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Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 
فاتر المدرسّية +لمحة  

ّ
روس والكتب والد

ّ
توزي    ع جدول الد

ّ للمادة   راسي
ّ
 عامة عن المناهج الد

ي  ي  / مراجعة عامة للوطن العرب   مفهوم األرسة -مراجعة   الطبيعة. األصلية عىل    تحديد االتجاهات  مراجعة، خارطة الوطن العرب 

ي   كوكب األرض وعالقتها باإلنسانغلفة  أ األصلية والفرعية عىل استخدام البوصلة لتحديد الجهات   موقع الوطن العرب 
 الطبيعة. 

 مفهوم األرسة -مراجعة  

اكي    ي  الّزالزل والب   األبناء حقوق الوالدين عىل  ،  واجبات اآلباء نحو األبناء  مفهوم الخريطة وعنارصها ودالالت األلوان.  موقع الوطن العرب 

اكي    ي  الّزالزل والب   مفهوم المجتمع    تتمة مفهوم الخريطة وعنارصها.  )أهميته(   موقع الوطن العرب 

اكي    ي  الّزالزل والب  ي خدمة المجتمع  تحديد الجهات األصلية والفرعية عىل الخريطة.  تضاريس الوطن العرب 
 
 إسهامات التالميذ ف

ي  نشأة الجبال  ي هللا عنه.  تضاريس الوطن العرب 
ي تقدمها الدولة  الخلفاء الراشدون /أبو بكر رض 

 الخدمات الت 

ي )الطقس والمناخ( نشأة الجبال  ي    مناخ الوطن العرب 
 
)العوامل المؤثرة ف

 المناخ(  
ي هللا عنه. 

ي بالدي )المعلم والطبيب(  تتمة درس أبو بكر رض 
 
 المهن والحرف ف

ي األندلس 
 
ولة األموّية ف

ّ
ي )أنواع الممناخ   الد (  نالوطن العرب  ي ي الوطن العرب 

 
ي هللا عنه.  اخ ف

.  الخليفة عمر بن الخطاب رض  ، المزارع الصياد والراعي طي
 الجندي، الشر

ي األندلس 
 
ولة األموّية ف

ّ
ي الوطن     الد

 
ي )أنواع المناخ ف (مناخ الوطن العرب  ي  لقصاب النساج وا  الخياط،  الصائغ،  النجار، تتمة درس عمر بن الخطاب  العرب 

ي عمان 
ي  اإلمامة ف  ي الوطن العرب 

 والعامل    التاجر -الموظفون   الخليفة عثمان بن عفان الموارد الطبيعية ف 

ي عمان 
ي  اإلمامة ف  ي الوطن العرب 

ي   الموارد الطبيعية ف   نشأة الرسول صىل هللا عليه وسلم  طالب. الخليفة عىلي بن أب 

ي المغرب األوسط
ولة الّرستمية ف 

ّ
ي  الد ي الوطن العرب 

ي عهد الخلفاء   الموارد الطبيعية ف 
 ظهور اإلسالم الراشدين. عمان ف 

ي المغرب األوسط
ولة الّرستمية ف 

ّ
 ظهور اإلسالم الشمسية. المجموعة   عمان وشبه الجزيرة العربية قبيل اإلسالم الد

ي مرص
ولة الفاطمّية ف 

ّ
ة ظهور اإلسالم  الد ي فب 

 انتشار اإلسالم  وحركتها. شكل األرض   مدن عمانية ف 

ي مرص
ولة الفاطمّية ف 

ّ
ي عهد النبوة والخالفة الراشدة  الد

ي حياتنا  شخصيات عمانية ف 
 انتشار اإلسالم  األقمار الصناعية ف 

 الهجرة النبوية المحيطات  العمل االجتماعي  مكّونات الغالف الجويّ 

 غزوات الرسول صىل هللا عليه وسلم  القارات العمل االجتماعي   عنارص المناخ

 إسالم أهل عمان   العالم(بيئة القارات ) العمل االجتماعي   عنارص المناخ

ة الجوّية  شر
ّ
قس والن  علم السلطنة وشعارها + الوالية المدينة والقرية  قارة آسيا  مظاهر العمل االجتماعي   التنّبؤ بالطّ

