
 

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 اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

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

https://almanahj.com/ae/9science                   

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

https://almanahj.com/ae/9science1     

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

https://almanahj.com/ae/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سامي أبو الغيط اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 انفصم انذراسٍ األول
 

5009/5008نهؼبو انذراسٍ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تزكُب اخلهُت ووظبئفهب

 انصف انتبسغ

انغُط اػذاد ادلؼهى / سبيٍ أبى  

 almanahj.com/ae
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 تكنىنىجُب اجملبهز

 
 اخلهُت 0ـ 

 هٍ ودذة تزكُبُت ووظُفُت أسبسُت يف مجُغ انكبئنبث احلُت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اخلهىَتبنىد اننظزَت 

تتكىٌ مجُغ انكبئنبث احلُت يٍ خهُت وادذة أو أكثز -     1  

اخلهُت هٍ ودذة انرتكُب وانتنظُى األسبسُت نذي مجُغ انكبئنبث احلُت-2  

تنتج اخلالَب يٍ خالَب سببقت حبُث تنقم َسخًب يٍ يبدهتب انىراثُت إىل اخلالَب اننبجتت ػٍ األَقسبو اخلهىٌ-3  

 

 

 

 

               ادلكىَبث انزئُسُت نهًجهز انضىئٍ ادلزكب    
 ػذست شُئُت  -5انقصبت           -5         ػذست ػُنُت -0

 يكثف ضىئٍ -3يسزح أوينضذة              -4
 ضببط كبري – 8ضببط دقُق          – 7يصذر ضىء         -6

 

تبرَخ َظزَت اخلهُت   

 almanahj.com/ae
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 ػذد بنىد اننظزَت اخلهىَت 
 تتكىٌ مجُغ انكبئنبث احلُت يٍ خهُت وادذة أو أكثز  -0

 إٌ اخلهُت هٍ ودذة انرتكُب  وانتنظُى وانتنظُى األسبسُت نذي مجُغ انكبئنبث احلُت  -5

 تنتج اخلالَب ػٍ خالَب سببقت. خبُث تنقم اخلالَب َسخبً يٍ يبدهتب انىراثُت -5

 يقبرَت بني اجملبهز اإلنكرتوَُت واجملبهز انضىئُت
برَتوجه ادلق  اجملهز اإلنكرتوٍَ اجملهز انضىئٍ 

  1500x قىة انتكبري
500000x   .  

 انتفبصُم انذقُقت اخلالَب  انتًُُش
 انكرتوٍَ ضىئٍ انشؼبع ادلستخذو

 يُتت دُت طبُؼت انؼُنت

 يغنبطُسُت سجبجُت انؼذسبث  

 
  ادلبسخ ؟بني اجملهز اإلنكرتوٍَ اننبفذ واجملهز اإلنكرتوٍَ  يقبرَت 

 اجملهز اإلنكرتوٍَ ادلبسخ اجملهز اإلنكرتوٍَ اننبفذ وجه ادلقبرَت

 قىة انتكبري
500000x 300000x 

 يُتت و يطهُت بطالء فهشٌ يُتت تفبصُم انؼُنت 

 انكرتوٍَ انكرتوٍَ انشؼبع ادلستخذو
انؼُنت طبُؼت  كبيهت شزائخ رقُقت 

 َىجذ ال َىجذ انطالء ادلؼذًَ 
انؼُنت نشزائختقطُغ   ال تقطغ تقطغ 

 ثالثُت األبؼبد ثنبئُت األبؼبد طبُؼت انصىرة 
 

 almanahj.com/ae

LENOVO
Pencil
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 يقبرَت بني  انكبئنبث دقُقُت اننىاة   وانكبئنبث بذائُت اننىاة

 

 

 

 

 

 

  
ص    8    1إجبببث يزاجؼت انقسى  
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