
 

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 هذا وطني ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

        

                  https://almanahj.com/om/11country1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مالحظات هامة في مادة هذا وطني للصف الحادي عشر

  تحیة لطلبتنا األعزاء من موقع المناهج الُعمانیة

  :وجزا اهللا خیرًا لمن ساهم في كتابة المالحظات االمتحانیة التالیة

...  اختیاري نقطة ١٨ األول السؤال متعدد ختباراال غداً  وطني هذا لمادة بالنسبة
 السؤال حسب األماكن علیها توقعوا خریطة ستأتي بالتأكید الخرائط على وركزوا

 موقعها ینأ مكتبة اسم أو...  األرض سطح لمظاهر موقع یكون قد ممنك المطلوب
 الخلیج-عمان بحر-  العرب بحر(  مثل مائي مسطح أو...  أثري موقع أو... 

   بعمان تحیط اللي)  العربي

  : على ركزوا

   شمساء الملكة -

   زین حفظوهم موقعین فقط عندنا وخریطتهم لعمان األثریة المواقع-

 سطح مظاهر أنواع في جزئي أي في مقارنة وتوقعوا ٨ األرض سطح مظاهر -
   عمان في ضر األ

   حفظ الصخور حدیقة -

  . معلومات من بها یتعلق ما وكل بالضبط تقع ینأ االفیولیت صخور -

 ٣ تقریبا عندنا سلطاني بمرسوم نزلت اللي  الطبیعیة المحمیات على التركیز مهم -
   الطبیعیة السلیل حدیقة - الدیمانیات جزر محمیة - سمحان جبل محمیة محمیات

  ؟؟ تتوزع ینأو  والخریطة المناخ أنواع على وركزوا عمان مناخ -



 

  ٤٢صفحة النباتي الغطاء تواجه التي مشاكل-

 النباتیة األقالیم وأنواع وصورها عمان في الطبیعیة النباتات على تركزوا مهم -
   إقلیم كل في نبته كل وأسماء

   قدیما عمان مسمیات -

   السالمي الدین نور ومنهم عمان علماء -

  ٨٧ص الریامیة عائشة ومنهن العمانیات العالمات اسم-

   اإلنشاء منذ وترتیبهن العصریة الدولة مؤسسات -

 صورة الغالف في وضعت يتال المجلة اسم فیها يتال تحفظوها مهم ٦٨ صفحة-
 اختاروا ولماذا... أصدرتها  يتال الجهة واسم... المجلة اسم ما الجاللة صاحب
   السلطان صورة

 وخاصة ٥٧- ٥٥ صفحة من القدیمة العصور في لعمان اإلداري النظام على ركزوا
   مهم نفسها والخریطة المفاهیم خریطة

  ٨٥ص النقدیة المسكوكات على ركزوا -

   ؟ البناء في قدیما استخدمت  تم التي المواد هي ما... لعمان المعماري الفن -

 وسقوف والحصون القالع في المعماري والفن المساجد مثل المعماري الفن في و
 وأیضا...؟؟ بینهم الفرق وما والقمریات المشربیات  هي ما تعرفوا ومهم...  القصور
  ؟؟ المتاریس مفهوم

   علیها ركزوا ٧٩-  ٧٨ صفحة

  



 

  

  

 عمان علماء أسماء...  تعریفات... مقارنة.. صور...  خرائط عن عبارة االختبار
 بات موقع ٢ وعندنا للیونسكو انضمت يتال أثریة مواقع...  عمانیات وعالمات

  ٤٧صفحة فیها انذكرت يتال المعلومات كل حفظوا قلهات وموقع...

 


