
 

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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 عمان  سلطنة 
  وزارة التربية والتعليم  

 المديرية العامة للتقويم التربوي 
 

 والسادس(   )الخامسجدول امتحانات الصفوف  
 م 2021/ 2020  -هـ  1441/ 1440العام الدراسي   –الدور األول  

 

 

 المواد  زمن اإلجابة  وقت اإلجابة   التاريخ  اليوم  
 إلى  من  

 س  د  س  د 
  9 -  8 -  م2021/ 6/ 6 األحد

 ساعة واحدة 
 

 الرياضيات  
 

التربية   ساعتان    10 -  8 -  م2021/ 6/ 7 االثنين 
 اإلسالمية  

  9 -  8 -  م2021/ 6/ 8 الثالثاء  
 واحدة   عة سا 

 
 العلوم  

 
  9 -  8 -  م2021/ 6/ 9 األربعاء 

 ساعة واحدة 
 

 اللغة اإلنجليزية
 

الدراسات  ساعة واحدة  9 -  8 -  م2021/ 6/ 10 الخميس   
 االجتماعية  

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

 
 

 األحد 
   

 م2021/ 6/ 13
 

 
 - 

   
8 

 
 - 

   
10 

 
 ساعتان 

    

 
 بية  اللغة العر 

 

  – الموارد ة مدرس –رأس الحد  )مدرسة  االمتحاناترس المشتركة في إعداد خاص بالمداول جد*

   –مدرسة البندر الجديد  -حدةالمدرسة  –بنت عثمان  عائشة مدرسة   –مدرسة الرويس   -الفخرمدرسة 

  - األشخرةمدرسة  –أصيله مدرسة  –عاص هشام بن المدرسة   –السويح مدرسة  –عبدهللا بن جبير  مدرسة 
   الشكلة(ي وادمدرسة  –الجحلة وادي مدرسة   –مدرسة وادي سال 
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتقويم التربوي 
 

 والثامن ( جدول امتحانات الصفوف )السابع 
 م 2021/ 2020  -هـ  1441/ 1440العام الدراسي   –الدور األول  

 

 

 المواد  زمن اإلجابة  وقت اإلجابة   التاريخ  اليوم  
 إلى  من  

 س  د  س  د 
  10 -  8 -  م2021/ 6/ 6 األحد

 ساعتان  
 

 الرياضيات  
 

  10 -  8 -  م2021/ 6/ 7 االثنين 
 ساعتان   

 
 اللغة اإلنجليزية

    
  9 30 8 -  م2021/ 6/ 8 الثالثاء  

 ساعة ونصف  
 

 العلوم  
 

  10 -  8 -  م2021/ 6/ 9 األربعاء 
 ساعتان   

 
 التربية اإلسالمية  

 
الدراسات  ساعة ونصف  9 30 8 -  م2021/ 6/ 10 الخميس   

 االجتماعية  
 

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

 
 األحد 

   
 م2021/ 6/ 13

 
 - 

   
8 

 
 - 

   
10 

 
 ساعتان   

 
 اللغة العربية  

 

  – الموارد مدرسة  –رأس الحد  )مدرسة  االمتحاناترس المشتركة في إعداد خاص بالمدال وجد*

   –مدرسة البندر الجديد  -حدةالمدرسة  –بنت عثمان  عائشة مدرسة   –مدرسة الرويس   -الفخرمدرسة 

  - األشخرةمدرسة  –أصيله مدرسة  –عاص هشام بن المدرسة   –السويح مدرسة  –عبدهللا بن جبير  مدرسة 
   الشكلة(ي وادمدرسة  –الجحلة وادي مدرسة   –مدرسة وادي سال 
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتقويم التربوي 
 

 جدول امتحانات الصفوف )التاسع(
 م 2021/ 2020  -هـ  1441/ 1440العام الدراسي   –الدور األول  

 

 

 

 

 

 المواد  زمن اإلجابة  وقت اإلجابة   التاريخ  اليوم  
 إلى  من  

 س  د  س  د 
 الرياضيات   ساعة واحدة  9 -  8 -  م2021/ 6/ 6 األحد
التربية   ساعتان    10 -  8 -  م2021/ 6/ 7 االثنين 

 اإلسالمية  
 الفيزياء  ساعة واحدة  9 -  8 -  م2021/ 6/ 8 الثالثاء  

 
 األربعاء 

   
 م2021/ 6/ 9

اللغة   ساعة واحدة  9 -  8 - 
 اإلنجليزية

 الكيمياء  ساعة ونصف  12 -  10 30
 

 الخميس   
   

 م2021/ 6/ 10
الدراسات  ساعة واحدة  9 -  8 - 

 االجتماعية  
 األحياء  ساعة ونصف  12 -  10 30

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

 
اللغة   ساعتان    10 -  8 -  م2021/ 6/ 13 األحد 

 العربية  

  – الموارد مدرسة  –رأس الحد  )مدرسة  االمتحاناترس المشتركة في إعداد خاص بالمداول جد*

