
الثامن-م2008/2009االختبار التدريبي لبرنامج التنمية المعرفية للطالب والطالبات في العلوم ومفاهيم الجغرافيا البيئية   
 

  سلطنة عمان
  وزارة التربية والتعليم

  المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الباطنة شمال
  م2009 / 2008للعام الدراسي الثامن                                                                                  لصف ا
:   الزمن                                                         العلوم ومفاهيم الجغرافيا البيئية 

  
 :أوال مجال األحياء

 
 :يمكن أن نقسم الكائنات الحية المستهلكة إلى عدة أنواع عددها )1
            3 - ج                                                             2 -  ب                                                                        1 -أ
 4 -د

 
اس د   )2 د بقي ام محم ايتي      ق ومتر فهرنه تخدام ترم شربه باس ذي ي صير ال رارة الع ة ح رج

 : فكم تساوي هذه الدرجة بالمقياس السيليزي96فوجدها تساوي 
            37 -            ج                                                                 36 -               ب                                                            35 -أ
   38 -د
  
ة   20يتين من البكتيريا في       أذا آانت الخلية البكتيرية تنقسم لتنتج خل       )3 م سيصبح    . دقيق فك

 دقيقة ؟100عددها بعد 
            32 - ج                                                   16 -   ب                                                                            8 -أ
  64 -د
 
 : نحو مستوىاتجهنا الشبة آلما أوجهفي مستويات التصنيف تزداد  )4
 -     د                             الرتبة           -ج                        النوع           - الطائفة        ب         -أ

  العائلة
  
ه  آم تتوقع أن تكون عدد نبضات . دقيقة / نبضة 80 إذا آانت عدد نبضات قلب أحمد   -5   قلب

   دقائق ؟5أذا قام بالجري لمدة 
 -    د                                  80- ج                            70-               ب               60 -أ

120  
  
 ما الجهازان اللذان يعمالن معا لالستجابة للمنبهات الخارجية؟ )6

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

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

د  )7 ا توج م لكنه ا صغيرة الحج ة جميعه ة الدقيق شعيرات الدموي الحويصالت والخمالت وال
 بأعداد آبيرة، آيف يعد هذا مهما للقيام بوظائفها؟
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............................................................................................................
............................................................................................................

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

 :شار أآمل الجدول التالي والذي يوضح مقارنة بين الخاصية االسموزية واالنت )8
  اتجاه حرآة النقل  المواد المنقولة  الخاصية

      األسموزية
      االنتشار

  
يعرق العداءون ويفقدون الماء والملح أثناء ممارستهم للتمرينات الرياضية، فكر وسجل             )9

اء مقطرا           شربون م انوا ي راء في أجسامهم إذا آ دم الحم بالتفصيل ماذا سيحدث لخاليا ال
  ؟.لفترة طويلةبعد ممارستهم لتمارين شاقة 

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

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

 
ين        )10 ازات ب رك الغ ة تح الي آيفي شكل الت ح ال يوض

دا          شكل جي الحويصلة والشعيرات الدموية المحيطة تأمل ال
 ووضح آيف يتصل الجهاز التنفسي بالجهاز الدوري ؟

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

  .الجهاز الدوريل الجهاز التنفسي بوضح آيف يتص )11
...........................................................................................................
...........................................................................................................

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

 



الثامن-م2008/2009االختبار التدريبي لبرنامج التنمية المعرفية للطالب والطالبات في العلوم ومفاهيم الجغرافيا البيئية   
 

 .من إحدى خاليا وجهك CO2صف طريقة خروج غاز  )12
...........................................................................................................

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

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

 
ة من             )13 ازات        . CO2يحتوي التبغ الذي يدخنه البعض على نسبة عالي ادل الغ اذا يحدث لتب م

  في الحويصالت عندما يستنشق المدخن دخان التبغ؟
...........................................................................................................

