
 

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 الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/12science2                   

* 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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 بد ـــوٚفــرؼ

 

ٍ اٍزًواه إَٔاع انكبئُبد انؾٛخ ٔٚمظل:انزكبصو  ثٓب ىٚبكح أػلاك انُٕع انٕاؽل ْٙ انؼًهٛخ انزٙ رضً

ٍ االفواك:االَمَبو انغٛو يجبشو   انًزًبصهخ يٍ كبئٍ أطهٙ ٔاؽل ْٙ ػًهٛخ الَزبط كضٛو ي

انُٕع الَزبط َٕػٍٛ  يٍ َفٌ ْٙ انؼًهٛخ انزٙ رؾزبط انٗ ٔعٕك مكو ٔأَضٗ:االَمَبو االفزيانٙ

ٍ انقالٚب رُليظ يغ ثؼضٓب نزُزظ مهٚخ رقزهف ػٍ ٍ ي ٍ االثٍٕٚ يقزهفٛ  ثؼضٓب ٔػ

 

 :ٔظبئف يكَٕبد انقهٛخ

 ٔافواىْب انٗ فبهط انغَى رقيٍٚ االَيًٚبد:عٓبى عٕنغٙ

 ؽفع انًبكح انٕهاصٛخ َٔمم انًؼهٕيبد:انكؤيبرٍٛ

 افم ٔفبهط انغَىانغيئٛبد انٗ ك رُظٛى كفٕل ٔفؤط:انغشبء انقهٕ٘

 َٚبػل ػهٗ اَمَبو انقهٛخ:انغَى انًوكي٘

ٌ ٔانكوثْٕٛلهاد:انُبػًخ انشجكخ االَلٔثالىيٛخ  رَبػل فٙ ركٍٕٚ انلْٕ

ٍ انوٚجٍٕٕو:انقشُخ انشجكخ االَلٔثالىيٛخ  رغهٛف َٔمم انجؤرُٛبد ي

 انقهٛخ يوكي انزؾكى فٙ:انُٕاح

ٌ ٔاَزبط انطبلخ:انًٛزٕكُلهٚب  رمٕو ثؼًهٛخ انزُف

 انجؤرٍٛ َٚبػل ػهٗ ثُبء:انواٚجٍٕٕيبد

 طُغ انجؤرُٛبد كافم انقهٛخ:انُٕٚخ

٘ فٙ انقهٛخ ٚؼًم ػهٗ َمم انًٕاك:انَٛزٕثالىو ٌ انفضالد ٍٔظ انزفبػالد انزٙ رغو  ٔٚقي

 انغوٚجخ ٚنٚت االعَبو:انهٍَٕٕٛو

 ْٙ رواكٛت طغٛوح ماد ٔظبئف يؾلكح:انؼضٛبد

٘ ان ْٙ علائم طٕٚهخ رشجّ:انكؤيبرٍٛ ٍ يبكح كًٛٛبئٛخ رؼوف ثبنؾًض انُٕٔ٘ انوٚجٕى قٕٛط رزكٌٕ ي

 ٔثؤرُٛبد نًُمٕص االكَغٍٛ

 ْٙ يوؽهخ انًُٕ:انجُٛٛخ انًوؽهخ

ٍ عَى كبئٍ ؽٙ فٙ ؽبل:انزغلٚل  فملآَب ْٕ طُغ أعياء علٚلح ي

ٗ فٙ يكبٌ:انَوطبٌ ٍ انَٛطوح أٔ ٔهو ٚجم  ٔاؽل ْٕ فالٚب ىائلح رُمَى ثشكم فبهط ػ

٘ اَؾله:عَُٙانال انزكبصو  يُّ ْٕ رشكٛم فوك علٚل ٚؾًم يؼهٕيبد ٔهاصٛخ يًبصهخ نهكبئٍ انن



ٔاًَب رؾزٕ٘ ػهٗ كؤيٍٕٕو ٔاؽل  ْٙ كبئُبد ٔؽٛلح انقهٛخ ال رؾزٕ٘ ػهٗ َٕاح ؽمٛمٛخ:انجلائٛبد

 غٛو يؾبط ثغشبء َٕٔ٘

 ؽمٛمٛخ يؾبطخ ثغشبء ْٙ كبئُبد نٓب َٕاح:األٔنٛبد

 علٚلا ؼض أعياء انفطوٚبد نزكٌٕ فطوإْ اَفظبل ث:انزكبصو انزغيٚئٙ

فزلفم اؽلٖ انُٕاكرٍٛ  ْٕ رشكم ثوػى ػهٗ علاه فهٛخ انقًٛوح صى رُمَى انُٕاح:انزجوػى

ٙ انُٓبٚخ يكَٕب ٍ انٗ انجوػى فًُٕٛ انجوػى نُٛفظم ف   فهٛخ علٚلح انًُمًَزٛ

ٍ فالٚب يغٓوٚخ رشكهذ ثٕاٍطخ االَمَبو انغٛو:األثٕاؽ  يجبشو ػجبهح ػ

ٍ األثٕاؽ:ثٕغٛخ ؽبفظبد ٍ ي  رؾزٕ٘ ػهٗ يالٚٛ

ٌ َجبرب علٚلا ػجبهح ػٍ ثواػى رًُٕ:انلهَبد  نزكٕ

 انكؤيٍٕٕيبد ْٙ فالٚب عَُٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ َظف ػلك:األيشبط

