
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34exam                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة االمتحانات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34exam2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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بية والتعليم  وزارة التر
بوي  المديرية العامة للتقويم التر

ن )الخامس و السادس(   جدول امتحان الصفي 
 إمتحانات نهاية العام 

 2021/ 2020 للعام الدراس  
 

 التاري    خ  اليوم 
 وقت اإلجابة 

 إل   من  المواد  زمن اإلجابة 
 س د س د

 الرياضيات   ساعة 9 - 8 - 6\6\2021م األحد 
يناألثن  التربية االسالمية ساعتان 10 - 8 - 7\6\2021م 

 اللغة العربية  ساعتان 10 - 8 - 8\6\2021م الثالثاء 
 اللغة اإلنجليزية  ساعة ونصف  9 30 8 - 9\6\2021م األربعاء 
االجتماعية الدراسات  ساعة ونصف  9 30 8 - 10\6\2021م الخميس  

سبوع ( إجازة نهاية األ2021/ 6/ 12-11الجمعة والسبت )  

 العلوم ساعة 9 - 8 - 13\6\2021م األحد 
 

 يعتمد 

 مدير المدرسة 

 

 تية  ول المدارس األ جد

 للتعليم األساس   ذات الصواري مدرسة  مدرسة  روضة المعارف للتعليم األساس  
 للتعليم األساس  الجنان مدرسة   للتعليم األساس   الطحايممدرسة  
 للتعليم األساس   المكارممدرسة   للتعليم األساس   برة بنت الحارثمدرسة 
 للتعليم األساس   الخباب بن األرثمدرسة   للتعليم األساس   الرساج المنت  مدرسة  
 للتعليم األساس  وادي بنن  جابر  مدرسة  للتعليم األساس   الخويمةمدرسة  
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 سلطنة عمان 
بية والتعليم  وزارة التر

بوي  المديرية العامة للتقويم التر
ن )الساجدول امتحان   بع والثامن( الصفي 

 إمتحانات نهاية العام 
 2021/ 2020 للعام الدراس  

 

 التاري    خ  اليوم 
اإلجابة وقت   

 إل   من  المواد  زمن اإلجابة 
 س د س د

 الرياضيات   ساعة 9 - 8 - 6\6\2021م  األحد 
 التربية االسالمية ساعتان 10 - 8 - 7\6\2021م األثنين
 اللغة اإلنجليزية  ساعتان 10 - 8 - 8\6\2021م الثالثاء 
 اللغة العربية  ساعتان 10 - 8 - 9\6\2021م األربعاء 
 الدراسات االجتماعية  ساعة ونصف  9 30 8 - 10\6\2021م الخميس

( إجازة نهاية األسبوع 2021/ 6/ 12-11الجمعة والسبت )  

 العلوم ساعة 9 - 8 - 13\6\2021م  األحد 
 

 
 يعتمد 

 مدير المدرسة 

 تية  لمدارس األ ا  ولجد

 للتعليم األساس   ذات الصواري مدرسة  مدرسة  روضة المعارف للتعليم األساس  
 للتعليم األساس  الجنان مدرسة   للتعليم األساس   الطحايممدرسة  
 للتعليم األساس   المكارممدرسة   للتعليم األساس   برة بنت الحارثمدرسة 
 للتعليم األساس   الخباب بن األرثسة  مدر  للتعليم األساس   الرساج المنت  مدرسة  
 للتعليم األساس  وادي بنن  جابر  مدرسة  للتعليم األساس   الخويمةمدرسة  
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 سلطنة عمان 
بية والتعليم  وزارة التر

بوي  المديرية العامة للتقويم التر
ن )  ( التاسعجدول امتحان الصفي 

 إمتحانات نهاية العام 
 2021/ 2020 للعام الدراس  

 

ري    خ تاال اليوم   

 وقت اإلجابة 

 إل   من  المواد  زمن اإلجابة 
 س د س د

 الرياضيات   ساعة 9 - 8 - 6\6\2021م  األحد 
 التربية االسالمية ساعتان 10 - 8 - 7\6\2021م األثنين
 أحياء  ساعة ونصف  9 30 8 - 8\6\2021م الثالثاء 
 اللغة العربية  ساعتان 10 - 8 - 9\6\2021م األربعاء 

ميسالخ  الدراسات االجتماعية  ساعة ونصف  9 30 8 - 10\6\2021م 
( إجازة نهاية األسبوع 2021/ 6/ 12-11الجمعة والسبت )  

 فيزياء  ساعة ونصف  9 30 8 - 13\6\2021م  األحد 
 اللغة اإلنجليزية  ساعتان 10 - 8 - 14\6\2021م األثنين
 كيمياء  ساعة ونصف  9 30 8 - 15\6\2021م  الثالثاء 

