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 برنامج أحادي اللغة ملرحلة التعليم قبل املدرسي:  الفصل األول
 

 

 

 

 :النشرات 

 .) الوحدات التعليمية ( والربامج الدوليةاملناهج األساسية املعتمدة نشرة  .1

 نشرة املناهج اإلثرائية املعتمدة للغة العربية واملفاهيم الدينية . .2

 ثرائية املعتمدة للرياضيات والعلوم وتقنية املعلومات ) اللغة العربية  اللغة اإللجليزية (.نشرة املناهج اإل .3

 نشرة املناهج األساسية ملادة اللغة اإللجليزية. .4

 نشرة  كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها . .5

 

 الدويل الثنائي اللغة األحادي اللغة حتفيظ القرآن نوع  اعتماد املنهاج

 املنهج األساسي

مصفوفة مدارس تعليم  - إجباري

 ةدينيللمفاهيم ال القرآن الكريم

 ) القرآن الكريم وعلومه (

 املنهج العماني . -

 أغاريد الطفولة.منهج   -

 منهج بواكري. -

 املنهج العماني  -

 منهج أغاريد الطفولة  -

 منهج بواكري -

 

 برنامج منتسوري. -

 برنامج بواكري. -

 اللغة العربية

 

 النشرة املعتمدة 
 اجبارياملعتمدة   النشرة  املعتمدة   اجباريالنشرة 

 جباريإ  النشرة املعتمدة  املعتمدة   اجباريالنشرة 

اللغة العربية 

 للناطقني بغريها

 إجباري

- - 

م اللغة العربية منهج كلمن لتعلي -

للناطقني بغريها   منهج اللغة العربية 

 األساسي للناطقني هبا

منهج كلمن لتعليم اللغة العربية  -

ية ب  منهج اللغة العرللناطقني بغريها.

 األساسي للناطقني هبا

 املعتمدة   اجباريالنشرة  املعتمدة   اجباريالنشرة  النشرة املعتمدة   إجباري املعتمدة   اختياريالنشرة  املعتمدةالنشرة  اللغة االلجليزية

 اجباري  باللغتنيالنشرة املعتمدة  اجباري باللغتني  النشرة املعتمدة النشرة املعتمدة   إجباري    إجباري  املعتمدة  نشرة ال املعتمدةالنشرة  الرياضيات

 اجباري  باللغتنيالنشرة املعتمدة  اجباري  باللغتنيالنشرة املعتمد   جبارياملعتمدة   االنشرة  ختيارياملعتمدة   االنشرة  املعتمدةالنشرة   العلوم

 املعتمدة  اختياري  باللغتنيالنشرة   املعتمدة   اختياري  باللغتنيالنشرة  اختياريشرة املعتمدة  الن النشرة املعتمدة   اختياري املعتمدة لنشرة ا تقنية املعلومات
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 يف الربنامج أحادي اللغة: أنواع املناهج األساسية املعتمدة للتطبيق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفوف نامجالرب
 لغة التدريس

املصادر التعليمية 
 مالحظات األساسية

 االلجليزية العربية

األحادي اللغة
 

 روضة
 متهيدي

 املنهج العماني -
 الطفولة منهج أغاريد -
 منهج بواكري -
 للغة العربية إثرائي منهج -
 سالسل للمفاهيم الدينية  -
مصفوفة مدارس تعليم القرآن  -

 اهيم الدينيةالكريم للمف
 رياضياتإثرائي لل منهج  -
 لومإثرائي للعمنهج  -
 

 
) نشرة مناهج  

التعليم قبل 
 املدرسي(

على مدارس تعليم القرآن الكريم االلتزام   - 
مبصفوفة مدارس  تعليم القرآن الكريم للمفاهيم 

 الدينية .) الفصل الرابع من هذه النشرة(.
 
عتمدة الختيار امل املدرسة االلتزام باملعايريعلى  -

اإلضافية وإعداد أوراق العمل املصادر التعليمية، 
  من هذه النشرة(.  امس)الفصل اخل

   

الربامج اليومية  حد أباختيار  إلتزام الروضة  -
لتعليم قبل املدرسي.) الفصل ملرحلة ااإللزامية  
 (.                                                السادس

اللغة هج أساسية ملادة منا 
 االلجليزية

مناهج  )نشرة  
التعليم قبل 
 املدرسي(
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 التمهيدي (   –) الروضة   اخلطة الدراسية KG 1 & KG 2لربنامج أحادي اللغة* 

 
لمدرسي قائم على نظام الوحدات التعليمية المتكاملة باللغة العربية ويتم توزيع المفاهيم نظام التعليم في مرحلة التعليم قبل ا  *

/ اللغوية/ الحسابية/ العلمية( على هذه الوحدات التعليمية، فتتوزع هذه المفاهيم في البرنامج الزمني المخصص  )الدينيةاألساسية 

 أو تعلم جماعي(.  فترة)عليها وإنما يطلق لهذه المرحلة. أي ال يغلب عليها طابع الحصة الدراسية 

 .تعليم القرآن الكريم روضات مدارسواللغة(  أحادية)الخاصة روضات المدارس  أحادي اللغة* يشمل برنامج 

تهاء بع نظام الحصص الدراسية في الوقت الحالي إلى أن يتم االنتيم لمرحلة التعليم قبل المدرسي تبعض مدارس تعليم القرآن الكر *

 .في الوقت الحالي والتعليم وزارة التربيةعّده من منهج خاص لمدارس تعليم القرآن الكريم الذي ت

 الفصل الرابع(. )أنظر بهم.* تلتزم مدارس تعليم القرآن الكريم في تدريس المفاهيم الدينية بالمصفوفة الخاصة 

م مفهوم لغوي أو مفهوم ديني مقدم في المنهج األساسي القائم على أو اللغة العربية؛ إما عن طريق تقديالدينية  تدريس المفاهيميتم  *

في البرنامج الزمني المخصص له أو على شكل منهج منفصل  بشكل يومينظام الوحدات التعليمية؛ فيكون تقديم هذين المفهومين 

والمفاهيم  في األسبوع الواحد، العربية للغة مرات 5 فتكون الكريم(تعليم القرآن  )مدارسالدراسية  تبع نظام الحصةتللروضات التي 

 .وفقا لجدول البرنامج اليومي المخصص له الواحد،ع مرات في األسبو 5 – 2بين الدينية 

 ؛ فيكونالتعليميةالقائم على نظام الوحدات  المنهج األساسيإما عن طريق مفهوم حسابي مقدم في  الرياضيات؛يتم تدريس منهج  *

لحصة بع نظام اتمنفصل للروضات التي ت شكل منهجفي البرنامج الزمني المخصص له أو على  يومي بشكلتقديم هذا المفهوم 

 .وفقا لجدول البرنامج الزمني المخصص له في األسبوع الواحد مرات 5 -3 بينفتكون  تعليم القرآن الكريم( )مدارس الدراسية

 LEVEL ( KG 1 –KG 2)تمهيدي(                         –المرحلة الدراسية ) روضة 

Concepts/Subjects KG 2 KG 1     املواد الدراسيةاملفاهيم * 

Islamic Concepts 2/3/5 2/3/5 نيةاملفاهيم الدي 

Arabic 5 5 اللغة العربية 

English 5 5 اللغة اإللجليزية 

Math 5/4/3 5 /4/3 الرياضيات 

Science 1 1 العلوم      

ICT 1 1  تقنية املعلومات 
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قديم التعليمية؛ فيكون ت الوحداتلمنهج األساسي القائم على نظام إما عن طريق مفهوم علمي مقدم في ا العلوم؛يتم تدريس منهج * 

 في البرنامج الزمني المخصص له، أو على شكل منهج منفصل للروضات وفقا لطريقة تناوله في المنهج األساسيهذا المفهوم 

 لواحد.في األسبوع ا مرة واحدةفتكون  تعليم القرآن الكريم( )مدارستبع نظام الحصة الدراسية تالتي 

 له.وفقا للبرنامج الزمني المخصص  بشكل يومياللغة اإلنجليزية األساسي لمادة  تدريس المنهجيتم  *

 القرآن الكريم.تعليم  اللغة وروضات مدارسأحادية لروضات  اإللزامياليومي الربنامج  جدولعلى  االطالعالرجاء  *
 السادس(. )الفصل 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 9 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

 ملرحلة التعليم قبل املدرسي برنامج ثنائي اللغة : الفصل الثاني
 

 لربنامج ثنائي اللغة أنواع املناهج األساسية املعتمدة للتطبيق  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الصفوف الربنامج
 لغة التدريس

املصادر التعليمية 
 مالحظات األساسية

 االلجليزية العربية

ثنائي اللغة
 

 روضة
 متهيدي

 املنهج العماني -
 طفولةال منهج أغاريد -
 منهج بواكري -
 غة العربيةلل إثرائي منهج -
 سالسل للمفاهيم الدينية -
  إثرائي للرياضيات منهج -
 علوملل منهج إثرائي -
منهج كلمن لتعليم اللغة العربية  -

 للناطقني بغريها.
 

 

مناهج  )نشرة 
التعليم قبل 
 املدرسي(

+ 
نشرة كلمن لتعليم 

اللغة العربية 
 للناطقني بغريها

 
 

املدرسة االلتزام باملعايري املعتمدة الختيار على  - 
اإلضافية وإعداد أوراق العمل  التعليمية،املصادر 
  هذه النشرة(. الرابع من)الفصل 

   

أحد الربامج اليومية  باختيارالروضة  التزام -
 املدرسي. )الفصللتعليم قبل ا اإللزامية ملرحلة

املنهج األساسي ملادة اللغة                       (.                            السادس
 االلجليزية

 مناهجنشرة ) 
التعليم قبل 
 املدرسي(
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  التمهيدي(   –الروضة  (الدراسية  اخلطةKG 1 & KG 2 اللغةثنائي  لربنامج* 

 

 

نظام التعليم في مرحلة التعليم قبل المدرسي قائم على نظام الوحدات التعليمية المتكاملة باللغة العربية ويتم توزيع المفاهيم   *

لتعليمية، فتتوزع هذه المفاهيم في البرنامج الزمني المخصص / اللغوية/ الحسابية/ العلمية( على هذه الوحدات ا )الدينيةاألساسية 

 أو تعلم جماعي(. )فترة لهذه المرحلة. أي ال يغلب عليها طابع الحصة الدراسية وإنما يطلق عليها

  

 .اللغة( )ثنائيةالروضات العالمية    اللغة( و )ثنائيةروضات المدارس الخاصة ثنائي اللغة  يشمل برنامج * 
 

أو اللغة العربية؛ إما عن طريق تقديم مفهوم لغوي أو مفهوم ديني مقدم في المنهج األساسي القائم على نظام المفاهيم الدينية تدريس يتم  * 

مرات في  5 – 2 الديني بينلمفهوم وا له،في البرنامج الزمني المخصص  بشكل يوميالوحدات التعليمية؛ فيكون تقديم هذين المفهومين 

 وفقا لجدول البرنامج اليومي المخصص له. د،الواحوع األسب

لمنهج ة في ادراوالعلوم ومفاهيم الحاسوب والمفاهيم اإلضافية الو األلوان( -األشكال - )األرقام الرياضياتيتم تدريس مفاهيم  *

 الروضة.ع في اليومي المتب ووفقا للبرنامج، / بواكير(الطفولة  / أغاريد)العماني األساسيهج ناألساسي وفقا لنوع الم

 

لناطقين لإما بتطبيق منهج كلمن لتعليم اللغة العربية غير الناطقين باللغة العربية  األجانب للطلبةالعربية * يتم تدريس اللغة 

 أو بتطبيق منهج اللغة العربية األساسي للناطقين بها.بغيرها 

 
 (سادسال )الفصل .العامليةوالروضات اللغة ائية ثن لروضاتاإللزامي  الربنامج اليومي اجلدولعلى  االطالعالرجاء *  

 LEVEL ( KG 1 –KG 2)تمهيدي(                         –المرحلة الدراسية ) روضة 

Subjects KG 2 KG 1    املواد الدراسيةاملفاهيم * 

Islamic Concepts  2/3/5 2/3/5 املفاهيم الدينية 
Arabic 

 
 اللغة العربية 5 5

Arabic for non-native 

speakers (Kalemon) 
10 10 

 اللغة العربية للناطقني بغريها 
 ) كلمن(

English 5 5 اللغة اإللجليزية 

Math 5/4/3 5 /4/3 الرياضيات 

Science 1 1 العلوم      

ICT 1 1  تقنية املعلومات 
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 معايري  تطبيق برنامج دويل يف مرحلة التعليم قبل املدرسي:  الفصل الثالث

