
 

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 الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

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

                 https://almanahj.com/om/8science                   

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

                  https://almanahj.com/om/8science2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبير كمال اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الصف الثامن –حلم الوسطى 

   فريق حلم الوسطي                                   عبير كمالأ/ 
  

 ما الملح( 1-8نشاط رقم )

أكمل الجمل اآلتية مستعيناً بالكلماا  الاراة أ أ هااي مكنمكات اااتكلاك كال كلماة ما أ أ   -أ
 :أكث  أ  ال تنستكلك مطلقاً(

 
 
 

فى احل االحماض ليحل ...........................تتكرن االحماض عنل ااتبلال- -1
ب  مت حمض الك برهيك المستكلصة تسمى االمالح  ........................  محله

امالح الست ا  مت    صتستكلبينما ...............................   
                                                                                                                                                                     .........................حمض

 ال مز الكيميائى لحمض الكب تيك -ب
 مع التفسي ( ظلل اللائ أ أماك اإلجابة الصحيحةم

        HCl               H2SO4                   HNO3                  NaCl 

 اكمل الف اغا  في الجل ل التالي-ج

 االاتكلاك الملح
 

 هت ا  االمرهيرك
 

  
 األغذكةالحفاظ على 

  
  قف همر البكت كا

 
 الماغنسيرك ك برها 

 

 ما الملح( 1-8شاط رقم )نموذج اجابة ن

 

 
 

 

رقم 
 المفردة

 الدرجة االجابة 
 )معلومات أخرى( 

مستوى  رقم الهدف 
 التعلم 

    
 أ   

 الستريك-كربونات-فلز-الهيدروجين
االحابه عن ن في حالةادرجت

 اربع مفردات صح
درجه في حاله االجابه عن 
 ثالث مفردات او اثنين صح

عن  صفر في حاله االجابه
مفرده واحده صح او كل 

 اإلجابات خطا

8Cc4 معرفة 

  
 

 ب   

-  H2SO4                    

 

 درجة لالختيار الصحيح 

 

8Cc4 تطبيق 

كبريتات -ملح الطعام او كلوريد الصوديوم-كسماد ج
مفردات 4في حاله  اندرجت الحفاظ على جفاف اليدين حتى ال تنزلق-النحاس

 صح

 صح2او3درجه في حاله 

صفر قى حاله واحدة صح 
 او كل خطاء

8Cc4 معرفة 

 الستريك -   كربونات  -فلز-  الهيدروجين-  الصوديوم كلوريد
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