
 الخطة الدراسية

لتشغيل المدارس في السلطنة

فبراير 2022مخالل العام الدراسي 2023/2022م



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الأنبياء  اأ���س��رف  على  وال�����س��ام  وال�����س��اة  ال��ع��امل��ن،  رب  هلل  احل��م��د 

واملر�سلن، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعن .. وبعد ،،،

للنظام  املعتمدة  الدرا�سية  للخطة  تو�سيف  على  الوثيقة  هذه  حتتوي 

التعليمي يف ال�سلطنة للعام الدرا�سي 2022 / 2023م ملدار�س التعليم 

الأ�سا�سي ومدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي.

مادة  لكل  املخ�س�سة  الأ�سبوعية  احل�س�س  عدد  الوثيقة  تو�سح  كما 

درا�سية يف جميع ال�سفوف الدرا�سية وذلك ح�سب نوعية املدار�س �سواء 

كانت مدار�س الفرتة الواحدة اأو مدار�س الفرتتن.

 وتاأتي هذا الوثيقة مبثابة مرجع ي�ساعد جميع املعنين بالعملية الرتبوية 

مهمًا  مرجعًا  الوثيقة  متثل  كما  الدرا�سية،  اخلطة  تفا�سيل  معرفة  يف 

جوانب  يف  حمتواها  من  لا�ستفادة  واملدار�س  التعليمية  للمحافظات 

التخطيط وتوزيع اجلداول املدر�سية.

ون�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفق اجلميع اإىل ما فيه اخلري وال�سواب، 

احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  والرقي  التقدم  املعطاء  لبلدنا  يحقق  واأن 

حل�سرة �ساحب اجلالة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل 

ورعاه.

املديرية العامة لتطوير املناهج

اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خال العام الدرا�سي 2023/2022م



3اخلطة الدرا�سية لت�سغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي 2023/2022م

 الضوابط العامة للخطة الدراسية
للعام الدراسي 2022 / 2023م 

أواًل: الصفوف )1 -10(: 
ل يوجد تغيري يف اخلطة الدرا�سية لل�سفوف )1 - 10(، �سواء �	

للمدار�س ذات الفرتة الواحدة اأو املدار�س ذات الفرتتن. 

ال�سفن �	 يف  واأحياء(  وكيمياء،  )فيزياء،  العلوم  مواد  تفريع 

التا�سع والعا�سر ويلزم جميع الطاب بدرا�ستها.

ال�ستفادة من الزمن املخ�س�س لتقدمي خدمة التوجيه املهني �	

بالتناوب مع مادة تقنية املعلومات يف ال�سف العا�سر.

توفري خدمة التوجيه املهني لتكثيف احلمات التوعوية حول �	

خيارات الطاب للمواد الدرا�سية.

ال�ستفادة من وثيقة اختيار املواد الدرا�سية لل�سفن احلادي �	

التوجيه  مركز  من  ال�سادرة  وتعدياتها  ع�سر  والثاين  ع�سر 

املهني والإر�ساد الطابي ملعرفة ال�سوابط العامة والتف�سيلية 

لختيار وتغيري املواد الدرا�سية..

ثانيًا: الصف الحادي عشر: 
اإجمايل عدد املواد الدرا�سية التي يدر�سها الطالب �	 تخفي�س 

وذلك  درا�سية فقط،  مواد   8 اإىل  مواد   9 ال�سف 11 من  يف 

الدرا�سية  امل��واد  درا���س��ة  يف  للتعمق  للطالب  املجال  لإت��اح��ة 

التخ�س�سية.

العلوم �	 مل��ادة  العاملية  ال�سا�سل  تطبيق  يف  تدريجيا  ال��ب��دء 

والريا�سيات يف ال�سفن 11 و12 اعتبارًا من العام الدرا�سي 

ع�سر  احل��ادي  بال�سف  البدء  يتم  �سوف  لذا  2023/2022؛ 

فقط خال هذا العام الدرا�سي.

