
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

                 https://almanahj.com/om/11science                   

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

  

                  https://almanahj.com/om/11science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر العزري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أيثهخ  أٍٚ رُشأ ؟؟  
 ٚؼطُٛب يبء  O +H ثٍٛ رساد يخزهفخ  رسبًْٛخ لطجٛخ 

ٚجٍ رساد يٍ  رسبًْٛخ ال لطجٛخ 
 َفس انؼُبطش 

CL  

 انشاثطخ انكًٛٛبئٛخ

 رؼشف ثــ

انمٕح انزٙ رشثؾ ثٍٛ انزساد 
 فٙ اندضا أ انجهٕسح

 رؼزًذ ػهٗ 

رفبػم االنكزشَٔبد انًٕخٕدح 
 فٙ انًذاس االخٛش

 إَٔاػـــــــــــــــــــــــٓب 

 ْٛذسٔخُٛٛخ  رسبًْٛخ  إَٔٚٛخ

ْٙ انشاثطخ انزٙ رُشب 
ثٍٛ رسرٍٛ غٛش 

يزسبٔٚزٍٛ فٙ خزثًٓب 
 نكزشَٔبد نال

 ركزست + --رفمذ 

 يثــــــبل

 كهٕسٚذ انظٕدٕٚو 

يسبًْخ كم رسح يشزشكخ فٙ انشاثطخ ثؼذد يسذد يٍ 
 االنكزشَٔبد  

 ُٚزح ػُّ 

 ردبرة خبَجٙ ٚؼًم ػهٗ رًبسك اندضا انُبرح  

 إَٔاػٓب  

رُشأ ثٍٛ اندضٚئبد انزٙ 
 رسزٕ٘ ػهٗ انٓٛذسٔخٍٛ 

 يثم 

 ٍٛ / انفهٕس انُٛزشٔخٍٛ / األكسد

ٚشيض نٓب  

 خؾ يُمؾ  } .......... { 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خظبئض انًـــــــــــــــــبء 

 يُسُٗ انكثبفخ انفشٚذ  االسزمشاس انسشاس٘ انًثبل  انمطجٛخ أشذ انسٕائم رًبسكب ٔرالطمب 

انزٕرش 
 انسطسٙ 

انخبطٛخ 
 انشؼشٚخ 

انضئجك < انًبء 
 < خًٛغ انسٕائم 

 رالطك رالطك

رؤثش لٕح 
ثٍٛ 

خضئٛبد 
انسبئم 

ٔخضئٛبد 
األٔسبؽ 
 األخشٖ

رًبسك 
اندضئٛبد 
يغ ثؼٓب 
 انجؼغ 

َمم انًبء 
ٔانًٕاد 

انًزاثخ فّٛ 
خالل فشاغبد 

انًٕاد 
 انًسبيٛخ  

 أًْٛزٓب :
*ايزظبص 

انًبء 
 نالشدبس 

*األٔػٛخ 
 انذيٕٚخ 

الٌ انًبء ٚسزٕ٘ ػهٗ 
شسُزٍٛ خضئٛزٍٛ 

{ سبنجخ    Hيٕخجخ }
{ O } 

  ا ؟ نًبر

رزشرت انزساد ثزشرٛت 
 ال خطٙ  

ٚؼزجش انًبء يٍ ألٕٖ 
انًزٚجبد ثسجت اسرجبؽ 

 ؾخضئٛبرّ ثشٔاث
 ْٛذسٔخُٛٛخ ػؼٛفخ  .

 : فبئذرخ
*ٚسٓى فٙ إرًبو 

ػًهٛبد انٓؼى ٔردذٚذ 
انذو ٔانزخهض يٍ 

 انًٕاد انسبيخ 
*اسزطبػخ االَٓبس 

االيالذ  مٔانجسبس ثُم
ٔانًؼبدٌ يٍ يكبٌ انٗ 

 اخش 

  (   011خخ انغهٛبٌ انًشرفؼخ )دس

انسؼخ انسشاسٚخ انُٕػٛخ نهًبء 
  كبنٕس٘ / خشاو  0}يشرفؼخ { = 

انسشاسح انكبيُخ نهزجخش 
 ٔاالَظٓبس .

 فٕائذح : 
* اسزخذو كُمطزٍٛ يشخؼٛزٍٛ نًؼظى 

 يٕاصٍٚٛ انسشاسح }انثٛشيٕيٛزشاد{
* ٚسزخذو انًبء نزجشٚذ انسٛبسح ٔرنك 

 جشد }سادٚزش{يٍ خالل ٔخٕدِ فٙ ي
 * ٚسزخذو فٙ كثٛش يٍ انًظبَغ .