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

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

  :مجال الكيمياء: ثانيًا
  

  :لتغيرات الفيزيائيةلن الحاالت التالية يعتبر أفضل مثال  أي م-13
  
   تحميص الخبز-ب           احتراق الفحم-أ 
  
   ذوبان المثلجات-د           تحضير الكعك-ج
  

سابقة               ← طاقة حرارية   ← طاقة آيميائية    -14 ة ال ة  في المعادل ر الطاق ة ،، تغي طاقة ميكانيكي
  :تشرح طريقة 

  احتراق شمعة   -                       بإضاءة مصباح جزئي             - أ
   تدفق الكهرباء للثالجة- احترق الجازولين في السيارة                     د-ج

 
  

  : السكر سيذوب بسهولة في  المقابل  في الشكل-15
  

  ب        أ
  

  د        ج
  
  
  
  

  : من خالل الرسم ماذا سيحدث إذا ألقيت المسمار في الكأس -16
  
       يحترق -             ب يغوص-أ

 زئبق
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   يصدأ -  د     يطفو       - ج
  
  

   آيف يتكون المطر الحمضي ؟-17
.......................................................................................................  

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

  . األجهزة المستخدمة في قياس الكتلة أثنين من  اذآر -18
.......................................................................................................  
.......................................................................................................  

 
د  -19 دوج اجتين أحم يض    زج ل االب ى الخ رى عل اء واألخ ى الم وي عل داهما تحت ين إح  مغلقت

 .فاحتار أيهما  الماء
  )مقياس درجة الحموضة _ ورق آاشف(  باستخدام األدوات التالية   آيف يمكنك مساعدته

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

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

   
سوائل ،            -20  قام طالب بقياس الكثافة ألربع عينات من ال

ة والجدول             رج الكثاف مستخدمًا المعلومات الموجودة في ب
اليين وق  . الت و ف ي سوف تطف سائل الت ة ال د عين م بتحدي ق

  . الزيت؟ ووضح السبب في اختيارك
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  
ك            " -21 وني وذل يتكون أآثر من ثلثي الكرة األرضية من الماء الذي يطلق عليه اسم المذيب الك

   ما المقصود بالذوبانية؟0 من خالل هذه العبارة "0 الكثير من المواد إذابةلقدرته على 

  آثافة مواد غير معلومة
ة   السائل  g/ml( الكثاف

(  
  1.02  1العينة 
  0.96  2العينة 
  1.15  3العينة 
  0.82  4العينة 
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............................................................................................................
............................................................................................................

.......................  
ن    -22 دال م ة وب ات الكعك ى مكون ز إل ودا الخب ة ص افت فاطم افة  أض ل  إض افت الخ اء أض  الم

   بالخطأ
   يحدث للعجين ؟ أنماذا تتوقع 

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

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

   في رأيك ما هو السبب للظاهرة السابقة  ؟
............................................................................................................

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

  
  مجال الفيزياء: ثالثا
   الشكل التالي يوضح ثيرمومتر سيليزي موضوع في آاس به سائلـ23

  : درجة حرارة السائل بالكلفن تساوي
  
 37) أ

  
 120) ب
 
 156) ج
  
 310) د
  
  )B( بقوة دفع اآبرعلى الجسم ) A( الشكل الذي يؤثر فيه الجسم )24(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 37ºc

A

A 

A
A 

B B 

B B 

)أ  (   )ب  (      

)ج  (     )د    (        
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ادة             ) 25(  وع الم ين ن ة ب ح العالق الي يوض اني الت م البي الرس

 : من خالل الشكل السائل األآثر للزوجة يمثله المنحنى. ومعدل التدفق
 
  1)    أ ( 
  
  2)   ب( 
  
  3)  ج ( 
  
 4)  د ( 
  :عند تسخين ساق من الحديد فانه يتمدد الن الحرارة ثؤثر على الجزيئات فتؤدي الى ) 26( 
  
