
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ل التنفُّس 1-5تمرین   تأثیر درجة الحرارة على ُمعدَّ
ط استقصاء الختبار ھذه الفرضیة :خطِّ
 ل تنفُّس ُبذور البازّال ء مع ارتفاع درج�ة الح�رارة، حت�ى تص�ل إل�ى یزداد ُمعدَّ

.درجة الحرارة المثلى إلنباتھا
 ل �رات؟ وم�اذا س�تقیس؟ ومت�ى؟ وكی�ف ستس�جِّ ًدا كیف ستضبط الُمتغیِّ ر جیِّ فكِّ

��رھا ستحص��ل علیھ��ا إذا كان��ت الفرض��یة  تنّب��أ بالنت��ائج الت��ي. نتائج��ك وُتفسِّ
.صحیحة
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 التنفُّس الھوائي والتنفُّس الالھوائي 1-5ورقة عمل  
یمك�ن أن . م�ن العب�ارات اآلتی�ة ف�ي مكانھ�ا الص�حیح م�ن أعم�دة الج�دول الاكتب ُك�

ر العبارة الواحدة في أكثر من عمود .تتكرَّ
یتّم تحریر الطاقة من الجلوكوز.
یتّم إنتاج ثاني أكسید الكربون.
 الالكتیك(یتّم إنتاج حمض اللبنیك(.
یتّم إنتاج الماء.
یتّم استخدام األكسجین.

التنفُّس الالھوائي في التنُّفس الالھوائي فيالتنُّفس الھوائي
الخمیرة

التنفُّس الالھوائي في
اإلنسان
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معادلة التنفُّس الكیمیائیة 2-5ورقة عمل 

:ُتمثِّل الُمعادلة اآلتیة أحد أنواع التنفُّس1)
C6H12O6 + 6O2 → …… CO2 + …… H2 +  طاقة

لھ المعادلة أعاله؟. أ ما نوع التنفُّس الذي تمثِّ
كم ذّرة كربون على الطرف األیسر من الُمعادلة؟. ب
كم ذّرة أكسجین على الطرف األیسر من الُمعادلة؟. ج
ِزِن الُمعادلة بكتابة األرقام الصحیحة في الفراَغین. د.

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

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

.........................
ِزِن الُمعادلة بكتابة األرقام الصحیحة في الفراَغین. د.
ح المقصود بالمعادلة الموزونة. ه .وضِّ

.اكتب الُمعادلة اللفظیة التي تمثِّل التنفُّس الالھوائي في الخمیرة2)

.اكتب الُمعادلة اللفظیة التي تمثِّل التنفُّس الالھوائي في اإلنسان3)
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