
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع العام في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع العام في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 التاسعالصف:  وزارة التربية والتعليم

 

 2للتعليم االساسي ح  االلفيةمدرسة 
 2عدد الصفحات: 

 اسم المعلم: ليث سامي

البعديمراجعة درس  العلمي والتحليل    الرتميز 

 [      ] الشعبة ......................................: السما                        
 

 -:السؤال األول

  العبارات التالية بالمصطلح المناسب: أكمل :اوال

  الترميز العلمي 10و  1يستخدم للتعبير عن عدد على انه يقع بين  1 -

 االس  باسم 7بينما يعرف الرقم المعامل   باسم  5يعرف الرقم  x 10 75في المقدار التالي    -2

 التحليل البعدي مقاربة نظامية لحل المسائل 3- 

 عامل التحويلهو نسبة لقيم متكافئة ذات وحدات مختلفة  -4

  :اجب عن األسئلة التالية إجابة علمية كاملة: ثانيا

 ؟العلمي الترميزلماذا يستخدم العلماء  -1

 إلعادة كتابة عدد ما بصورة مناسبة بدون تغيير قيمته

 ؟عبر عن االعداد التالية بطريقة الترميز العلمي –2

7490034  = 610 74900 ×4.3                                      08973210.0  = 3-10 8.97321×                                          

0.0007867  = 4-10 7.867 ×                                         43649565  = 710 5.6549436× 

 ؟   اكتب االعداد التالية بالترميز العادي – 3  

     810 × 884749.45  = 0088474945                                    5-10 ×778.1=   8710000.0                                        

     4-10 × 56.88  =886500.0                                               310 × 73949.722  = 39.774922 

 المسائل التالية واكتب اجابتك بالترميز العلمي؟حل  – 4

)64x10() + 6( 5x10 = 69x10                                              )75x10 ( –) 7(9x10  =74x10 

)27x10() + 3(4x10  =)27x10() + 2x100(4  =247x10 



)4x (3x10 )85x10( = 1215 x 10                                 )3-2 x 10  x ( )6-4 x 10 (  =3-8 x 10  

)2x102( ÷ )5x1012( = 36x10                                   )2x104(÷ )6-x108( =  4-2 x 10 

 مايلي:احسب  –5

   ؟m 27x10مساحة مربع طول ضلعه  - 1

              )2) x (7x102(7 x 10 =   2m 449 x 10  

   ؟3cm32x10و حجمه  g 84x10كثافة جسم كتلته  -  2

  )3(2x10 ÷ )8(4x10 =     3cm/g  52x10 

3 – )kg 2-40x107.( – )kg1-5.36x10(  بوحدةg ؟ 

)17.40x10( –) 2(5.36x10  =)240x107.0( –) 2(5.36x10  =g 24.62x10 

 كل ممايلي:حول  – 6

       1-  50 g  الىmg  :350 x 10 =mg  45x10 

     2  – s 350  لى اms  :3350x10 = ms53.5x10 

      3 – cm 3x108006.  الىkm :3-x102-x1036.800x10  =km 0.068 

 عدد الثواني في العام الواحد؟احسب  – 4      

                               s 6x10536.31=  1min)/(60s 1h)/60min( )d1/ 24h( 1yr) / 365d(  

  


