
 

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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 :، ثم أجب عن المفردتین التالیتینالمقابلالشكل ادرس  -1
 

  :أمام العبارة حسب ما یُناسبھا )√(ضع عالمة  -أ
  خطأ  صح  العبارة

      .تسمي الظاھرة في الشكل طرح األلوان -1

      .ھو اللون األبیض Xاللون الموجود في المنطقة  -2

 
  ن إذا اتحدا معاً أنتجا اللون األصفر؟ما اللونان اللذا -ب
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  یبدوا القلم الموضوع في ھذا الكأس بھذا الشكل الظاھر  -2

  .الضوء ........................ وذلك بسبب حدوث ظاھرة أمامك    
  )مع التفسیر ظلل اإلجابة الصحیحة(   .إنكسار                .  إنعكاس       
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  :صل بین العناصر الغذائیة في العمود األول وما یناسبھا في العمود الثاني -3

    العمود الثاني                                                             العمود األول                
  المرض الناتج بسبب نقصھ  م      العنصر الغذائي  م
  السكري  أ      "ج"فیتامین   1
  االسقربوط  ب      "د"فیتامین   2
  فقر الدم  ج        
  الكساح  د        

  
  )ص)                                               (ع(                  :تالیةال اجب عن المفردةثم  الذي أمامكادرس الشكل  -4
  )س(                       .المنطقتان اللتان ال یمكن أن یمر الغذاء خاللھما اكتب رمز -

  )ط(                                                                                                                                                     
   ..................................................................................................................................   

  
  )ن(                                                                                                               

 * نهایة الواجب المنزلي*

  سلطنة عمان
  التربیة والتعلیم وزارة

  لتربیة والتعلیم بالوسطىامدیریة 
 مدرسة مسیرة الخیر للتعلیم األساسي  

  ........................................... :االسم
  

   :              الدرجة
  ــــــــــــــــــــــ 
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  الثاني الواجب المنزلي
 

 م2019/2020 األولالفصل الدراسي 

  مادة العلوم

  الثامن : الصف
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رقم   السؤال
  المفردة

رمز الدرجة             الصحیحة اإلجابة
  الھدف

 مستوى
  التعلم

  األول

  

  أ
  خطأ -1

  صح -2

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .بصورة صحیحة
حالة صفر في  -

ابة علي أحدھما اإلج
  .أو كالھما خطأ

8Pl6 معرفة  

  تطبیق 8Pl6  درجة واحدة  أخضر وأحمر  ب

ألن الضوء عندما ینتقل من وسط شفاف : انكسار   ــــ  الثاني
  كالھواء إلي وسط أخر شفاف كالماء یحدث لھ نكسار

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .بصورة صحیحة
حالة صفر في  -

ھما اإلجابة علي أحد
  .أو كالھما خطأ

8Pl4 تطبیق  

  ــــ  الثالث
  )ب(مع ) 1(  -

  )د(مع ) 2(  -

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .بصورة صحیحة
حالة صفر في  -

اإلجابة علي أحدھما 
  .أو كالھما خطأ

8Bh2 معرفة  

  ـــــ  الرابع

  

  )ص(المنطقة  -
  )ط(المنطقة  -

درجة في حالة  -
اإلجابة علي كالھما 

  .ورة صحیحةبص
حالة صفر في  -

اإلجابة علي أحدھما 
   .أو كالھما خطأ

8Bh3  استدالل  

    
 

  سلطنة عمان
  وزارة التربیة والتعلیم

  المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بالوسطى
 مدرسة مسیرة الخیر للتعلیم األساسي

  الثانيمنوذج إجابة الواجب املنزيل 
  العلوممادة 

  الثامن: الصف
 


