
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف ورقة عمل الجهاز التنفسي تتبعها اإلجابات

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف التاسع المتقدم ⇦ علوم ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف التاسع المتقدم

روابط مواد الصف التاسع المتقدم على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع المتقدم والمادة علوم في الفصل الثاني

كل مايخص االختبار التكويني لمادة العلوم للصف التاسع يوم
الثالثاء 11/2/2020

1

وحدة 4 الجهاز الغشائي 2

علوم دليل المعلم الوحدة 22 الجهاز الطالئي والهيكلي والعضلي 3

دليل العلوم الجهاز الغشائي 4

وحدة 5 الجهاز الدوري 5
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          وزارة الت�بية والتعليم                                                                        اسم الطالبة :...................................
 متقدم (             )9مدرسة األميرة هيا بنت الحسين للبنات                                                              الصف : 

2019                                                                                                              التا�يخ :        /       / 
(1ورقة عمل ( 

الجهاز التنفسي

التنفس الداخلي التنفس الخارجي وجة المقارنة
......................................... .................................... مكان الحدوث

.......................................................

.......................................................
.................................................
...................................................

كيف يحدث

...............................................................................................ما هي الوظيفة االساسية للجهاز التنفسي ؟؟ -1
..................................................................

كمال الجدول التا� مع االستعانة بالكتاب -2 قار� بين التنفس الخارجي و التنفس الداخلي � االنسان عن ط�يق ا
: صفحة 136
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حركة االضالع
..................

حركة االضالع1
..................

4

حركة الحجاب
الحاجز

..................

حركة الحجاب2
الحاجز

..................

5

كملي بيانات الصورالتالية و وضحي باالسهم حركة الغازات -3 ا  :



          وزارة الت�بية والتعليم                                                                        اسم الطالبة :...................
 عام (             )12مدرسة األميرة هيا بنت الحسين للبنات                                                              الصف : 

2018                                                                                                              التا�يخ :        /       / 
(1ورقة عمل ( 

الجهاز التنفسي

التنفس الداخلي التنفس الخارجي وجة المقارنة
داخل الجسم � الرئة مكان الحدوث

تبادل الغازات  بين الدم و خاليا الجسم تبادل الغازات بين الغالف الجوي و الدم كيف يحدث

كسيد الك�بون ما هي الوظيفة االساسية للجهاز التنفسي ؟؟. -1 تتمثل وظيفة الجهاز التنفسي � تبادل األوكسجين وثا� أ
بين الغالف الجوي والدم من جهة وبين الدم وخاليا الجسم من جهة ثانية

كمال الجدول التا� مع االستعانة بالكتاب -2 قار� بين التنفس الخارجي و التنفس الداخلي � االنسان عن ط�يق ا
: صفحة 136

الحويصلة الهوائية

الشعيرة
الدموية

خاليا الدم
الحمراء

البلعوم
األنف

لسان المزمار
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حركة االضالع
ا� االعلي

حركة االضالع1
.ا� االسفل

4

حركة الحجاب
الحاجز

. ا� االسفل 

حركة الحجاب2
الحاجز

ا� االعلي

5

كملي بيانات الصورالتالية و وضحي باالسهم حركة الغازات -3 ا  :

الحنجرة
القصبة الهوائية

الرئة
الحجاب الحاجز

الشعيبة
الهوائية

الحويصالت الهوائية

الزفيرالشهيق


