
 

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 علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/om/12science1                   

* 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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 االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه اختر 

 -:ػذد اَىاع انزكبصش انزٍ رمىو ثهب انكبئُبد انحُه هى - 1

 نُظ نهب ػذد يؼٍُ -د                    3-ط      2-ة                1-أ      

  -:رزكبصش انجكزُشَب عُغُب ػٍ طشَك  - 2

 انزجشػى-د               االلزشاٌ  -ط   االثىاؽ-ة   االَشطبس انضُبئٍ-أ  

 -:ال عُغُب ثؼذح طشق اشهش طشَمه هٍ انفطشَبد رزكبصش - 3

 انزكبصش انزغضَئٍ-د          االثىاؽ-ط   انزجشػى-ة             انزكبصش ثبالعضاء -أ  

 -:ػضى انزبَُش فٍ انضهشح َغًً - 4

 انغجالد -د                  انغذاح -ط   انجزالد-ة             انكشثهخ-أ  

 :كشيىعىو ركىٍَ 44َحزىٌ ػهً  َُزظ ػٍ اَمغبو انخهُخ انغغذَخ انىاحذح فٍ االسَت انزٌ  - 6

 كشيىعىو 44خهُخ  خالَب ثكم 4 -ة   كشيىعىو 22خالَب ثكم خهُخ  4 -أ  

ٍ ثكم خهُخ  -ط   ٍ ثكم حهُه  -د              كشيىعىو 44خهُزُ  كشيىعىو 22خهُزُ

  َحذس االخصبة فٍ اَضً االَغبٌ فٍ - 7

 ػُك انشحى -د               انًجُض-ط  انجُض لُبح -ة                        انشحى -أ  

ٌ انًُىٌ فٍ  - 8  َزى اَزبط انحُىا

  االَبثُت انًُىَخ -د          انىػبء انُبلم-ط   انجشثخ -ة          انًُىَخ انحىَصهخ -أ  

 انغذَذح انزٍ رُشب َزُغخ االَمغبو االخزضانٍ ً انخهُخَطهك ػه  - 9

 انًشُظ-د            انغغى االصفش -ط               انحىَصهخ -ة             اناللحخ -أ  

  انغجت فٍ هزا انزغُش هى افشاص هشيىٌ اثىَه ًَى شؼش رلُه الحظ ...انزبعغ.عبنى طبنت ثبنصف  - 11

 انزغزىعزُشوٌ -د    LH -(ط    انجشوعغزشوٌ -ة            االعزشوعٍُ -أ  

 :انكبئُبد انحُخ نصفبرهب انؼهى انزٌ َذسط كُفُخ رىاسس  - 11

 انزمبَه انحُىَخ -د           انزُىع انىسنضٍ -ط   انىساصخ -ة   انهُذعخ انىساصُخ -أ  

 :يضبل نهزُىع انًغزًش فًُب َهٍ - 12

 نىٌ انجششح -د            فصبئم انذو -ط            ًىنىدعُظ ان -ة  شحًخ االرٌ انزحبو -أ  

 حُبح اطىل هٍ خالَب خالَب االَغبٌ انزٍ رؼُش نًذح  - 13

  خالَب انذو -د            انغهذ -ط   انذيبؽ -ة    انًؼذح -أ  

انكشيىعىيبد فٍ خهُخ  كشيىعىو ، فبٌ ػذد 7ركىٌ ػذد انكشو يىعىيبد فٍ ثىَضخ اَضً حُىاٌ يب رغبوٌ  ػُذيب  - 14

 انغهذ رغبوٌ؟

 7 -د               14 -ط             21 -ة                     28 -أ  

 : االَفصبنٍ نالَمغبو انغُش يجبشش َزضًٍ انطىس  - 15



  اَفصبل انكشيىعىيبد انً اعضاء انخهُخ -ة                        اَزظبو انكشيىعىيبد فٍ يُصف انخهُخ -أ  

 انغُزىثالصو صَبدح كًُخ -د  انغُزىثالصو اَفصبل انخالَب انغذَذح ثىاعطخ رخصش -ط   

  : رزكبصش انخًُشح ال عُغُبً ثطشَمخ  - 16

  انزجشػى -د   االلزشاٌ -ط  االَشطبس  -ة  االَمغبو  -أ  

 : عىيبد فٍ كم خهُخ َبرغخاَمغبيبً غُش يجبشش كى ػذد انكشويى كشويىعىيبً ، اَمغًذ 41خهُخ رحزىٌ ػهً   - 17

 81 -د    41 -ط               21 -ة    11 -أ  

 :هشيىٌ يغئىل ػٍ أَزبط انحُىاَبد انًُىَخ هى  - 18

  انًصّفش -د              انجشوعغزشوٌ -ط              االعزشوعٍُ  -ة   انزغزىعزُشوٌ -أ  

 : ح انذوسح فٍخالل فزش ركىٌ ثطبَخ سحى انًشأح اكجش يب ًَكٍ - 19

 انذوسح أخش -د  يُزصف انذوسح  -ط             سثغ انذوسح  -ة  أول انذوسح  -أ  

 : انصفبد انزبنُخ يٍ صفبد انزُىع انًُفصم يب ػذا  - 21

 اعزمبيخ اإلثهبو -د   انطىل -ط رحذَذ انغُظ  -ة  فصُهخ انذو  -أ  

 : َجبد أخزبس يُذل إلعشاء رغبسثه انىساصُخ  - 21

  انهًُىٌ -د   انجبصالء -ط  انمطٍ  -ة  انشيبٌ  -أ  

 : انُفظ يٍ رطجُمبد انهُذعخ انىساصُخ رُؼزجش ثكزُشَب آكهخ  - 22

 انًؼبنغخ انحُىَخ -د         انًكبفحخ انحُىَخ  -ط      انغزاء انًؼذل وساصُبً  -ة            َمم انغُُبد  -أ     

 : انزغُشاد انفُضَبئُخ ش يٍإحذي انزغُشاد انزبنُخ رُؼزج  - 23

  انحذَذ اَصهبس -د             صذأ انحذَذ  -ط             فغبد انفبكهخ  -ة            حشق انخشت -أ  

 : أٌ انًؼبدٌ انزبنُخ أكضش يمبويخ نهصذأ فٍ انًبء انًبنح - 24

 انحذَذ -د   انمصذَش  -ط     انًبغُُغُىو  -ة  األنًُُىو  -أ  

 : وَىعذ ثحبنخ عبئهخ فٍ انظشوف انؼبدَخ هى ؼذ يٍ انؼُبصش انفهضَخَُ   - 25

 انصىدَىو -د   انزهت  -ط   انُحبط  -ة   انضئجك -أ  

ٍ ثًمذاس َضَذ انؼذد انزسٌ نهؼُبصش فٍ انذوسح انىاحذح كهًب ارغهُب يٍ انُغبس  - 26  : إنً انًُُ

 2.5 -د     2 -ط                1.5 -ة     1 -أ  

 : يبصخ نهحشاسح يب ػذا انزفبػالد انزبنُخ رفبػالد - 27

 َزشاد األيىَُىو روثبٌ -د             رفكك انًبء  -ط               حشق انفحى -ة انزًضُم انضىئٍ  -أ  

 

 


