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 الخطة الدراسية

لتشغيل المدارس في السلطنة

فبراير 2022مخالل العام الدراسي 2023/2022م
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الأنبياء  اأ���س��رف  على  وال�����س��ام  وال�����س��اة  ال��ع��امل��ن،  Qب  هلل  احل��م��د 
واملرSسلن، Sسيدنا حممد وعلى اآله وUسحبه اأLمعن .. وبعد ،،،

للنظام  املعتمدة  الدQاSسية  للخطة  JوUسيف  على  الوKيقة  gذه  حتتوي 
التعليمي يف ال�سلطنة للعام الدQاSسي 2022 / 2023م ملداSQس التعليم 

الأSساSسي وeداSQس التعليم eا بعد الأSساSسي.

eاOة  لكل  املخ�س�سة  الأSسبوعية  احل�س�س   Oعد الوKيقة  JوVسح  cما 
QOاSسية يف Lميع ال�سفوف الدQاSسية وPلك ح�سب نوعية املداSQس Sسواء 

cانت eداSQس الفرتة الواحدة اأو eداSQس الفرتJن.

 وJاأJي gذا الوKيقة مبثابة eرLع j�ساعد Lميع املعنين بالعملية الرتبوjة 
eهمًا  eرLعًا  الوKيقة  متثل  cما  الدQاSسية،  اخلطة  JفاUسيل  eعرaة  يف 
Lوانب  يف  حمتواgا  eن  لاSستفاOة  واملداSQس  التعليمية  للمحاaظات 

التخطيط وJوjRع اجلداول املدSQسية.

ون�ساأل اهلل العلي القدjر اأن jوaق اجلميع اإىل eا aيه اخلري وال�سواب، 
احلكيمة  القياOة  Xل  حتت  والرbي  التقدم  املعطاء  لبلدنا  jحقق  واأن 
حل�سرة Uساحب اجلالة ال�سلطان gيثم بن WاQق املعظم حفظه اهلل 

وQعاه.

املدjرjة العاeة لتطوjر املناgج

اخلطة الدQاSسية لت�سغيل املداSQس يف ال�سلطنة Nال العام الدQاSسي 2023/2022م
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3اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الضوابط العامة للخطة الدراسية
للعام الدراسي 2022 / 2023م 

أواًل: الصفوف )1 -10(: 

ل jوLد Jغيري يف اخلطة الدQاSسية لل�سفوف S ،(10 - 1)سواء �	
للمداSQس Pات الفرتة الواحدة اأو املداSQس Pات الفرتJن. 

ال�سفن �	 يف  واأحياء)  وcيمياء،  (aيزjاء،  العلوم   Oواe Jفرjع 
التاSسع والعا�سر وjلزم Lميع الطاب بدQاSستها.

الSستفاOة eن الزeن املخ�س�س لتقدمي Nدeة التوLيه املهني �	
بالتناوب eع eاOة Jقنية املعلوeات يف ال�سف العا�سر.

Jوaري Nدeة التوLيه املهني لتكثيف احلمات التوعوjة حول �	
NياQات الطاب للمواO الدQاSسية.

الSستفاOة eن وKيقة اNتياQ املواO الدQاSسية لل�سفن احلاOي �	
التوLيه  eرcز  eن  ال�ساQOة  وJعدjاJها  ع�سر  والثاين  ع�سر 
املهني والإQ�ساO الطابي ملعرaة ال�سوابط العاeة والتف�سيلية 

لNتياQ وJغيري املواO الدQاSسية..

ثانيًا: الصف الحادي عشر: 

اإLمايل عدO املواO الدQاSسية التي jدSQسها الطالب �	 Jخفي�س 
وPلك  QOاSسية aقط،   Oواe  8 اإىل   Oواe  9 ال�سف e 11ن  يف 
الدQاSسية   Oامل��وا QOاS��س��ة  يف  للتعمق  للطالب  املجال  لإJ��اح��ة 

التخ�س�سية.

العلوم �	 مل��اOة  العاملية  ال�ساSسل  Jطبيق  يف  JدjQجيا  ال��ب��دء 
والرjاVسيات يف ال�سفن 11 و12 اعتباQًا eن العام الدQاSسي 
ع�سر  احل��اOي  بال�سف  البدء  jتم  Sسوف  لذا   ;2023/2022

aقط Nال gذا العام الدQاSسي.