  روضات املدارس اخلاصة دويل يفمعايري تطبيق برنامج 

 اآلتية قبل الشروع يف طلب تطبيق برنامج دويل: مراعاة املعايريعلى املدرسة 
 املعايري احملور

 .برامج ومناهج املدارس اخلاصةالتأكد من اعتماد الربنامج من قبل دائرة  .1 ربنامج التعليميال
 

 توافق فلسفة الربنامج التعليمي الدويل وأهدافه مع رؤية ورسالة املدرسة .1 املدرسةادارة 
 

 املبنى املدرسي
 والتجهيزات
 اللوجستية

ة احلديثتوفر مستلزمات التقانة  حية وجودة األثا،،وصال الغرف،ناحية سعة  للطلبة منمناسبة الغرف الصفية  .1
 وجهاز العرض ... اخل. والتدريس كاحلاسوبتطبيق املناهج  يفاملساعدة 

 الدراسية وغريها وأن تكون وداعمة للمناهجاستكمال متطلبات غرفة مصادر التعلم مبا حتتويه من كتب إثرائية  .2
 ة عالية،وجودعلى تطبيقه بسهولة  والبصرية املعينةاألجهزة السمعية  املستهدفة، وأن تتوفرمناسبة للفئة العمرية 

 مع ضرورة توفري شبكة االنرتنت.املعلمات  وحديثة الستخداموأن تتوفر مصادر عملية 
 لتطبيق الربنامج املقرتح. واألجهزة واألدوات األساسيةالوسائل التعليمية يف املدرسة  توفري .3
 األجهزة الكافية )مبعدل ال يقل عن حاسوب لكل طالب(. حاسوب جمهز بكافةخمترب  ريتوف .4
 .التقنية( )املتطلباتشبكة انرتنت جبميع الفصول الدراسية  توفري .5
 

 الواردة يف هذه النشرة )الفصل الرابع(.وإعداد أوراق العمل  الداعمة،االلتزام مبعايري اختيار املصادر التعليمية  .1 املصادر التعليمية
 

 ةاملوارد البشري

)حلقة وصل بني املؤسسة املاحنة للربنامج   املؤهل الدويل من جهة وادارة املدرسة ورؤساء  تعيني منسق للربنامج .1
 .من جهة أخرى(ات أقسام اجملاالت الدراسية واملعلم

ابعة ومت عبوضمعنيون ، الدراسية املختلفة يف الربنامج الدويل اخلربة للمجاالتتوفري رؤساء أقسام تربويني من ذوي  .2
 ،للمعلماتحتليل االحتياجات التدريبية لخطط السنوية، وادارة عملية التقويم املستمر، ول املعلمات تطبيق

 وغريها من األدوار اإلشرافية.
من ناحية املؤهل العلمي والرتبوي و اخلربة العملية  ومستوى اللغة  حبيث تتناسب مع معلمات مؤهالت توفري  .3

 مج الدويل.متطلبات تطبيق مواد الربنا

 املوافقات
 للحصول على املوافقات يراعى الرتتيب اآلتي:

 موافقة مبدئية من دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة. .1
 .املؤسسة املاحنة للربنامج الدويلمن النهائية   وافقة امل .2
 .املوافقة النهائية من دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة  .3

 * الوثائق املطلوبة

)تقييم ذاتي(، مع اقرار رمسي من  أعاله سابقة الذكر املعايري يقر فيه حتقيق ،شامل عن املدرسةفصل وم تقرير .1
 .مالك املدرسة ومديرها بصحة البيانات الواردة فيه

 خطاب املوافقة املبدئية وتقرير الزيارة امليدانية من املؤسسة املاحنة للربنامج  للمؤهل الدويل. .2
 متطلبات الربنامج الدويل. سوف يقومون بتدريس  الذينلمات املع اخلطة االجرائية لتدريب .4

 
 .م املدرسة بالطلب الرمسي لتطبيق الربنامج الدويل لدائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصةيترفق هذه الوثائق عند تقد *
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(:)روضة أوال: املستوى األول    

 املفاهيم الدينية ) القرآن الكريم وعلومه (

 األخالق والعبادات العقيدة األحاديث و  األدعية السور األسبوع

 آداب الطعام الفاتحة 1
 البسملة

 
 الصدق

 دعاء دخول الخالء الناس 2
 هللا ربي ورب كل شيء

 
- 

 اإلستعاذة دعاء الخروج من الخالء الفلق 3

 النظافة

 )االستنجاء(

 

 وحدانية هللا حديث أركان اإلسالم اإلخالص 4

 األذان

 

 

 - المسد 5
محمد صلى هللا عليه 

 وسلم نبيي

 الصالة

 )أسماء الصلوات(

 النصر 6
إماطة األذى عن الطريق 

 صدقة
 اإلسالم ديني

 الصالة

 الركعات( )عدد

 

 حب هللا - الكافرون 7
 الصدقة

 

 حب النبي - رالكوث 8
 

 الصدقة

 دعاء دخول المسجد الماعون 9
 اسم هللا

 )الرزاق(
 األمانة

 حب الوطن - قريش 10
 األمانة

 

 الكعبة المشرفة قبلتي أفشوا السالم بينكم الفيل 11
 الرفق بالحيوان

 

 هللا خالقي - الهمزة 12
 الرفق بالحيوان

 

 العصر 13
أحدكم حتى يحب  نال يؤم

 ألخيه...
 حق الجار مون أخوانيالمسل

 ه(مصفوفة مدارس تعليم القرآن الكريم للمفاهيم الدينية )القرآن الكريم وعلومالفصل الرابع: 
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 :  المالحظات

 

 ( سور إثرائية.الشرح  - التين - العلق - القدر -البينة - الزلزلة -العاديات)

 

  

 املفاهيم الدينية ) القرآن الكريم وعلومه (

 األخالق والعبادات العقيدة األحاديث و  األدعية السور األسبوع

 مراجعة 14
الناس ال  ممن ال يرح

 يرحمه هللا
 زيارة األقارب هللا تعالى ينزل المطر

 التكاثر 15
من كان يؤمن باهلل واليوم 

 اآلخر فليكرم ضيفه
 إكرام الضيف هللا خالق الجبال

 هللا خالق الحيوان دعاء الركوب التكاثر 16

 

 الحج

 

 مراجعة 17
المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده
 التسامح والعفو هللا خالق األرض

18 
 القارعة

(1) 

طلب العلم فريضة على 

 مسلم
 الصبر القرآن الكريم كتاب هللا

19 
 القارعة

(2) 

ا يطلب فيه من سلك طريق

علما سهل هللا له طريقا 

 إلى الجنة

 تالوة القرآن الكريم أنا أتلو القرآن الكريم

20 

 

تبسمك في وجه أخيك  مراجعة

 صدقة
 أنا أحفظ القرآن الكريم

 التعاون

 

21 
سأل رجل من أحق الناس  مراجعة

 بحسن صحابتي..
 التعاون بر الوالدين

22 

 مراجعة

 دعاء االستيقاظ من النوم

 

 الدعاء

 

 الصبر

23 
إنما بعثت ألتمم مكارم  مراجعة

 األخالق
 زيارة المريض -

 دعاء زيارة المريض مراجعة 24
 

- 
 زيارة المريض

 مراجعة 25
حديث الشـكر))جزاك هللا 

 خيرا((
 شكر هللا

- 



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 14 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

 :متهيدي()  املستوى الثاني  ثانيا:

 املفاهيم الدينية ) القرآن الكريم وعلومه (

 األخالق والعبادات العقيدة األحاديث و  األدعية السور األسبوع

 (1العاديات ) 1

))إن هللا جميل يحب 

الجمال، طيب يحب الطيب، 

 نظيف يحب النظافة((

 الصدق البسملة

 هللا ربي ورب كل شيء تعلم القرآن.. خيركم من (2العاديات ) 2
 النظافة

 (ستنجاء)اال

 اإلستعاذة - (1الزلزلة ) 3

 

 الوضوء

 

 وحدانية هللا دعاء بعد األكل (2الزلزلة ) 4

 

 األذان

 

 ليس منا من لم يرحم.... (1البينة ) 5

محمد صلى هللا عليه 

 وسلم نبي

 

 الصالة

 ياإلسالم دين دعاء قبل النوم (2البينة ) 6

 

 األمانة

 

 حب هللا دعاء االستيقاظ القدر 7

 

 الرفق بالحيوان

 

8 
 (1)العلق 

 
 إكرام الضيف حب النبي -

9 
 (2)العلق 

 
 دعاء التثاؤب

من أسماء هللا الحسنى 

 )الوهاب(
- 

10 

 التين

 
 

 - حب الوطن -

11 
 الشرح

 

المؤمن للمؤمن 

 كالبنيان.....
 الصوم الكعبة المشرفة قبلتي

12 

 ىالضح

(1) 

 

 التواضع هللا خالقي -

13 

 الضحى

(2) 

 

 زيارة المريض - دعاء نزول المطر

14 

 الليل

(1) 

 

 الشكر هلل هللا ينزل الغيث -
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15 

 الليل

(2) 

 

 القناعة هللا خالق الجبال دعاء الدخول إلى المنزل

 

 

 :  المالحظات

 

 النبأ( سور إثرائية. –النازعات  –عبس  -التكوير  –اإلنفطار–المطففين  -اإلنشقاق ) -

  

 املفاهيم الدينية ) القرآن الكريم وعلومه (

 األخالق والعبادات العقيدة ةاألحاديث و  األدعي السور األسبوع

16 
 الشمس

 
 - هللا خالق األرض دعاء الخروج من المنزل

17 

 البلد

(1) 

 

 الحج هللا خالق الحيوانات دعاء رؤية الهالل

18 

 البلد

(2) 

 

 - القرآن الكريم كتاب هللا أركان اإلسالم

19 

 الفجر

(1) 
 

 وة القرآن الكريمتال أنا أتلو القرآن الكريم علموا أوالدكم القرآن...

20 

 الفجر

(2) 
 

دعاء الدخول والخروج 

 من الخالء
 - أنا أحفظ القرآن الكريم

21 

 الغاشية

(1) 

 

سأل رجل من أحق الناس 

 بحسن صحابتي..
 زيارة األقارب بر الوالدين

22 

 الغاشية

(2) 

 

 حق الجار الدعاء الكلمة الطيبة صدقة

23 

 

 

 األعلى

 

 الصدقة مون أخوانيالمسل تصدقوا ولو بشق تمرة

24 
 الطارق

 

االستئذان ثالث فإن أذن 

 لك وإال فارجع
 الصبر -

 البروج 25
 ىالبر والتقوتعاونوا على 

 وال ...
 التعاون -
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صادر التعلم املختلفة وإعداد أوراق العمل ملرحلة التعليم قبل معايري اختيار م اخلامس:الفصل 
 املدرسي

 
 
أو مسموعة كالكتب،  ةسواء كانت مرئية أو مقروءاملدارس اخلاصة عند اختيار املصادر التعليمية  روضاتمجيع على      

 واليت وغريها،واحملتويات اإللكرتونية،  والالصفية واملشاريع الطالبية، واألنشطة الصفيةأوراق العمل وعند إعداد واجملالت، 
 تلتزم باملعايري اآلتية: دويل أنتدريس املفاهيم واحملتويات املقررة عليه يف أي منهج أو برنامج  الروضة يفعلى طفل  تعرض

 
 املدرسي:التعليم قبل  التعليمية ملرحلةاملصادر  معايري اختيارأوال: 

 
 للطفل.احملتوى اخلصائص النمائية  أن يراعي .1
 .أو كمصادر للقراءة احلرة لألغراض التعليمية اًمصمم احملتوى كونيأن  .2

 العامة للدولة. ةأن ال يتعارض احملتوى مع الفلسفة التعليمية أو السياس .3

(، MENAومشال أفريقيا ) أو خمصصة لدول الشرق األوسط الدويل،أن تكون املصادر التعليمية مؤلفة لالستخدام  .4
 عمان.أو خمصصة لسلطنة 

 العنصرية بكافة أشكاهلا.لعنف أو االضطهاد أو التفرقة لما يدعو  احملتوى ال يتضمنأن  .5

 والعربية. يتضمن احملتوى ما يسيء إىل األديان أو األخالق أو األعراف أو التقاليد العمانية الأن  .6

