
 

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 المتقدم اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/16physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                              

      

                  https://almanahj.com/ae/16physics1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade16                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي أبو الغيط اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 انفصم انذساصِ األًل
 

5009/5008نهؼاو انذساصِ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ادلنيط انؼهًِ 

 انصف انراصغ

انغْط اػذاد ادلؼهى / صايِ أتٌ  
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 انطثْؼْحانؼهى :ـ ىٌ ػًهْح ذمٌو ػهَ اإلصرمصاء  انزُ ّضاػذَاػهَ ًضغ ذفضرياخ  نألؼذاز انيت جتشٍ يف 

 ادلادج     ًطشّمح إسذثاطيًا (  –انفْزّاء :ـ  فشع يٍ فشًع انؼهٌو ّؼين تذساصح انؼامل انطثْؼِ ) انطالح 
 انك ًأَد ذشاىذ يؼهًك ّكرة ػهَ انضثٌسج   ) احلصح فْزّاء (ثت  يارا خيطشس  :  

 ػهًاء انفْزّاء يصم  -0

 أّنشرني  - أ

 ياسُ كٌسُ  - ب
فْيا  انركنٌنٌظْا احلذّصح  ادلضرخذو  -5

 ػهى انفْزّاء

 األلًاس انصناػْح - أ

 أظيزج انكًثٌْذش  - ب

 انصٌاسّخ  - خ

 انطالح يف ادلٌظاخ انصٌذْح - ز

 انذًائش انكيشتائْح  - ض
 ذشكْة ادلادج  -5

 س:  يا اجملاالخ انيت شلكٍ أٌ ّؼًم هبا انزُ ّذسس انفْزّاء؟ 
 اجلايؼاخ ًادلؼاىذ انؼهًْح  -0

 ادلصاَغ ًيشاكز انثؽٌز  -5

 اذلنذصح ًػهٌو انكًثٌْذش  -5

 انرذسّش ًانطة   -4

 ػهى انفهك ًاجلٌْنٌظْا -3

 انرنمْة ػٍ اخلاياخ يف تاطٍ األسض  -6

 اإلذصاالخ  -7
 
 

ادلنيط انؼهًِ   
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 اخلطٌاخ انيت ّرثؼيا انؼهًاء يف ؼم يشكالذتى انؼهًْح   ذكٌٌ يرشاهبح 
 ًمسْد تادلنيط انؼهًِ  

 ـ حتـــــــــــــــــــــــــــذّذ ادلشكهح أًالً :
 ػنذيا ذالؼظ ؼذز  طثْؼْاً -0

 ذطشغ صؤال يف َفضك كْف ؼذز  ًدلارا  -5

 ظيشخ تزنك يشكهح ًأَد ذثؽس ػٍ ؼهٌل  ذلا  -5

 (     ملارا تسقط األجساو نألرض ) _مثم  :
 و ) ما انسبب يف حذوث انهيم واننهار (        
 وث انسالزل وانرباكني (و ) ما انسبب يف حذ        

 ؟يف طهى انطعاو  (يىنذ إشاراث ترددها عايل صماو يعتمذ عهً اجملانني انكهربي واملغناطيسي) مثم كيف يستخذو املغنرتون 
 الحظ انعامل سبنسر  أن أنابيب املاغنرتون املستخذمت  يف اجهسة انرادار  تصذر مىجاث ميكرويت 

 أصهرث قطع حهىي يف جيبه 
 بذأ يفكر كيف يستخذو  املغنرتون يف طهى انطعاو ؟ 

 شاَْاً:ـ  انثؽس ًمجغ ادلؼهٌياخ 

 التذ  أٌ  ذثذأ يٍ ؼْس اَريَ انؼهًاء انضاتمني  -0

 فئظشاء  ادلالؼظاخ  ًانرفضرياخ  ًدساصريا   -5

 يٍ لثم ادلصادس ادلٌشٌق هبا  ّضاػذ يف ضثط انضؤال ًصْاغرو
 يف شكم فشضْح  

 ًاخرثاسىاشانصاً : ًضـــــــــــــــغ انفشضْح 
 ىِ ذفضري زلرًم دلشكهح يا  اصرناداً إىل يا ذؼشفو ًيا الؼظرو                                     

 ّرى اخرثاس انفشضْاخ  يٍ خالل انرعشّة ًادلالؼظح – 0  
 انفشضْحًيٍ ادلًكٍ انرتّس ؼرَ ذرطٌس األظيزج انؼهًْح  نْرى اخرثاس  – 5

