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 املرللة املخرجات
يتعرف على علم سلطنة عمان. -1  

مييز علم بلده من بني األعالم األخرى. -2  

 يردد النشيد الوطين. -3 

 يتعرف على موقع سلطنة عمان يف اخلريطة . -4

.يسمي السلطان احلايل لسلطنة عمان -5  

يتعرف على العملة احمللية وقيمتها وأشكاهلا.  -6  

الدين(. -اللغة  -اجلنسية -يعرب عن هويته الشخصية ) االسم  -7  

يسمي أفراد أسرته العمانية. -8  

املدرسة وأمهيتهما. -يدرك معنى األسرة  -9  

يصف الزي العماني. -10  

عن األزياء األخرى.مييز الزي العماني  -11  

.يف سلطنة عمان الوطنية والدينية  ذكر أهم األعيادي-12  

(.1970يوليو  23يتعرف على تاريخ االلتفال بيوم النهضة املباركة )   -13  

  يتعرف على اليوم الوطين لبالده . -14

. يتحدث عن مظاهر االلتفال بالعيد الوطين -15  

مييز بني األعياد الدينية واألعياد الوطنية يف السلطنة. -16  

 الروضة



 

 

 

 سلطنة عمان
 وزارة الرتبية والتعليم

 املديرية العامة للمدارس اخلاصة
 دائرة برامج ومناهج املدارس اخلاصة

 قسم مناهج التعليم قبل املدرسي
 

3 
 

يصف طبيعة البيئة العمانية.  -17  

يسمي أهم معامل سلطنة عمان.  -18  

  تحدث عن مجال بلده ولبه هلا.ي -19

.(النظافة  - املرور   - النظام)  يتَّبع القوانني والقواعد مثل  -20  

 للوطن.  ميارس أنشطة  تنمي مشاعر االنتماء .21

مييز علم السلطنة. -1  

يردد النشيد الوطين . -2  

يتعرف على السلطان احلايل لسلطنة عمان.  -3   

 حيدد موقع سلطنة عمان يف اخلريطة. -4

 يعدد حمافظات سلطنة عمان . -5

 يذكر عملة سلطنة عمان وأشكاهلا. -6

 يذكر أهم القرى العمانية.  -7

 أوجه التشابه واالختالف بني القرية واملدينة يف سلطنة عمان. يتحدث عن  -8

 يف سلطنة عمان.الدينية والوطنية  يذكر أهم األعياد  - -9

 مييز بني األعياد الدينية واألعياد الوطنية يف السلطنة. -10

 .يتحدث عن األلداث التارخيية املرتبطة باألعياد الوطنية -11

 .ل بالعيد الوطينيتحدث عن مظاهر االلتفا -12

 التمهيدي
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 العمانية. الشعبية  يذكر أشهر املأكوالت -13

 يظهر فهما عن مدى ارتباط املأكوالت الشعبية العمانية مبختلف املناسبات واألعياد يف سلطنة عمان.   -14

 .عمان سلطنة يف الرتاثية األماكن بعض أمساء يتعرَّف -15 

 يف سلطنة عمان. الشعبية  يسمي أهم األسواق  -16

 سلطنة عمان.يذكر املهن واحلرف التقليدية  يف  -17

 يعدد أشهر الكائنات احلية يف سلطنة عمان . -18

(  أمساء للمحميات الطبيعية يف سلطنة عمان.5يذكر لوايل ) -19  

 يتحمل مسؤولية املشاركة يف األنشطة املتعلقة باحملافظة على موارد البيئة. -20

 .)والتعاون التسامح)  مثل اليومية تعامالته يف واألخالقية االجتماعية لقِيَمبا يلتزم  -21

 الشراء. -البيع  -يطبق استخدام العملة احمللية يف تعزيز مفاهيم اقتصادية مثل : التبادل   -22

(  متالف يف سلطنة عمان. 4يذكر أهم )  -23  

يتحدث عن مفهوم املتحف وأمهيته. -24  

 واالعتزاز ألجماد بلده عمان واالجنازات اليت لققتها. يظهر التقدير -25
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Level Outcomes  

 
KG1 1- Recognize own flag (Oman).  

2- Recognize own flag among other countries flags. 

3- Know to sing all the national anthem correctly. 

4- Recognize the location of the Sultanate of Oman in the map.  

5-Recognize/name the current Sultan of Oman 

6- Recognize the local currency, values, and shapes. 

7- Expresses personal identity (Name- Nationality- language and 

religion). 

8- Recognize/name own Omani family members. 

9- Understand the meaning of family, school, and their significance. 

10- Describes Omani official / traditional dress. 

11- Distinguish Omani official / traditional dress from other clothing. 

12- Recall most important official festival s in the Sultanate of Oman. 

13-Know the date of the Renaissance ( 23th of July 1970). 

14- Know the date of his country s national day. ( 18 th of November). 

15- Describes different celebration of the national day. 

16- Be able to distinguish between religious celebration s and National 

holidays in the Sultanate. 

17- Describes the main characteristics nature of Oman's Environment. 

18- Recognize the most important land marks of the sultanate of Oman. 

19-Show appreciation and positive feeling about Oman s diversity. 

20- Apply basic rules (such as: social school behavior - Traffic rules-  

and personal hygiene). 

21- Engage in activities to develop feelings of belonging to own 

country. 

 

KG2 1- Distinguish the flag of the Sultanate. 

2- Know to sing all the national anthem correctly. 

3-know about the Sultan of Oman. 
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4- Identify the location of the Sultanate of Oman in the map. 

5- Enumerates the regions of the Sultanate of Oman. 

6- Recognize the local currency, values, and shapes. 

7- Recall the names and map location of the OMANI villages. 

8- Understand similarities and differences between the villages and 

cities in Oman. 

9- Recall most important official festival s in the Sultanate of Oman. 

10- Be able to distinguish between religious celebration s and National 

holidays in the Sultanate. 

11- Understand the historical meaning behind celebration of national 

holidays. 

12- Describes different celebration of the national day. 

13- Know the names of popular traditional Omani foods. 

14- Understand how traditional foods is used for different celebrations. 

15- Recognize the names about (5) of the traditional architecture sites 

in the Sultanate of Oman. 

16- Recognize important traditional markets in the Sultanate of Oman. 

17- Recall some traditional professions and traditional crafts in the 

Sultanate of Oman. 

18- List most important plant and animals in the Sultanate of Oman. 

19- Recall the names about (3-5) of the protected areas (Nature 

Reserves) in Oman. 

20- Take responsibility in activities to preserve the natural resources of 

the environment. 

21- Know and apply the values of tolerance and cooperation on a daily 

basis. 

22- Use local currency to practice economic concepts, such as: 

exchanging, buying, and selling.  

23- Name the 4 important museums in the Sultanate of Oman. 

24-Understand the role and importance of museums. 

25- Show appreciation for the legacy of the country and its successes. 
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