 .إلسالميةالف العادات والتقاليد احمتوى صريح خي أوأو رسومات  أن ال يتضمن احملتوى أي صور .7

 .يسمى مبراحل تطور اإلنسان حبيث يرجع أصل اإلنسان إىل قرد احملتوى مايتناول أن ال  .8

 أن ال يتضمن احملتوى أية معلومات مغلوطة أو معلومات بعيدة عن الصحة أو الدقة. .9

 أن يواكب احملتوى آخر املستجدات الرتبوية والعلمية. .10

 وال يقدم احملتوى باستخدام هلجات عامية خاصة. اكتها،ركأن يتصف احملتوى بسالمة اللغة والبعد عن  .11

 اإلخراج الفين.والشمول والتغطية،  وتسلسل األفكار،وضوح أن يتصف احملتوى باجلودة من حيث  .12
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 املدرسي:أوراق العمل ملرحلة التعليم قبل  معايري إعداد ثانيا:
 
 ورقة العمل مناسبة للفئة العمرية هلذه املرحلة. أن تكون .1

 العمل.م للطفل واملفهوم الذي يركز عليها ورقة لنوعية النشاط املقدتكون أهداف الورقة واضحة أن  .2

 دقة صياغة أسئلة وأنشطة أوراق العمل مبا يناسب هذه املرحلة العمرية. .3

 أن تراعي تنوع األسئلة واألنشطة املقدمة للطفل حسب املفهوم الذي تركز عليها ورقة العمل. .4

 الواحدة. يف الصفحة فقط ااحدو أن تتناول نشاطا .5

 األطفال.أن تراعي الفروق الفردية بني  .6

 الفين.جودة اإلخراج بكرب حجمها و متتاز واضحة،أن تكون الصور والرسومات  .7

 لألطفال. وجاذبة وشيقةللمحتوى املقدم  والرسومات مناسبةأن تكون الصور  .8

 تناسب مع اخلصائص النمائية لطفل الروضة.حبيث ي التلوين،أن ترتك مساحات كافية جلزئية الكتابة أو  .9

 أن تستخدم برامج حاسوبية يف إعداده. .10

ملرحلة رياض األطفال ومطابقة لشكل كتابة احلروف  اإللجليزية مناسبةأن تكون نوعية اخلطوط باللغة العربية أو اللغة   .11
 لغتني.ة عما يتعلمه الطفل يف املفهوم اللغوي بال يدرسهما الطفل، حبيث ال خيتلف شكل احلرف يف مواضعه املختلف اللتنيباللغتني

 طفل.أن حتتفظ أوراق العمل يف ملف خاص لكل  .12

هذه  عدم احتساب قيمةكراسة أنشطة خاصة بالطفل، ولكن مع مراعاة  هيئةميكن جتميع مجيع أوراق العمل يف  .13
 نشطة.األعلى كراسة عدم كتابة اسم املدرسة و ويل األمراملخصصة لالكراسة يف الرسوم 

 هامة:مالحظة 
 
كراسة  العمل   )أوراقال حتتاج  (،األنشطة )كراسةيتم جتميعها على هيئة  األطفال واليتمعلمة رياض  االيت تعدّه أوراق العمل  -

 .باملديرية العامة للمدارس اخلاصة دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة االعتماد من األنشطة( إىل
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 التعليم قبل املدرسي  ملرحلةاإللزامية ية اليوم امجالرب سادس:الالفصل 
 ) جلميع أنواع  روضات املدارس اخلاصة(
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( 1) اجلدول الكريم:القرآن  عليمت ملدارساإللزامي  اليومي أولًا: الربنامج  

 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  (،القاعة الصفية يف ، ويكون إما يف الساحة اخلارجية أودقائق( 10يتجاوز  ال)الصباح تفعيل طابور  * 
ة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطن )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة  . 

* جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة.*  

الرابع(. )الفصل االطالع على وثيقة مصفوفة مدارس تعليم القرآن الكريم* **  

 مناهج اللغة العربية والرياضيات الختياراصة  اخلدائرة برامج ومناهج املدارس ى النشرات التوجيهية الصادرة من عل االطالع * الرجاء***
واللغة االلجليزية. والعلوم  

وقبل احللقة  4ميكن إضافة نصف ساعة إضافية بعد التعلم اجلماعي  يومي،كانت املدرسة ترغب يف تطبيق لغة إلجليزية بشكل  * إذا***
( حصص يوميا يف األسبوع .5) ويكون عدد احلصص . 12:30اخلتامية وينتهي اليوم الدراسي على الساعة   

 

 

 

 

 

الوقت  الوقت )بالدقيقة( الفرتة مالحظات
 )بالدقيقة(

طابور وبعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع األقران )هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتا 
 *(الصباح

 30 8:00-7:30 االستقبال

 30 8:30-8:00 احللقة الصباحية **يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب  مراجعة السور القرآنية واألذكار واألحاديث.

 45 9:10-8:30 اللعب اخلارجي اللعب اخلارجي.

الكريم ) القرآن   أحاديث   أدعية وأذكار  السرية النبوية العقيدة   الرتبية ***علوم القرآن 
 واألخالق(

 30 9:35-9:10 1التعلم اجلماعي

 30   10:05-9:35 اإلفطار - 

 30 10:35 -10:05 2التعلم اجلماعي علوم القرآن الكريم) القرآن   أحاديث   أدعية وأذكار  السرية النبوية العقيدة   الرتبية واألخالق( 

 30 11:05 -10:35 3التعلم اجلماعي  منهج إثرائي لغة عربية**** 

 30 11:35-11:05 4التعلم اجلماعي    منهج إثرائي للرياضيات  منهج إثرائي للعلوم**** لجليزيةااللغة أساسي ل  منهج

  30  12:00-11:35 احللقة اخلتامية **هذه األنشطة( يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها ) بالتبادل بني
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 (2)   دولاجل القرآن الكريم: عليمملدارس تاإللزامي  أولًا:  تابع الربنامج اليومي 

بيعة ملناسبة لطويتم الرتكيز فيه على اجلوانب ا الصفية(ويكون إما يف الساحة اخلارجية أو يف القاعة  ،(دقائق 10يتجاوز  )ال تفعيل طابور الصباح  *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:طفل الروضة 

 جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة. **

 اتعزيز هذوبإمكاهنم  أغاريد الطفولة(.–العماني  )املنهجل يف املدرسة مث ملطبقحسب املنهج األساسي ا )الدينية( تكونتقديم املفاهيم  ***
 .الرابع( )الفصل تعليم القرآن الكريم مصفوفة مدارساملفهوم الديين بتطبيق 

 –العماني  املنهج)مثل املواطنة( تكون حسب املنهج األساسي املطبق يف املدرسة  –العلمية  –احلسابية  – )اللغوية**** تقديم املفاهيم 
للمنهج العماني يف إثرائية املنهج العماني كمنهج أساسي هلا، فعليها أن ختتار مناهج  اجلدول واختارتهذا  إذا طبقت املدرسة ريد الطفولة(.أغا

إىل هذه املناهج حيتاج  الطفولة فالتقديم املفاهيم الدينية واللغوية واحلسابية والعلمية وختتار هذه املناهج من القوائم املعتمدة. أمّا منهج أغاريد 
 . اإلثرائية

 صحة –جتويد)معتمد منهج آخر استبداهلا بأي  ( بإمكاهنا4اجلماعي  )التعلم يف حال عدم رغبة املدرسة يف تطبيق اللغة اإللجليزية**** * 
 كون سيحلصص يوميا أما إذا طبقت املدرسة مادة اللغة اإللجليزية فإن عدد ا ،الكريم(تعليم القرآن  مصفوفة مدارستطبيق  -علوم  –

العربية  مناهج اللغةالختيار  اخلاصة،برامج ومناهج املدارس  من دائرةعلى النشرات التوجيهية الصادرة  االطالعالرجاء # األسبوع.( حصص يف 5)
 واللغة االلجليزية. والعلوم والرياضيات

 

 الفرتة مالحظات
الوقت  الوقت )بالدقيقة(

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

 *الصباح( وطابوراألقران )

 30 8:00-7:30 االستقبال

يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب  مراجعة السور القرآنية واألذكار 
 **واألحاديث وتقديم املفهوم اجلديد .

 30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

  30 9:00-8:30 اللعب اخلارجي اللعب اخلارجي ) األلعاب املنظمة واحلرّة(.

 30 9:30 -9:00 1التعلم اجلماعي  ***الديين تقديم  املفهوم 

 30 10:00 -9:30 اإلفطار -

 30 10:30 – 10:00 2التعلم اجلماعي  ****ملرحلة التمهيدي(  القراءة املوجهّة() اللغة العربية(   تقديم املفهوم اللغوي  
 30 11:00 -10:30 األركان التعليمية (لة أغاريد الطفو –نهج العماني تكون مصاحبة للمنهج الذي اختارته املدرسة ) امل

  30 11:30 -11:00 3التعلم اجلماعي ****+ تقديم املفهوم العلمي )بالتبادل(   تقديم املفهوم الرياضي ) احلسابي
+ برنامج الوعي الفونيمي للغة *****اللغة االلجليزية( تقديم املفهوم اللغوي )

 اإللجليزية ملرحلة التمهيدي فقط

 30 12:00 -11:30 4م اجلماعيالتعل

 30 12:30 -12:00 اللقاء األخري **.يتضمن اللقاء األخري القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها
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  :املطبقة للمنهج العماني   حادية اللغةأاصة  اخلباللغة العربية للمدارس  اإللزامي ثانيًا: الربنامج اليومي

 (1) دولاجل
 

 

اجلوانب املناسبة لطبيعة طفل  ويتم الرتكيز فيه على .إما يف الساحة اخلارجية أو يف القاعة الصفية( دقائق 10يتجاوز  )ال تفعيل طابور الصباح *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:الروضة 

 .* جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة *

.  حصتان فاهيم الدينيةوامل حصص 3دد حصص الرياضيات ( حيث يكون عالدينية و)املفاهيم( )الرياضياتالتبادل بني  * يتم**  

واللغة  مفاهيم الدينيةلإثرائية ل على النشرات التوجيهية الصادرة من قسم مناهج التعليم قبل املدرسي الختيار مناهج  االطالع * الرجاء** * 
يزية.للغة االلجلاملنهج األساسي   و والعلوم  والرياضيات والقراءة املوجهة العربية  

 

 

 

 الفرتة مالحظات
الوقت  )بالدقيقة( دنى الوقت األ

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

 *(وطابور الصباحاألقران )

 30 8:00-7:30 االستقبال

واألحاديث  ةالسور القرآنيمراجعة  ل احلضور والغياب ويتضمنها التقويم وتسجي
 **واألذكار ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية

  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي  **)اللغة العربية(* إثرائي منهج

 30  10:15-9:45 اإلفطار -

 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي  *** لدينية + منهج إثرائي للرياضيات هج إثرائي للمفاهيم امن

 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ تفعيل انشطة  األركان التعليمية املصاحبة للمنهج العماني  

ية ملرحلة التمهيدي برنامج الوعي الفونيمي للغة اإللجليز+   (.اللغة اإللجليزيةمنهج )
 ***فقط

 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي 

 **يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها
 

 30 12:30-12:00 اللقاء األخري
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 تابع: ثانيا الربنامج اليومي اإللزامي باللغة العربية للمدارس  أحادية اللغة   املطبقة للمنهج العماني: اجلدول )2(
 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة لطبيعة طفل  دقائق إما يف الساحة اخلارجية أو يف القاعة الصفية(. 10يتجاوز  )ال تفعيل طابور الصباح * 
 الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. والنشيد )التمارين مثل:الروضة 

.* جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة*  

واملفاهيم  ،حصتان ملفاهيم الدينيةوا حصص 3( حيث يكون عدد حصص الرياضيات الدينية و)املفاهيم( )الرياضياتالتبادل بني  * يتم**
العربية.للقراءة املوجهة باللغة وحصة واحدة  ،واحدةحصة واحلاسوب  ( حصص  3لعلمية )ا  

 للمفاهيم الدينية و  إثرائية  الختيار مناهجدائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة ، على النشرات التوجيهية الصادرة من  االطالع * الرجاء ***
للغة االلجليزية.املنهج األساسي  و العلوم و والرياضيات والقراءة املوجهة اللغة العربية  

  

 الفرتة مالحظات
الوقت األقصى 

 )بالدقيقة(
الوقت 

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

 *(وطابور الصباحقران )األ

 30 8:00-7:30 االستقبال

واألحاديث  ةمراجعة السور القرآني يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب و
 **واألذكار ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية

  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي  للغة العربية***إثرائي منهج 

 30  10:15-9:45 اإلفطار   -

 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي  إثرائي للمفاهيم الدينية  منهج إثرائي للرياضيات *** منهج 

 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ مية املصاحبة للمنهج العماني  تفعيل انشطة  األركان التعل

برنامج الوعي الفونيمي للغة اإللجليزية ملرحلة التمهيدي منهج )اللغة اإللجليزية(. +  
 ***فقط

 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي 

القراءة املوجهة * ملرحلة التمهيدي نشاط + + منهج حاسوب +  منهج إثرائي للعلوم  
 فقط 

 ***) بالتبادل( 

 30 12:30-12:00 4التعلم اجلماعي 

 ** دراستها.تضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت ي
 

 30 1:00-12:30 اللقاء األخري
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 :ملنهج أغاريد الطفولة املطبقة  اللغة أحادية  اصةاخل للمدارساإللزامي  تابع ثانيا: الربنامج اليومي

 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  (،الصفية يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 لقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة.** جيب ثبات احل

حيتاج املنهج إىل مناهج إثرائية  وال معه. واملصاحبهلذا املنهج الواردة يف منهج أغاريد الطفولة يعتمد على اخلطة الدراسية فاهيم توزيع امل ***
 داعمة له.

