
 

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 الصف األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/1arabic                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/1arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade1                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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تقدمي
و�صحبه  �آله  وعلى  �لمر�صلين،  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعالمين،  رب  هلل  �لحمد 

�أLمعين،،،

aي  �لدر��صية  �لمناgج  Jطوjر  Vصرورة  على   2040 للتعليم  �لوWنية  �ال�صتر�Jيجية  Jوؤcد 
VصوA �لمعاjير �لوWنية، و�أa�صل �لممار�صات �لدولية; لمو�cبة �لتطور�ت �لمت�صارعة aي eجال 
Jمتلك  Jعليمية  eخرLات  وVصمان  �لعماfي،  �لمجتمع  �MتياLات  ولتلبية  و�لتقاfة،  �لمعرaة 
eهار�ت �لقرن �لحاOي و�لع�صرjن �لالeRة لمتطلبات �صوق �لعمل، و�لتعليم �لعالي، وJتما�صى 

eع eعطيات �لثورة �ل�صناعية �لر�Hعة.

 وJت�صم �لمناgج �لدر��صية �لعماfية �لحالية Hالتجدjد و�لمروfة، وJتو�aق eع eباOئ aل�صفة 
�لتعليم Hال�صلطنة aي Jهيئة �لفر�ص �لمنا�صبة لم�صاعدة �لمتعلمين على �لنمو �لمتكاeل روMيا، 
وL�صدjا، و�Lتماعيا، وaكرjا، ورaع e�صتوi وعيهم Hالق�صاjا �الإf�صاfية، وHقيم �ل�صالم و�لحو�ر 
و�الHتكار،  �الأعمال  رj̀`اOة  eهار�ت  Jنمية  على  وJحر�ص  �لثقاaات،  Hين  و�لتقارب  و�لت�صاeح 
�لتكنولوLيا  eعطيات  eع  �لتعاeل  على  bدر�Jهم  وJعزjز  لدjهم،  و�الإfتاج  �لعمل  bيم  وZر�ص 
وJمكينهم eن  �لعلمي،  و�لبحث  �لتفكير  Hيئات eحفزة على  وJوaير  �لمعرaة،  و�إfتاج  �لحدjثة 

�لتعبير و�لم�صارcة �لفاعلة Hالر�أي و�لنقد �لبناH A�صكل M�صاري. 

�إن �لكتاب �لمدر�صي Hما jحوjه eن eعارف وeهار�ت وbيم jعّد �أMد e�صاOر �لمعرaة، وgو 
�لمختلفة  eن eعلوeات  �لمعرaة  Jختزfه e�صاOر  eا  �إلى  للو�صول  �لطالب  Hه  j�صتر�صد  Oليل 
�صاeلة وeعارف eتنوعة cالمر�Lع �لمكتبية وe�صاOر �لتعلم �الإلكتروfية �الأNرi، وعلى �لطالب  
�لقيام Hعملية �لبحث و�لتق�صي للو�صول �إلى eا gو �أعمق و�أ�صمل; لتحقيق eا f�صعى �إليه eن 
�أgد�ف JرHوjة J�صهم aي  Jقدم وfماg Aذ� �لوWن �لمعطاJ Aحت Xل �لقياOة �لحكيمة لموالfا 

M�صرة �صاMب �لجاللة �ل�صلطان bاHو�ص Hن �صعيد �لمعظم –Mفظه �هلل ورعاه-. 

واللـه ولـي التوفيق

             e .Oديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

              وjR`رة �لرتHي`ة و�لتعلي`م
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