  يعتمد 

 مدير المدرسة 

 تية  ول المدارس األ جد

 للتعليم األساس   ذات الصواري مدرسة  مدرسة  روضة المعارف للتعليم األساس  
 للتعليم األساس  الجنان مدرسة   للتعليم األساس   الطحايممدرسة  
 للتعليم األساس   المكارممدرسة   للتعليم األساس   برة بنت الحارثمدرسة 
 للتعليم األساس   الخباب بن األرثمدرسة   للتعليم األساس   الرساج المنت  مدرسة  
 للتعليم األساس  وادي بنن  جابر  مدرسة  للتعليم األساس   الخويمةمدرسة  
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بية والتعليم  وزارة التر
بوي  المديرية العامة للتقويم التر
 جدول امتحان الصف العاش  

 إمتحانات نهاية العام 
 2021/ 2020 للعام الدراس  

 

وم الي  التاري    خ  
 وقت اإلجابة 

اإلجابة زمن   إل   من  المواد  
 س د س د

 الرياضيات   ساعتان ونصف  10 30 8 - 6\6\2021م األحد 
 التربية االسالمية ساعتان 10 - 8 - 7\6\2021م األثنين
 الدراسات االجتماعية  ساعتان 10 - 8 - 8\6\2021م  الثالثاء 
العربية اللغة  ثالث ساعات  11 - 8 - 9\6\2021م  األربعاء   

 اللغة اإلنجليزية  ساعتان ونصف  10 30 8 - 10\6\2021م  الخميس
( إجازة نهاية األسبوع 2021/ 6/ 12-11الجمعة والسبت )  

 العلوم ساعتان ونصف  10 30 8 - 13\6\2021م  األحد 
 

 يعتمد 

 مدير المدرسة 

 تية  ول المدارس األ جد

 للتعليم األساس   ذات الصواري مدرسة  ساس  مدرسة  روضة المعارف للتعليم األ 
 للتعليم األساس  الجنان مدرسة   للتعليم األساس   الطحايممدرسة  
 للتعليم األساس   المكارممدرسة   للتعليم األساس   برة بنت الحارثمدرسة 
 للتعليم األساس   الخباب بن األرثمدرسة   للتعليم األساس   الرساج المنت  مدرسة  
 للتعليم األساس  وادي بنن  جابر  مدرسة  للتعليم األساس   مةالخويمدرسة  
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 سلطنة عمان 
بية والتعليم  وزارة التر

بوي  المديرية العامة للتقويم التر
 جدول امتحان الصف الحادي عرس  

 إمتحانات نهاية العام 
 2021/ 2020 للعام الدراس  

 

 التاري    خ  اليوم 
 وقت اإلجابة 

 إل   من  المواد  زمن اإلجابة 
 س د س د

 ساعتان ونصف  10 30 8 - 6\6\2021م األحد 
البحتةالرياضيات   

 الرياضيات التطبيقية 
 التربية االسالمية ساعتان 10 - 8 - 7\6\2021م  األثنين

 8\6\2021م الثالثاء 
 الكيمياء  ساعتان ونصف  10 30 8 -
 الجغرافيا اإلقتصادية  ساعتان 10 - 8 -

 اللغة اإلنجليزية  ساعتان ونصف  10 30 8 - 9\6\2021م األربعاء 
 اللغة العربية  ثالث ساعات  11 - 8 - 10\6\2021م الخميس

( إجازة نهاية األسبوع 2021/ 6/ 12-11الجمعة والسبت )  

 ساعتان ونصف  10 30 8 - 13\6\2021م  األحد 
 الفيزياء 

 العلوم والتقانة 
 األثنين

 
 14\6\2021م

 األحياء ساعتان ونصف  10 30 8 -
 )الحضارة االسالمية( التاريخ  ساعتان 10 - 8 -

 ساعتان 10 - 8 - 15\6\2021م  الثالثاء 
 الدراسات االجتماعية 

)هذا وطني(    

 يعتمد 

 مدير المدرسة 

 تية  ول المدارس األ جد

 للتعليم األساس   ذات الصواري مدرسة  مدرسة  روضة المعارف للتعليم األساس  
 للتعليم األساس  الجنان مدرسة   للتعليم األساس   الطحايم  مدرسة
 للتعليم األساس   المكارممدرسة   للتعليم األساس   برة بنت الحارثمدرسة 
 للتعليم األساس   الخباب بن األرثمدرسة   للتعليم األساس   الرساج المنت  مدرسة  
 األساس   للتعليموادي بنن  جابر  مدرسة  للتعليم األساس   الخويمةمدرسة  

 