 الفو نيمي.املنهج األساسي للغة اإللجليزية وحقيبة برنامج الوعي  الختيار، املدرسيعلى نشرة مناهج التعليم قبل  االطالع * الرجاء***

 

 

 

 

 الفرتة مالحظات

 الوقت األقصى
 )بالدقيقة(

الوقت 
 األقصى

 )بالدقيقة(

 ألدنى الوقت ا
 )بالدقيقة(

 الوقت 
األدنى 

 )بالدقيقة(
يئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم هت

 *(وطابور الصباحالصباحية والتواصل مع األقران )

 30 8:00-7:30 30 8:00-7:30 االستقبال

ومراجعة السور يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب 
اخلربة واملفاهيم  واألذكار ودرسواألحاديث  ةالقرآني
 **   .اليومية

  25 8:25-8:00  30 8:30-8:00 حللقة الصباحيةا

 40 9:00 -8:25 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

 30 9:30 -9:00 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي  ***املفاهيم الدينية

 30 10:00-9:30 30  10:15-9:45 اإلفطار   - 

 30 10:30-10:00 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي  ***املفاهيم اللغوية 

 30 11:00 -10:30 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ مية املصاحبة  للوحدة  التعليمية.تفعيل انشطة  األركان التعل

للغة  يالفو نيمبرنامج الوعي  + (.اللغة اإللجليزيةمنهج )
 ****اإللجليزية ملرحلة التمهيدي فقط

 30  11:30-11:00 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي 

 30 12:00-11:30 30 12:30-12:00 4التعلم اجلماعي  **املفاهيم  الرياضية + املفاهيم العلمية *

يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها 
 **ملرحلة التهميدي فقط( +) القراءة املوجهة

 30 12:30-12:00 30 1:00-12:30 اللقاء األخري
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 :بواكري اللغة( املطبقة ملنهج أحادية)اخلاصة  للمدارساإللزامي  تابع ثانيا: الربنامج اليومي

 

 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة ، الصفية(  يف القاعةمّا يف الساحة اخلارجية أو ويكون إ دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 ) التمارين والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 سة.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدر

حيتاج املنهج إىل مناهج إثرائية داعمة  وال معه. واملصاحب هلذا املنهجالواردة يف منهج بواكري يعتمد على اخلطة الدراسية فاهيم توزيع امل ***
 له.

 الفو نيمي.على نشرة مناهج التعليم قبل املدرسي الختيار املنهج األساسي للغة اإللجليزية وحقيبة برنامج الوعي  االطالع * الرجاء***

األدنى التوقيت الوقت األقصى التوقيت األقصى الفرتة مالحظات  الوقت األدنى 

باهلم ومتابعة هتيئة األطفال واستق
انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

*األقران  

 30 8:00-7:30 30 8:00-7:30 االستقبال

تتضمن التقويم وتسجيل احلضور 
ومراجعة السور القرآنية واألذكار 

**ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية  

 30 8:30-8:00 30 8:30-8:00 حلقة صباحية

مية تفعيل أنشطة األركان التعلمية اليو
 املصاحبة للوحدة التعلمية 

 45 9:15-8:30 60 9:30-8:30 األركان

أيام( ورياضيات 3)مفاهيم لغوية   
***) يومان(  

  )أ( احللقة الثانية
 

9:30-10:00 30 9:15-9:45 30 

 30 10:15 -9:45 45 10:45-10:00 امللعب اخلارجي األلعاب احلرة املنظمة

 30 10:45-10:15 30 11:15-10:45  الوجبة 

أيام( 3أنشطة لغوية )  
***وأنشطة الرياضيات )يومان(  

) ب(احللقة الثانية   11:15-11:45 30 10:45-11:15 30 

  يف منهج بواكري مفاهيم دينية()تفكر 
*** 

 15 11:30-11:15 15 12:00 -11:45 احللقة الثالثة

منهاج اللغة االلجليزية املعتمد من وزارة 
يلوعي الفو نيم+ ا الرتبية والتعليم  

KG2 ملرحلة 
**** 

 30 12:00 -11:30 30 12:30 -12:00 اللغة االلجليزية

تتضمن القصة والشعر واألناشيد 
واأللعاب واملراجعة للمهارات اليت 

**تعلمها الطفل  

 30 12:30 -12:00 30 1:00 – 12:30 اللقاء األخري
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 (:ليزية االلج العربية)للغتني لنظام نصف يوم  املطبقة العاملية(اللغة  ثنائية)اخلاصة  للمدارساإللزامي  ثالثًا: الربنامج اليومي
الطفولة:املنهج العماني   أغاريد  -أ  

 

 :الربتقايل( خاص باللغة العربية، والربنامج اليومي باللون األبيض خاص باللغة االلجليزية )باللونالربنامج اليومي   -

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  (،الصفية يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )البور تفعيل طا *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 للقاء األخري يف الربنامج الزمين للمدرسة.** جيب ثبات احللقة الصباحية وا

 املدرسة. )املنهجباللغة العربية يعتمد على نوع املنهج األساسي املطبق يف  العلمية( –احلسابية  –اللغوية  – )الدينية*** تقديم املفاهيم 
من لتعليم اللغة العربية للطلبة غري الناطقني هبا يف وتطبيق منهج كل السابقة عن هذين املنهجني. الرجوع للمالحظات. أغاريد الطفولة( –العماني 

 اللغوية.فرتة تعلم املفاهيم الدينية واملفاهيم 

 يالفو نيمعلى نشرة مناهج التعليم قبل املدرسي الختيار املنهج األساسي للغة اإللجليزية وحقيبة برنامج الوعي  االطالعالرجاء * **** 
 ونشرة منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. لوم وتقنية املعلومات.لرياضيات والعل واملناهج اإلثرائية

 الفرتة مالحظات
 الوقت األقصى
 )بالدقيقة(

الوقت 
 األقصى

 )بالدقيقة(

 األدنىالوقت 
 ة()بالدقيق 

الوقت 
األدنى 

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم 

 *(وطابور الصباحالصباحية والتواصل مع األقران )
 30 8:00-7:30 30 8:00-7:30 االستقبال

ومراجعة السور يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب 
ربة واملفاهيم واألذكار ودرس اخلواألحاديث  ةالقرآني
 **   .اليومية

  30 8:30-8:00  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 30 9:00 -8:30 30 9:00-8:30 اللعب اخلارجي األلعاب احلرّة واملنظمة.
 +( اإلضافية الواردة يف املنهج) فاهيمالدينية + امل فاهيمامل

*** + منهج كلمن بالتبادلاملفاهيم احلسابية والعلمية 
 ني بغري اللغة العربيةللناطق

 30 9:30 -9:00 30 9:30 -9:00 1التعلم اجلماعي 

 30 10:00-9:30 30   10:00-9:30 رإلفطاا - 
 30 10:30-10:00 30 10:30-10:00 2التعلم اجلماعي  +  منهج كلمن للناطقني بغري اللغة العربية. اللغوية. فاهيمامل

ة  للوحدة  تفعيل انشطة  األركان التعليمية املصاحب
 .التعليمية

 30 11:00-10:30 45   11:15-10:30 ميةاألركان التعلُّ

يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها 
 ** ملرحلة التمهيدي فقط( القراءة املوجهة )+

 15 11:15-11:00 15 11:30-11:15 اللقاء األخري

 15 11:25- 11:15 15 11:45-11:30 اسرتاحة + انتقال ة اإللجليزيةيتم انتقال األطفال إىل الربنامج باللغ
  ي+ برنامج الوعي الفو نيم*** اللغوية * فاهيمامل

 KG2ملرحلة 
 30  11:50- 11:25 30 12:15-11:45 3التعلم اجلماعي 

+ تقنية  املعلومات العلمية  فاهيمالرياضية + املفاهيم امل
**** 

 30  12:15-11:50 30  12:45-12:15 4التعلم اجلماعي 

يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت 
 **دراستها.

 15 12:30 -12:15 15 1:00 -12:45 اللقاء األخري 
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 :( االلجليزية العربية)للغتني لنظام نصف يوم  املطبقة العاملية(اللغة  ثنائية)اخلاصة ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس 
  

 منهج بواكري:  -ب 
 

 .ة العربية، والربنامج اليومي باللون األبيض خاص باللغة االلجليزيةالوردي( خاص باللغ )باللونالربنامج اليومي  -

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  الصفية(، يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. والنشيد الوطين وحتية العلم )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 الزمين.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج 

 الوقت   التوقيت الفرتة مالحظات
واستقباهلم ومتابعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع  هتيئة األطفال

*األقران  
 30 8:00-7:30 االستقبال

تتضمن التقويم وتسجيل احلضور ومراجعة السور القرآنية واألذكار 
**ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية  

 30 8:30-8:00 حلقة صباحية

التعلمية تفعيل أنشطة األركان التعلمية اليومية املصاحبة للوحدة  التعلمية األركان   8:30-9:15 45 

  + منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أيام( 3)مفاهيم لغوية 
 

)ا( احللقة الثانية    
 

9:15-9:40 25 

 30 10:10- 9:40 امللعب اخلارجي األلعاب احلرة املنظمة

 25 10:35-10:10 الوجبة 

ة املوجهة ملرحلة التمهيدي + منهج كلمن ( أيام + القراء3)أنشطة لغوية 
 لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  

 

) ب( احللقة الثانية  10:35-11:00 25 

  + منهج كلمن لتعليم اللغة العربيةيف منهج بواكري مفاهيم دينية()تفكر 
 

 15 11:15-11:00 احللقة الثالثة

 
راجعة للمهارات اليت تتضمن القصة والشعر واألناشيد واأللعاب وامل

**تعلمها الطفل  
 

 15 11:30-11:15 اللقاء األخري

 الوقت التوقيت  الفرتة مالحظات
 15 11:45 -11:30 اسرتاحة +انتقال بداية الربنامج األجنيب

  التمهيدية ملرحل يمنهج اللغة اإللجليزية + برنامج الوعي الفو نيم
****KG2 

  

3التعلم اجلماعي   11:45-12:15 30 

****املفاهيم الرياضية والعلمية وتقنية املعلومات باللغة اإللجليزية 4التعلم اجلماعي    12:15- 12:45 30 

باللغة  يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها
**.اإللجليزية  

 15 1:00-12:45 اللقاء األخري
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على نشرة مناهج التعليم قبل املدرسي الختيار املنهج األساسي للغة اإللجليزية وحقيبة برنامج الوعي الفونيمي  االطالع**** الرجاء 
 بغريها.ونشرة منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني  املعلومات. والرياضيات والعلوم وتقنية

 فيتم ذلك بالتبادل بينها وبني الرياضيات والعلوم. اإللجليزية،**** إذا رغبت املدرسة يف تطبيق مادة تقنية املعلومات باللغة  

إللجليزية، ا للربنامج باللغةيوم  ونظام نصفيوم للربنامج باللغة العربية  صفبنظام نتلتزم املدارس اخلاصة ثنائية اللغة واملدارس العاملية  ملحوظة:  -
في اليوم ف العربية،اللغتني حسب الربنامج اليومي املنتهي منه، فإذا كان الربنامج اليومي مثال ينتهي باللغة  التبادل بنيحيث تكون هذه األيام بنظام 

 .ذلك(أرادت املدرسة ثبات الربنامج اليومي بأن تبدأ يوميا باللغة العربية فال مانع يف  . )وإذاوهكذاالتايل يبدأ الربنامج باللغة العربية، 

 

 ليزية( االلج العربية)للغتني مل لنظام اليوم الكا املطبقة العاملية(اللغة   ثنائية)اخلاصة ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس تابع 

 (1)اجلدول                                                                 العماني: للمنهج أ: املطبقة 
 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  الصفية(، يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 الزمين.ات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج ** جيب ثب

 العماني.اخلاصة باملنهج  املالحظات السابقة*** الرجوع إىل 

 إىل نشرة كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. * الرجوع***

 الفرتة مالحظات
الوقت األقصى 

 )بالدقيقة(
الوقت 

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

 *(وطابور الصباحاألقران )

 30 8:00-7:30 االستقبال

مراجعة السورالقرآنية واألحاديث  لتقويم وتسجيل احلضور والغياب ويتضمنها ا
 واألذكار ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية

  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

من لتعليم + منهج كل+ القراءة املوجهة ملرحلة ) التمهيدي(.منهج إثرائي للغة العربية 
 اللغة العربية للناطقني بغريها.

