
 

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 هذا وطني ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

        

                  https://almanahj.com/om/12country2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد النبي الفقي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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عبد النبى الفق  / أ 

قناة 
حمزة التعليمية 
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كل ما يتعلق بمادة 
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ي تشمل جميع الدروس وجميع أنواع األسئلة الموضوعية والمقالية 3
روابط مراجعة لالمتحان النهائ 

-: محتويات الملف عىل 

ي -1
ي االختبار النهائ 

الدروس المدرجة ف 

ي -2
ي االختبار النهائ 

ح يوتيوب للدروس المدرجة ف  روابط شر

ي كامل حسب المواصفات للعام -4 م 2021/م 2020ألول مرة اختبار تجريبى

ونية نماذج جوجل  االمتحان بصيغة الكت  pdfاالمتحان بصيغة 
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ي 
ي االختبار النهائ 

الدروس المدرجة ف 

ي عرص -1
البوسعيدعمان ف 

ومنجزاتوحدة 
(  درجة15) 

ة والمتوسطة-3 المؤسسات الصغتر
( درجة10) األهمية والجهود الوطنية 

الهوية العمانية استحضار الموقع  -4
(    درجة10) واستنطاق التاري    خ 

ي سوق العمل توجه عالمي واهتمام -2 (درجة15) وطب 

ي 
الفصل الدراسي الثائ  الفصل الدراسي األول 

ي ظل الثورة -5
(درجة10) المعرفيةالهوية العمانية ف 
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عمان -1
ي عرص البوسعيد 

ف 
وحدة ومنجزات 

ح الجزء األول  شر

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 

ي  
ح الجزء الثائ  شر
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https://www.youtube.com/watch?v=UGCGuy6CbUk
https://www.youtube.com/watch?v=UGCGuy6CbUk
https://www.youtube.com/watch?v=8oe06IyJcIc
https://www.youtube.com/watch?v=8oe06IyJcIc


ي عرص البوسعيد وحدة ومنجزات 
روابط مراجعة درس عمان ف 

الجزء األول 
الجزء الثالث   ي 

الجزء الثائ 
األسئلة الموضوعية 

نامج كوي ززاختبار بتى

اختبارات 
ونية  الكت 

اسئلة الخرائط   

نامج نماذج جوجل  اختبار بتى
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https://www.youtube.com/watch?v=qexS_7p-BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=qexS_7p-BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zz4GoC9jm8w
https://www.youtube.com/watch?v=zz4GoC9jm8w
https://www.youtube.com/watch?v=wcR5hZFzLNw
https://www.youtube.com/watch?v=wcR5hZFzLNw
https://forms.gle/HTnQU7bRCF4nrbDr8
https://forms.gle/HTnQU7bRCF4nrbDr8
https://quizizz.com/join?gc=46508330
https://quizizz.com/join?gc=46508330


سوق العمل توجه -2
ي  عالمي واهتمام وطب 

ح الجزء  األولشر

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر
ح الدرس يوتيوب  شر

الدرس 

ح الجزء  ي شر
الثائ 

ح الجزء  الثالثشر alm
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https://www.youtube.com/watch?v=clVgrGubxTM
https://www.youtube.com/watch?v=clVgrGubxTM
https://www.youtube.com/watch?v=JWcH2WetQtc
https://www.youtube.com/watch?v=JWcH2WetQtc
https://www.youtube.com/watch?v=khtdEfh36Jw
https://www.youtube.com/watch?v=khtdEfh36Jw


ي روابط مراجعة درس  سوق العمل توجه عالمي واهتمام وطب 

الجزء الثالث  الجزء األول 
ي 
الجزء الثائ 

األسئلة الموضوعية 
pdfمذكرة

pdf
pdf
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https://drive.google.com/file/d/1i7aHe2yn0AmPhOomQxp-qQcGlw_1pIUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7aHe2yn0AmPhOomQxp-qQcGlw_1pIUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tnAJ4GuatiffUYqPEPbMlWo8mlHQN_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tnAJ4GuatiffUYqPEPbMlWo8mlHQN_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYcIHyiRIgyWzfGEJ37w5CahNDXJ3Fkx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYcIHyiRIgyWzfGEJ37w5CahNDXJ3Fkx/view?usp=sharing


ي روابط مراجعة درس  سوق العمل توجه عالمي واهتمام وطب 

الجزء الخامس    الجزء الرابع 
اختبارات 
ونية  الكت 

اختبار
نامج نماذج جوجل  بتى

pdfpdf
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https://drive.google.com/file/d/1BkATkGhdjTco96EST5MFxmfZyUYQZPFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BkATkGhdjTco96EST5MFxmfZyUYQZPFF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5iCA8YD3r-S4BXRu6aIU7LcSgPZa3JW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s5iCA8YD3r-S4BXRu6aIU7LcSgPZa3JW/view?usp=sharing
https://forms.gle/Y2rSVXAaMpLm5fyt9
https://forms.gle/Y2rSVXAaMpLm5fyt9


المؤسسات -3
ة والمتوسطة األهمية  الصغتر

والجهود الوطنية 

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 

ي عىل الدرس
وئ  almاختبار الكت 
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https://youtu.be/ged_V-P6Ank
https://youtu.be/ged_V-P6Ank
https://forms.gle/f1SHip7PAX89wdW69
https://forms.gle/f1SHip7PAX89wdW69


الهوية العمانية استحضار -4
الموقع واستنطاق التاري    خ 

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 

ي ظل الثورة المعرفية -5
almالهوية العمانية ف 
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https://youtu.be/8KdAA6S-3nE
https://youtu.be/8KdAA6S-3nE
https://youtu.be/Xt42_xi7uRw
https://youtu.be/Xt42_xi7uRw


االمتحان 
ي  التجريبى

امتحان نسخة 
ي حسب  تجريبى
المواصفات
pdf
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https://drive.google.com/file/d/1lvRk8srEQCKBkBJnOEoLCOJGlHUlVGW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvRk8srEQCKBkBJnOEoLCOJGlHUlVGW3/view?usp=sharing


ال تنسونا من صالح الدعاء 

لحضور 
حصص المراجعة النهائية 

عىل روابط الزوم 
79517445/ التواصل واتس 
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ال تنسونا من صالح الدعاء 

رابط 
اك  االشت 
ي القناة 

ف 

معنا  الطريق 
للتفوق سهل
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https://www.youtube.com/channel/UCy_j8jEauWAwH3vVXtKm6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy_j8jEauWAwH3vVXtKm6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy_j8jEauWAwH3vVXtKm6Vg

