
 

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 ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/417                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/om/417arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة شمال الباطنة اضغط هنا                                       

   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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م اظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼةم

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

مماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 

 
 ملحوظات

 ف الخامسالص  

مـمأوال:معفارتيميفماظؼراءة.
مـماحملورماألول:مضقؿيماإلغلاغقة.

مـميفمأؼامماظّشدة.2
مادلقزان.مـ0

ماحملورماظـاغي:مسؿانمورين.
مـمغصماالدؿؿاع:مبرغاعجمإذاسّيم)موالؼةمضرؼات(2
مـمغشأتي.م0
مـمأغشُدمواحػظ:مبالديمسؿان.3
مـمضراءاتي.م4

ماحملورماظـاظث:مأسؿالمومعفن.
مـمغصماالدؿؿاعمحوارمصقػّي.2
موماظؾقر.ماظّصيبـم0
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديمم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 

 
 ملحوظات

مـمأغشُدمواحػظ:محدؼثمغيّبمذرؼف3 
مـمضراءاتي.4

مثاغقا:معفارتيميفماظؽؿابة:
ماحملورماألول:مضقؿيماإلغلاغقة.

مـمخطماظـّلخ:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(2
مـماألغشطةماإلعالئّقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(مـمخطماظـّلخ:م)3
مـماإلسرابموماظؾـاءموماجلؿؾةماالمسقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(4

ماحملورماظـاغي:مسؿانمورين.
مـمخطماظـّلخ:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(2
مـماألغشطةماإلعالئّقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
مـماظػاسلمومادلػعولمبه:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(3

ماحملورماظـاظث:مأسؿالمومعفن.
مطماظـّلخ:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(ـمخ2
مـمخطماظـّلخ:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
مـمذؾهماجلؿؾة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(3
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابمماظؾغةماظعربقةمدلادةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديمم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 الصف السادس

مأوال:معفارتيميفماظؼراءة.
ماحملورماألول:ماألدرةموماجملؿؿع.

مـمعدرديتماألوىل.2
مـمضراءاتي.0
مـمعراجعةمومتؼوؼم.3

ماحملورماظـّاغي:ماظورن.
مذاغيت.ـميفماغؿظارم2
مـمضراءاتي0
معراجعةمومتؼوؼم.ممـ3

ماحملورماظـاظث:مُدغقاماظعؾوم:
مـماظـؼراتماظـالث.2
مـمضراءاتي0
معراجعةمومتؼوؼم.مـ3

مثاغقا:معفاراتيميفماظؽؿابة.
ماحملورماألول:ماألدرةموماجملؿؿع.

م.ـمخّطماظّرضعةم)مطمـمزم(2
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديمم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 الصف السادس

مـماألغشطةماإلعالئّقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
مـمخّطماظّرضعةم)معمـمغم(3
مـماألغشطةماظـّقوّؼةم)متطؾقؼاتم(4

ماحملورماظـّاغي:ماظورن.
مـمخّطماظّرضعةم)مفمـمقم(2
مـماألغشطةماإلعالئّقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
مـمخّطماظّرضعةم)مكمـمنم(3
ماألغشطةماظـّقوّؼةم)متطؾقؼاتم(ـم4
م

ماحملورماظـاظث:مُدغقاماظعؾوم:
مـمهم(مـمخّطماظّرضعةم)مم2
مـماألغشطةماإلعالئّقة:م)ممتارؼنمتطؾقؼّقةم(0
مـمخّطماظّرضعةم)ميمـمىم(3
مـماألغشطةماظـّقوّؼةم)متطؾقؼات4

م

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديمم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 س ابعالصف ال

ماظوحدةماألوىل.
مـماظدرسماظرابع:ماخلّط.2
مـماظدرسماخلاعس:ماظّؿعؾري.0

ماظوحدةماظـّاغقة:
مـماظدرسماظرابع:ماخلّط.2

ماظـّاظـة.ماظوحدة
مـماظدرسماظرابع:ماخلّط.2
مـمغّصماالدؿؿاعماألول:مدلنماظؽـز؟0

ماظوحدةماظرابعة.
مـماظدرسماظرابع:ماخلّط.2

ماظوحدةماخلاعلة.
مـماظدرسماظرابع:ماخلّط.2
مـمغّصماالدؿؿاعماظـّاغي:معؾحماظطعام.0

ماظوحدةماظّلاددة.م
مـماألغشطةماإلعالئّقة:معراجعةمسالعاتماظرتضقم:.م:م،م؛2
مـماظدرسماظرابعماخلّط.0
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 س ابعالصف ال

ماظوحدةماظّلابعة.
مـماظدرسماظرابعماخلّط.2
مـمغّصماالدؿؿاعماظـّاظث:ماجلوالتماظّلاعقة.0