 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي 

 30  10:15-9:45 اإلفطار  -

 + منهج كلمن (*.بالتبادلالدينية ) إثرائي للمفاهيم + منهج إثرائي للرياضيات منهج
 لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي 

 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ  علمية املصاحبة للمنهج العمانينشطة  األركان التتفعيل ا

 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي  مراجعة ما مت دراسته يف اليوم السابق ) يف اللغة اإللجليزية(.

 .يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها
 

 30 12:30-12:00 اللقاء األخري
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 تابع ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس اخلاصة )ثنائية اللغة  العاملية( املطبقة لنظام اليوم الكامل للغتني )العربية  االلجليزية(:

 (2) اجلدول                                                         *العماني: أ: املطبقة للمنهج 
 

 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  الصفية(، لقاعةيف اويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 الزمين.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج 

 العماني.اصة باملنهج اخل املالحظات السابقة*** الرجوع إىل 

 إىل نشرة كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. * الرجوع***
 
 
 

 

 الفرتة مالحظات
الوقت األقصى 

 )بالدقيقة(
الوقت 

 )بالدقيقة(
لصباحية والتواصل مع هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم ا

 *(وطابور الصباحاألقران )

 30 8:00-7:30 االستقبال

مراجعة السورالقرآنية واألحاديث  يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب و
 واألذكار ودرس اخلربة واملفاهيم اليومية

  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي    + منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.إثرائي للغة العربية  منهج 

 30  10:15-9:45 اإلفطار -

 + منهج كلمن (*.)بالتبادلإثرائي للمفاهيم الدينية  + منهجياضيات إثرائي للرمنهج 
 ا.لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريه

 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي 

 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ ة املصاحبة للمنهج العماني  ميتفعيل انشطة  األركان التعل

 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي  ) يف اللغة اإللجليزية(.مراجعة ما مت دراسته يف اليوم السابق 

+ أي  منهج آخر معتمد مناسب ميدي فقط القراءة املوجهة *  ملرحلة التهنشاط 
 ) بالتبادل(للطفل 

 30 12:30-12:00 4التعلم اجلماعي 

 دراستها.يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت 
 

 30 1:00-12:30 اللقاء األخري
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 تابع ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس اخلاصة )ثنائية اللغة  العاملية( املطبقة لنظام اليوم الكامل للغتني )العربية  االلجليزية(:

 *الطفولة: ب: املطبقة للمنهج أغاريد 
 

 
ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  ،الصفية( لقاعةيف اويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *

 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. )التمارين مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 الزمين.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج 

 الطفولة.اصة مبنهج أغاريد اخل املالحظات السابقة*** الرجوع إىل 

 إىل نشرة كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. * الرجوع***
 

 الفرتة ظاتمالح

 الوقت األقصى
 )بالدقيقة(

الوقت 
 األقصى

 )بالدقيقة(

 ألدنى الوقت ا
 )بالدقيقة(

 الوقت 
األدنى 

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم 

 *(وطابور الصباحالصباحية والتواصل مع األقران )

 30 8:00-7:30 30 8:00-7:30 االستقبال

ومراجعة السور ا التقويم وتسجيل احلضور والغياب يتضمنه
اخلربة واملفاهيم  واألذكار ودرسواألحاديث  ةالقرآني
    .اليومية

  25 8:25-8:00  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 40 9:00 -8:25 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

عليم اللغة العربية + منهج كلمن لت ** املفاهيم الدينية  
 للناطقني بغريها.

 30 9:30 -9:00 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي 

 30 10:00-9:30 30  10:15-9:45 اإلفطار - 

+ منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني املفاهيم اللغوية 
 بغريها

 30 10:30-10:00 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي 

 30 11:00 -10:30 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ مية املصاحبة  للوحدة  التعليمية.ن التعلتفعيل انشطة  األركا

 30  11:30-11:00 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي  ) يف اللغة اإللجليزية(مراجعة ما مت دراسته يف اليوم السابق 

 30 12:00-11:30 30 12:30-12:00 4التعلم اجلماعي  املفاهيم  الرياضية + املفاهيم العلمية *

يتضمنها القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستها 
 ملرحلة التهميدي فقط( املوجهة القراءة)+ 
 
 
 

 30 12:30-12:00 30 1:00-12:30 اللقاء األخري
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 تابع ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس اخلاصة )ثنائية اللغة  العاملية( املطبقة لنظام اليوم الكامل للغتني )العربية  االلجليزية(

 *بواكري: ج: املطبقة للمنهج 
 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  الصفية(، يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(. ن)التماري مثل:لطبيعة طفل الروضة 

 الزمين.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج 

 اخلاصة مبنهج بواكري. املالحظات السابقة*** الرجوع إىل 

 إىل نشرة كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. * الرجوع***

ةالفرت مالحظات األدنى التوقيت الوقت األقصى التوقيت األقصى   الوقت األدنى 

هتيئة األطفال واستقباهلم ومتابعة 
انفعاالهتم الصباحية والتواصل مع 

*األقران  

 30 8:00-7:30 30 8:00-7:30 االستقبال

تتضمن التقويم وتسجيل احلضور 
ومراجعة السور القرآنية واألذكار 

**وميةودرس اخلربة واملفاهيم الي  

 30 8:30-8:00 30 8:30-8:00 حلقة صباحية

تفعيل أنشطة األركان التعلمية اليومية 
 املصاحبة للوحدة التعلمية 

 45 9:15-8:30 60 9:30-8:30 األركان

أيام( ورياضيات 3)لغوية مفاهيم   
+ منهج كلمن لتعليم اللغة  ) يومان(

 العربية للناطقني بغريها

 احللقة الثانية 
 

9:30-10:00 30 9:15-9:45 30 

 30 10:15 -9:45 45 10:45-10:00 امللعب اخلارجي األلعاب احلرة املنظمة

 30 10:45-10:15 30 11:15-10:45  الوجبة 

منهج كلمن  + أيام( 3أنشطة لغوية )
 لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

(وأنشطة الرياضيات )يومان  
 

 30 11:15-10:45 30 11:45-11:15 احللقة الثانية مكرر

يف منهج بواكري مفاهيم دينية()تفكر     
*** 

 15 11:30-11:15 15 12:00 -11:45 احللقة الثالثة

مراجعة ما مت دراسته يف اللغة 
 اإللجليزية

 30 12:00 -11:30 30 12:30 -12:00 اللغة االلجليزية

تتضمن القصة والشعر واألناشيد 
اليت واأللعاب واملراجعة للمهارات 

و نشاط القراءة  املوجهة  تعلمها الطفل
** 

 30 12:30 -12:00 30 1:00 – 12:30 اللقاء األخري
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 تابع ثالثًا: الربنامج اليومي للمدارس اخلاصة )ثنائية اللغة  العاملية( املطبقة لنظام اليوم الكامل للغتني )العربية  االلجليزية(:

 * اإللجليزية:: الربنامج املقدم باللغة د
 

ويتم الرتكيز فيه على اجلوانب املناسبة  الصفية( ، يف القاعةويكون إمّا يف الساحة اخلارجية أو  دقائق، 10يتجاوز  الصباح )التفعيل طابور  *
 ل الروضة مثل : ) التمارين والنشيد الوطين وحتية العلم لغرس املواطنة أو املشاركة يف إذاعة الصباح(.لطبيعة طف

 الزمين.** جيب ثبات احللقة الصباحية واللقاء األخري يف الربنامج 

اإلثرائية للرياضيات والعلوم وتقنية املناهج األساسية للغة اإللجليزية واملناهج  الختيار*** الرجوع إىل نشرة مناهج التعليم قبل املدرسي 
 اإللجليزية.املعلومات باللغة 

 إىل نشرة كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. * الرجوع***
 

 الفرتة مالحظات

 الوقت األقصى
 )بالدقيقة(

الوقت 
 األقصى

 )بالدقيقة(

 األدنىالوقت 
 )بالدقيقة( 

 قتالو
 األدنى

 )بالدقيقة(
هتيئة األطفال واستقباهلم والرتحيب هبم ومتابعة انفعاالهتم 

 *(وطابور الصباحالصباحية والتواصل مع األقران )

 40 8:00-7:20 40 8:00-7:20 االستقبال

مراجعة ما مت  يتضمنها التقويم وتسجيل احلضور والغياب و
 باللغة االلجليزيةدراسته 

  30 8:30-8:00  30 8:30-8:00 احللقة الصباحية

 40 9:10-8:30 45 9:15-8:30 للعب اخلارجيا األلعاب احلرّة واملنظمة.

برنامج الوعي الفونيمي للغة اإللجليزية  املفاهيم اللغوية +
 ملرحلة التمهيدي فقط

 30 9:40 -9:10 30 9:45 -9:15 1التعلم اجلماعي 

 30  10:10-9:40 30  10:15-9:45 اإلفطار -

 30 10:40-10:10 30 10:45-10:15 2التعلم اجلماعي  ) باللغة اإللجليزية(املفاهيم  الرياضية  

تفعيل انشطة  األركان التعليمية املصاحبة  للوحدة  
 .) باللغة اإللجليزية(.التعليمية

 30  11:05-10:40 40  11:30-10:45 ميةاألركان التعلُّ

 . الناطقني باللغة العربيةاملفاهيم اللغوية للناطقني ولغري 
 . مراجعة ما مت دراسته يف اليوم السابق

 25 11:30 -11:05 30 12:00-11:30 3التعلم اجلماعي 

) العلوم( باللغة االلجليزية املفاهيم العلمية + منهج أخر معتمد
 + منهج حاسوب ) بالتبادل(

 30 12:00-11:30 30 12:30-12:00 4التعلم اجلماعي 

 القصة واألنشودة ومراجعة املهارات اليت مت دراستهايتضمنها 
  باللغة اإللجليزية.

 

 30 12:30-12:00 30 1:00-12:30 اللقاء األخري



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 32 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

لطفل، ل * برنامج اليومي باللغة اإللجليزية لنظام اليوم الكامل فيها مرونة للمدرسة لتطبيق مفاهيم أخرى معتمدة أو مناهج أخرى معتمدة مناسبة

 العلمية.حيث يتم التبادل بينها بني املفاهيم 

ث تكون ليزية، حيتلتزم املدارس اخلاصة ثنائية اللغة واملدارس العاملية بنظام اليوم الكامل للربنامج باللغة العربية ونظام اليوم الكامل باللغة اإللج -
 .أيام للغة اإللجليزية 3و أيام للغة عربية 3تقدير  كأقصىعدد األيام متساوية بني اللغتني 

 
 بغريها، فإنه يف ذلك اليوم يدرس منهج كلمن لتعليم اللغة العربية للناطقني العربية، الكامل باللغةنظام اليوم  يفالعربية الناطق باللغة  غريللطفل بالنسبة   -

 ه املرحلة العمرية.باإلضافة إىل ختصيص برامج تعزيزية داعمة للغته األم وبرامج أخرى مناسبة للطفل يف هذ
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 صفحة(56 - 33)صفحة  إللجليزية النسخة ا

English Version (Page 33 –58 Page) 
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Chapter One: Pre-School Monolingual Program 

 
 

 
Newsletters: 

- Compulsory curricula (Educational Units in Arabic language) and International programs. 