ٍ األيشبط:االفظبة  انًقزهفخ ْٙ ػًهٛخ ارؾبك اصٍُٛ ي

ٍ ػًهٛخ:اناللؾخ  االفظبة َطهمٓب ػهٗ انقهٛخ انغلٚلح انزٙ رُشأ ي

 ؽلٔس رُٕع فٙ اننهٚخ انُبرغخ ٍٔٛهخ ثلائٛخ علا نهزكبصو انغَُٙ نكُٓب رإك٘ انٗ ْٙ:االلزواٌ

 يظطهؼ ٚطهك ػهٗ انقٕٛط انطٕٚهخ نهقالٚب:انٓٛفب

ٍ كًب رؾزٕ٘ أٚضب ػهٗ غطبء ٚؾًٙ يكَٕبد انجنهح رؾزٕ٘ ػهٗ أعُخ َجبرٛخ:انجنٔه  ٔغنا نهغُٛ

 انلافهٛخ

 :انيْوح أعياء

 انًجٛض-انمهى-انًَٛىٍ انكوثهخ ٔرزكٌٕ ي:انزأَٛش ػضٕ

ٗ ؽجٕة:انًَٛى  انهمبػ لًخ انكوثهخ انهيعخ انزٙ رزهم

 انًجٛض انَبق انزٙ رٕطم ؽجٕة انهمبػ يٍ انًَٛى انٗ:انمهى

٘ ُٚزظ انجٕٚضبد ٔفًٛب ثؼل ٚزؾٕل انٗ:انًجٛض ّ انجنهح ْٔٙ انجٕٚضخ انًقظجخ انغيء انن  صًوحثلافه

ٌ انَلاِ  :ػضٕ انزنكٛو  االٍلٚخ ٔٚزكٕ

 انًزك انَبق انزٙ رؾًم:ظانقٛ

ٙ انقالال انغَُٛخ ُْب:انًزك  اننكوٚخ ٚزى اَزبط ؽجٕة انهمبػ صى رقيُٚٓب ٔؽجٕة انهمبػ ْ

 انَجالد-انجزالد:انقبهعٛخ األعياء

ٌ انًؾفي:انغلح انُقبيٛخ  نهؾٕٚظهخ رٕعل أٍفم انًـ ٔرُزظ ثًب ٚؼوف ثبنٓويٕ

  ظبئض اننكوٚخٚؼًم ػهٗ رؾفٛي ظٕٓه ثؼض انق:انزَزٍٕزٛؤٌ ْويٌٕ

 انظفبد انغَُٛخ انضبَٕٚخ ٚؾفي ظٕٓه:ْويٌٕ االٍزؤعٍٛ



ٌ كهعخ:انظفٍ ٍ نزكٕ ٍ االََغخ ٚؾبفع ػهٗ يٕلغ انقظٛزٛ ؽواهرًٓب ألم كهعخ يٍ  ْٕ كٌٛ ي

 43كهعخ ؽواهح ثبلٙ انغَى ْٔٙ 

ٌ ٚزى اَزبط انؾٕٛاَبد انًُٕٚخ فٛٓب أَبثٛت كلٛمخ:األَبثٛت انًُٕٚخ   فٙ انقظٛزب

ٍ انؾٕٛاَبد انًُٕٚخ أَبثٛت طٕٚهخ يهزفخ ثغبَت:انجوثـ ٌ ٔرمٕو ثزقيٚ  انقظٛزب

٘ ٚهزف ؽٕل يُطمخ انًضبَخ رُزمم انؾٕٛاَبد:انٕػبء انُبلم ـ ػجو ْنا االَجٕة انن  انًُٕٚخ يٍ انجوث

ٙ ثبنَكوٚبد انزٙ رئك انؾٕٛاَبد انًُٕٚخ  ٍبئم َٚٓم ؽوكخ انؾٕٛاَبد:انًُٙ انًُٕٚخ ْٕٔ غُ

