
 

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 األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/8science1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الوافي للتعليم األساسي (12-5) اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 سلطىت عمان 

ت العامت للتربيت والخعليم بمحافظت الشزقيت جىىب   املدًٍز

 (12-5مدرست الىافي للخعليم ألاساس ي )

 م 2020/ 2012ملادة العلىم للصف الثامً ألاساس ي لعام الثاوي  قصير التخخاار لا 

 

 [2]                                                                                                     صلي بين العمود األول وما يناسبه من العمود الثاني : -1

 العمىد الثاوي  العمىد ألاول 
ً الهيمىجلىبين الذي ًحمل  ٌعمل على جكٍى

 ألاكسيجين في الدم .
 Cفيخامين  

 Dفيخامين   .ٌساعد في الحصىل على بشزة صحيت

 الحدًد  بضعف العظام وألاسىان.لى إلاصابت هقصه ًؤدي إ
ً تخالًا جدًده  البروجين  وجىده مهم لخكٍى

 الكالسيىم  
 

في   ، ادرس ي الشكل زم أجبي عما ًلي بىضع عالمت جمثل املزاحل التي ًمز بها الغذاء  ( P,Q,R,S، والزمىس )املخطط الخالي ًىضح مكىهاث القىاة الهضميت  -2 

 [2 ]                                                                                                                                                                                                                     املكان املىاسب.

 

 

 

 

 :مسخخدمًا املىاد املىضحت في الشكل الخالي عمليت الهضم قام دمحم بئجزاء ججزبت ملحاكاة   -3

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         [1]                                                                      جخم هذه العمليت في :أ( 

o الفم o املعدة o ألامعاء الدقيقت o  ألامعاء الغليظت 

ئاث صغيرة ب(             الشمً ؟ بعد مزور فترة مًأي املىاد سدخفخذ إلى جٍش

o الخبز o الايض o الشبدة 

 [1]                                                    ................فسزي : ......................................................................................................................

 تخطأ صح العاارة
   ًكىن اليشا قد جحىل إلى سكز . Pفي املزحلت 

   ًمثل املزا. Aالزمش 
    .ًكىن الغذاء تخاليًا مً الكابىاث الحيت الدقيقت Qاملزحلت  بعد

ت  Rفي املزحلت     .جقىم الكاد بئفزاس العصارة الصفزاٍو

 م2019 / 11التاريخ :    /                                     )    ( 8الصف :  .................................          الاسم : ........................................

ك 100جم وضع  مل مً حمض الهيدروكلىٍر
 اتخخاار  أهاىبتاملزكش في كل 



                                                                                                                 [1]                 حعزف باسم ؟ ت جحخىي على تخالًا حيت ولكنها ليسذ صلات مً جزكيب السً ، طاق -4

o امليىا o العاج o اللب o ألالياف 
 

 ، كما هى مىضح في املعادلت الخاليت :أكسيد الحدًد ليكىن   جينألاكسجفاعل الحدًد مع الشكل الخالي ًىضح   -5

 

 

 

 

 أكسيد الحدًد                                           أكسيجين     +     حدًد                                                                 

 

                                                                                                                                [1] ..............................................................................هىع الخغير الحادر للحدًد هى حغير أ( 

  ………… .………………                                                                                                                                   [1]................................................ب( ما  املىاد املخفاعلت ؟.....................

  …                                                                                                                                   [1].....................................................ج( ما املىاد الىاججت مً الخفاعل ؟...........................

 

 

 

 

  صوب نحو القمر ، فحتى إذا أخطأت ، فأنت ستصيب النجوم 
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