط واحد لكل شعبة  ٤
   خمازن املنطقة  شاشة عرض لكل شعبة  ٥
   خمازن املنطقة  مسندة خشبية للقراءة التشاركية يف كل شعبة  ٦
   خمازن املنطقة  وثيقة التقويم  ٧
   خمازن املنطقة  الكتاب التعريفي حول املنهج التكاملي  ٨
) مــادة اللغــة االجنليزيــة (التشــاركية  ةبــاســبورات صــغرية للكت  ٩

  للصفني الثالث والرابع
  مدارس حمافظة مسقط فقط  خمازن املنطقة

  
  :ـ أخرى ٧

  :اخلطة الدراسية 
 :اني اخلطة الدراسية للصفني األول والث

  يومياً) حصص  ٨( 
  النسبة املئوية  الساعات  عدد احلصص  املادة

  %٦٠  ١٤:٠٠  ٢٤  املادة  التكاملية 
  %٢٥  ٥:٥٠  ١٠  )دمج مفاهيم العلوم والرياضيات ( اللغة اإلجنليزية

  %٥  ١:١٠  ٢  الرياضة املدرسية 
  يقيةاملهارات املوس

  
٢.٥  ٠:٣٥  ١%  

  %٥  ١:١٠  ٢  الفنون التشكيلية 
  %٢.٥  ٠:٣٥  ١  تقنية املعلومات

  %١٠٠  ٢٣:١٠  ٤٠  اموع
  

  



 

١٣ 

 

  :اخلطة الدراسية للصف الثالث
  يومياً) حصص  ٨( 

  النسبة املئوية  الساعات  عدد احلصص  ادةامل
  %٤٥  ١٠:٣٠  ١٨  املادة  التكاملية 

  %١٥  ٣:٣٠  ٦  الرياضيات
  %٢٥  ٥:٥٠  ١٠  )دمج مفاهيم العلوم والرياضيات (اللغة اإلجنليزية 

  %٥  ١:١٠  ٢  الرياضة املدرسية 
  %٢.٥  ٠:٣٥  ١  املهارات املوسيقية

  %٥  ١:١٠  ٢  الفنون التشكيلية 
  %٢.٥  ٠:٣٥  ١  وماتتقنية املعل

  %١٠٠  ٢٣:١٠  ٤٠  اموع

  :اخلطة الدراسية للصف الرابع
  يومياً) حصص  ٨( 

  النسبة املئوية  الساعات  عدد احلصص  املادة
  %٤٥  ١٠:٣٠  ١٨  املادة  التكاملية 

  %١٥  ٣:٣٠  ٦  الرياضيات
  %٢٥  ٥:٥٠  ١٠  )دمج مفاهيم العلوم والرياضيات (اللغة اإلجنليزية 

  %٥  ١:١٠  ٢  درسية الرياضة امل
  %٢.٥  ٠:٣٥  ١  املهارات املوسيقية
  %٢.٥  ٠:٣٥  ١  الفنون التشكيلية
  %٥  ١:١٠  ٢  تقنية املعلومات

  %١٠٠  ٢٣:١٠  ٤٠  اموع
  
  
  
  
  
  



 

١٤ 

 

  :برنامج اليوم الدراسي
  زمن الفرتة  الفرتات  البيان  الوقت
  دقائق١٠    لقاء الصباح/ طابور الصباح   ٧:٢٠ -٧:١٠
  احلصة  الثانية   ٨:٤٠-٨:٠٥  دقيقة ٧٠  األوىل  األوىل احلصة   ٨:٠٠ -٧:٢٥
  احلصة الرابعة  ١٠:٠٠-٩:٢٥  دقيقة ٧٠  الثانية   احلصة الثالثة   ٩:٢٠-٨:٤٥

 دقيقة ٢٥  اسرتاحة  ١٠:٢٥-١٠:٠٠
  احلصة السادسة  ١١:٤٠-١١:٠٥  دقيقة ٧٠  الثالثة  احلصة اخلامسة  ١١:٠٠-١٠:٢٥
  احلصة الثامنة  ١:٠٠-١٢:٢٥ دقيقة ٧٠  لرابعةا  احلصة السابعة  ١٢:٢٠-١١:٤٥

  



 

١٥ 

 

  مرفق املكتبة الصفية للصف الثاني باللغة العربية
  اسم الكتاب  الرقم  اسم الكتاب  لرقما
  األمري احلزين   .٢  البقرة الغارقة   .١
  جحا والقمر   .٤  الزجاج املكسور   .٣
  سر امللك كيسار   .٦  الناسك والفأرة   .٥
  يامن  وخروف العيد   .٨  حكايات أمين   .٧
  :سلسلة أسامة يتعلم   .١٠  أسامة واملزهرية   .٩

  أسامة وعافور -
  أسامة واألرنب -
  أسامة يفكر -

  :سلسلة أصدقاء الطبيعة   .١٢  نزلة برد .١١
  قالت السحابة -
  الثعلب الغدار -
  املزارع الصغري -
  عودة الشمس -
  الزهرة البيضاء والفراشة -

  يف التعاون بركة   .١٤  رمضان كريم –أعيادي اجلميلة  - .١٣
  جدتي و احلاسوب   .١٦  ان والعرائسمحد .١٥
  قطرة ماء تروي قصتها   .١٨  "على شاطيء البحر"ميدو ولولو  .١٧
  الدئرة العجيبة   .٢٠  "طائرة ملونة يف السماء"ميدو ولولو  .١٩
  احلديقة النظيفة   .٢٢  "يف حيقة احليوان"ميدو ولولو  .٢١
  إهنم يلوثون البيئة   .٢٤  قطار اللعب .٢٣
  جزاء الصيادين   .٢٦  اجلوقة .٢٥
  املقالع   .٢٨  لغز معطف الفرو .٢٧
  الفيل األبيض   .٣٠  لويس برايل .٢٩
  الطمع ضر ومانفع   .٣٢  جحا والقاضي .٣١
  عربة ملن أعترب   .٣٤  جحا واحلمار .٣٣
  جزاء الغربان   .٣٦  جحا والقاضي الظامل .٣٥
  خدعة أمحد   .٣٨  جحا واخلامت .٣٧
  اخليط األمحر الالمع   .٤٠  مسمار جحا .٣٩
  احلمامة املفقودة   .٤٢  حكاية صيد مسك .٤١
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