* ثفؼم انسشاسح انالصيخ نزجخش انًبء 
 ردًذِ َزح فظال انشثٛغ ٔانخشٚف  

 ػُذيب ٚجشد انًبء 

 زدًّ ُٚكًش ٔكثبفزّ رضٚذ 

0
  

2
  

 دسخخ  4ػُذيب رظم دسج زشاسرّ 

  رمم ٔكثبفزّ  ٚضدادزدًّ 

 ٚفسش : 
ت انًٛبح اَفدبس اَبثٛ

 ػُذ انزدًذ .
اٌ اندهٛذ ٚطفٕ ػهٗ 

 سطر انًبء   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األزًبع انُٕٔٚخ

DNA RNA  ٍٚزكٌٕ ي 
 َٕٛكهٕٛرٛذاد 

 فبد  يدًٕػخ فٕس لبػذح َٛزشٔخُٛٛخ   سكش انشاٚجٕص انخًبسٙ 

رساد 5سكش ٚزكٌٕ يٍ 
 كشثٌٕ

رزًثم ثسًغ 
 انفٕسفبد

يشكجبد زهمٛخ يؼمذح رسزٕ٘ فٙ زهمبرٓب 
ػهٗ رساد انكشثٌٕ ٔانُٛزشٔخٍٛ 

 ٔانٓٛذسٔخٍٛ ٔاالكسدٍٛ

 ُٚبد انجٛشًٚٛذ انجٕٛسُٚبد 

   Gاندٕاٍَٛ   Aاالدٍُٚٛ 
   Uانٕٛساسٛم 

    Tانثٛبيٍٛ 

       Cانسبٚزٕسٍٛ 

DNA    : 
 * اكتشفت انعبنًبٌ واتسىٌ وكشٌك .  
 * ٌتكىٌ يٍ سهسهتٍٍ يتىاصٌتٍٍ يٍ انٍُىكهٍىتٍذاث . 
 * ٌتكىٌ جبَبب انسهى يٍ تعبقب سكش انذٌىكسً سٌبىص ويجًىعت انفىسفبث . 
 * ٌتظم يٍ انذاخم ببنقىاعذ انٍُتشوجٍُت االسبعت . 
 

 ٌشتبظ انجىاٍٍَ ببنسبٌتىسٍٍ ثالث   ٌشتبظ االدٍٍَ ببنثٍبيٍٍ                         
 بشابطت هٍذسوجٍٍُت .                             سوابظ هٍذسوجٍٍُت .           
            

* اكتشفت انعبنى فشٌذسٌك 
 .8181يٍشش عبو 
 

* ٌتكىٌ يٍ سهسهت واحذة 
 فً يعظى انكبئُبث انحٍت . 

 

* بعض انفٍشوسبث 
 RNAحًضهب انُىوي 

 .   ٌ يٍ سهسهتٌٍٍتكى



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ونـــــــــــــــــــالده

 الدهون عبارة عن مركبات عضوية تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين وأحيانا تحتوي على الفسفور 

 وجىدِ فً انطبٍعت أَىاعهب 

الدهون الستيرويدية    دهون مفسفرة   دهون ثنائية  

 ٚزكٌٕ يٍ  

خضا 
 خهٛسشٔل

 أزًبع  3
 ايُٛٛخ 

ٚسزٕ٘ ػهٗ 
 انكشثٕكسٛم 

سزٕ٘ ػهٗ ٚ
يدًٕػبد  3

ٔظٛفٛخ يٍ 
 انٓٛذسٔكسٛم 

ْٙ يشكجبد 
ْٛذسٔكشثَٕٛخ رسزٕ٘ 
 ػهٗ يدًٕػبد ٔظٛفٛخ 

   يثم }انكٕنٛسزشٔل{ 

 جزء من تركيب الغشاء الخلوي للخليةأهميتها : 
       جنسينويستخدم لبناء الهرمونات الجنسية لكال ال

ثشٔرٍٛ دُْٙ يُخفغ 
 انكثبفخ } ػبس{ 

ثشٔرٍٛ دُْٙ ػبنٙ  
 انكثبفخ } يفٛذ {  

الٌ نّ لبثهٛخ انزشست ػهٗ خذساٌ 
 االٔػٛخ انذيٕٚخ

الٌ نٛس نّ لبثهٛخ انزشست ػهٗ 
 خذساٌ االٔػٛخ انذيٕٚخ

ٚضٚذ يٍ اززًبنٛخ اإلطبثخ ثًشع 
رظهت انششاٍٚٛ ٔصٚبدح ػغؾ انذو 

 ؼهخ انمهت ٔإسْبق ػ

رزكٌٕ 
انذٌْٕ يٍ 
زًؼٍٛٛ 
دٍُْٛٛ 

ًغ زٔ
فٕسفٕسٚك 

ٔخضا 
 خهٛسشٔل

يٍ اخم سفغ َسجزّ ُٚظر ثزُبٔل 
انضٕٚد انُجبرٛخ يغ انسهطبد 

 ٔخبطخ صٚذ انضٚزٌٕ  

غيرمشبعة    مشبعة    

أ٘ اٌ رسح انكشثٌٕ ركٌٕ 
سٔاثؾ ازبدٚخ سٕاء ػُذ 

ارسبدْب ثزسح كشثٌٕ 
 اخشٖ أ يغ انٓٛذسٔخٍٛ 

أ٘ اٌ رسح انكشثٌٕ 
ٌ سٔاثؾ ازبدٚخ ركٕ

 ٔثُبئٛخ  

 يثم :
انضثذح ٔانشسٕو 

 انسٕٛاَٛخ 

 يثم :
انضٕٚد انُجبرٛخ 
 ٔصٚذ انسًك  

 انؼالج  

المشي والكثار من 
الخضروات والفواكه 

والتقليل من اكل 
اللحوم الحمراء 

 وااللبان .



