
 

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 التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دائرة المخازن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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المالية للشؤون العامة المديرية

المخازن دائرة

2020/2021 الدراسي للعام جديدة طباعة طباعتها سيتم التي الكتب بأسماء بيان

والصفم الكتاب الطباعةاسم المالحظاتحالة

األول* / الصف
التهيئة1 كتاب جديدالرياضيات
ج21 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج32 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج41 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج52 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج61 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج72 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج81 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج92 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج101 الرياضيات معلم جديددليل
ج112 الرياضيات معلم جديددليل
ج121 العلوم معلم جديددليل
ج132 العلوم معلم جديددليل
الثاني* / الصف
ج11 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج22 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج31 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج42 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج51 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج62 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج71 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج82 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج91 الرياضيات معلم جديددليل
ج102 الرياضيات معلم جديددليل
ج111 العلوم معلم جديددليل
ج122 العلوم معلم جديددليل
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الثالث* / الصف
ف11 ج1 لغتي جديدأحب
ف21 ج2 لغتي جديدأحب
ف32 ج1 لغتي جديدأحب
ف42 ج2 لغتي جديدأحب
ج51 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج62 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج71 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج82 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج91 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج102 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج111 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج122 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج131 لغتي أحب لكتاب معلم جديددليل
ج142 لغتي أحب لكتاب معلم جديددليل
ج151 الرياضيات معلم جديددليل
ج162 الرياضيات معلم جديددليل
ج171 العلوم معلم جديددليل
ج182 العلوم معلم جديددليل
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الرابع* / الصف
ف11 ج1 االسالمية التربية حياتي جديدديني
ف21 ج2 االسالمية التربية حياتي جديدديني
ف32 ج1 االسالمية التربية حياتي جديدديني
ف42 ج2 االسالمية التربية حياتي جديدديني
ف51 ج1 لغتي جديدأحب
ف61 ج2 لغتي جديدأحب
ف72 ج1 لغتي جديدأحب
ف82 ج2 لغتي جديدأحب
ج91 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج102 التلميذ كتاب جديدالعلوم
ج111 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج122 النشاط كتاب جديدالعلوم
ج131 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج142 التلميذ كتاب جديدالرياضيات
ج151 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج162 النشاط كتاب جديدالرياضيات
حياتية17 مهارات النشاط جديدكراسة
181 ف حياتي ديني المعلم جديددليل
192 ف حياتي ديني المعلم جديددليل
ج201 لغتي أحب لكتاب معلم جديددليل
ج212 لغتي أحب لكتاب معلم جديددليل
ج221 العلوم معلم جديددليل
ج232 العلوم معلم جديددليل
ج241 الرياضيات معلم جديددليل
ج252 الرياضيات معلم جديددليل
الحياتية26 المهارات معلم جديددليل
المدرسية27 الرياضة معلم جديددليل
الموسيقية28 المهارات معلم جديددليل
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التاسع* / الصف
1( االول الدراسي (الفصل المعلومات جديدتقنية
2( الثاني الدراسي (الفصل المعلومات جديدتقنية
ج31 الطالب كتاب جديدالرياضيات
ج42 الطالب كتاب جديدالرياضيات
ج51 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج62 النشاط كتاب جديدالرياضيات
ج71 الطالب كتاب جديدالفيزياء
ج82 الطالب كتاب جديدالفيزياء
ج91 النشاط كتاب جديدالفيزياء
ج102 النشاط كتاب جديدالفيزياء
ج111 الطالب كتاب جديداالحياء
ج122 الطالب كتاب جديداالحياء
ج131 النشاط كتاب جديداالحياء
ج142 النشاط كتاب جديداالحياء
ج151 الطالب كتاب جديدالكيمياء
ج162 الطالب كتاب جديدالكيمياء
ج171 النشاط كتاب جديدالكيمياء
ج182 النشاط كتاب جديدالكيمياء
ج191 الرياضيات المعلم جديددليل
ج202 الرياضيات المعلم جديددليل
ج211 الفيزياء المعلم جديددليل
ج222 الفيزياء المعلم جديددليل
ج231 االحياء المعلم جديددليل
ج242 االحياء المعلم جديددليل
ج251 الكيمياء المعلم جديددليل
ج262 الكيمياء المعلم جديددليل
عشر* الحادي / الصف
وطني)1 (هذا لعمان الحضارة جديدالسيرة
عشر* الثاني / الصف
والمجد1 العراقة في وطني جديدهذا
التشكيلية2 الفنون النشاط جديدكراسة
اإلنشطة3 كراسة + المهني جديدمسارك
والمجد4 العراقة في وطني هذا معلم جديددليل
التشكيلية5 الفنون معلم جديددليل
الم6 (مسارك المهني التوجيه أخصائي معلم جديددليل
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