مب��ادة �	 وا���س��ت��ب��دال��ه��ا  التطبيقية  ال��ري��ا���س��ي��ات  م���ادة  اإل��غ��اء 

الريا�سيات الأ�سا�سية وتغيري م�سمى الريا�سيات البحتة اإىل 

الريا�سيات  ملادة  التعلم  زمن  زيادة  مع  متقدمة،  ريا�سيات 

الواحدة  الفرتة  ذات  للمدار�س  �سواء  واح��دة  ح�سة  بواقع 

معريف  ع��م��ق  ل��ت��وف��ري  وذل���ك  ال��ف��رتت��ن؛  ذات  امل���دار����س   او 

اأكرث للمادة.

)املجموعة �	 الأ�سا�سية  امل��واد  قائمة  من  العلوم  م��واد  اإل��غ��اء 

الأوىل(، وحتويلها اإىل مواد اختيارية يف املجموعة الثانية.

تطبيق �	 ب�سبب   ،11 ال�سف  يف  والتقانة  العلوم  م��ادة  اإل��غ��اء 

يف  امل��ادة  وتفريع  العلوم،  مل��واد  العاملية  ال�سا�سل  م�سروع 

ال�سفن 9 و10.

)م��واد �	 الثانية  املجموعة  م��واد  لكافة  التعلم  زم��ن  رف��ع  مت   

التخ�س�س( �سواء للمدار�س ذات الفرتة الواحدة او املدار�س 

 5 اإىل  ح�س�س   4 م��ن  واح���دة  ح�سة  ب��واق��ع  الفرتتن  ذات 

مواد  لكافة  اأك��رث  معريف  عمق  لتوفري  الأ�سبوع  يف  ح�س�س 

التخ�س�س وخا�سة مواد العلوم ) فيزياء، كيمياء، اأحياء(.

املدار�س �	 يف  الأملانية  واللغة  الفرن�سية  اللغة  مادتي  تدري�س 

املطبق بها هاتن املادتن على اأن يلتزم الطالب بدار�ستها يف 

ال�سفن احلادي ع�سر والثاين ع�سر.

الطالب �	 اختيار   « وهو  الفردية  املهارات  ملواد  �سرط  اإ�سافة 

ملادة واحدة فقط من مواد املهارات الفردية مع اإمكانية تغيري 

املادة مبادة اأخرى يف ال�سف 12«.

التوجيه �	 خدمة  لتقدمي  املخ�س�س  ال��زم��ن  م��ن  ال�ستفادة 

ال�سف  يف  الجتماعية  الدرا�سات  مادة  مع  بالتناوب  املهني 

احلادي ع�سر.

ال�ستفادة من وثيقة اختيار املواد الدرا�سية لل�سفن احلادي �	

التوجيه  ال�سادرة من مركز  وتعدياتها  والثاين ع�سر  ع�سر 

املهني والإر�ساد الطابي ملعرفة ال�سوابط العامة والتف�سيلية 

لختيار وتغيري املواد الدرا�سية.

ثالثًا: الصف الثاني عشر: 
ل يوجد تغيري يف اخلطة الدرا�سية لل�سف الثاين ع�سر، �سواء �	

للمدار�س ذات الفرتة الواحدة اأو املدار�س ذات الفرتتن. 

املدار�س �	 يف  الأملانية  واللغة  الفرن�سية  اللغة  مادتي  تدري�س 

املطبق بها هاتن املادتن على اأن يلتزم الطالب بدار�ستها يف 

ال�سفن احلادي ع�سر والثاين ع�سر.

ال�ستفادة من الزمن املخ�س�س لتقدمي خدمة التوجيه املهني �	

بالتناوب مع مادة الريا�سيات يف ال�سف الثاين ع�سر.

