
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                       

             

                  '.https://almanahj.com/om.'/12islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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تعليامت وضوابط التقدم لالمتحــان:

الحضور إىل اللجنة قبل عرش دقائق من بدء االمتحان لألهمية.  –
إبراز البطاقة الشخصية ملراقب اللجنــة.  –

مينع كتابة رقم الجلوس أو االسم أو أي بيانات أخرى تدل عىل   –
شخصية املمتحن يف دفرت االمتحان، وإال ألغي امتحانه.

يحظر عىل املمتحنني أن يصطحبوا معهم مبركز االمتحان كتبا دراسية   –
أو كراسات أو مذكرات أو هواتف محمولة أو أجهزة النداء اآليل أو 

أي يشء له عالقة باالمتحان كام ال يجوز إدخال آالت حادة أو أسلحة 
 من أي نوع كانت أو حقائب يدوية أو آالت حاسبة ذات

صفة تخزينية.
يجب أن يتقيد املتقدمون بالزي الرسمي )الدشداشة البيضاء واملرص   –
أو الكمة للطالب والدارسني والزي املدريس للطالبات واللباس العامين 

للدارسات ( ومينع النقاب داخل املركز ولجان االمتحان.
ال يسمح للمتقدم املتأخر عن موعد بداية االمتحان بالدخول إال  – 

 إذا كان التأخري بعذر قاهر يقبله رئيس املركز ويف حدود عرش
دقائق فقط.

يتم االلتزام باإلجراءات الواردة يف دليل الطالب ألداء امتحان دبلوم   –
التعليم العام.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االمتحان املقالية بقلم الحرب )األزرق   –
أو األسود(.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد بتظليل  – 
 ( وفق النموذج اآليت: الشكل ) 

عاصمــة سلطنة عمــــان هي: س – 
 الدوحة  القاهرة    
 أبوظبي  مسقط    

 ( باستخدام القلم الرصاص وعند يتم تظليل الشكل )   مالحظة: 
الخطأ، امسح بعناية إلجراء التغيري.  

         غري صحيح  صحيح 

امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدرايس 1438/1437 هـ - 2016 / 2017 م

الدور األول - الفصل الدرايس الثاين

• الرتبية اإلسالمية.  تنبيه: 
• األسئلة يف ) 10 ( صفحات.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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