
 

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 عيسى بن خميس السعدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 1صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 

 

 

سهطىخ عمبن 

وزارح انترثيخ وانتعهيم  

انمذيريخ انعبمخ نهترثيخ وانتعهيم ثمحبفظخ جىىة انجبطىخ  

نهتعهيم األسبسي  (10-5)مذرسخ كعت ثه سىر 

 

 

 

              

 

 

 

 

  انفصم انذراسي األول                                                                                  

                                                                                   

 

 

انىحذح األونى  – تبسعنهصف ال

 دورح انخهيخ

 

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 2صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 

 

 

 

انمقذمخ  

ْٕ ػجبسح ػٍ يغًٕػخ يٍ االخزجبساد انغبثوخ هًذ ثزغًٛؼٓب ٔرُغٛوٓب  (  نُجذع كٙ انؼهٕو)كزٛت 
ٔروغًٛٓب ػهٗ حغت انلظٕل ٔانٕحذاد 

يؼُٛخ رٕصع ػهٗ انطهجخ يٍ هجم انًؼهًٍٛ   (ٔحذح)ثحٛش ػٍ االَزٓبء يٍ كظم

أٔ ٚوٕو انطبنت ثبخزجبس َلغّ ثُلغّ ٔاإلعبثخ ػهٗ األعئهخ انًظبحجخ نزنك انلظم 

 

 

 

انهذف 

رؼٕٚذ ٔرذسٚت انطهجخ ػهٗ َٕػّٛ األعئهخ انزٙ رشد كٙ االخزجبساد  

يشاعؼّ ػبيخ ٔشبيهخ نًب رى دساعزّ  

انٕهٕف ػهٗ يغزٕٚبد انطهجخ ٔثبنزبنٙ يغبػذرٓى نلٓى انًُٓبط ثظٕسح أكؼم  

رغًٛغ أعئهخ االخزجبساد كٙ يكبٌ ٔاحذ 

 

 

 

 

 

 

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 3صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 : انسؤال األول

 يٍ انشكم انًوبثم ، انشهى انز٘ ٚشٛش إنٗ يشكض انزحكى كٙ انخهٛخ ْٕ - 1

 2-                                             ة 1- أ

 4-                                              د3-  ط

 

 انشكم انز٘ ٕٚػح انؼالهخ انظحٛحخ ثٍٛ انُٕاح ، انخهٛخ ، انكشٔيٕعٕيبد، انغُٛبد ْٕ- 2

 

 

 رحذس انًشحهخ انجُٛٛخ نذٔسح انخهٛخ كٙ- 3

 انغٛزٕثالصو- انُٕاح                                           ة- أ

 ؿشبء انخهٛخ -                                 داانًٛزٕكَٕذس٘- ط

 

 أ٘ يٍ انكبئُبد اٜرٛخ رزكبصش ال عُغٛب ػٍ ؽشٚن انزغذٚذ - 4

 

 

 كٙ ػًٕدِ انلوش٘ عٛكٌٕ يظٛش إطبثخ حذٔس إنٗ أدٖرؼشع شخض نحبدس يشٔس٘ - 5
: انخالٚب انزبنلخ ْٕ 

رغذٚذْب عضئٛب ثبالَوغبو ؿٛش انًجبشش      -أ

رغذٚذْب عضئٛب ثبالَوغبو االخزضانٙ -ة

رغذٚذْب كهٛب ثبالَوغبو ؿٛش انًجبشش     -ط

 إؽالهبال ٚزى رغذٚذْب -د

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 4صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

: يب ػذا  رحذس ػٍ ؽشٚن االَوغبو ؿٛش انًجبششحاٜرٛخعًٛغ انؼًهٛبد  -6

ًَٕ خالٚب انغٍُٛ  -ركٍٕٚ خالٚب انغهذ      ة -أ

ركٍٕٚ انجٕٚؼخ كٙ انًجٛغ  - رى هطؼّ   دأرإًَ رٚم انغحهٛخ  -ط

 

