
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس منى أحمد عبد العظيم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مويلا ءايح اال (4) صخلم

ءاملا 

ةعونتملا ةيئايميكلا داوملا نم ديدعلا نم ةيحلا تانئاكلا عيمج ماسجا نوكتت -1

ءاملا نم انماسجا نم ربك األ ءزجلا نوكتي -2

( رارمتساب يح نئاك لك مسج لخاد ثدحت يتلا ةيئايميكلا الت عافتلا نم ةعومجم ) وه ضي اال -3

ءاملا يف ةباذم لعافتت يتلا ةيئايميكلا داوملا تناك اذا طقف هيضي اال الت عافتلا ثدحت -4

. تفجو ءاملا همسج اي خال تدقف اذا يحلا نئاكلا تومي -5

داومل حيتي يذلا ءاملا نم ةريبك تايمك ىلع يوتحتو ( مدلا نم لئاسلا ءزجلا يه ) امز ال بلا -6
مسجلا ءاحنا ىلا لقنتو اهيف بوذت نا زوكولجلا لثم ةفلتخم

تايركسلا 

زوكولجلا : لثم ةطيسبلا تايركسلا يف تارديهوبركلا عاونأ طسبا لثمتت .1

. ءاملا يف نابوذلل ةلباق و ادج ةريغص اهناب ةطيسبلا ركسلا تائيزج زيمتت .2

= نيجسكا تارذ 6 و نيجورديه ةرذ 12، نوبرك تارذ 6 نم زوكولجلا ئزج نوكتي .3
(C₆H₁₂O₆)

تارديهوبركلا 

– نوبركلا ) تارذلا نم عاونا 3 ىلع يوتحتو تايركسلا و تايوشنلا ىلع تارديهوبركلا لمتشت .1
) نيجسك اال – نيجورديهلا
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اهناب زيمتتو ةلسلسلا ةريصق تارديهوبركلا نم نيعون ( زوتلا ملا – زوركسلا ) ركس دعي .2

ءاملا يف نابوذلل ةلباق -

مجحلا ةريغص اهتائيزج -

جال – اشنلا ) اهيلع ةلثم األ نمو ( ال وط رثك األ ةطيسبلا تايركسلا لس سال يه ) : ةدقعملا تايركسلا .3
ناب زيمتتو ( نيجوكي

مجحلا ةريبك اهتائيزج -

ءاملا يف نابوذلل ةلباق ريغ -

17 ) اهاردقم ةقاط اهنم دحاو مارغ ررحي يتلا تارديهوبركلا نم ةقاطلا ةيحلا تانئاكلا دمتست .4
ةقاطلا ريرحتل سفنتلا ةيلمع خالل زوكولجلا مدختسيو سفنتلا ةيلمع خالل (KJ/g

هيلع ىذغتتل تانردلا وا اهروذب يف اشنلا نم ةريبك تايمك تاتابنلا ضعب نزخت .5

( نيجوكي جال ) ب فرعي ددعتم يركس بكرم لكش ىلع تارديهوبركلا ناويحلا و ناسن اال نزخي .6
الت ضعلا و دبكلا اي خال يف اهبلغا almنوكيو
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هللا دمحب مت
ميظعلا دبع دمحا ىنم : ةبلا طلا لمع
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