 ًنكٍ األظيزج مل ذكٍ يٌظٌدج  دلضاػذج انؼهًاء   يصم  فشضْح ًظٌد انزساخ  ًيكٌَاخ اخلالّا لذميح 

ادلنيط انؼهًِ   

 انفشضْح 
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 طشق اخرثاس انفشضْاخ 
 ادلالؼظح   -0

 تناء منارض ًستطيا تادلٌالف  انٌْيْح -5
 ) انرعشتح ختررب ذأشري ػايم  يف أخش تاصرخذاو ضاتط(إظشاء انرعاسب   – 5

 اظشاء جتاسب يف انفضاء  الؼظ :  الميكٍ  
 حتـــهــْم انثْـــــــاَــاخ  

 تؼذ ذضعْم انثْاَاخ  التذ يٍ ذشذْثيا نكِ ذضيم دساصريا
 سصٌياخ تْاَْح    -ظذاًل      ب –أ 
 التذ يٍ ذضعْم مجْغ اننرائط ادلرٌلؼح ًانغري يرٌلؼح 

 االصرنـــرــــاض 
 ىم اننرائط ذذػى انفشضْح أو ال ذذػى تؼذ حتهْم انثْاَاخ  ضلذد

 انفشضْح صؽْؽح :ـ  صلذ أَنا ؼصهنا ػهَ َفش اننرائط ػنذ ذكشاس انرعشتح-0
 انفشضْح ذؤّذ انفشضْح غري صؽْؽح : صلذ أَنا ؼصهنا ػهَ َرائط سلرهفح يف كم يشج ًال – 5
 جية إػادج اننظش يف انفشضْح    
 يٍ ادلًكٍ حتراض نرنمْػ أً حتراض نرؽضني اخلطٌاخ 

 
 يشاظــؼــح انـــنـــظــشاء 

 لثم َشش ادلؼهٌيح ادلضرنذه نهًنيط انؼهًِ  جية يشاظؼريا يٍ ادلخرصني 0
 ـ  ًىى ػهًاء يرخصصٌٌ يف رلال انذساصح َفضيااننظشاء :

 ـ  ػًهْح ذمْى اإلظشاءاخ  ًاننرائط اخلاصحيشاظؼح اننظشاء  :
 ػهَ ّذ رلًٌػح يٍ َظشاء انؼامل انزُ اظشٍ انثؽسترعشتح يا  
  

 :ـ   جية ػذو انرؽْز  يف انرؽمْماخ انؼهًْحادلٌضٌػْح 
 ػٍ  طشّك إظشاء أكرب ًّمهم انؼهًاء  انرؽْز                    

 ػذد شلكٍ يٍ انرعاسب  ًذذًٍّ ادلالؼظاخ تذلح ذايح
 

               
 

 اننًارض
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 احلاالخ انيت ّهعأ فْيا انؼهًاء نهنًارض                                          

 ّصؼة ػهَ انؼهًاء اؼْاَاً يشاىذج  يا ّمٌيٌٌ تاخرثاسه تذلح-0
 أً كثريج ظذاً ألهنا لذ ذكٌٌ أظضاو صغريج ظذاً -5

 أً ذضرغشق  ًلد طٌّم ظذاً مينغ ادلشاىذج  انكايهح تٌضٌغ -4

 اً يادج خطشج ظذاً   -3

 ـاننًــــــــــــــــــــــــــٌرض :
 ىٌ دتصْم نفكشج  أً ؼذز  أًتنْح 

 أً ظضى دلضاػذذنا ػهَ فيًح تشكم أفضم 
 ذـــــاسّـــــــــخ  اننًــــــــــــــــــــارض  انؼـــــهـــًْح

 صًى منٌرض نهزسج  طٌيضٌٌ  :ـ -0

يٍ  ّركٌٌ يٍ انكرتًَاخ داخم  كشج
 انشؽناخ ادلٌظثح

 ذركٌٌ يٍ تشًذٌَاخ ًانكرتًَاخسرسفٌسد :ـ  -5

 ىِ ٌَاج  يٍ انربًذٌَاخ ًاننٌْذشًَاخ اننًٌرض احلايل :ـ    -5

 يٍ اإلنكرتًَاخ صؽاتح  هبا  حتْط      
 اننًارض  ػــانْــح انرــــمـــنْح 
 ىِ منارض احملاكاج تانكًثٌْذش

 ّضرخذو فْيا احلاصٌب إلخرثاس ػًهْح
 إظشاء   جتــــــشتح  جباَة مجغ انثْاَاخ   أً
 

 
 
 