ال�ستفادة من وثيقة اختيار املواد الدرا�سية لل�سفن احلادي �	

التوجيه  ال�سادرة من مركز  وتعدياتها  والثاين ع�سر  ع�سر 

املهني والإر�ساد الطابي ملعرفة ال�سوابط العامة والتف�سيلية 

لختيار وتغيري املواد الدرا�سية.
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 الخطة الدراسية
 لمدارس التعليم األساسي وتضم الصفوف 

من األول إلى العاشر )مدارس ذات الفترة الواحدة( 
ال�سفن )9 -10(ال�سفوف )5 - 8(ال�سفوف )1 - 4(املادة
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5555555555الرتبية الإ�سامية 

1212107777777اللغة العربية 

7777555555اللغة الإجنليزية

23444422--الدرا�سات الجتماعية

1111111111املهارات احلياتية

6666777766الريا�سي�ات

--33355566العلوم

33--------فيزياء

33--------كيمياء

33--------اأحياء

1111222221تقنية املعلومات

2222221111الريا�سة املدر�سية

2222111111الفنون الت�سكيلية

1111111111املهارات املو�سيقية

1---------خدمة التوجيه املهني

40404040404040404040ع���دد احل�س�س
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 الخطة الدراسية
 لمدارس التعليم األساسي وتضم الصفوف 

من األول إلى العاشر )مدارس ذات الفترتين( 
ال�سفن )9 -10(ال�سفوف )5 - 8(ال�سفوف )1 - 4(املادة
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3355443334الرتبية الإ�سامية 

111197776666اللغة العربية 

7766555555اللغة الإجنليزية

23333332--الدرا�سات الجتماعية

1111111111املهارات احلياتية

6655666666الريا�سي�ات

--33344466العلوم

22--------فيزياء

22--------كيمياء

22--------اأحياء

1111222221تقنية املعلومات

1111111111الريا�سة املدر�سية

1111111111الفنون الت�سكيلية

1111111111املهارات املو�سيقية

1---------خدمة التوجيه املهني

35353535353535353535ع���دد احل�س�س
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 الخطة الدراسية
للصف الحادي عشر للتعليم ما بعد األساسي

)للمدارس ذات الفترة الواحدة والمدارس ذات الفترتين ( 

اخلطة الدرا�سية 

املدار�س ذات 

الفرتة الواحدة

املدار�س ذات 

الفرتتن

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�سية املو�سحة اأدناه، على اأن يختار الطالب من مواد 

الريا�سيات مقررًا درا�سيًا واحدًا

43الرتبية الإ�سامية 

65اللغة العربية 

64اللغة الإجنليزية

22الدرا�سات الجتماعية

65الريا�سي�ات )اأ�سا�سية - متقدمة(

11خدمة التوجيه املهني

20 ح�سة25 ح�سةاإجمايل ح�س�س مواد املجموعة الأوىل يف الأ�سبوع

يختار الطالب/ الطالبة )3( مواد درا�سية تغطي 15 ح�سة يف الأ�سبوع

55مهارات اللغة الإجنليزية 

55اللغة الفرن�سية

55اللغة الأملانية

55الأحياء

55الكيمياء 

55الفيزياء

55احلا�سوب يف الت�سالت والأعمال التجارية

55اجلغرافيا القت�سادية

55التاريخ ) احل�سارة الإ�سامية(

55الريا�سة املدر�سية *

55الفنون الت�سكيلية *

55املهارات املو�سيقية *

15 ح�سة15 ح�سةاإجمايل ح�س�س مواد املجموعة الثانية يف الأ�سبوع

35  ح�سة40 ح�سةجمموع احل�س�س الأ�سبوعية

مواد الريا�ضيات: يختار الطالب درا�سة �	

اإحدى املادتن )اأ�سا�سية اأو متقدمة(.

مواد العلوم: ي�ستطيع الطالب يف ال�سف �	

العلوم  مواد  كافة  اختيار  ع�سر  احل��ادي 

بع�سها  اأو  اأح��ي��اء(  كيمياء،  )ف��ي��زي��اء، 

وذلك  الثانية  املجموعة  مواد  قائمة  من 

ح�سب رغبته وميوله.

اختيار م��ادة �	 ال��ف��ردي��ة:  امل���ه���ارات  م���واد 

الفردية  املهارات  مواد  من  فقط  واحدة 

اأخرى يف  املادة مبادة  تغيري  اإمكانية  مع 

ال�سف 12«.

