
 

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 رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

          

                  https://almanahj.com/ae/16math1                   

* 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 انذساسً األول
 

5009/5002نهؼاو انذساسً   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متثٍم انثٍاَاخ تٍاٍَاً

 انصف انراسغ

انغٍظ اػذاد املؼهى / سايً أتى  
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 حتــــــــــذٌذ املرغرياخ

 انؼالقاخ اخلغٍح

 

 
 املرغري  0ـ  هى ػايم قذ ٌؤثش يف منظ اػذاد انرجشتح 

 َاتض  ػنذذؼهٍق كرم خمرهفح ته 0ـ  عىل يف انرجشتح انرانٍح
 وسجهد  اننرائج ذثؼاً نهجذول  املشفق

 هى انؼايم املسرخذو أثناء انرجشتح  0ـ املرغري املسرقم 
 هنا انكرهح هً املرغري املسرقم 

 0ـ  انؼايم انزي ٌؼرًذ ػهى املرغري املسرقم املرغري انراتغ 
 هنا  عىل انناتض هى املرغري انراتغ

 اخلظ املشسىو تانقشب يٍ مجٍغ اننقاط0ـ  اخلظ األفضم  يغاتقح 
 وخيرهف اخلظ األفضم تاننسثح نشخص  ػٍ األخش                              

 ٌكىٌ ػهى احملىس األفقً ) انكرهح (  0ـ املرغري املسرقم -0يالحظاخ 0ـ   
 احملىس انشأسً 0ـ ٌكىٌ ػهىاملرغري انراتغ  -5                          

 ػنذيا منثم انثٍاَاخ ذكىٌ َقاط يثؼثشج .وػنذسسى اخلظ  
 األفضم  ذأخذ ػذج أشكال  ذذل ػهى ػالقاخ خمرهفح 

 انؼالقاخ  انرتتٍؼٍح  -5انؼالقاخ اخلغٍح             -0

 انؼالقاخ انؼكسٍح  -5
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 انؼالقاخ  غري اخلغٍح

 األفضم يسرقًٍاًذىجذ ػنذيا  ٌكىٌ اخلظ  -00ـ     انؼالقح اخلغٍح
 ٌرغري املرغري انراتغ خغٍاً حبسة املرغري املسرقم  -5

 =mx+b   y         متثم تاملؼادنح انرانٍح   -4

 0ـ  هى َسثح انرغري  انشأسً إىل انرغري األفقً  املٍم
 أو   ٌساوي اإلسذفاع يقسىياً ػهى املسافح األفقٍح    

M=     
 املسرقٍى يف انشكم اجملاوس ؟يثال 0ـ  احسة املٍم نهخظ 

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

وميٍم اخلظ  إىل أسفم  ) يٍ انٍساس                yأكرب يٍ قًٍح   xٌكىٌ املٍم  سانة  ارا كاَد قًٍح  -00ـ    يالحظاخ
     إىل انًٍني (
 0ـ هى اننقغح انيت  ٌرقاعغ ػنذها اخلظ األفضم     y(b)ٌكىٌ يقغغ     - 5               

 b=13.7 cm( ويٍ انشكم   جنذها        x=0ػنذيا      y   يغ احملىس انشأسً   )  هى قًٍح                    
     xيثاششج  يغ      yوػنذئز ذرغري               y= mx( ذكىٌ املؼادنح اخلغٍح كانرايل     b = 0ػنذيا     ) -5             

    
 

 انرتتٍؼٍح  انؼالقح
 ٌكىٌ فٍها انشسى انثٍاًَ نٍس خغاً يسرقًٍاً

 انؼالقح انؼكسٍح -5انؼالقح انرتتٍؼٍح         -0  ينها 
 يرغري أخشأوالً 0ـ انؼالقح انرتتٍؼٍح 0ـ  ػنذيا ٌؼرًذ يرغري ػهى يشتغ 

        y=ax2 +bx+c 
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 ذىقغ انقٍى

 :ـ هٍ عالقت َعخَذ فُها ٍخغري عيً ٍعنىط ادلخغري األخش اىعالقت اىعنسُت
 y=a/x                         اىعالقت اىعنسُت  بني ٍخغريَِ

 ٍِ اىشسٌ  أجب
 ٍا ادلخغري ادلسخقو ...............  -1

 ٍا ادلخغري اىخابع ....................  -2

دقائق  6ٍا قَُت  اىسشعت  عنذٍا َنىُ صٍِ اىىطىه   -3
............ 

 صٍِ اىىطىه  ىيهذف   قوسشعت ادلشمبت      صادث حالحظأّه ميَا     -4

 

 وأجب  اىزٌ ميثو مخيت سبائل اىزهب اخلاىض  ط :ـ متعِ اجلذوه اىخايل
 ٍثو حيل اىقٌُ بُاُّاً    جتذها )..............(   -1

 ٍا ادلخغري ادلسخقو    )..................  (   -2

 ٍا ادلخغري اىخابع    ) ....................(  -3

 احسب ادلُو  ىيشسٌ اىبُاٍّ  اخلاص باىبُاّاث  اىيت باجلذوه  -4

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

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

 
 َسخخذٍىهنا إلجشاء اىخىقعاث عنذٍا َنخشف اىعيَاء عالقاث 

 اىطىه ( يف جتشبت اىنابض –ٍثو اخلطُت ىيشسٌ اىبُاٍّ ادلقابو  اىزٌ ميثو  )  اىنخيت 
Y=(0.08cm/g)x+13.7cm 

 g44ط :ـ ٍِ اجلذوه ادلقابو  إىل أٌ ٍذي متذد اىنابض  عنذٍا حنىُ اىنخيت    
Y=(0.08cm/g)(49g) +13.7cm 

 احلاالث اىيت حؤدٌ حلذود إّفجاس مشسٍ              -1 ىخىقع سيىك األّظَت بذقت  ٍثوَسخخذً اىعيَاء اىنَارج 
 مُف حؤثش اجملاالث ادلغناطُسُت يف األجهضة اىطبُت -3 مُف َؤدٌ إجشاء حغُري بنذوه ساعت قذميت إىل حغُري قذسهتا عيً عشض اىىقج -2 
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