
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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االختبار القصیر األول لمادة العلوم لصف الثامن

............:الصف

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

 )               1( )ظلل اإلجابة الصحیحة(  المعادلة اللفظیة الصحیحة التي توضح عملیة التمثیل الضوئي

    
    ثاني أكسید الكربون

  ثاني أكسید الكربون
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ساعة على وضعھا في الماء 

  )    ضع دائرة
)         ..............1(  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 االختبار القصیر األول لمادة العلوم لصف الثامن
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المعادلة اللفظیة الصحیحة التي توضح عملیة التمثیل الضوئي
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....مادة الكلوروفیل ھو  المعدن الذي یساعد الورقة على تكوین

 زواج بین الوظیفة مع رقم الجزء المناسب في الرسمة

 إجراء التجربة كما في الشكل المقابل قام محمد ب
ساعة على وضعھا في الماء  24ھل یتغیر لون الزھرة بعد مرور 

ضع دائرة(ال                          نعم                               
..............         (..................................فسر اجابتك ؟ 

  رقم الجزء
  یحدث فیھا أغلب عملیة التمثیل 

    تحمى خالیا الورقة من الجفاف
    یسمح بعملیة تبادل الغازات
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:السؤال األول  

المعادلة اللفظیة الصحیحة التي توضح عملیة التمثیل الضوئي .1
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المعدن الذي یساعد الورقة على تكوین .2

 
زواج بین الوظیفة مع رقم الجزء المناسب في الرسمة .3
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یحدث فیھا أغلب عملیة التمثیل 
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تحمى خالیا الورقة من الجفاف

یسمح بعملیة تبادل الغازات
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  :السؤال الثاني
  .ادرس الجدول الدوري الذي أمامك. 

  
  
  
 )1()   ظلل(العنصر الذي یقع في المجموعة الثانیة الدورة الثالثة     - أ
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ما النمط الذي یمكن استنتاجھ من الرسم البیاني  -ه
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