
 

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 رمضان عبد الحليم 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                                               أ/ رمضان عبدالحليم          
  

 ( السجائر والصحة9-7نشاط رقم )

 .مذخىا   كان ال يفقذ انرياضي نياقته وإن -أ
 (مع انتفسير )ظهم انذائرج أماو اإلجاتح انصحيحح     صح                  خطأ          

 ..............................................................................................................................................................انتفسير: 

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

                           :انعمىد )ب(رمىز انعمىد )أ( ما يىاسثه مه  أرقاوصم  -ب

 انرئح يه ومىها سرطانسرطاو أوىاع سثةعقار ي   -أ  أول أكسيذ انكرتىن -1
 مادج مسثثح نإلدمان -ب  
 مير سطح انرئحنتذ مسثثحمادج  -ج  انقطران -2
 قهم مه كميح األكسجيه انمىقىنح في انذومادج ت   -د  
 ي سثة تهفا  في خاليا انىخاع انشىكي  عقار -هـ  انىيىكتيه -3

 
 في الصحيحةاكتب رمز العبارة و، الخطأ في المجموعة األولىعبارة ال اكتب رمز -ج

 :المجموعة الثانية
 (األولىالمجموعة )

 يضطر القلب لبذل المزيد من الجهد لدفع الدم خالل الجسم إذا كان الشخص مدخناً.)س( 
 .)ص( يتسبب التدخين في عدد أكبر من الوفيات أكبر من عدد وفيات فيروس اإليدز

 .على جسمه خيندلياقته البدنية تمنع تأثير التألن  الرياضييؤثر التدخين على ال )ع( 

 (المجموعة الثانية)
 قد يُصاب األشخاص غير المدخنين بالمرض إذا استنشقوا الدخان المنبعث من سجائر اآلخرين.)س( 
 .كل أنواع السرطانات مصدرها التدخين)ص( 

 .كلما انخفضت نسبة القطران  المضر في السجائر كلما كان ذلك مفيداً للصحة بشكل عام )ع(
                                         

 

 

 ( 9-7نموذج االجابة لنشاط رقم )                           

رقم 
 المفردة

 الدرجة االجابة 
 )معمومات أخرى( 

رقم 
 الهدف 

مستوى 
 التعمم 

لتدخين ُيقمل من كفاءة ن اخطأ: ل  أ
ن كان دلمعمل قمب ورئتيي ا خن وا 

 .وبالتالي يفقد لياقته رياضيا  

درجة في حالة  -
 صحة االجابتين.

صفر في حالة  -
صحة خطأهما أو 

 وخطأ أحدهماإجابة 
 .الخري 

8Bh9 تطبيق 

    
 ب   

 مع )د( (1)
 مع )أ( (2)

  مع )ب( (3)

ن في حالة ادرجت -
 .الثالثاإلجابة عن 

درجة في حالة  -
 إثنين.اإلجابة عمي 

صفر في حالة  -
عدم أو  واحدةإجابة 

 .اإلجابة عمى الثالث

8Bh9 معرفة 

 المجموعة الولي )ع( ج
 المجموعة الثانية )س(

 اندرجت
 استدالل 8Bh9 )درجة لكل واحدة(

alm
an
ah
j.c
om
/om