مب��اOة �	 واS��س��ت��ب��دال��ه��ا  التطبيقية  ال��رj��اV��س��ي��ات  e���اOة  اإل��غ��اء 
الرjاVسيات الأSساSسية وJغيري e�سمى الرjاVسيات البحتة اإىل 
الرjاVسيات  ملاOة  التعلم  eRن  jRاOة  eع  eتقدeة،  jQاVسيات 
الواحدة  الفرتة  Pات  للمداSQس  Sسواء  واح��دة  ح�سة  بواbع 
eعريف  ع��م��ق  ل��ت��وa��ري  وPل���ك  ال��ف��رتJ��ن;  Pات  امل���داSQ���س   او 

اأcرث للماOة.

(املجموعة �	 الأSساSسية   Oامل��وا bاFمة  eن  العلوم   Oوا��e اإل��غ��اء 
الأوىل)، وحتوjلها اإىل eواO اNتياjQة يف املجموعة الثانية.

Jطبيق �	 ب�سبب   ،11 ال�سف  يف  والتقانة  العلوم  e��اOة  اإل��غ��اء 
يف  امل��اOة  وJفرjع  العلوم،   Oمل��وا العاملية  ال�ساSسل  e�سروع 

ال�سفن 9 و10.

	� Oوا��e) الثانية  املجموعة   Oوا��e لكاaة  التعلم  eR��ن  aQ��ع  مت   
التخ�س�س) Sسواء للمداSQس Pات الفرتة الواحدة او املداSQس 
 5 اإىل  ح�س�س   4 e��ن  واح���دة  ح�سة  ب��واb��ع  الفرتJن  Pات 
 Oواe لكاaة  اأc��رث  eعريف  عمق  لتوaري  الأSسبوع  يف  ح�س�س 

التخ�س�س وNاUسة eواO العلوم ( aيزjاء، cيمياء، اأحياء).

املداSQس �	 يف  الأملانية  واللغة  الفرن�سية  اللغة  eاJOي  JدjQ�س 
املطبق بها gاJن املاJOن على اأن jلتزم الطالب بداSQستها يف 

ال�سفن احلاOي ع�سر والثاين ع�سر.

الطالب �	  QتياNا  { وgو  الفرjOة  املهاQات   Oملوا �سرط  اإVساaة 
ملاOة واحدة aقط eن eواO املهاQات الفرjOة eع اإeكانية Jغيري 

.z12 يف ال�سف iرNة اأOة مباOاملا

التوLيه �	 Nدeة  لتقدمي  املخ�س�س  ال��زe��ن  e��ن  الSستفاOة 
ال�سف  يف  الLتماعية  الدQاSسات  eاOة  eع  بالتناوب  املهني 

احلاOي ع�سر.

الSستفاOة eن وKيقة اNتياQ املواO الدQاSسية لل�سفن احلاOي �	
التوLيه  ال�ساQOة eن eرcز  وJعدjاJها  والثاين ع�سر  ع�سر 
املهني والإQ�ساO الطابي ملعرaة ال�سوابط العاeة والتف�سيلية 

لNتياQ وJغيري املواO الدQاSسية.

ثالثًا: الصف الثاني عشر: 

ل jوLد Jغيري يف اخلطة الدQاSسية لل�سف الثاين ع�سر، Sسواء �	
للمداSQس Pات الفرتة الواحدة اأو املداSQس Pات الفرتJن. 

املداSQس �	 يف  الأملانية  واللغة  الفرن�سية  اللغة  eاJOي  JدjQ�س 
املطبق بها gاJن املاJOن على اأن jلتزم الطالب بداSQستها يف 

ال�سفن احلاOي ع�سر والثاين ع�سر.

الSستفاOة eن الزeن املخ�س�س لتقدمي Nدeة التوLيه املهني �	
بالتناوب eع eاOة الرjاVسيات يف ال�سف الثاين ع�سر.

الSستفاOة eن وKيقة اNتياQ املواO الدQاSسية لل�سفن احلاOي �	
التوLيه  ال�ساQOة eن eرcز  وJعدjاJها  والثاين ع�سر  ع�سر 
املهني والإQ�ساO الطابي ملعرaة ال�سوابط العاeة والتف�سيلية 

لNتياQ وJغيري املواO الدQاSسية.
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4اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الخطة الدراسية
 لمدارس التعليم األساسي وتضم الصفوف 

