
 

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 فنجا للتعليم األساسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 لطنة عمانس                                      

 وزارة الرتبية والتعليم                                 
 رتبية والتعليم للمنطقة الداخليةاملديرية العامة لل          
 (9 -5مدرسة فنجا للتعليم األساسي )           

 م 2020/ 2019هـ ــ  1441هـ/ 1440للعام الدراسي ولاألاألول للفصل الدراسي  االختبار القصري
 .....:   الثامن  الصف/                                                                          العلوماملادة/  
 اجب عن األسئلة االتية  )مخس درجات  ( األول ؤال سال

 صل بخط بين أسماء العناصر في العمود ) أ ( بالرمز الكيميائي الذي يناسبها في العمود ) ب (  -1

 (                                                        العمود ) ب ( العمود ) أ                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 إدرس الشكل المقابل ثم أجب عم ما يلي :  -2

 رقم اجملموعة اليت ينتمي هلا العنصر ........................ -أ

 العدد الذري اليت ينتمي هلا العنصر ........................... -ب

 اجملموعة ............ نفسالعدد الذرى للعنصر الذى يليه يف  -ت

 8،8، 2.يحمل األرجون التوزيع اإللكتروني -3

  كم عدد الربوتونات املوجودة يف األرجون؟...................................................... 

  كم عدد النيوترونات املوجودة يف األرجون؟ 40.العدد الكتلي لألرجون يساوي................... 

 كامال بالبيانات ارسم الرتكيب الذري لألرجون 

 
 
 

 

 اسم الطالب
................................................. 

 
  رقم الكشف

10 

 األكسجين
2F 

Al 

2O 

2N 

Li 

 النيتروجين

Cu 

 الليثيوم

 الفلور



 
 اجب عن األسئلة االتية  )مخس درجات  (  الثانىؤال سال

 اكمل العبارة االتية  -1

 االلكرتونات جسيمات...................... الشحنة  الربوتونات جسيمات ....................... الشحنة  بينما

 اختر اإلجابة الصحيحة  -2
 

 
 
 
 
 
 

 ضع عالمة صح او خطأ مع تعليل اجابتك  -3

 الذرة متعادلة كهربية                            صح )        (             خطأ   )      (     
التعليل 

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

 
 ؟رة يتكون جزئ الكبريت عرف الجزئ   واذكر من كم ذ -4

 اجلزئ هو :............................................
 ذراتيتكون  جزئ الكربيت من  ..................

------------------------------------------------ 
 الفاضل ويل أمر الطالب / 

 لكم مزيدا من املتابعة املستمرة لتحقيق جناح دراسي متفوق. متمنني  يرجى اإلطالع على نتيجة امتحان ابنكم،
 ...................................../  مالحظة ويل األمر

...................................................... 
 ............التوقيع /  

- ا- 

 ب- 