واللغة �	 الفرن�سية  اللغة  مادتي  تدري�س 

هاتن  بها  املطبق  امل��دار���س  يف  الأملانية 

املادتن على اأن يلتزم الطالب بدار�ستها 

يف ال�سفن احلادي ع�سر والثاين ع�سر. 

ال�ستفادة من الزمن املخ�س�س لتقدمي �	

خ��دم��ة ال��ت��وج��ي��ه امل��ه��ن��ي ب��ال��ت��ن��اوب مع 

ال�سف  يف  الجتماعية  الدرا�سات  مادة 

احلادي ع�سر.

ال�سف �	 يف  ال��ط��ال��ب  يلتزم  م��اح��ظ��ة: 

12 ب��درا���س��ة امل����واد ال��درا���س��ي��ة )م���واد 

يف  اختارها  التي  والريا�سيات(   العلوم، 

ال�سف 11.
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 الخطة الدراسية
للصف الثاني عشر للتعليم ما بعد األساسي

)للمدارس ذات الفترة الواحدة والمدارس ذات الفترتين ( 

مادة �	 درا�سة  الطالب  يختار  العلوم:  مواد 

من بن املواد الأربع واإذا رغب يف درا�سة 

مواد اأخرى من قائمة مواد العلوم باإمكانه 

اختيارها من قائمة مواد املجموعة الثانية 

فيه  ي��رغ��ب  ال���ذي  التخ�س�س  )ح�����س��ب 

الطالب(.

والتقانة �	 العلوم  الذي يختار مادة  الطالب 

العلوم  ي��در���س  اأن  عليه   11 ال�����س��ف  يف 

والبيئة يف ال�سف 12.

واللغة �	 الفرن�سية  اللغة  م��ادت��ي  ت��دري�����س 

هاتن  بها  املطبق  امل��دار���س  يف  الأمل��ان��ي��ة 

بدار�ستها  الطالب  يلتزم  اأن  على  املادتن 

يف ال�سفن احلادي ع�سر والثاين ع�سر.

لتقدمي �	 املخ�س�س  الزمن  من  ال�ستفادة 

مادة  مع  بالتناوب  املهني  التوجيه  خدمة 

الريا�سيات يف ال�سف احلادي ع�سر.

»ال�سف �	 يف  ال��ط��ال��ب  يلتزم  م��اح��ظ��ة: 

ال��درا���س��ي��ة )م���واد  امل����واد  ب��درا���س��ة   »12

يف اختارها  التي  والريا�سيات(   العلوم، 

»ال�سف 11«.

اخلطة الدرا�سية 
املدار�س ذات 

الفرتة الواحدة

املدار�س ذات 

الفرتتن

يدر�س الطالب جميع املواد الدرا�سية املو�سحة اأدناه، على اأن يختار الطالب من مواد 

)العلوم والريا�سيات( مقررًا درا�سيًا واحدًا

43الرتبية الإ�سامية 

65اللغة العربية 

64اللغة الإجنليزية

22الدرا�سات الجتماعية

54الريا�سي�ات )بحتة - تطبيقية(

العلوم ) الأحياء - الفيزياء - الكيمياء - العلوم 

والبيئة(
44

11خدمة التوجيه املهني

23 ح�سة28 ح�سةاإجمايل ح�س�س مواد املجموعة الأوىل يف الأ�سبوع

يختار الطالب/ الطالبة )3( مواد درا�سية تغطي 12 ح�سة يف الأ�سبوع

44مهارات اللغة الإجنليزية 

44اللغة الفرن�سية

44اللغة الأملانية

44الأحياء

44الكيمياء 

44الفيزياء

44اجلغرافيا  والتقنيات احلديثة

44التاريخ ) العامل من حويل(

44الريا�سة املدر�سية

44الفنون الت�سكيلية

44املهارات املو�سيقية

12 ح�سة12 ح�سةاإجمايل ح�س�س مواد املجموعة الثانية يف الأ�سبوع

35  ح�سة40  ح�سةجمموع احل�س�س الأ�سبوعية