من األول إلى العاشر )مدارس ذات الفترة الواحدة( 

ال�سفن (9 -10)ال�سفوف (5 - 8)ال�سفوف (1 - 4)املاOة

ول
الأ

ين
لثا

ا

ث
ثال

ال

بع
را

ال

�س
eا

خل
ا

Sس
Oا

ل�س
ا

بع
�سا

ال

eن
لثا

ا

سع
Sتا

ال

سر
عا�

ال

5555555555الرتبية الإSساeية 

1212107777777اللغة العربية 

7777555555اللغة الإجنليزjة

23444422--الدQاSسات الLتماعية

1111111111املهاQات احلياJية

6666777766الرjاVسي�ات

--33355566العلوم

a--------33يزjاء

c--------33يمياء

33--------اأحياء

J1111222221قنية املعلوeات

2222221111الرjاVسة املدSQسية

2222111111الفنون الت�سكيلية

1111111111املهاQات املوSسيقية

N---------1دeة التوLيه املهني

40404040404040404040ع���دO احل�س�س
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5اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الخطة الدراسية
 لمدارس التعليم األساسي وتضم الصفوف 

من األول إلى العاشر )مدارس ذات الفترتين( 

ال�سفن (9 -10)ال�سفوف (5 - 8)ال�سفوف (1 - 4)املاOة

ول
الأ

ين
لثا

ا

ث
ثال

ال

بع
را

ال

�س
eا

خل
ا

Sس
Oا

ل�س
ا

بع
�سا

ال

eن
لثا

ا

سع
Sتا

ال

سر
عا�

ال

3355443334الرتبية الإSساeية 

111197776666اللغة العربية 

7766555555اللغة الإجنليزjة

23333332--الدQاSسات الLتماعية

1111111111املهاQات احلياJية

6655666666الرjاVسي�ات

--33344466العلوم

a--------22يزjاء

c--------22يمياء

22--------اأحياء

J1111222221قنية املعلوeات

1111111111الرjاVسة املدSQسية

1111111111الفنون الت�سكيلية

1111111111املهاQات املوSسيقية

N---------1دeة التوLيه املهني

35353535353535353535ع���دO احل�س�س

alm
an
ah
j.c
om
/om

almanahj.com/om



6اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الخطة الدراسية
للصف الحادي عشر للتعليم ما بعد األساسي

)للمدارس ذات الفترة الواحدة والمدارس ذات الفترتين ( 

اخلطة الدQاSسية 
املداSQس Pات 
الفرتة الواحدة

املداSQس Pات 
الفرتJن

 Oواe نe الطالب Qختاj ناه، على اأنOسحة اأVسية املوSاQالد Oميع املواL س الطالبSQدj
الرjاVسيات eقرQًا QOاSسيًا واحدًا

43الرتبية الإSساeية 

65اللغة العربية 

64اللغة الإجنليزjة

22الدQاSسات الLتماعية

65الرjاVسي�ات (اأSساSسية - eتقدeة)

N11دeة التوLيه املهني

20 ح�سة25 ح�سةاإLمايل ح�س�س eواO املجموعة الأوىل يف الأSسبوع

jختاQ الطالب/ الطالبة e (3)واQO OاSسية Jغطي 15 ح�سة يف الأSسبوع

e55هاQات اللغة الإجنليزjة 

55اللغة الفرن�سية

55اللغة الأملانية

55الأحياء

55الكيمياء 

55الفيزjاء

55احلاSسوب يف الJ�سالت والأعمال التجاjQة

55اجلغراaيا الbت�ساjOة

55التاjQخ ( احل�ساQة الإSساeية)

55الرjاVسة املدSQسية *

55الفنون الت�سكيلية *

55املهاQات املوSسيقية *

15 ح�سة15 ح�سةاإLمايل ح�س�س eواO املجموعة الثانية يف الأSسبوع

35  ح�سة40 ح�سةجمموع احل�س�س الأSسبوعية

j :äÉ«°VÉjôdG OGƒeختاQ الطالب QOاSسة �	
اإحدi املاJOن (اأSساSسية اأو eتقدeة).

j :Ωƒ∏©dG OGƒe�ستطيع الطالب يف ال�سف �	
العلوم   Oواe cاaة   QتياNا ع�سر  احل��اOي 
بع�سها  اأو  اأح��ي��اء)  cيمياء،  (a��ي��زj��اء، 
وPلك  الثانية  املجموعة   Oواe bاFمة  eن 

ح�سب ZQبته وeيوله.
اNتياe Q��اOة �	  :á`̀jOô`̀Ø`̀dG  äGQÉ`̀`¡`̀`ŸG  OGƒ`̀ `e

الفرjOة  املهاQات   Oواe eن  aقط  واحدة 
اأNرi يف  املاOة مباOة  Jغيري  اإeكانية  eع 

.z12 ال�سف
واللغة �	 الفرن�سية  اللغة  eاJOي  JدjQ�س 

gاJن  بها  املطبق  امل��داSQ��س  يف  الأملانية 
املاJOن على اأن jلتزم الطالب بداSQستها 
يف ال�سفن احلاOي ع�سر والثاين ع�سر. 

