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 )الفصل األول( نماذج اختبارات علوم الصف الثامن
 (وحدة المادة والطاقة)

 : قارن بني حاالت ادلادة الثالثة س/
 ادلادة الغازية ادلادة السائلة ادلادة الصلبة 

 حركة عشوائية سريعة انتقالية حركة حركة اثبته يف مكاهنا نوع احلركة
 حجم متغري حجم اثبت حجم اثبت احلجم
الشكل متغري على حسب  الشكل الثابت الشكل

 الوعاء الذي يوضع فيه
 الشكل متغري

 ذات ترابط ضعيف اقل ترابط قليلة جدا ومرتابطة جدا ادلسافات اجلزيئية

 :ماذا تتوقع أن حيدث يف احلاالت اآلتية  س/
 زجاجة عطر يف أحد أحناء ادلختربوضع  -

 جزيئات العطر تنتشر يف اهلواء وتتداخل مع جزيئياته -احلدث: 
 وضع كيس شاي يف كوب ماء ساخن -

 تنتشر جزيئات الشاي يف الكوب وتتداخل مع جزيئات املاء -احلدث: 
 من ادلاء 3سم  300من الكحول إىل  3سم  200إضافة  -

 يف املسافات البينية جلزيئات املاء فيقل احلجم الكلي جزيئات الكحول تدخل -احلدث: 
 عندما تكتسب ادلادة الصلبة طاقة حرارية -

 حركة اجلزيئات تزداد وتتحول إىل سائل -احلدث: 

 أكمل: س/
 الرائحة –الطعم  –اللون  اخلواص الطبيعية للمادة من  -1
 النحاس –احلديد من أمثلة ادلواد ادلوصلة للكهرابء واحلرارة   -2
 الكربيت –الكربون من أمثلة ادلواد رديئة التوصيل للحرارة والكهرابء   -3
 كثافة.  األقلادلواد اليت تطفو فوق السطح ىي ادلواد   -4
 كثافة.  األكثرادلواد اليت تغوص يف ادلاء ىي ادلواد   -5
 على صحة اإلنسان. ضارادلواد الكيميائية ذلا أتثري   -6
 .وغري متجانسة متجانسةادلخاليط: خماليط ىناك نوعان من   -7
 .اجلزيءأصغر جزء يف ادلادة حيمل خواص ادلادة ىو   -8
 .عنصرادلادة اليت تتكون من نوع واحد من الذرات تسمى   -9

 .مركبادلادة ليت حتتوي على أكثر من نوع من الذرات تسمى  -11
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 الذرة

 إلكترونات

 تحمل شحنة 

 سالبة

 eرمزها 

 نواة

 بروتونات

 تحمل شحنة 

 موجبة

  Pرمزها 

 نيوترونات

 تحمل شحنة 

 متعادلة

 Nرمزها  

 : قارن بني س/
 العدد الكتلي العدد الذري

 الربوتوانت املوجبةهو عدد من 
 اإللكرتوانت السالبة يف العنصر أو

 جمموع أعداد الربوتوانت املوجبة
 والنيوتروانت املتعادلة يف الذرة

 
 Na11صمم منوذج التوزيع اإللكرتوين لعنصر الصوديوم     س/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أكمل خريطة ادلفاىيم س/
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 العدد الذري

 البروتونات أو اإللكترونات

 هو عدد

 العدد الكتلي

 البروتونات و النيوترونات

 هو عدد

 : أكمل خريطة ادلفاىيم س/
                        

 
 
 
 

 علل دلا أييت: س/
 أتخذ ادلادة الصلبة شكل اثبت:  -1

 ات املادة الصلبة متماسكة ومتقاربة مع بعضها البعض ومستديرة الرتابط.ئيألن جز  
 أتخذ السوائل شكل اإلانء الذي توضع فيو:  -2

 اإلانء الذي توضع فيه.ات مع شكل ئياهتا أقل ترابط يف تغري ترتيب اجلز ئيألن جز  
 ادلادة الغازية سريعة االنتشار:  -3

 ات ها ذات ترابط ضعيف مع بعضها فتنتشر يف أحناء املكان.ئيألن جز  
 الذرة متعادلة كهرابئيا:  -4

 ألن عدد الربوتوانت املوجبة تساوي عدد اإللكرتوانت السالبة. 
 النواة: يفكتلة الذرة مركزة   -5

موجبة الشحنة هبا هي الربوتوانت وكذلك جسيمات عدمية الشحنة هي النيرتوانت وكتلة لوجود جسيمات 
 اإللكرتون صغرية جدا لدرجة ميكنه إمهاهلا.