   –مدرسة البندر الجديد  -حدةالمدرسة  –بنت عثمان  عائشة مدرسة   –مدرسة الرويس   -الفخرمدرسة 

  - األشخرةمدرسة  –أصيله مدرسة  –عاص هشام بن المدرسة   –السويح مدرسة  –عبدهللا بن جبير  مدرسة 
   الشكلة(ي وادمدرسة  –الجحلة وادي مدرسة   –مدرسة وادي سال 
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 تربوي المديرية العامة للتقويم ال 
 

 (  العاشر جدول امتحانات الصفوف )  
 م 2021/ 2020  -هـ  1441/ 1440العام الدراسي   –الدور األول  

 

 

 

 المواد  زمن اإلجابة  وقت اإلجابة   التاريخ  اليوم  
 إلى  من  

 س  د  س  د 
  10 30 8 -  م2021/ 6/ 6 األحد

 ساعتان ونصف  
 

 الرياضيات 
   

التربية   ان   ساعت  10 -  8 -  م2021/ 6/ 7 االثنين 
 اإلسالمية  

  10 30 8 -  م2021/ 6/ 8 الثالثاء  
 ساعتان ونصف  

 
 العلوم  

 
الدراسات  ساعتان    9 -  8 -  م2021/ 6/ 9 األربعاء 

 االجتماعية  
اللغة   ساعتان ونصف    10 30 8 -  م2021/ 6/ 10 الخميس   

 اإلنجليزية   
 

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

 
 األحد 

   
 م2021/ 6/ 13

 
 - 

   
8 

 
 - 

   
11 

 
 ثالث ساعات 

 
 اللغة العربية  

 

  – الموارد مدرسة  –رأس الحد  )مدرسة  االمتحاناترس المشتركة في إعداد خاص بالمداول جد*

   –مدرسة البندر الجديد  -حدةالمدرسة  –ثمان بنت ع  عائشة مدرسة   –مدرسة الرويس   -الفخرمدرسة 

  - األشخرةمدرسة  –أصيله مدرسة  –عاص هشام بن المدرسة   –السويح مدرسة  –عبدهللا بن جبير  مدرسة 
   الشكلة(ي وادمدرسة  –الجحلة وادي مدرسة   –مدرسة وادي سال 
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 سلطنة عمان 
 وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتقويم التربوي 
  جدول امتحانات الصفوف ) الحادي عشر   (

 م 2021/ 2020  -هـ  1441/ 1440العام الدراسي   –الدور األول  

 المواد  زمن اإلجابة وقت اإلجابة التاريخ اليوم
 إلى من 

 س  د  س  د 
 الرياضيات البحتة  ساعتان ونصف  9 -  8 -  م2021/ 6/ 6 داألح 

 الرياضيات التطبيقية 
 الجغرافيا االقتصادية ساعتان  10 -  8 -  م2021/ 6/ 7 االثنين 

 المهارات الموسيقية  ساعتان     
 الكيمياء  ساعة واحدة 9 -  8 -  م2021/ 6/ 8 الثالثاء 
 اللغة اإلنجليزية ف ساعتان ونص  9 -  8 -  م2021/ 6/ 9 األربعاء

 الرياضة المدرسية ساعتان    1 -  11 - 
 اللغة العربية  ثالث ساعات  9 -  8 -  م2021/ 6/ 10 الخميس

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

 
 الفيزياء  ساعتان ونصف  10 30 8 -  م2021/ 6/ 13 األحد
 قانة العلوم والت  ساعتان ونصف  10 30 8 -  2021/ 6/ 14 األثنين 

 - 11  - 1  
 ساعتان 

الحاسوب في االتصاالت  
 واألعمال 

 األحياء  ساعتان ونصف  10 30 8 -  م2021/ 6/ 15 الثالثاء 
 - 11  - 1  

 ساعتان 
 التاريخ  

 اإلسالمية ( ) الحضارة  
  10 -  8 -  م2021/ 6/ 16 األربعاء

 ساعتان 
 الدراسات االجتماعية  

 ) هذا وطني ( 
   )مهارات(   لغة اإلنجليزية ال  ساعتان ونصف  1 -  10 30

 التربية اإلسالمية  ساعتان  10 -  8 -  م2021/ 6/ 17 الخميس
 الفنون التشكيلية  ساعتان  12 30 10 30

 – الموارد مدرسة  –د  رأس الح )مدرسة االمتحاناترس المشتركة في إعداد خاص بالمداول  جد*

 – مدرسة البندر الجديد  -حدةالمدرسة   –بنت عثمان  عائشةمدرسة    –مدرسة الرويس  -الفخرمدرسة 

 الشكلة( ي وادمدرسة   –الجحلة وادي مدرسة   –مدرسة وادي سال  - األشخرة مدرسة   –أصيله مدرسة  –عاص  هشام بن المدرسة   –السويح مدرسة  –عبدهللا بن جبير مدرسة 