:  ركبصشثإَّٔٚطق انزكبصش كٙ انكبئٍُٛ انًٕػحٍٛ كٙ انشكم انًوبثم - 7

 يزًبصهٌٕ كٙ انظلبد يغ اثبئٓى  أكشادعُغٙ ُٚزظ يُّ  -أ

 يخزهلٌٕ كٙ انظلبد يغ اثبئٓى أكشادعُغٙ ُٚزظ يُّ - ة

 يزًبصهٌٕ كٙ انظلبد يغ اثبئٓى أكشادال عُغٙ ُٚزظ يُّ - ط

 يخزهلٌٕ كٙ انظلبد يغ اثبئٓى أكشادال عُغٙ ُٚزظ يُّ - د

 

 : انكبئٍ انحٙ انز٘ ٚزكبصش ال عُغٛبً ثبالَشطبس انضُبئٙ ْٕ- 8

 انجكزٛشٚبً                      -ة                             األيٛجٛب                    -أ

 اإلعلُظ - د                             انخًٛشح                 -ط

 

 :عُغٛبً ػٍ ؽشٚنال ٚزكبصش كطش ػلٍ انخجض - 9

 االَوغبو                      -ة                                انزجشػى                 -أ

 انجٕٚؼبد -د                        االثٕاؽ انالهحخ              -ط

 

 خهٛخ عذٚذح إنٗ DNAانشكم انًوبثم ًٚضم دٔسح خهٛخ عغذٚخ ، اَلظبل َغخخ يٍ حًغ - 10
: ٚزى كٙ انًشحهخ 

ل 

ط 

ع 

ص 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 5صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 انؼًش ، انؼؼٕ إنٗ ثبنُغجخ ٌانكبَغب عغى أػؼبءانشكم انًوبثم ًٚضم انضٚبدح كٙ كزهخ احذ - 11
: انًزًضم كٙ انشعى انجٛبَٙ ْٕ 

انؼؼهخ -                                ةانوهت           - أ

انؼظبو   - د                                انذيبؽ        - ط

 

 :يب ػذا عًٛغ انكبئُبد انزبنٛخ رزكبصش ال عُغٛب - 12

انخًٛشح                - ة                              األيٛجب             - أ

انجؼٕػخ - د                     انجطبؽظ                - ط

 

: عجت ةخشٔط دٔسح انخهٛخ ػٍ عٛطشح انُٕاح  -13

انغشؽبٌ                  - ة                              انشٛخٕخخ        - أ

انزٕائى -  د                       االعزُغبخ             - ط

 

: انكبئٍ انحٙ انز٘ ٚزكبصش العُغٛب ثبنزجشػى ْـــٕ  -14

انجالَبسٚب            - ة                            انجطبؽظ          - أ

 اإلعلُظ- د                              األيٛجب           - ط

 

: رزكبصش انخًٛشح ال عُغٛب ثطشٚوخ- 15

االثٕاؽ                  - ة                       االَشطبس انضُبئٙ        -أ

انزكبصش انخؼش٘  -د                         انزجشػى               - ط

 

: انغبئم انز٘ رغجح كّٛ يكَٕبد انخهٛخ ْٕ - 16

انـشبء انخهٕ٘  - انغٛزٕثالصو                                    ة- أ

 اانًٛزٕكَٕذس٘-   د  انُٕاح                                     - ط 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 6صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

، كإٌ ػذد ( أصٔاط4)إرا ػهًذ أٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد كٙ خالٚب رثبثخ انلبكٓخ ٚغبٔ٘ - 17
كشٔيٕعٕيبد انخالٚب انالصيخ العزجذال انخالٚب انزبنلخ ثٓذف انًُٕ، ٔانخالٚب انالصيخ أصٔاط 

: نهزكبصش رغبٔ٘ ثبنزشرٛت

                     2،4- ة                                       4،2- أ

 1،4- د                                       4،1- ط

 

:  كشٔيٕعٕو ، ُٚزظ ػٍ اَوغبيٓب اَوغبيبً ؿٛش يجبشش  (36)خهٛخ رحزٕ٘ ػهٗ - 18

.  كشٔيٕعٕو 36خهٛزبٌ رحزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ - أ

.  كشٔيٕعٕو 36أسثغ خالٚب رحزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ - ة

.  كشٔيٕعٕو  18خهٛزبٌ رحزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ - ط

.  كشٔيٕعٕو 18أسثغ خالٚب رحزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ - د 

 