 جلأ العلماء إىل مقارنة كتل الذرات:  -6
 لعدم قدرة العلماء على قياس كتلة الذرة مباشرة 

 
 : قارن بني مكوانت الذرة س/

 الشحنة الكتلة رمزه 
 + P 1 بروتون
 (عدمي الشحنة )متعادل N 1 نيوترون
 - e 1 إلكرتون
  1441  
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 : أكمل اجلدول التايل س/
 عدد النيوتروانت عدد الربوتوانت عدد اإللكرتوانت 

  
 - 1 1 ىيدروجني  

   
 4 3 3 الليثيوم  

    
 12 3 11 الصوديوم   

 
 : الكتلي للعناصر اآلتيةدون العدد الذري والعدد  س/

  
 16العدد الكتلي  4العدد الذري    
   

 4العدد الكتلي  2العدد الذري   
 

 : أكمل العبارات اآلتية س/
 .النواةوسط الذرة  يفيوجد   -1
 بروتوانت ونيرتوانتتتكون الذرة من:   -2
 .إلكرتوانتتدور حول النواة جسيمات سالبة الشحنة تسمى   -3
 .الذريعدد الربوتوانت يسمى العدد   -4
 .الكتليرلموع أعداد الربوتوانت والنيرتوانت تسمى العدد   -5
 إلكرتون. 4إلكرتون وادلدار الثاين يتسع لـ  2ادلدار األول يتسع لـ   -6
 .التوصيل للحرارة والكهرابءالنحاس والبالستيك ىي  خاصية تستخدم للتمييز بني  -7
 .القابلية للسحب والطرقاحلديد والفلني ىي:  للتمييز بنيخاصية تستخدم   -8
 .3سم611من  أقلمن ادلاء فإن احلجم الكلي يكون  3سم 311حول إىل كمن ال 3سم211عند إضافة   -9
 

 : أمام العبارات اخلاطئة)×( ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة ✓ضع عالمة ) س/
 (✓)      .الصغر وال نراها ابلعني اجملردة الذرة متناهية يف  -1
 (✓)  .ت تختلف عن ذرات العناصر األخر لكل عنصر عدد معني من الربوتوان  -2
 )×(      .الكلي هو عدد الربوتوانت املوجبةالعدد   -3
 )×(    .eوإلكرتوانت  pونيرتوانت  nمكوانت بروتوانت  3الذرة هلا   -4
 (✓)   .سالبة الشحنة تتحرك بسرعة حول النواةاإللكرتوانت جسيمات   -5
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 : ماذا تتوقع أن حيدث س/
 عند وضع قطرة حرب يف كوب ماء -1

 ات املاءئيات احلرب مع جز ئياحلدث: تنتشر جز  
 عند دلك جسمني مع بعضها البعض:  -2

 احلدث: تنتقل اإللكرتوانت من جسم آلخر أحدمها يفقد واآلخر يكتسب. 

 : الرموز يف مكوانت ذرة ادلغنيسيوم من اجلدول التايلوضح ما متثل  س/
    Mg                   x   /   y   z 

 العدد رمز ددع
X  ميثل عدد نيوتروانت املتعادلة Z -12 
Y  ميثل عدد الربوتوانت املوجبة X 12 
Z   ميثل عدد اإللكرتوانت السالبة Y +12 

 .أمهية ذرة الصوديوم يف حياة اإلنسان وضح س/
 .ذرة الصوديوم تعمل على تنظيم توازن املاء يف اجلسم -1 
 .احلفاظ على الضغط الطبيعي يف الدم -2 
 .تقلص العضالت -3 
 .تنظيم التوازن احلمضي القاعدي يف اجلسم -4 

 : أي مما أييت ال ينتمي ذلذه اجملموعة مع ذكر السبب س/
 (الكربيت –األدلونيوم  -  حناس –حديد ) 
 .الكربيت ألنه من املواد رديئة التوصيل للحرارة والكهرابء بينما الباقي من املواد املوصلة للحرارة والكهرابء 

 ؟حيدث أنماذا تتوقع  س/
 .وضع قطرة حرب يف كوب بو ماء -

 .احلدث : تنتشر جزيئات احلرب بني جزيئات املاء 
 بعضهما البعض معدلك جسمني  -

 .فقد واآلخر يكتسبيحدمها أاإللكرتوانت من جسم آلخر تنتقل  
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 اخرت اإلجابة الصحيحة : س/
 :فإن العدد الذري  11وعدد نيوتروانتو  8عنصر عدد الكرتونيات  -1

 ال شيء 14 11 4
 
    العدد الذري لذرة   ىو  -2

 :ىو    
 1242                   36                         24                                  

 
 :الذرة اليت حتتوي على نيوتروانت ىي  -3

                    
                

               
   

 
 :اخرت اجملموعة أ ما يناسبها من اجملموعة ب  س/

 رلموعة ب  رلموعة أ
 سالبة 2 شحنة الربوتون -1
 موجبة 1 شحنة اإللكرتون -2
 متعادلة 3 شحنة النيوترون -3

 
 p 1 رمز الربوتون -1
 n 3 رمز اإللكرتون -2
 e 2 رمز النيوترون -3

 
 العدد األقصى من اإللكرتوانت  -1

 يف املستو  األول يف الذرة     
___ 14 

 العدد األقصى من اإللكرتوانت  -2
 يف املستو  الثاين يف الذرة     

2 4 

 1 2 
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