ي المجيد أوروبا   أفريقيا، قارةقارة   مظاهر العمل االجتماعي   خرائط الّطقس ورموزها 
 األعياد والمناسبات الدينية + العيد الوطت 

ّ ومشكالته ي
ي المجيد قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مؤسسات العمل االجتماعي    مكّونات الغالف والماب 

 األعياد والمناسبات الدينية + العيد الوطت 

 مكّونات الغالف وال
ّ ومشكالته ي

  ماب 
اليا  مؤسسات العمل االجتماعي   ي يوم    المعلم،يوم    أخرى: مناسبات   قارة أسب 

يوم البيئة العماب 
 عيد الشجرة.   العمانية،القوات المسلحة  

ي   وأهّميته   الغالف الحيويّ مكّونات   ي الوطن العرب 
(  )النمو السكان ف  ي

ي وقاص  وتضاريسها موقع سلطنة عمان     السكاب   سعد بن أب 

ظم البيئّية
ّ
ي توزي    ع الن

رة ف 
ّ
ي    العوامل المؤث ي الوطن العرب 

ي للسكان(   )التوزي    عالسكان ف 
 أسامة بن زيد  التقسيمات اإلدارية  الجغراف 

ة   ي    ( )االستوائّيةبيئة الغابات المدارّية المطب  ي الوطن العرب 
حافظتا شمال الباطنة وجنوب  محافظة مسندم وم السكانية(  )المشكالتالسكان ف 

 الباطنة
 خالد بن الوليد

ة   ي    ( )االستوائّيةبيئة الغابات المدارّية المطب  ي الوطن العرب 
قية وجنوب  ها  غب  المتجددة(    )الطاقةمصادر الطاقة ف   البحر والخليج والمضيق.  محافظة مسقط ومحافظتا شمال الشر

ي   ( )الّسافانابيئة الغابات المدارّية الّطويلة   ي الوطن العرب 
يمي  المتجددة(   )الطاقةمصادر الطاقة ف   الشاط   محافظة الداخلية والظاهرة والب 

ويلة  
ّ
ي    ( )الّسافانابيئة الغابات المدارّية الط ي الوطن العرب 

 
بة-النباتات   محافظة الوسىط وظفار    )الزراعة(األنشطة االقتصادية ف  الشمس والب 

ي   بيئة الّصحارى الحاّرة  ي الوطن العرب 
سلطنة عمان دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج   )الصناعة( األنشطة االقتصادية ف 

 العربية  
 الحيوانات 

بة
ي   انجراف الب ّ ي الوطن العرب 

 بيعية المتجددة وغب  المتجددة الموارد الط الخليل بن أحمد الفراهيدي  ( )السياحةاألنشطة االقتصادية ف 

بيعّية
ّ
بات الط

ّ
 اإلمام جابر بن زيد أحمد بن ماجد  األموية(نهاية الدولة    المنجزات،الدولة األموية ) تدهور الن
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ي  العباسية(نهاية الدولة    )المنجزات،الدولة العباسية   حقوق المواطن وواجباته  اإلمام جابر بن زيد محمد بن جرير الطب 

ي  العباسية(نهاية الدولة    )المنجزات،الدولة العباسية   حقوق المواطن وواجباته  اإلمام جابر بن زيد محمد بن جرير الطب 

ي العرص األموي )الحياة السياسية         الّصدق واألمانة 
 
 اإلمام الربيع بن حبيب  ياقوت الحموي  والمنجزات( عمان ف

ي العرص األموي )الحياة السياسية         الّصدق واألمانة 
 
 اإلمام الربيع بن حبيب  ياقوت الحموي  والمنجزات( عمان ف

ام المواعيد  ي العرص العباسي )الحياة السياسية   إدارة الوقت واحب 
 
ي السلطنة والمنجزات( عمان ف

 
ي حياتنا واألمطار ف

 
 اإلمام الربيع بن حبيب  الماء ف

ام العمل وتقدير العاملي   
ي  عوام احب   اإلمام الجلندى بن مسعود  اآلبار واألودية  ل التكامل العرب 

ام العمل وتقدير العاملي   
 اإلمام الربيع بن حبيب  العيون واألفالج  عالقات طيبة وتعاون دائم  .... عمان   احب 

 مراجعة عامة.  تحلية المياه وتلوث المياه  مراجعة عامة  مراجعة عامة 

 