 كٙ انخهٛخ  األَشطخانزٙ روٕو ثزٕعّٛ عًٛغ - 19

 عٕنغٙ      أعغبو-                       ةانًٛزٕكَٕذسٚب      - أ

انلغٕاد -                               د      انُٕاح- ط 

 

ٚحذس انزكبصش ػٍ ؽشٚن االثٕاؽ كٙ - 20

كطش االعجٛشٔعٛشا - ة         كطش ػلٍ انخجض               - أ

 كطش ػٛش انـشاة -         د  كطشح انخًٛشح               - ط

 

 ْٕ احذ ؽشم انزكبصش كٙ  األو يٍ انخهٛخ يُوغًخركٍٕٚ خهٛخ يٍ خالل اَلظبل َزٕء ثّ َٕاِ - 21

ػلٍ انخجض - ة                        انخًٛشح         - أ

 انجالَبسٚب - د                       انجكزٛشٚب        - ط

  



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 7صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 كشيٕعٕو ، كبٌ انًخطؾ انجٛبَٙ انز٘ ٚجٍٛ ػذد 12إرا ػهًذ اٌ خهٛخ انزثبثخ رحزٕ٘ ػهٗ - 22
 انكشٔيٕعٕيبد كٙ انًشحهخ انجُٛخ ٔانخهٛخ ثؼذ االَوغبو انـٛش يجبشش ْٙ 

 

 

 

 

 

 

: انسؤال انثبوي

 

 :تىجأ ثمبرا سيحذث في انحبالد انتبنيخ

 ػذو هذسح َٕاح انخهٛخ ػهٗ رُظٛى االَوغبو# 

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

 

  :عهم

ٚؼذ رؼبػق انًبدح انٕساصٛخ يٓى نهخهٛخ # 

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

 

 :اركر 

أًْٛخ االَوغبو انـٛش يجبشش # 

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



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 8صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 :فسر مب يهي تفسيرا عهميب

رحزٕ٘ انخالٚب انُبرغخ ػٍ االَوغبو ؿٛش انًجبشش ػهٗ َلظ ػذد انكشيٕعٕيبد انًٕعٕدح كٙ 
. انخهٛخ األطهٛخ

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

 ٚزـٛش رشكٛت عطح انجٕٚؼخ ثؼذ إخظبثٓب يجبششح ؟

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

 

 

 متىىعخ أسئهخ

انشكم انًوبثم ٕٚػح انزكبصش كٙ ػلٍ انخجض أدسط انشكم عٛذا صى أعت - 1
:  ػًب ٚهٙ

.............. ...............................َٕع انزكبصش انًٕػح كٙ انشكم ْٕ 

 طُق ْزا انُٕع يٍ انزكبصش إرا ركبصشاً عُغٛبً أو ال عُغٛبً ؟ يغ ركش انغجت 

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

 

: رًش انخهٛخ كٙ دٔسح انخهٛخ ثًشحهزٍٛ ًْب - 2 

- ....................................................  أ                                 

- ....................................................  ة                                 

 

: ػذد اصٍُٛ يٍ أًْٛخ االَوغبو ؿٛش انًجبشش - 3

- ....................................................  أ                                 

- .................................................... ة                                 

 

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 9صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 ٕٚػح انًخطؾ انزبنٙ انضٚبدح انزٙ رطشأ ػهٗ كزهخ - 4
. عُخ24 انذيبؽ يٍ نحظخ رشكم انغٍُٛ ٔحزٗ ػًش

 

 

يٍ حغًّ ؟ % 60كٙ أ٘ ػًش ٚظم انذيبؽ إنٗ َغجخ ًَٕ رظم إنٗ - أ
............................................................................................................ ......

يب ْٕ انؼًش انز٘ ٚظم ػُذِ ٔصٌ انذيبؽ إنٗ أهظٗ هًٛخ نّ ؟ - ة
........................................................................................... .....................