-Enrichment Curricula for   Arabic and Islamic concepts> 

-Enrichment Curricula for Math / Sciences   / ICT. 

- Compulsory Curricula for English Language 

- Kalemon Arabic for Non Native speakers. 

 
 
 

International 
Programs 

Bilingual Monolingual Holy Quran Methods for Approving 
Curricula 

-Montessori Program 
-Bawakeer Program 
  

 -Oman 
National  
Curriculum 
- Aghareed Atoofoula 
curricula 
-Bawakeer 
Curricula- 

 

-Oman 
National  

Curriculum 
- Aghareed 
Atoofoula 
curricula 

- Bawakeer 
Curricula 

 Quranic Schools 
Compulsory 

Islamic Concepts 
Scope and 
Sequence 

Mandatory Basic 
Curricula  

Approved Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Mandatory 

Approved 
Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Mandatory 

Mandatory Arabic 

Kalemon curricula for 
non-Arabic speakers/ 
Arabic basic curricula 

Kalemon curricula for 
non-Arabic speakers/ 
Arabic basic curricula 

- - Mandatory -Arabic for 
non-native 
speakers  

Approved Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Mandatory 

Approved 
Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Selective 

Approved 
Lists 

English 

Mandatory/ Both 
Languages 

Mandatory/ Both 
Languages 

Approved 
Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Mandatory 

Approved 
Lists 

Mathemati
cs 

Mandatory/ Both 
Languages 

Mandatory/ Both 
Languages 

Approved 
Lists/ 
Mandatory 

Approved Lists/ 
Selective 

Approved 
Lists 

Science 

Approved Lists/ 
Selective/Both 

Languages 

Approves Lists/ 
Selective/Both 

Languages 

Approved 
Lists/ Selective 

Approved Lists/ 
Selective 

Approved 
Lists 

IT 
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- Types of Approved  Basic Curricula  

 
Program Grades Language of Instruction Basic 

Educational 

Resource 

Comments 

Arabic English 

Monolingual KG1/KG2 - Oman National  

Curriculum 

- Aghareed A 

toofoula 

curricula  

- Bawakeer 

Curricula 

- Arabic 

Enrichment 

Curricula  

- Quranic 

Schools scope 

and sequence 

for Islamic 

Concepts 

- Enrichment 

Curricula for 

Math /  

Sciences / ICT 

 

  (pre-school 

Curricula 

Newsletter)  

-Quranic 

Schools must 

adhere to scope 

and sequence 

for Islamic 

Concepts 

(Chapter four of 

this newsletter)  

-Schools must 

follow the 

approved 

standards for 

selecting 

educational 

resources and 

preparing 

student 

worksheets 

(Chapter five of 

this newsletter). 

 

- KG Schools 

must implement 

one of the daily 

schedule 

approved for 

pre-school. 

(chapter six) 

 

 

English Compulsory 

Curricula 

for English 

Language 

 

 

 

 



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 36 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

 Study Plan (KG1-KG2) for the Monolingual Program: 

 
Level (KG1/KG2) )المرحلة الدراسية )روضة/تمهيدي 

Concepts/Subjects KG1 KG2 المفاهيم/ المواد الدراسية 

Islamic Concepts 5 3 / /2 5 3/  المفاهيم الدينية 2/

Arabic 5 5 اللغة العربية 

English 5 5 اللغة االنجليزية 

Math 3/4/5 3/4/5 الرياضيات 

Science 1 1 لعلوما  

ICT 1 1 تقنية المعلومات 

 

 The Educational System at the pre-school level is based on the comprehensive educational 

framework for the Arabic language, including basic integrated concepts in: Islamic, 

linguistic, mathematical, and scientific, studied according to a specific time line designed 

for this stage.   This is a defined as a lesson not as a period or group learning. 

 The monolingual program in Arabic is teaching in monolingual KG Private Schools and KG 

Quranic Schools. 

 When teaching Islamic Concepts, Quranic Schools adhere to the specified scope and 

sequence   for this purpose (see Chapter 4).   

 Both Arabic Language and Islamic concepts are taught daily through the basic curricula 

based on unit theme, in the specified time line or in separate curricula for KG Quranic 

Schools, which follow lesson scheduling (five Arabic lessons per week and 2 up to 5 Islamic 

education lessons per week, as required by the MOE.   

 Mathematics is taught either,  through concepts from the basic curricula which is based on   

a unit theme, and presented daily in the specified time line, or in a separate curricula for KG 

Quranic Schools that follow lessons scheduling so there will be  between 3-5  lessons per 

week, as required by the MOE.  

 Science is taught either through scientific concepts  from the basic curricula which is based 

on  a unit theme  , so this concept is presented daily according to the method it is presented 

by in the specified time line or in a separate curricula for KG Quranic Schools, which follow 

lessons scheduling , so there will be  one lesson only per week, as required by the MOE.  

 English Basic curricula must be taught on a daily basis and in accordance to the specified 

and required schedule.  

 Note: For Monolingual and Quranic Schools, please refer to Chapter 6 for Pre- School 

Daily Schedules. 
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Chapter Two: Pre-School Bilingual Program 

 
 

- Types of Approved Basic Curricula: 

 
Program Grades  Language of Instruction Approved 

Resources 

Comments 

Arabic English 

Bilingual  KG1/KG2 - Oman National  

Curriculum 

- Aghareed 

Atoofoula 

curricula 

- Bawakeer 

Curricula 

- Arabic Enrichment 

Curricula  

- Islamic Concepts 

series  

- Enrichment 

Curricula for 

Math /  Sciences 

/ ICT 

- Kalemon 

Curricula for 

non-Arabic 

Native speakers 

  Pre-School 

Curricula 

Newsletter  

 

 

 

Kalemon 

newsletter for 

Arabic Non-

native 

Speakers  

- Schools must 

follow the 

approved 

standards for 

choosing 

educational 

resources and 

preparing  student 

worksheets 

(Chapter five  of 

this newsletter) 

 

- KG Schools must 

implement one of  

the daily schedule 

options approved 

for pre-school  

level.( see chapter 

six ) 

 

 

 

English Compulsory 

Curricula for 

English 

Language 
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Study Plan (KG1-KG2) for Bilingual Program: 

Level (KG1/KG2) )المرحلة الدراسية )روضة/تمهيدي 

Concepts/Subjects KG1 KG2 المفاهيم/ المواد الدراسية 

Islamic Concepts 5 3 / /2 5 3/  المفاهيم الدينية 2/

Arabic 5 5 اللغة العربية 

Arabic for non-native 

speakers 

 اللغة العربية للناطقين بغيرها 10 10

English 5 5 اللغة االنجليزية 

Math 3/4/5 3/4/5 الرياضيات 

Science 1 1 العلوم 

ICT 1 1 تقنية المعلومات 

 

 The Educational System at pre-school level is based on the comprehensive educational 

framework for the Arabic language, including basic integrated concepts in: Islamic, linguistic, 

mathematical, and scientific, studied according to a specific time line designed for this stage.    

This is a defined as a lesson not as a period or group learning. 

 

 The bilingual program includes bilingual KG Private Schools and KG International program 

schools. 

 Both Arabic Language and Islamic concepts are taught daily through the basic curricula based 

on unit   themes   , in the specified time. (Five Arabic lessons per week and 2 up to 5 Islamic 

concepts lessons per week, as required by the MOE).   

 

 Kalemon curricula is must be used only for non- native speakers of Arabic who are (Not 

Arab and not Omani). 

 

 “Kalemon” curricula is taught to Arabic non- native speakers at Private Schools for 10 lessons 

per week (one hour daily). 

 Mathematical, scientific, ICT and other additional concepts mentioned in the basic curricula are taught 

either according to the basic curricula adopted : Oman National Curriculum, Aghareed Atoofoula 

curricula, and Bawakeer curricula, and according to the specified and required daily schedule. 

 

 

- Note: Bilingual Schools please check Bilingual daily schedule for Bilingual and KG 

International Programs Schools (chapter 6). 
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Chapter Three: Standards and Criteria for International 

Program implementation at the Pre-School Stage 
 

Schools must meet the following standards before applying for an international 

program: 

Topic Standards 

 

Educational 

Program 

1. Have the program approved by the Private Schools Programs and 

Curricula Department. 

School 

Administration 

2. The schools’ mission and vision is aligned with the international 

educational program’s philosophy and goals.  

School 

Buildings and 

Logistics  

1.  Ensure classrooms are suitable for students, and this includes 

appropriate: size, furniture and new technology needed to apply the 

curricula such as computers, projectors and others. 

2. Providing all necessary learning resources required, including teacher 

resources, internet access, additional reading material to support the 

curricula and meet the level of the students, audio/visual materials to 

ease and improve curriculum implementation.  

3. Providing educational resources, device, equipment and tools for 

student to use in order to access the taught program. 

4. Providing comprehensive computer lab/labs (a computer for each 

student). 

5. Providing internet services for all classrooms (Technical 

requirements) 

 

Educational 

Resources 

Adherence to the required standards for the selection of educational 

resources, and preparation of  student worksheets mentioned in this 

newsletter (chapter 5) 

 

Human 

Resources 

1. Appointing a coordinator for the program to function as an interface 

between the program /international qualification provider and school 

administration, heads of departments and teachers.  

2. Appointing qualified subject Heads of departments, who will be 

responsible for implementing and monitoring the application of the 

curriculum by teachers. They administer the continuous evaluation 

process and professional development needs for teachers, as well as 

other supervisory roles. 

3. Providing experienced language proficient and qualified teachers to 

meet all requirements for the implementation of the international 

program.     

 

Approval 

 

For MOE to approve the international program, schools must follow these 

steps: 
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1. Obtain the initial approval from the Private Schools Programs and 

Curricula Department. 

2. Obtain the approval from the awarding body for the program. 

3. Final MOE approval for the program implementation. 

Required 

Documents 

1. Detailed and comprehensive report to evidence adherence to the above 

mentioned standards (self-evaluation), along with an official statement 

from school principal and owner confirming the validity of the 

submitted data. 

2. Initial candidate approval/authorization letter and a copy of the report 

of the school field visit issued by program/international qualification 

provider. 

3. The specialized (based on respective international program) 

Professional Development Plan for teachers.  

 
*These documents must be enclosed when the school officially applies for an international 

program at the Private Schools’ Programs and Curricula Department. 
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Chapter Four: Quranic Schools Compulsory Islamic 

Concepts Scope and Sequence 
 

NOTE: 

Please see page 10 for detail. 

 

 

Chapter Five: Criteria for Resource Selection and 

Development for the Pre-School Stage 
 

When choosing different types of educational resources, and when preparing student 

worksheets, class activities, homework and electronic content, private KG schools 

must adhere to the following criteria: 

First: Criteria for Pre-School Educational Resources selection:  

1. Content is appropriate to children’s developmental stage. 

2. The content is aligned with the learning outcomes. 

3. The content is aligned with the educational philosophy in Oman.  

4. Educational resources must be designed to be used specifically for Middle East 

and North Africa’s countries (MENA). 

5. The content does not promote violence, persecution, or discrimination of any 

kind. 

6. The content does not violate religious, moral, traditions and customs of the 

Omani and Arab societies.  

7. The content does not contain any text or graphics that contradict Islamic morals 

and traditions. 

8. The content does not include reference to the evolution theory.  

9. The content does not contain misleading and unreliable information. 

10. The content must include contemporary educational and scientific discoveries 

and developments. 
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11. The language of resources should be formal, presented in Classical Arabic or 

academic English.  

12. The content of the resource is clear, coherent, comprehensive, and of high 

quality of presentation.  

 

Criteria for Preparing Students Worksheets for Pre-School Stage:  

 

1.  The worksheet outcomes must be adapted to the students’ ages and 

communicated clearly. 

2.  It states clearly the kind of activity and the concept(s) focused on. 

3.  Worksheet questions and activities are diversified to meet students learning 

needs   . 

4.  Tasks address individual differences and learning needs of children. 

5.  Graphics and photos must be clear, and of good visual quality . 

6.  Graphics and photos must align with the learning content, and be engaging for 

students. 

7.  Provides enough space for writing and coloring, and this is aligned with the 

children’s developmental stage. 

8.  Fonts are easy to read and are consistently used in both languages of 

instruction. 

9.  Worksheets are not considered textbooks are parents do not pay additional fees 

for them . 

