
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/6social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/6social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade6                   

     * 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 
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حمزة التعليمية 
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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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مكونات الغالف الجوي ومشكالته -2

ي 
ي االختبار النهائ 

الدروس المدرجة ف 

مكونات الغالف الجوي -1
ي توزي    ع النظم البيئ-4

يةالعوامل المؤثرة ف 

بة -5 انجراف الت 

مكونات الغالف الحيوي وأهميته -3

ي 
الفصل الدراسي الثائ  الفصل الدراسي األول 

تدهور النباتات الطبيعية -6

ام العمل وتقدير العاملي   -8 احت 

حقوق المواطن وواجباته -7
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ي ومشكالته -2
مكونات الغالف المائ 

مكونات الغالف الجوي -1

مكونات الغالف الحيوي وأهميته -3

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 
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https://www.youtube.com/watch?v=XPqzrLHVRAc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XPqzrLHVRAc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CxY3iQBBU18&t=692s
https://www.youtube.com/watch?v=CxY3iQBBU18&t=692s


بة -5 انجراف الت 

تدهور النباتات الطبيعية -6

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر

ي توزي    ع النظم البيئية-4
العوامل المؤثرة ف 

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 
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https://www.youtube.com/watch?v=zDt2nRdDYvs&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=zDt2nRdDYvs&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=j_-bzxjgkMY&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=j_-bzxjgkMY&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=2TXQzxUVBWk&t=819s
https://www.youtube.com/watch?v=2TXQzxUVBWk&t=819s


ام العمل وتقدير العاملي   -8 احت 

حقوق المواطن وواجباته -7

ح الدرس يوتيوب  شر الدرس 

ي 
ي االختبار النهائ 

ح الدروس المدرجة ف  روابط شر
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https://www.youtube.com/watch?v=1yatoW6Yxoo
https://www.youtube.com/watch?v=1yatoW6Yxoo
https://www.youtube.com/watch?v=Ij-BI2sBtss
https://www.youtube.com/watch?v=Ij-BI2sBtss


ي  
روابط مراجعة االمتحان النهائ 

الجزء الثالث  الجزء األول  ي 
الجزء الثائ 
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https://www.youtube.com/watch?v=UgQtZF0uamU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=UgQtZF0uamU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=P8s3Tn5cqHY
https://www.youtube.com/watch?v=P8s3Tn5cqHY
https://www.youtube.com/watch?v=Lj6VdnnY--M&t=467s
https://www.youtube.com/watch?v=Lj6VdnnY--M&t=467s


نسخة اختبار 
ي حسب  تجريبى
المواصفات
pdf ونية الكت 

نماذج جوجل 

روابط 
اليوتيوب

االمتحان 
ي  التجريبى
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https://forms.gle/hmpBz8Df7T3wMjaQ6
https://forms.gle/hmpBz8Df7T3wMjaQ6
https://drive.google.com/file/d/1oElVxmvUm9Xsz3Du_CQgr9vwstcQKM33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oElVxmvUm9Xsz3Du_CQgr9vwstcQKM33/view?usp=sharing


نسخة اختبار 
ي حسب  تجريبى
المواصفات
pdf ونية الكت 

نماذج جوجل 

روابط 
اليوتيوب

االمتحان 
ي  التجريبى
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https://forms.gle/hmpBz8Df7T3wMjaQ6
https://forms.gle/hmpBz8Df7T3wMjaQ6
https://drive.google.com/file/d/10cBSzRoVQytt5cjU0FmSz9a0chlmoSLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cBSzRoVQytt5cjU0FmSz9a0chlmoSLG/view?usp=sharing


ال تنسونا من صالح الدعاء 

رابط القناة 
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https://www.youtube.com/channel/UCy_j8jEauWAwH3vVXtKm6Vg
https://www.youtube.com/channel/UCy_j8jEauWAwH3vVXtKm6Vg

