
 

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 االمتحانات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

        

                  https://almanahj.com/om/12exam1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ـرالـصــف الـثـاني عـش

 

 االختبار القصير الثالث االختبار القصير الثاني االختبار القصير األول المادة
 
 

التربمم 
 اإلسالممم

 

أخ ياء عنيد ت بمق أح ياق الممق  -
 والنوت السا نتمت والتنومت.

 قمق الحضارت اإلسالممم. -
مت القمق االجتمييياعميييم )الع يييم  -

( 31-30وال  ارت( سورت النور )
 تالوت وح ظ وف ق.

 مت القمق الصحمم )التداوي(. -

أخ ييياء عنيييد ت بمق أح ييياق  -
مت  ت ن نوت السييييييييييا  ل مق وا م ل ا

 والتنومت.
 عالق الغم . -
 البعث والحشر )حدمث(. -
نعمق الجنيييم وعيييذا  النيييار  -

( تالوت 15-12سيييييورت محمد )
 وح ظ وف ق.

 أخ اء في ت بمق المدود. -
 ال ومم اإلسالممم. -
ال ومم وتحوما القبلم سيييييييورت  -

( تالوت وح ظ 145-142البقرت )
 وف ق.

دور العمييانممت في تييأصيييييييمييا  -
 ال ومم اإلسالممم )حدمث(.

 
 

 اللغم العربمم
 

 نص خارجي مقما الم ارات القرائمم المختل م. :المطالعة -
 .مت األد  األندلسي –أبو ال م  المتنبي األدب:  -
نص خارجي مت خارج ال تا  المدرسيييييي،  :النصووووووا األدبية -

حوا إحدا القضيييياما األدبمم المدروسييييم أو أحد الشييييعراء، ومقما 
األدبي في أحد الموضوعات اآلتمم: معلقم ما  النصم ارات تحلما 

 سلوتق وبقمنا نحت عشاقاً. –ابتغي جا أت مسمى 
 ال عا المزمد بحرفمت.  -أسلو  التعج   :والصرف النحو -

 التقدمق والتأخمر.  :البالغة -

 تعبمر  تابي.

 
 
 
 

 اللغم اإلنجلمزمم
 

قراءة في  سيييييييي اا - ل مهووووارة ا
Reading، متبوع  نص قرائي

تت لييي  إجيييابييم  تبسيييييييتيييم م ردا
قصييييمرت وأرب  م ردات صييييب او 
خ ييأ وعلى  ييا م ردت نصيييييييف 

 درجم
التعبير مهارة الكتابة )في س اا  -

 evaluative  عوووووووووا رأ 

writing  درجات 5وعلمه 

الووووونوووووحوووووو سييييييييييي اا فيييييي  -
Grammar 

الووومووو وووردات سيييييييييي اا فيييي  -
Vocabulary 

م ردات وعلى  5ب ا سيييييي اا 
  ا م ردت نصف درجم

 مهووارة الكتووابووةسييييييي اا في  -
 Narrative القصوووووووصووووووويووة

Writing  درجات 5وعلمه 

مهووووارة القراءة في  سييييييي اا -
Reading، متبوع  نص قرائي

تت ليي  إجييابييم  تبسيييييييتييم م ردا
قصييييييمرت وأرب  م ردات اختمار 
مت متعييييدد وعلى  ييييا م ردت 

 نصف درجم
سرد مهارة الكتابة )س اا في  -

 informative  موووعووولوووومووووات

writing  درجات 5وعلمه 
 
 
 

م ارات اللغم 
 االنجلمزمم

قراءة في  سيييييييي اا - ل مهووووارة ا
Reading، متبوع  نص قرائي

تت لييي  إجيييابييم  تبسيييييييتيييم م ردا
قصييييمرت وأرب  م ردات صييييب او 
خ ييأ وعلى  ييا م ردت نصيييييييف 