 

Important note:   

 

* There is no need for the Private Schools’ Programs and Curricula Department 

at the Directorate General of Private Schools- to approve   worksheets as long 

as these follow all the above criteria. 
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Chapter Six: Pre- School Compulsory  Daily Schedules for 

KG level ( For all categories of Private Schools) 
 

1: Compulsory   Daily Schedules for Quranic Schools ( Schedule  1): 

Minimum 

Time in 

minutes) 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 Student arrival 

and settling 

Preparing, welcoming children and observing their preparedness 

for learning, as well as, communication between peers ( morning 

assembly) 

30 8:00-8:30 Morning Circle Includes: calendar, recording attendance, and revising Quran, 

Hadeeth and Athkar. 

45 8:30-9:10 Outdoor Play - Outdoor free and/or organized play 

30 9:10-9:35 Group Learning 1 Quran Learning (Quran, Hadeeth, prayers/Prophet Mohammed’s 

biography/ Islamic practices/education and morals) 

30 9:35-10:05 Breakfast Breakfast 

30 10:05-10:35 Group Learning 2 Quran Learning (Quran, Hadeeth, prayers/Prophet Mohammed 

biography/ Ideology/education and morals) 

30 10:35-11:05 Group Learning 3 Arabic Language learning- Enrichment curriculum  

30 11:05-11:35 Group Learning 4 English compulsory curricula , Math, and Science- Enrichment 

curriculum  

30 11:35-12:00 Final Gathering Include: storytelling, singing, revising learnt skills(alternate 

these as needed) 

  
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

  For more information, check the : Quranic Schools Compulsory Islamic Concepts Scope and Sequence 

/ chapter 4 

 If the school choses to implement English learning in the daily schedule, this will add 30 minutes 

to the school schedule before the  final gathering and it will be 5 times per week , with a 12:30 

finish for students.  

 

# please, check all newsletters issued by the department to select resources for Arabic, English, Math, 

and Science Curricula. 

 

 

 

 



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 44 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

Cont. 1: Compulsory Daily Schedules for Quranic Schools (Schedule 2): 

Maximum 

Time per  

Minute 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their preparedness 

for learning, as well as, communication between peers 

(morning assembly). 

30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording attendance, and revising Quran, 

Hadeeth, Athkar and presenting the new concept 

30 8:30-9:00 Outdoor Play - Outdoor free and/or organized play 

30 9:00-9:30 Group 

Learning 1 
- Presenting Islamic Concept in the  selected curricula 

(Omani National Curricula/ Aghareed Atoofoula 

curricula) 

 

30 9:30-10:00 Breakfast - 

30 10:00-10:30 Group 

Learning 2 
- Arabic Language learning in the  selected curricula 

(Omani National Curricula/ Aghareed Atoofoula 

curricula), Guided reading for Arabic for KG2 

 

30 10:30-11:00 Educational 

Corners 
- As per selected curricula (Omani National Curricula/ 

Aghareed Atoofoula curricula) 

 

30 11:00-11:30 Group 

Learning 3 
- Mathematical/numeracy learning and Science 

presented in the  selected curricula (Omani National 

Curricula/ Aghareed Atoofoula curricula) 

 

30 11:30-12:00 Group 

Learning 4 

Presenting linguistic concept (English***+ phonics program 

in English for KG2 only 

30 12:00-12:30 Final 

Gathering 

Includes: Final gathering/ story/chant and revising activities 

that has been learned. 
 

 Activating morning assembly   (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). This 

must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and   Final Gathering as per above. 

 Islamic Concepts from Omani National Curriculum or / Aghareed Atoofoula curricula) can be enhanced 

if necessary through Quranic Schools Compulsory Religious Concepts Scope and Sequence (Chapter 4). 

 Language, mathematical/numeracy, scientific and citizenship learning implemented as per the selected 

school curricula (Omani National Curriculum or Aghareed Atoofoula curricula). The Omani national 

curricula needs to be enhancement with enrichment curricula in Arabic, Islamic concepts, Math and 

Sciences. No need for Enrichment curricula for Aghareed Atoofoula. 

 If the school wants to implement the English curricula, it will be 5 times per week. In case schools 

decided not implement English, they can use another Enrichment curricula approved in the Newsletter, 

or they can enhance the basic curricula with the Quranic Schools Compulsory Islamic Concepts Scope 

and Sequence (Chapter 4). 
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# please, check all newsletters issued by the department   to select enrichment curricula for Arabic, 

Math, and Science. 

 2: Compulsory Daily Program for Monolingual Private Schools Applying the 

Omani National Curricula   (Schedule 1): 

 

Minimum 

Time per 

minute 

Class period 

time 
Activity Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their 

preparedness for learning ’ as well as, communication 

between peers (morning assembly  )  

30 8:00-8:30 Morning Circle Includes: calendar, recording attendance, and revising 

Quran, Hadeeth, Athkar, experience lesson and daily 

concepts  

45 8:30-9:15 Outdoor Play - Outdoor free and/or organized play 

30 9:15-9:45 Group Learning 1 Arabic Enrichment curricula  

30 9:45-10:15 Breakfast - 

30 10:15-10:45 Group Learning 2 Enrichment for: Islamic concepts, Math and Science 

40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners activities for Omani 

National Curricula 

30 11:30-12:00 Group Learning 3  English curricula + phonics awareness program in 

English for KG2 only 

30 12:00-12:30 Final Gathering Include: the story, the chant, revising studied skills 

 
 Activating morning assembly   (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). This 

must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities.  

 Start and end the school day with learning circles, and   the final gathering as per above. 

  Math is taught in 3 lessons a week and Islamic concepts in 2 lessons a week.  

 

 

# Please, check all newsletters issued by the department   to select enrichment curricula for Arabic, 

Math, and Science and Compulsory English curricula. 

 

 

 

 

 



 

 Pre- School Programs and Curricula  
Page 46 

 دليل  مناهج وبرامج التعليم قبل املدرسي
  

Cont 2: Compulsory Daily Program for Monolingual Private Schools Applying 

the Omani National Curricula (Schedule 2): 

 
Maximum 

Time per  

minute 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their 

preparedness for learning, as well as, communication 

between peers (morning  assembly) 

30 8:00-8:30 Morning  

Circle 

Includes: calendar, recording attendance, and revising 

Quran, Hadeeth, Athkar, experience lesson and daily 

concepts  

45 8:30-9:15 Outdoor Play - Outdoor free and/or organized play 

30 9:15-9:45 Group 

Learning 1 

Arabic Enrichment curricula  

30 9:45-10:15 Breakfast - 

30 10:15-10:45 Group 

Learning 2 

Enrichment curricula for: Islamic concepts+ enrichment 

Curricula for Math 

40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners activities for the Omani 

Curricula 

30 11:30-12:00 Group 

Learning 3 

English curricula+ phonics awareness program in 

English for KG2 only 

30 12:00-12:30 Group 

Learning 4 

 Science Enrichment Curricula / ICT  Enrichment 

Curricula, and Guided reading for Arabic for KG2 

30 12:30-1:00 Final 

Gathering 

Include: the story, the chant, revising studied skills 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). This 

must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 Mathematical and Islamic concepts are applied interchangeably that the number of Math lessons per 

week is (3) while the number of Islamic concepts lesson is (2), and for Science lessons per week is (3) 

while the number of ICT lessons is (1), for Guided reading lessons per week is (1). 

  

 #Please, check all newsletters issued by the department   to select enrichment curricula for 

Arabic, Math, and Science and Compulsory English curricula. 
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Cont. 2 : Compulsory Daily Program for Monolingual Private Schools 

Applying (Aghareed Atoofoula curricula) : 

 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the school yard or class room) . This 

must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 Distribution of (Aghareed Atoofoula curricula) concepts depends on the study plan enclosed, 

and there is no need for enrichment curricula. 

# Please, check all newsletters issued by the department to select English basic curricula and 

Phonics awareness program.  

 

 

 

Minimum 

Time per 

minute 

Class period 

time 

Maximum 

Time per  

minute 

Class 

period time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and 
observing their preparedness for learning, 
as well as, communication between 

peers (morning assembly )  

25 8:00-8:25 30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording 

attendance, and revising Quran, 

Hadeeth, Athkar, experience lesson and 

daily concepts  

40 8:25-9:00 45 8:30-9:15 Outdoor Play  - Outdoor free and/or organized play 

30 9:00-9:30 30 9:15-9:45 Group 

Learning 1 

Islamic Concepts 

30 9:30-10:00 30 9:45-10:15 Breakfast - 

30 10:00-10:30 30 10:15-10:45 Group 

Learning 2 

Linguistic Concepts 

30 10:30-11:00 40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners 

activities designed for educational unit 

30 11:00-11:30 30 11:30-12:00 Group 

Learning 3 

 (English Curricula + phonics 

awareness program in English for KG2 

only 

30 11:30-12:00 30 12:00-12:30 Group 

Learning 4 

Mathematical Concepts+ Scientific 

concepts  

30 12:00-12:30 30 12:30-1:00 Final 

Gathering 

Include: the story, the chant, and 

revising studied skills, Guided reading 

for Arabic for KG2 
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Cont. 2: Compulsory Daily Program for Monolingual Private Schools Applying 

(Bawakeer) Curricula: 

 
Minimum 

Time per 

minute 

Class 

period 

time 

Maximum 

Time per  

minute 

Class 

period time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and 

observing their preparedness for 

learning  as well as, communication 

between peers (morning assembly )  

30 8:00-8:30 30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording 

attendance, and revising Quran, 

Hadeeth, Athkar, experience lesson 

and daily concepts  

45 8:30-9:15 60 8:30-9:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners 

activities for educational unit 

30 9:15-9:45 30 9:30-10:00 Second 

Circle A 

Language concepts (3 days) and 

Math /Numeracy concepts ( 2 days) 

30 9:45-10:15 45 10:00-10:45 Outdoor 

Play 

- Outdoor free and/or organized 

play 

30 10:15-10:45 30 10:45-11:15 Breakfast - 

30 10:45-11:15 30 11:15-11:45 Second 

Circle B 

Language learning activities 

(3days) and Math/numeracy 

learning (2 days) 

15 11:15-11:30 15 11:45-12:00 Third circle   Tafkur (Islamic Concepts) 

Bawakeer Curricula   

30 11:30-12:00 30 12:00-12:30 English English Curricula approved by 

Ministry of Education + phonics 

program in English for KG2 only 

30 12:00-12:30 30 12:30-1:00 Final 

Gathering 

Includes storytelling , poetry, songs 

and revising studied skills 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). This 

must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and   Final Gathering as per above. 

 Distribution of (Bawakeer curricula) concepts depends on the study plan enclosed, and there is 

no need for enrichment curricula. 

# Please, check all newsletters issued by the department to select English basic curricula and 

Phonics awareness program.  
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3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/International programs) Schools 

Applying Half-Day programs in Arabic and English:  

A-Omani National Curricula/ Aghareed Atoofoula curricula  

 

Daily program (in orange) is for Arabic, and the daily program (in white) is for English:  

 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the school yard or class room) . 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

  Presenting (Islamic, linguistic, mathematical, scientific) concepts in Arabic depends on the kind of 

basic curricula school has adopted for example: (Omani national curricula   or Aghareed Atoofoula 

Minimum 

Time per 

Minute 

Class 

period time 

Maximu

m Time 

per 

Minute 

Class 

period time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and 

observing their preparedness for learning, as 

well as, communication between peers 

(morning assembly  )  

30 8:00-8:30 30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording attendance, 

and revising Quran, Hadeeth, Athkar, 

experience lesson and daily concepts  

30 8:30-9:00 30 8:30-9:00 Outdoor 

play 

Outdoor free and/or organized play 

30 9:00-9:30 30 9:00-9:30 Group 

Learning 1 

Islamic concepts+ other concepts 

mentioned in the curricula 

*(interchangeably)+ + (Kalemon)  

Curricula for Arabic Non-native Speakers 

30 9:30-10:00 30 9:30-10:00 Breakfast - 

30 10:00-10:30 30 10:00-10:30 Group 

Learning2 

Linguistic concepts +Kalemon Curricula 

30 10:30-11:00 45 10:30-11:15 Education

al Corners 

Activating Educational Corners activities 

for educational unit+ (Kalemon)  

Curricula for Arabic Non-native Speakers 

15 11:00-11:15 15 11:15-11:30 Final 

Gathering 

Include: the story, the chant, and revising 

studied skills 

15 11:15-11:25 15 11:30-11:45 Break+ 

movement 

Transferring Children to English Program  

30 11:25-11:50 30 11:45-12:15 Group 

learning 3 

linguistic concept +phonics awareness 

program in English for KG2 only 

30 11:50-12:15 30 12:15-12:45 Group 

learning 4 

Mathematical/Numeracy Concepts+ 

Scientific concepts +ICT  

15 12:15-12:30 15 12:45-1:00 Final 

gathering 

Include: the story, the chant, and revising 

studied skills 
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curricula). Implementing (Kalemon) Curricula for Arabic Non-native Speakers will be in the time of 

Islamic concept and, linguistic concept.  