ماظوحدةماظـّاعـة.
مـماظدرسماظرابعماخلّط.2

ماظوحدةماظّؿادعة.م
مـماظدرسماظرابعماخلّط.2
مـمغّصماالدؿؿاعماظرابع:معشروعمدـد.0

م

 امنالصف الث  

ماظوحدةماألوىل.
مـميفمادلعفمموماظدالظة:مأدرةميفماظعقد.2

ماظوحدةماظـّاغقة:
مـمغّصماالدؿؿاع:مجقاموماظّشؿعة.2

ماظوحدةماظـّاظـة.
مـماظـّصماألدبي:مسفد.2

ماظوحدةماظرابعة.م
مـماألغشطةماإلعالئّقة:مسالعاتماظرتضقم:م"مم"م)م(م...م.2
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ممشالماظؾارـةاظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةمادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

م

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 لث امنالصف ا

مـمغّصماالدؿؿاع:ماهلدّؼة.0
ماظوحدةماخلاعلة.

مـماظؼراءة:مضقؿةماظوضت.2
ـماظدرسماظـّاظث:ماألغشطةماإلعالئّقة:متطؾقؼاتمسؾىماحلروفماظيتم0

مُتـطقمومالمُتؽؿبموماحلروفماظيتمُتؽؿبمومالمُتـطق.
ماظوحدةماظّلاددة.

مـماظدرسماظرابع:متعؾريمذػوّي.2
مـمغّصماالدؿؿاع:مصربمومأعاغة.0

ماظوحدةماظّلابعة.
مأعلمومأمل.مـماظؼراءة:2

ماظوحدةماظـّاعـة.
مطؿابي:معلرحقةمتعؾريـم2
مـماظدرسماخلاعس:ماظـّصماألدبّي:مساضؾةماظواذي.0
م

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابمماظؾغةماظعربقةمدلادةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

م

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 لث امنالصف ا

ماظوحدةماظّؿادعة.
مـماألغشطةماإلعالئّقة:متطؾقؼاتمسؾىماهلؿزةمادلؿودطةمسؾىمغربة.2
مـمتعؾري:معؼال.0
مـمغّصماالدؿؿاع:ماظؼـاع.3

ماظوحدةماظعاذرة.
ماظؼراءة:مجابرمبنمزؼد.ـم2
مـماظدرسماظرابع:متعؾريمذػوّي0
مـماظـّصماألدبّي:مذدومرائر.3
م

م

 الصف الت اسع

ماظوحدةماألوىل.
مـميفمادلعفم:مادلعفممادلكؿص.2

ماظوحدةماظـّاغقة.
مـمغّصماالدؿؿاع:مسؿانمجوػرةمجزؼرةماظعرب.2

م

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 لت اسعالصف ا

ماظوحدةماظـّاظـة.
مـماظؼراءة:مادلؿـيب.2

ماظوحدةماظّرابعة.
مـمغّصماالدؿؿاع:معرؼمماظّصـاع.2

ماظوحدةماخلاعلة.
ـماألغشطةماإلعالئّقة:متطؾقؼاتمسؾىمردمماهلؿزةمادلؿطرصةمومطؿابةم2

ماألظفمأواخرماألمساء.
ماظوحدةماظّلاددة.

مـمغّصماالدؿؿاع:مسؾمماآلثارميفمسصرماظػضاء.2
ماظوحدةماظّلابعة.

متؽون؟مأؼنم_ـماظـّصماألدبّي:مأباممتام2
ماظوحدةماظـاعـة.

مـماألغشطةماظـّقوّؼةموماظّصرصّقة:معراجعةمدلامدؾؼتمدرادؿه.2
مـماألغشطةماإلعالئّقة:متدرؼؾاتمسؾىمسالعاتماظرتضقم0
مـمغّصماالدؿؿاع:ماظرازي.3

م

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–اإلغلاغقةمضلمماظعؾومم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 لعاشرالصف ا

ماحملورماألول:ماظورن.
مـماظوحدةماظـّاغقة:مغّصماالدؿؿاع:معنمعؽارمماألخالق.2

م:مضضاؼامععاصرة.اظـّاغياحملورم
مـماظوحدةماظـّاغقة:مغّصماالدؿؿاع:ماجلؿالموماظػن.2

ماحملورماظـّاظث:ماظعؿلموماظّصـاسات.
مـماظوحدةماظـّاغقة:مغّصماالدؿؿاع:مضصة:مإظقكماجلوابمؼامُبين.2
م
م

م

 الص ف الحادي عشر

مأوال:مطؿابمادلؤغس.
ماظؾابماألول:ماألدبموماظـّصوص:

مـماحملورماظـّاغي.
مـمخصائصماظــرماظؼرآغي.2
مـمعنمدورةمؼودف.0

ماحملورماظـّاظث.
مـمخصائصماظغزلماحلضري.2
مـمسدعؿكمؼامضؾبمظؾشارمؼنمؼرد.م0

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

م

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 ص ف الحادي عشرال

ماحملورماظّرابع.
مـمضاضيماظؾصرة2
م

ماظؾابماظـّاغي:ماظـؼدماألدبّي
ماحملورماألول:

ماظعرب.ـمبداؼاتماظـّؼدماألدبّيمسـدم2
مـمغشأةماظـّؼدماألدبّيمسـدماظعرب.0
م
م

ماحملورماظـّاغي.
مـمرؾؼاتمصقولماظّشعراءمالبنمداّلمماجلؿقي.2
مـماظّشعرموماظّشعراءمالبنمضؿقؾة.0

ماحملورماظـّاظث.
م.ـمتدرؼبمسؾىمحتؾقلماظـّصماألدبي2

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 ادلواردماظؾشرؼةدائرةمتـؿقةم

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 ص ف الحادي عشرال

مـمحتؾقلمغّصمضاضيماظؾصرة.0
ماظؾابماظـّاظث:مادلطاظعة.

