
 

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 الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة فنون تشكيلية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11art                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة فنون تشكيلية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                       

             

                  https://almanahj.com/om/11art1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر العزري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/11
https://almanahj.com/om/11
https://almanahj.com/om/11art
https://almanahj.com/om/11art
https://almanahj.com/om/11art1
https://almanahj.com/om/11art1
https://almanahj.com/om/11art1
https://almanahj.com/om/grade11
https://almanahj.com/om/grade11
https://almanahj.com/om/pages/search?teacher_name=عمر العزري
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org




















●● 
●●



 

 

 (2)يتبع ،،، 



 (3يتبع ،،، )



 (4يتبع ،،، )

 )أ(
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................. 

 )ب(
..................................
..................................

..................................
..................................
.................................. 

 )ج(
..................................
..................................
..................................
..................................

.................................. 



 

 

 )أ(
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................. 

 )ب(
..................................

..................................
..................................
..................................
.................................. 

 )ج(
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................. 

 (5يتبع ،،، )



 

 

 

 

 

 



  

   

   

   

   

   

 03ص 

03ص 

 131ص 

  

  

  



زخاااااااادة     اااااااا    األطبااااااااية:ا     اااااااا   :
االضاااتر ب باااا ا ىااااد اعااا   ااا اة ا ااا  
احيااات ل اااةعط قااا و ط ااال  ااا    ااا و قااا   

نجم 

  

زخاااااااااادة    مدةلااااااااااو  :ب(ا  قرنصااااااااااي 
  مدةلااااو ية  اااايو بااااا   ا ع   يااااط قاااا   
اعز الاااد  اااا  اع ةاااادق  بح لااا  ا اااا ط اعم ااااا  

اع   ائ ي

   

 تحويااا:افااقم:ا  رلااد:ا ااو:شاياار :   اا  ا:
:  ضغ:ا قبه:في:ا  سيجد: ا ع يرا 

   

  شد:ا ق يش:علو:االطير:ا خ بي

     حديد:ا تص  م:علو:ق يش:لي  حدش:ا خيص

     لوين: ص  م:لي فرشية:ا خيص : اال وان



  ا  ل س

    ا تلوين

    :ا ت يغم:ا   لي:ا لوني:ا  ل سي

  اعمزا  و.

   اع    عن اع جسيم

   اع ح ل   اع ج ل 



اع   لن اعجي  ا دس  ة  ل مث        ب زل  
ش ليو  اعزخ  يو اع مد ا عل  اع ح ات اع

     دت اال د   ) اع ح   االبزان اع  ااط (

 

 سدع  ل ضح  ( اعملمس عةص   ة 
اعس حيو عايئو اع ح ات اعش ليو  اع ةثي ات

 اعزخ  يو اع   لم ن ا ةاباد  ن ختل 
 اع ل لن

 

 

 
























