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دفٛزبيُٛبان

 أًْٛزٓب يظبدسْب انزؼشٚف

يشكجبد كًٛٛبئٛخ }ػؼٕٚخ{ 
ٚسزبخٓب اندسى ثكًٛبد 

يسذٔدح ارا صادد سزؤثش ػهٗ 
 اندسى ثشكم سهجٙ 

* انًٕاد انغزائٛخ يثم 
انخؼشٔاد ٔانفٕاكّ 

  ٔانهسٕو ٔانسجٕة .
 * ثكزٛشٚب األيؼبء 

*رسٕل انطؼبو انٗ 
 ؽبلخ .

*ثُبء االَسدخ انسٛخ 
.

ؽشٚمخ انؼالج االيشع انزٙ سججٓب َمض انفٛزبيٍٛ  إَٔاػٓب

 ػذدْب 

فٛزبيٍٛ فٙ انطجٛؼخ  03
ٔٚمٕو اندسى ثئَزبج خًسخ 

يُٓب ثكًٛبد ركفٙ ثسبخخ 
 اندسى 

  Hانجٕٛرٍٛ 

  Dكٕنٛكبنٛسفٛشٔل  

 B5انجبَزٕثٍٛ 

  B3 انُبٚسٍٛ 

   K فبٚهٕكٌُٕٕٚ

رُزدٓب ثكزٛشٚب األيؼبء 

 B1َبتج عٍ َقض فٍتبيٍٍ  انبشبشي

 بالغشا

 االسقشبىط

 انكسبح }نٍٍ انعظبو{

 B3َبتج عٍ َقض فٍتبيٍٍ 

 Cَبتج عٍ َقض فٍتبيٍٍ 

 Dَبتج عٍ َقض فٍتبيٍٍ 

* سؤال انطبٍب انًختض فً 
 رنك .

 * تُبول انغزاء انًتىاصٌ .
*تُبول االقشاص 

وانًستحضشاث انتً تحتىي 
عهى جشعبث كبٍشة يٍ 

 فٍتبيٍُبث يعٍٍ .



C H2O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انكشثْٕٛذساد

 يظطهر انكشثْٕٛذساد 

 ْٛذساد  كشثٕ 

 انظٍغت انعبيت :
Cn(H2O)n 

 يظذسْب

انُببتبث انخضشاء فهً 
قبدسة عهى تكىٌٍ انسكشٌبث 

 .انضىئً بعًهٍت انبُبء
 

 أًْٛزٓب 

 تعًم كًظذس نهطبقت فً انخهٍت انحٍت

 ص فً طُبعت انخٍىطٌستخذو انسٍهٍى -8

 وانحببل
 
 

 تذخم فً تشكٍب جذاس وغشبء انخهٍت انحٍت -

 تعًم كًكىَبث خهىٌت ضشوسٌت نعًم وًَى انخهٍت.

 إَٔاػٓب

 لهٛهخ انزسكش  ػذٚذح انزسكش  
 ازبدٚخ  

أثسؾ إَٔاع انسكشٚبد ٔال ًٚكٍ  ْٙ
رسهٛهٓب إنٗ سكشٚبد أثسؾ يُٓب 

 (6-3) ٔٚسزٕ٘ اندض٘ء يُٓب ػهٗ

 .رساد كشثٌٕ

 } خهٛسش انذٚٓٛذ { ازبدٚخ ثالثٛخ 

 سثبػٛخ  } سكش انزشٕٚص {ازبدٚخ 

 } سكش انشاٚجٕص { خًبسٛخازبدٚخ 

 } اندهٕكٕص { سذاسٛخازبدٚخ 

( 81-2اتحبد ) هً انسكشٌبث انتً تتأنف يٍ
 .جضٌئبث يٍ انسكش األحبدي

 يثبل :
ٚزسذ خضئٛبٌ يٍ سكش اندهٕكٕص 

 .ٕص ثشاثطخ خالٚكٕسٛذٚخانًبنزنزكٍٕٚ 

هً انتً تُتج يٍ اتحبد عذد كبٍش يٍ جضٌئبث 
 .انتكثٍف انسكش األحبدي عٍ طشٌق عًهٍت

 أيثهخ ػهٛٓب :
 انُشبء انُجبرٙ  .

 انطسبنت .
 انُشبء انسٕٛاَٙ .}اندالٚكٕخٍٛ{