مـمغفضةماظّؿعؾقمميفمُسؿان.2
مـمعنمأجلمثؼاصةمإدالعّقةمععاصرة.0
مـمبنيماألجقال.3

ماظؾابماظّرابع:ماظّؿعؾري.
مـمطؿابةماخلامتة:مدورماظؼرآنماظؽرؼمميفماحلػازمسؾىماظُؾغة.2
مـماظّؿعؾريماظّلردّيماظوصػّي:مرحؾةمإىلماظّطؾقعة.0
مـمتعؾريمحوارّي:ماظعالضةمبنيماآلباءموماألبـاء.3
مـماظّؿعؾريماظّؿقؾقؾّي:مسالضةماظّشعرماجلاػؾّيمبؾقؽؿه.4
م

مثاغقا:مطؿابمادلػقد.
مأوال:ماظـّقوموماظصّّرف.

مـمعراجعة.2
مـماظّصػةمادلشؾفة.0
مـمسؿلماظّصػةمادلشؾفة3
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 ص ف الحادي عشرال

مثاغقا:ماظؾالشة.
مـمعراجعة.2
مـمسؾمماظؾقان.0
مـماظّؿشؾقه:معػفوعهمومأرطاغه.3

مثاظـا:ماظعروض.
مـمعراجعة.2
مـمحبرماظّطوؼل.0
مـمحبرماظؾلقط.3

مرابعا:معراجعة.
مـمغّصمتطؾقؼّي:مصواغقسماظظالم.2

م

 الص ف الث اني عشر

مأوال:مطؿابمادلؤغس.
ماظؾابماألول:ماألدبموماظـّصوص

ماحملورماظـّاظث:متطورماألذؽالماظّلردؼةميفماألدبماظعربّي
مـمأدبمادلؼاعات.2
مظؾفؿذاغي.مـمادلؼاعةماظؼرؼضقة0
مـمادلؼاعةماظّصقارؼةمظؾربواغي.3

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 الدروس المحذوفة

 
 الملحوظات

 ص ف الث اني عشرال

م.احملورماظّرابع:ماظؼعلميفماظـّؼاصةماظعربّقةماإلدالعّقة
مـمعصادرماظعؼلماظعربّي:مأغقسمعؼددي.2
مـمعنمدورةمصارر:مضرآنمطرؼم.0
مـماظّشكموماظقؼنيمظؾفاحظ.3

ماحملورماخلاعس:ماظزّّػدميفماألديماظعربّي.
ماظزّّػدميفماألديماظعربّي.مـ2
مـمشرورمادلطاعع:مأبوماظعؿاػقة.0

ماحملورماظّلادس:ماحلـنيمإىلماألورانمومرثاءمادلدن.
مـماحلـنيمإىلماألورانمومرثاءمادلدن.2
مـمخرابماظؼريوان.0

ماظؾابماظـّاغي:مادلطاظعة:مضضاؼامحضارؼةمومإغلاغّقة.
مـمادلرأةموماجملؿؿع.2
مواؼةمومتراث.ـمادلودقؼىماظّؿؼؾقدؼةمػ0
م

م

م
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ماظعاعةمظؾرتبقةمواظؿعؾقمممبقاصظةممشالماظؾارـةادلدؼرؼة

 دائرةمتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة

موحدةماّظؾغةماظعربقةم–ضلمماظعؾومماإلغلاغقةم

ماظػصلماألولعنمطؿابممدلادةماظؾغةماظعربقةادلوضوع:ماظدروسماحملذوصةم

ممم0202-0202ظؾعامماظدراديم

 
 فوفالص  

 
 المحذوفةالدروس 

 
 الملحوظات

 ص ف الث اني عشرال

مظؾابماظـّاظث:ماظّؿعؾري.ا
مـمعـففقةماظّؿعؾري.2
محتؾقلمصؼرةم)اظّزػدميفماألدبماظعربّي(مـ0
مـمتدرؼبمسؾىمحتؾقلمغّصمأدبّي.3
م

مثاغقا:مطؿابمادلػقد.
ماظؾالشة.

مـماخلرب:مأغواسه،مومأشراضه.2
ماظعروض.

مـمعراجعة2
مـمحبرماظواصر.0
 اظّرعلـمحبرم3

م

م
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