 درجم
التعبير مهارة الكتابة )في س اا  -

 evaluative  عوووووووووا رأ 

writing  درجات 5وعلمه 

مهووارة القراءة في  سييييييي اا -
Reading، متبوع  نص قرائي

اختميييار مت  تبسيييييييييت م ردا
متعدد وأرب  م ردات توصيييما 
او تراب  معلوميات وعلى  ا 

 م ردت نصف درجم
مهووارة الكتووابووة في سييييييي اا  -
بيوووواني)   مخطط او رسووووووووم 

informative writing 
 درجات 5وعلمه 

مهووووارة القراءة في  سييييييي اا -
Reading، متبوع  نص قرائي

تت ليي  إجييابييم  تبسيييييييتييم م ردا
قصييييييمرت وأرب  م ردات اختمار 
مت متعييييدد وعلى  ييييا م ردت 

 نصف درجم
مهوووارة الكتوووابووة في سييييييي اا  -

يل لة او إيم   رسووووووومي )رسووووووووا
interactive writing  وعلمه

 درجات 5
 

الرماضمات 
 البحتم

 نظرمات في الن امات. -
)التغمر، متوسييييي  معدا التغمر،  -

 معدا التغمر(.

مشتقم حاصا ضر  دالتمت  -
 أو أ ثر.

 قاعدت السلسلم. -
 الدائرت. -

الت ييياميييا  عملميييم ع سيييييييميييم  -
 للت اضا.

 الت اما باألجزاء. -
 الق   الم افئ. -
 الق   الناقص. -
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 الـصـف الثـاني عـشـر -تابع 

 
 
 
 
 
 
 

 

 االختبار القصمر الثالث القصمر الثانياالختبار  االختبار القصمر األوا المادتٍ  
 
 

الرماضمات 
 الت بمقمم

 اإلنتاج. -
التخ م  والموازنييم التقييدمرمييم  -

 لإلنتاج في م سسات األعماا.
الصيييييي حات الممتدت للسييييييجالت  -

اإلدارمييييم ومييييراقييييبييييم الييييمييييوارد 
 وعملمات الجرد.

 بحوث التسومق. -
 مضرو  العدد. -
 التبادما. -

 الموارد البشرمم. -
التعممت والتيييدرمييي  والتنمميييم  -

 الم نمم.
 اإلنحدار. -
 فضاء اإلم انات والحدث. -

 
 األحماء
 

 م  وق التن ا. -
 التن ا ال وائي. -

 العصبي،التشاب   -
 أقساق الج از العصبي. -

 ت بمقات الوراثم المندلمم. -
دراسيييييييم الصييييييي ات الوراثمم  -

 البشرمم.

 
 ال ممماء
 

 التأ سد واالختزاا. -
 عدد التأ سد. -
تأ سييييييييد واالختزاا  - ت اعالت ال

 بم  وق عدد التأ سد،

 تلقائمم الت اعالت. -
 سرعم الت اعا ال مممائي. -

 ضغ  الغاز. -
 قانوت بوما. -
 قانوت شارا. -

 
 ال مزماء
 

  بمعم الصوت. - قوانمت  مرشوف. -
 سرعم الصوت. -

 العدسات والمراما. -

 
 العلوق والبمئم

 

 الحمات.أنما   -
 األوبئم. -

 السرعم. -
 التمثما البماني للسرعم. -

 االنقساق الغمر مباشر. -
 االنقساق االختزالي. -

عمييات في عصييييييير النبيياهنييم..  - هذا و ني
 حضارت وتواصا.

البمئم قضيييييييمم عالممم ومقظم  -
 و نمم.

. حمييييامييييم العمييييانمييييم.البمئييييم  -
 واستدامم.

الن   بمت االسيييييييتمرارمييييم  - وجه العالق.ثورات  برا تغمر  - العالق مت حولي
 والن اد.

. ر مييييم المتجييييددت.ال يييياقييييم  -
 مستقبلمم.

الجغرافما 
والتقنمات 
 الحدمثم

 مدخا إلى علق المساحم. - انتاج الخرائ . - . عناصرها وأنواع ا.الخرم م. -
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