َالحظ يٍ خالل انًخطؾ أٌ يؼذل ًَٕ انذيبؽ ٚضجذ روشٚجبً ثؼذ عٍ انشاثؼخ كٛق ًٚكٍ رلغٛش - ط

ْزِ انظبْشح يغ انؼهى أٌ اإلَغبٌ انطجٛؼٙ ٚغزطٛغ انزلكٛش ٔانزؼهى ؽٕل كزشح حٛبرّ ؟ 

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

 

انشكم انًوبثم ٕٚػح انزكبصش كٙ انجكزٛشٚب أدسط انشكم عٛذا صى أعت ػًب - 5
: ٚهٙ 

................................  َٕع انزكبصش انًٕػح كٙ انشكم ْٕ - أ

طُق ْزا انُٕع يٍ انزكبصش إرا ركبصشاً عُغٛبً أو ال عُغٛبً ؟ يغ ركش انغجت  - ة

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

 

 انشكم انًوبثم ًٚضم احذ انكبئُبد انحٛخ األٔنٛخ ، ثؼذ يؼشكزك نٓزا انكبئٍ اعت ػًب ٚهٙ- 6

 اعى ْزا انكبئٍ ْٕ- أ

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

ثًبرا ٚخزهق ْزا انكبئٍ ػٍ انجكزٛشٚب يٍ حٛش انؼؼٛخ انزٙ - ة
 رحًم انظلبد انٕساصٛخ 

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

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 10صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

 انغذٔل انزبنٙ ٕٚػح أيضهخ يٍ انكبئُبد انحٛخ ادسعّ عٛذا صى اعت ػٍ األعئهخ- 7

 انخًٛشح انجطبؽظ انجكزشٚب
 َجبد انحٕس انٓٛذسا اإلعلُظ

 يب انكبئٍ انحٙ انز٘ ٚزكبصش ثبالَشطبس انضُبئٙ- أ

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

انشكالٌ انهزاٌ أيبيك ٕٚػحبٌ كبئٍُٛ يٍ انغذٔل ٚزكبصشاٌ ال - ة
 عُغٛب ثُلظ انطشٚوخ ، اكزت اعًٙ انكبئٍُٛ أعلم كم طٕسح 

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

 يب انطشٚوخ انًشزشكخ نهزكبصش انالعُغٙ انزٙ ٚزكبصش ثٓب كال انكبئٍُٛ- ط

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

 يب انلشم ثًُٛٓب ػُذ انزكبصش - د

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

 

 

 ثيبويخ وأشكبلرسىمبد 

 عٛذا صى اعت ػٍ ادسعّ.  ٕٚػح االيجٛجب أيبيكانشكم انز٘ - 1
 رهّٛ انزٙ األعئهخ

 

ػُذ هطغ االيٛجب كًب ثبنشكم ْم ٚظجح انغضء انًوطٕع ايٛجب ٚحًم َلظ خظبئض انخهٛخ - أ
 إعبثزكٔػح  . األطم

 

ٔػح ثبنشعى انُبرظ انُٓبئٙ الَوغبو خهٛخ ايٛجٛخ  - ة

 

 

 



 ربعغال انظق                                                                   انؼهٕو كٙ نُجذع

 

 11صفحة عيسى خميس السعدي.أ: إعداد وتجميع وتنظيم 

 

 

حغت  (َغى انجحش، شغشح انُخٛم، ثكزٛشٚب، انًُش)أساد دمحم رظُٛق ركبصش انكبئُبد انزبنٛخ - 2

: ٔػؼٓب كٙ انًخطؾ انزبنٛخ

 

 

 

 

: حذد ركبصش كم كبئٍ يٍ خالل رؼجئخ انغذٔل انزبنٙ- أ

سيض انكبئٍ 
 

د ط ة أ 

اعى انكبئٍ 
 

    

 

 

 يخزهلخ يٍ عغى اإلَغبٌ نطلم حذٚش انٕالدح ءانشكم أدَبِ ٕٚػح يزٕعؾ حغى اعزضا- 3
 ٔشخض ثبنؾ ، رأيهّ عٛذا صى اعت ػٍ األعئهخ انزٙ رهّٛ 

 يبْٙ َغجخ انشأط يٍ حغى انغغى كٙ - أ

 ...........................................ؽلم حذٚش انٕالدح 

 .................................................انشخض انجبنؾ 

 ػُذيب ٚكجش اإلَغبٌ يبرا ٚحذس نًؼذل ًَٕ كم يٍ- ة

 ...........................................................انشأط 

 ..........................................................انشعهٍٛ 

 


