
 

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 خالد عبد الحميد محمد مؤمن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

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

فريق حلم الوسطى  .إعداد/ خالد عبد الحميد محمـد مؤمن
  

 

 اللياقه البدنية الحفاظ على ( 8 - 7نشاط ) 

 طبيا و بدنيا. ابعض المؤسسات عند طلب تعيين موظفين جدد تشترط ان يكون ألئق -1

                       ] 1 [                                                                 بدنيا. اما معنى ألئق  
.............................................................................................. 

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

 ] 2 [                                          ( أمام العبارات األتية √ضع عالمه )  -2

 خطأ صح 

   على اللياقه البدنيه يه الجيدة عن ممارسه التمارين للحفاظتغنى التغذ -1

   كله يلعب دورا أساسيا فى بناء جسم قوى و صحىاالهتمام بما تأ -2

   كلما زاد وزنك كلما أصبحت قويا وتزيد درجه تحملك -3

   تناول كميات زائدة عن حاجه الجسم بدعوى بناء عضالت قويه -4

 
 
س مدركة أنهى مشاركته فى دورى عمان لكرة القدم بفريق رأ زميل لك العب -3

  للمدارس ، بالتتويج بالمركز األول على مستوى محافظه الوسطى.
 ] 2 [                                    ه البدنية.تصحه لكى يحافظ على لياقبما تنـف

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

 

 
 
 

 
 الحفاظ على اللياقه البدنية( 8 - 7)نشاط نموذج أجابة 

 

ال
سؤ

 ال
رقم

 

ردة
لمف

ا
ابة 

الج
ا

جة 
در

ال
ت  

وما
معل

رى
أخ

 

اله
قم 

ر
ف

د
 

ى 
ستو

م
علم

الت
 

القدرة على ممارسه  - 1
تمارين رياضيه معتدله 

دون الشعور بالتعب 
 بسرعه .

1- 
 

  

  درجه  للمفهوم كامل  1
 أو مايؤدى المعنى

8Bh5 معرفة 

كل العبارات   2
خاطئه عدا 

  2رقم  

 4درجتان للـ  2
 عبارات صحيحه 

 3درجة لـ 
 أجابات صحيحه 

قل من صفر أل
 ذلك 

8Bh5  تطبيق 

 يمارس تمارين بأنتظام  3
 يتبع نظام غذائى سليم 

يتجنب أكل الدهون التى 
 تترسب بالشرايين

درجتين عند ذكر  2
أسباب  درجة عند 3

من  1أو  2ذكر  
 األسباب   

8Ep6 استدالل 
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