
 

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 (٥) ءايح اال صخلم

تارديهوبركلا ىلع فشكلا هيفيك أ-

هنيخستو تكدنب لولحم مادختساب نوكي تايركسلا نع فشكلا -1

قرزا لولحملا نول -2

يديمرق رمحا ىلا هنول لوحتي نايركس كانه ناك اذا -3

دويلا هدام مدختسي اشنلا نع فشكلل -4

ينب ىلا يلا قترب دويلا نول -5

اشن دوجو هلا ح يف دوس لال لئاملا قرز اال نوللا ىلا دويلا ريغتي -6

نيخست نمضتي ال هن ال تكدنب لولحم نم لهسا دويلا دعي -7

نوهدلا ب-

مهو تراذلا نم عاونا 3 ىلع اهئاوتحا ثيح نم تارديهوبركلا نوهدلا هبشت -1
( نيجسكا - نيجورديه - نوبرك )

و ( لورسيلج ) ىمسي ئزج لوا اعم هطبترم ةريغص تائيزج 4 نم نوهدلا نوكتت -2
( هينهد ضامحا ) ىعدت ةليوط تائيزج هيقبلا
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نوهدلا فئاظو -3

Kj/g 39 اهنم دحاولا مارجلا ررحيو هقاط يطعت ●

ةدئازلا هقاطلا نزخت ●

مسجلا لخاد ةرارحلا ىلع ظفاحت ●

لوناثي اال بلحتسم يه نوهدلا نع فشكلل هقيرط لضفا -4

لوناثي اإل يف بوذت نكلو ءاملا يف بوذت ال نوهدلا -5

ف افش لوناثي اإل نول -6

ككفتيو عطقتيو نهد دوجو هلا ح يف ضيب اال ىلا هنول ريغتي -7

هللا دمحب مت
ميظعلا دبع دمحا ىنم : ةبلا طلا لمع
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