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Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 
تالمجالا  

Strands 
 مكونات الغالف الجوي 

 عنارص المناخ

 واألعاصي    المنخفضات-الطقس  

 والتوقعات.   التنبؤات-الطقس  

 مشاكل المياه 

 العوامل المؤثرة عىل توزي    ع النظم البيئية

ة   بيئة الغابات االستوائية المطي 

 السافانابيئة  

 بيئة الصحراء الحارة 

 نباتات طبيعية

ي  ي الوطن العرب 
 
 السهول ف

ي  ي الوطن العرب 
 
 الجبال والمرتفعات ف

 الوطن العرب    الصحاري
 
 الرملية ف

 الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية 

ي  ي الوطن العرب 
 
ي ف

 النمو السكاب 

ي  ي الوطن العرب 
 
ي للسكان ف

 
 التوزي    ع الجغراف

 المدينة والريف والصحراء مشاكل  

ي  ي الوطن العرب 
ي ف 
 الزراعة واألمن الغذاب 

ي  ي الوطن العرب 
 الصناعة والطاقة ف 

ي  ي الوطن العرب 
 السياحة ف 

 المحيطات 

 القارات

بيئة القارات )العالم وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا 

اليا.   الشمالية وأمريكا الجنوبية وأسير

 موقع وطبوغرافيا سلطنة عمان

ي حياتنا  الما 
 
ي عمان   المطر -ء ف

 
 ف

 اآلبار والوديان

 عيون المياه والفلج 

 تحلية المياه 

 خدمات حكومية 

 لمدينة والبلدة والقرية ا

يوم    المعلم،المناسبات واالحتفاالت األخرى: يوم  

يوم    العمانية،يوم القوات المسلحة    العمانية،البيئة  

 الشجرة. 

 البحر والخليج والمضيق. 

 الشاط  

بة الشمس    والير

 النباتات. 

 الحيوانات 

المجالاا

ا  
 
 المعرف

 تاري    خ الدول اإلسالمية 

 حقوق وواجبات المواطني   

ي مجتمعنا 
 الصدق والصدق ف 

ام المواعيد   إدارة وقتك واحير

ام العمل وتقدير الموظفي     احير

 العرب قبل اإلسالم  

 التاري    خ اإلسالمي 

ي الحياة العمانية 
 مظاهر العمل االجتماعي ف 

 العمل االجتماعي )التعاون والتضامن( 

ي تعزيز العمل االجتماعي 
 دور األرسة والمدرسة ف 

ي عمان 
 مؤسسات الخدمة االجتماعية ف 

 

علماء من عمان: الخليل بن أحمد الفراهيدي،  

ي، وياقوت   وأحمد بن ماجد، ومحمد بن جرير الطي 

 الحموي. 

 .)  الخلفاء األربعة )أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعىلي

طنة عمان هي إحدى دول مجلس التعاون  سل

ي   الخليج 

 

 مفهوم العائلة 

 تواصل اجتماعي 

 كيف أخدم مجتمعي 

ي محمد   مولد النب 

 علم عمان وشعارها 

ي لسلطنة 
األعياد والمناسبات الدينية / اليوم الوطب 

 عمان 

ي عمان 
 تاري    خ اإلمامة ف 

المجالاا

ا  
االوجدان 

 أغطية األرض وعالقتها باإلنسان. 

 . اكي    الزالزل والي 

 الجبال. 

 تعرية النهر. 

 االنجراف الناتج عن أمواج البحر.  

 التعرية الريحية. 

ي  ي للعالم العرب 
 الموقع الجغراف 

ي  ي الوطن العرب 
 المناخ ف 

ي  ي الوطن العرب 
 الموارد المائية ف 

ي الوطن  
بة والنباتات الطبيعية ف  ي الير  العرب 

 

 النظام الشمسي 

 استخدم البوصلة لتحديد االتجاهات 

 مفهوم الخريطة وعنارصها

 شكل وحركة األرض 

ي حياتنا 
 
   األقمار الصناعية ف

 التقسيمات اإلدارية لسلطنة عمان: 

الموارد الطبيعية المستدامة وغي  المستدامة  

،  الوظائف والحرف: مدرس،   طي
طبيب، جندي، رسر

 مزارع، صياد، نجار، صائغ وخياط 

 الهجرة )من مكة إىل المدينة( 

 

المجالاا

االمهاريا
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بة   تعرية الير

 الخرائط والرموز -الطقس  

 الداخلية، مسقط ……… الخ. -مسندم  

 

 