 

 

 

 However,   Arabic non -native speakers must be separate from children who are first 

language Arabic speakers. If the expatriate student was non-Muslim and does not speak 

Arabic, he/she will be excluded from learning Islamic Studies during group learning (1), 

meanwhile he/she will be given another enrichment activity.  

 

# Please, check all newsletters issued by the department to select Enrichment Curricula for 

Arabic, Math, and Science and Compulsory English curricula, and (Kalemon) Curricula for 

Arabic Non-native Speakers. 
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 Cont 3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying Half-Day in both Arabic & English: 

B - Bawakeer Curricula: 

 

Time Class period 

time 

Activity 

 

Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their 

preparedness for learning,  as well as, communication 

between peers (morning assembly )  

30 8:00-8:30 Morning Circle Includes: calendar, recording attendance, and revising 

Quran, Hadeeth, Athkar, experience lesson and daily 

concepts  

45 8:30-9:15 Educational 

corners 

Activating Educational Corners activities for 

educational unit +Kalemon curricula for Arabic Non-

native Speakers 

25 9:15-9:40 Second Circle 

(A) 

Linguistic concepts (3 days)+ mathematics and 

Kalemon Curricula for Arabic Non-native Speakers(2 

days) + Guided reading for Arabic for KG2 

30 9:40-10:10 Outdoor play Outdoor free and/or organized play 

25 10:10-10:35 breakfast - 

25 10:35-11:00 Second Circle 

(B)   

Linguistic activities Literacy/language learning (3 

days)+ mathematics and Kalemon Curricula for 

Arabic Non-native Speakers(2 days) 

15 11:00-11:15 Third Circle Bawakeer Islamic concepts +Kalemon Curricula for 

Arabic Non-native Speakers 

15 11:15-11:30 Final gathering Include: the story, poems, the chant, and revising 

studied skills children has learned 

Time Class period 

time  

Activity 

 

Comments 

15 11:30-11:45 Break 

+movement 

Beginning of learning program in English 

30 11:45-12:15 Group learning 3 English Curricula + phonics awareness program in 

English for KG2 only 

30 12:15-12:45 Group learning 4 Mathematical/numeracy, scientific, ICT concepts in 

English 

15 12:45-1:00 Final gathering Include: the story, the chant, and revising studied skills 

children has learned in English 

 
Daily program (in pink) for Arabic and program (in white) is for English: 

 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the school yard or class room) . 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and   the final gathering as per above. 
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 Presenting (Islamic, linguistic, mathematical, scientific) concepts in Arabic depends on the kind of 

basic curricula school has adopted. Implementing (Kalemon) Curricula for Arabic Non-native 

Speakers will be in the time of Islamic concept and, linguistic concept. 

 

 If the school implements ICT in English this will be interchange   between Math and Science. 

 
NOTE:  Bilingual and International programs schools should be committed to half-day program 

system in Arabic and half-day program system in English, so these days are applied interchangeably 

in both languages according to the language the previous school day ended with. For example; if the 

previous school day ended in Arabic, the second day   can start with Arabic. (The school can choose 

to start only with Arabic). 

 

 

Cont.  3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying full-Day in both Arabic & English: 

A- Omani National Curricula (Schedule 1): 

 

Minimum 

Time per 

minute 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their 

preparedness for learning, as well as, communication 

between peers (morning  assembly) 

30 8:00-8:30 Morning Circle Includes: calendar, recording attendance, and revising 

Quran, Hadeeth, experience lessons and daily concepts 

45 8:30-9:15 Outdoor Play  Outdoor free and/or organized play 

30 9:15-9:45 Group Learning 

1 

Arabic curricula+  Kalemon Curricula for non-Arabic 

Native speakers 

30 9:45-10:15 Breakfast - 

30 10:15-10:45 Group Learning 

2 

Mathematics curricula+ Islamic Education Curricula 

(interchangeably) + Kalemon Curricula for non-Arabic 

Native speakers 

40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners activities coming along 

with the Omani Curricula  

30 11:30-12:00 Group Learning 

3 

Revising what has been taught the previous day (in 

English) 

30 12:00-12:30 Final Gathering Includes: the story/chant and revising skills that has 

been taught 

 

 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom) 

this must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 

 Please, check all previous notes mentioned for Implementing Omani National 

Curricula and Kalemon Curricula for for non-Arabic Native speaker 
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Cont.  3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying full-Day in both Arabic & English: 

A- Omani National Curricula (Schedule 2): 

 

 

Maximum  

per Time 

minute 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children and observing their 

preparedness for learning, as well as, communication 

between peers (morning assembly )  

30 8:00-8:30 Morning Circle Includes: calendar, recording attendance, and revising 

Quran, Hadeeth, experience lessons and daily concepts 

45 8:30-9:15 Outdoor Play Outdoor free and/or organized play 

30 9:15-9:45 Group 

Learning 1 

Arabic curricula+  Kalemon Curricula for non-Arabic 

Native speakers 

30 9:45-10:15 Breakfast - 

30 10:15-10:45 Group 

Learning 2 

Mathematics curricula+ Islamic Education Curricula 

(interchangeably) ++Kalemon curricula 

40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners activities coming along 

with the Omani Curricula  

30 11:30-12:00 Group 

Learning 3 

Revising what has been taught the previous day 

30 12:00-12:30 Group 

Learning 4 

Advanced Guided Reading Activity for KG2 Only+ any 

other approved curricula suitable for children 

30 12:30-1:00 Final 

Gathering 

Includes: story/chant and revising skills that has been 

taught 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 

 Please, check all previous notes mentioned for implementing Omani National 

Curricula and Kalemon Curricula for non-Arabic Native speakers. 
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Cont.  3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying full-Day in both Arabic & English: 

B- Aghareed Atoofoula curricula: 

 
Minimum 

Time per 

Minute 

Class 

period 

time 

Maximum 

Time per 

Minute 

Class period 

time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children 

and observing their preparedness for 

learning, as well as, 

communication between peers 

(morning assembly )  

25 8:00-8:25 30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording 

attendance, and revising Quran, 

Hadeeth, experience lessons and 

daily concepts 

40 8:25-9:00 45 8:03-9:15 Outdoor 

play 

Outdoor free and/or organized 

play 

30 9:00-9:30 30 9:15-9:45 Group 

Learning 1 

Islamic Concepts+ Kalemon 

curricula 

30 9:30-10:00 30 9:45-10:15 Breakfast -- 

30 10:00-10:30 30 10:15-10:45 Group 

Learning2 

Linguistic concepts+ Kalemon 

Curricula for non-Arabic Native 

speakers 

30 10:30-11:00 40 10:45-11:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners 

activities coming along with the 

educational unit . 

30 11:00-11:30 30 11:30-12:00 Group 

learning 3 

Revising what has been taught the 

previous day 

30 11:30-12:00 30 12:00-12:30 Group 

learning 4 

Mathematical concepts 

+scientific concepts 

30 12:00-12:30 30 12:30-1:00 Final 

gathering 

Includes: story/chant and revising 

skills that has been taught+ 

(Advanced Guided Reading 

activity) for KG2 only 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 

 Please, check all previous notes mentioned for implementing Aghareed Atoofula 

Curricula and Kalemon Curricula for for non-Arabic Native speakers. 
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Cont.  3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying full-Day in both Arabic & English: 

C- Bawakeer Curricula: 

 

Minimum 

Time per 

Minute 

Class period 

time 

Maximum 

Time per 

Minute 

Class 

period time 

Activity Comments 

30 7:30-8:00 30 7:30-8:00 Reception Preparing, welcoming children 

and observing their preparedness 

for learning ’ as well as, 

communication between peers 

(morning assembly  )  

30 8:00-8:30 30 8:00-8:30 Morning 

Circle 

Includes: calendar, recording 

attendance, and revising Quran, 

Hadeeth, experience lessons 

and daily concepts 

45 8:30-9:15 60 8:30-9:30 Educational 

Corners 

Activating Educational Corners 

activities coming along with the 

educational unit . 

30 9:15-9:45 30 9:30-10:00 Second 

Circle (A) 

Linguistics concepts (3 days)+ 

mathematical concepts (2 

days)*** Kalemon Curricula 

for non-Arabic Native speakers 

30 9:45-10:15 45 10:00-10:45 Outdoor 

play 

Outdoor free and/or organized 

play 

30 10:15-10:45 30 10:45-11:15 breakfast --- 

30 10:45-11:15 30 11:15-11:45 Second 

Circle (B) 

Linguistics activities (3 days)+ 

mathematical activities (2 

days)*** Kalemon Curricula 

for non-Arabic Native speakers 

15 11:15-11:30 15 11:45-12:00 Third 

Circle 

tafkur (Islamic concepts) at 

Bawakeer Curricula 

30 11:30-12:00 30 12:00-12:30 English Revising what has been taught 

the previous day in English 

30 12:00-12:30 30 12:30-1:00 Final 

gathering 

Includes: story/ poem /chant 

and revising skills children has 

learned /(Advanced Guided 

Reading activity) for KG2 only 

 
 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 

 

 Please, check all previous notes mentioned for implementing Bawakeer Curricula and 

Kalemon Curricula for non-Arabic Native speakers. 
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Cont.  3: Compulsory Daily Program for (Bilingual/ International programs 

Schools) Applying full-Day in both Arabic & English: 

D- Applying proposed program in English: 

 

Minimum 

Time per 

Minute 

Class 

period time 

Maximum 

Time per 

Minute 

Class 

period time 

Activity Comments 

40 7:20-8:00 40 7:20-8:00 Reception Preparing, welcoming children 

and observing their preparedness for 

learning, as well as, 

communication between peers 

(morning assembly ) 

30 8:00-8:30 30 8:00-8:30 Morning 

circle 

Includes: calendar, recording 

attendance, and revising what has 

been taught in English 

40 8:30-9:10 45 8:30-9:15 Outdoor 

play 

Outdoor free and/or organized 

play 

30 9:10-9:40 30 9:15-9:45 Group 

learning 1 

Linguistic concepts + phonics 

awareness program in English for 

KG2 only 

30 9:40-10:10 30 9:45-10:15 Breakfast --- 

30 10:10-10:40 30 10:15-10:45 Group 

learning 2 

Activating Educational Corners 

activities coming along with the 

educational unit (in English) 

30 10:40-11:05 40 10:45-11:30 Educational 

corners 

Activating Educational Corners 

activities coming along with the 

educational unit (in English) 

25 11:05-11:30 30 11:30-12:00 Group 

learning 3 

Scientific concepts+ another 
approved science  curricula in 
English+ science curricula 
(interchangeably) 

30 11:30-12:00 30 12:00-12:30 Group 

learning 4 

Arabic Curricula. Revising what 
has been taught in the previous 

day+ revising Kalemon Curricula 
 

30 12:00-12:30 30 12:30-1:00 Final 

gathering 

Includes: story/ poem /chant and 

revising skills children has learned 

in English. 

 
  The Full-day English daily program is flexible, so schools can apply other approved curricula or 

concepts that fit the children’s age. 

 Activating morning assembly (no more than 10 Minutes, must be in the schoolyard or classroom). 

This must include physical exercises and the national anthem singing in addition to other activities. 

 Start and end the school day with learning circles, and the final gathering as per above. 
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 #Please, check all newsletters issued by the department to select enrichment curricula for Math, and 

Science، ICT in English and Compulsory English curricula, and (Kalemon) Curricula for Arabic 

Non-native Speakers. 

 

NOTE: 

 

1. All Bilingual and International  programs  private schools must be committed  to apply full-

day program in Arabic and full-day program in English, so the number of days will be equal 

at least (3) days for Arabic language and (3)days for English language. 

 

2. For non - native Arabic speakers during all day will be Arabic lessons, in addition to Kalemon, 

the school must provide the student with an appropriately development education program in 

their own language. 
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 النشرة هناية 

The End of the newsletter 