الSستفاOة eن الزeن املخ�س�س لتقدمي �	
N��دe��ة ال��ت��وL��ي��ه امل��ه��ن��ي ب��ال��ت��ن��اوب eع 
ال�سف  يف  الLتماعية  الدQاSسات  eاOة 

احلاOي ع�سر.
ال�سف �	 يف  ال��ط��ال��ب  jلتزم   :á`̀¶`̀MÓ`̀e

 Oوا���e) س��ي��ة��SاQال��د Oس��ة امل����وا��SاQ12 ب��د
يف  اNتاgQا  التي  والرjاVسيات)   العلوم، 

ال�سف 11.
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7اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الخطة الدراسية
للصف الثاني عشر للتعليم ما بعد األساسي

)للمدارس ذات الفترة الواحدة والمدارس ذات الفترتين ( 

eاOة �	 QOاSسة  الطالب   Qختاj  :Ωƒ∏©dG  OGƒe
eن بن املواO الأQبع واإPا ZQب يف QOاSسة 
eواO اأNرe iن bاFمة eواO العلوم باإeكانه 
اNتياgQا eن bاFمة eواO املجموعة الثانية 
aيه  j��رZ��ب  ال���ذي  التخ�س�س  (ح�����س��ب 

الطالب).
والتقانة �	 العلوم  الذي jختاe QاOة  الطالب 

العلوم  j��دSQ��س  اأن  عليه   11 ال�����س��ف  يف 
والبيئة يف ال�سف 12.

واللغة �	 الفرن�سية  اللغة  e��اJO��ي  J��دjQ�����س 
gاJن  بها  املطبق  امل��داSQ��س  يف  الأمل��ان��ي��ة 
بداSQستها  الطالب  jلتزم  اأن  على  املاJOن 

يف ال�سفن احلاOي ع�سر والثاين ع�سر.
لتقدمي �	 املخ�س�س  الزeن  eن  الSستفاOة 

eاOة  eع  بالتناوب  املهني  التوLيه  Nدeة 
الرjاVسيات يف ال�سف احلاOي ع�سر.

}ال�سف �	 يف  ال��ط��ال��ب  jلتزم   :á`̀¶`̀MÓ`̀e
 Oوا���e) س��ي��ة��SاQال��د  Oامل����وا ب��دQاS��س��ة   z12
يف اNتاgQا  التي  والرjاVسيات)   العلوم، 

.z11 ال�سف{

اخلطة الدQاSسية 
املداSQس Pات 
الفرتة الواحدة

املداSQس Pات 
الفرتJن

 Oواe نe الطالب Qختاj ناه، على اأنOسحة اأVسية املوSاQالد Oميع املواL س الطالبSQدj
(العلوم والرjاVسيات) eقرQًا QOاSسيًا واحدًا

43الرتبية الإSساeية 

65اللغة العربية 

64اللغة الإجنليزjة

22الدQاSسات الLتماعية

54الرjاVسي�ات (بحتة - Jطبيقية)

العلوم ( الأحياء - الفيزjاء - الكيمياء - العلوم 
والبيئة)

44

N11دeة التوLيه املهني

23 ح�سة28 ح�سةاإLمايل ح�س�س eواO املجموعة الأوىل يف الأSسبوع

jختاQ الطالب/ الطالبة e (3)واQO OاSسية Jغطي 12 ح�سة يف الأSسبوع

e44هاQات اللغة الإجنليزjة 

44اللغة الفرن�سية

44اللغة الأملانية

44الأحياء

44الكيمياء 

44الفيزjاء

44اجلغراaيا  والتقنيات احلدjثة

44التاjQخ ( العامل eن حويل)

44الرjاVسة املدSQسية

44الفنون الت�سكيلية

44املهاQات املوSسيقية

12 ح�سة12 ح�سةاإLمايل ح�س�س eواO املجموعة الثانية يف الأSسبوع

35  ح�سة40  ح�سةجمموع احل�س�س الأSسبوعية
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