 انَجبؽخ ب لبكهح ػهٗثبنطبلخ نغؼهٓ

 رموٚجب ٕٚيب 82ْٕ اَزبط ثٕٚضخ ٔاؽلح كم :االثبضخ

 ثبنَٕائم ْٙ انؼلٚل يُبنزغٕٚفبد انًهٛئخ:انؾٕٚظالد

 انغٍُٛ ارؾبك َٕاح انًشٛظ انًنكو يغ َٕاح انًشٛظ انًإَش نزكٍٕٚ:االفظبة ػًهٛخ

 انزظبق ؽجٕة انهمبػ ثبنًَٛى:فٙ انيْوح ػًهٛخ انزهمٛؼ

 ٚؾزٕ٘ ػهٗ انًؼهٕيبد انٕهاصٛخ ٍ انكؤيٍٕٕوْٕ عيء ي:انغٍٛ

 ػلح اؽزًبالد:انزُٕع انًَزًو

 فمظ اؽزًبالد يؾلكح:انزُٕع انًُفظم

 انظفخ انزٙ رظٓو فٙ كم األعٛبل:انَبئلح انظفخ

ٙ انغٛم انضبَٙ انظفخ انزٙ رقزفٙ:انظفخ انًزُؾٛخ  فٙ انغٛم األٔل ٔرظٓو ف

 يزشبثٍٓٛ رؾزٕ٘ ػهٗ هييٍٚ:طفخ َمٛخ

ٍ يقزهفٍٛ:غٍْٛ طفخ  رؾزٕ٘ ػهٗ هييٚ

 ْغٍٛ ٕٚضؼ هيٕى انغُٛبد َٕٔػٓب اما كبَذ َمٛخ أ:انطواى انغُٛٙ

 ٕٚضؼ انظفخ انظبْوح انزٙ ََزطٛغ هؤٚزٓب:انًظٓو٘ انطواى

 يٍ انكؤيٍٕٕيبد 84انًظطهؼ ػهٗ انئط هلى  ٚطهك ْنا:كؤيٍٕٕيبد انغٌُ

ً انظفبد:عوٚغٕه يُلل  ٙانٕهاصٛخ ثشكم ػهً أٔل يٍ كه

ٍ فالل انؼًهٛبد  ْٕ اؽلاس رُٕع ػٍ طوٚك رغٛٛو رورٛت انمٕاػل:انُٓلٍخ انٕهاصٛخ انُٛزؤعُٛٛخ ي

 انكًٛٛبئٛخ

ٍ انًَئٕل ػٍ أَزبط انًبكح انكًٛٛبئٛخ انًوغٕثخ  ٚزى:انكبئُبد انًؼلنخ ٔهاصٛب انؾظٕل ػهٛٓب ثبنلفم انغٛ

 انًقظجخ نهكبئٍ انٗ انجٕٚضخ

ـ يطبث:االٍزَُبؿ  نألطم مخٚؼُٙ اَزبط ََ

ٌ أٌ رفمل فظبئظٓب:انزغٛواد انفٛيٚبئٛخ ٘ كٔ ٍ اهاعؼٓب انٗ ؽبنزٓب  ٚؾلس نٓب رغٛو ظبْو األنٛخ ًٔٚك



 االطهٛخ

ٌ يٕاك علٚلح ٔال  رقزفٙرغٛو فٙ روكٛت انًبكح ٚإك٘ انٙ اٌ  : انزغٛواد انكًٛٛبئٛخ فظبئظٓب ٔرزكٕ

ٍ اهعبػٓب انٗ ؽبنزٓب االطهٛخ  ًٚك

 انًٕاك انًٕعٕكح لجم ؽلٔس انزفبػم ٗ عًٛغٚطهك ػه:انًٕاك انًزفبػهخ

 انزفبػم ٚطهك ػهٗ عًٛغ انًٕاك انًٕعٕكح ثؼل ؽلٔس:انًٕاك انُبرغخ

 انكزهخ اعوء ػلح ؽَبثبد كلٛمخ نكزهخ انًبكح ؽزٗ ؽظم ػهٗ لبٌَٕ ؽفع:الفٕاىّٚٛ اَطَٕٙ

٘ يغًٕع كزم انًٕاك انًزفبػه:انكزهخ لبٌَٕ ؽفع انزفبػم  خ فٙيغًٕع كزم انًٕاك انُبرغخ َٚبٔ

 انكًٛٛبئٙ

ٔ أكضو:لبٌَٕ انَُت انضبثزخ ٍ أ ٌ يٍ ػُظوٚ  رزؾل يغ ثؼضٓب ثؼضب ثَُت صبثزخ انًوكجبد ْٙ يٕاك رزكٕ

٘ ٚؾلس فالل فزوح ىيُٛخ:ٍوػخ انزفبػم  يؼُٛخ ْٕ يملاه انزغٛو انن

ٙ كٌٔ أٌ:انؾفبىح انؼٕايم  رَزٓهك يٕاك كًٛٛبئٛخ ريٚل ٍوػخ انزفبػم انكًٛٛبئ