 زيادة المسافة بين الجزيئات) أ

  
  زيادة عدد الجزيئات) ب
  
  زيادة حجم الجزيئات ) ) ج
  
   العصويإلىتغير شكل الجزيئات من الكروى ) د
  

ة       . ع ثقلفي الشكل المقابل يقوم محمد برف   ـ  27 دة الي ى فائ د ان يحصل عل ستطيع محم لماذا ال ي
 ؟1اآبر من 

  
 
 

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

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

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

زان الكتروني                 في الش ـ    28 ى مي د موضوع عل شكل احسب      . كل المقابل مكعب من الحدي من ال
           .آثافة هذا المكعب

  
  

   
  

معدل 
تدفق 
 المادة

 نوع المادة
 1     2     3     4     

 القوة 

 المقاومة

 نقطة ارتكاز

 

جرام16  

 مكعب حديد

ميزان 
 الكتروني

  سم2
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 :اوجد حجم الحجر في الشكل التالي  ـ 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :في الشكل التالي  ) 1(ما سم العملية التي يمثلها الرقم  ـ 30
  

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

   يصلB اوA المغناطيسيين من أي ـ في الشكل التالي 31
   ؟األرض إلى أوال      

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

  
   .إجابتكفسر 

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

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 مل50

 مل100

 حجر

  ….. 

 

الحالة 
الصلبة

الحالة 
 السائلة

الحالة 
 الغازية

تبخر  )1( 

ضع قبل و
 الحجر

بعد وضع 
 الحجر

 

ج

 
ش

 

ج

 
ش

حلقة سميكة 
حلقة رقيقة   من الحديد

 من الحديد

AB

 

 
  نيوتن20قوة سحب = 

 N لوح زجاجي

. 
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  ي جسمان ـ في الشكل التال32
M و  Nتتم عملية سحبهما بنفس   

  القوة آما هو واضح من الشكل
   يتحركM أو N من الجسمين أي

   ؟اآلخراآبر من   بسرعة
..............................................................  

  
  . فسر إجابتك

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

 
  ـ 33 :قارن بين حاالت المادة الثالثة الصلبة والسائلة والغازية في الجدول التالي -33
 

  الغازية  السائلة  الصلبة  
      آبيرة جدا  قوة التجاذب

    اآبر من الصلبة    المسافة البينية
  تقاليةاهتزازية وان      نوع الحرآة

 
  

  :محور المفاهيم الجغرافية : رابعا 
  

شا                  -34 ان الجو منع الحظ قيس اختالف الهواء منطقة الباطنة عنه في المنطقة الداخلية حيث آ
  :في منطقة الباطنة في فصل الصيف بعكس المنطقة الداخلية فما هو العامل المؤثر في ذلك

اخ    -أ اتي   -   ب المن اء النب سطحات   -ضاريس      دالت   -   ج الغط ن الم د ع رب والبع  الق
  المائية

  
ي      -35 وي ف ضغط الج رارة وال ات الح ين درج تالف ب سبب اخ شأ ب ي تن اح الت واع الري ن أن  م

  :مناطق محدودة وخالل فترات قصيرة ال تتعدى األسبوع 
ة  -ا اح التجاري مية      ج - ب  الري اح الموس ين            د - الري اح الخماس اح  ال– ري ري

  المحلية
  
  
  

M 
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  : ..... يمثل الشكل الذي أمامك الرياح-36
   الدائمة                    -ا
   الموسمية                -ب
   اليومية                         -ج 
   الجافة- د
  

دافئ       -37 ب ال واء الرط طدام اله ن اص تج ع ين
  :بقمم الجبال العالية 

صاعدية     ب -ا ار الت سية     األم- األمط ار التضاري صارية           د - ج  ط ار اإلع  - األمط
  الرياح

   :عند مستوى سطح البحر يبلغ الضغط الجوي  -38
ار     ب1011 -أ ار            ج1012 - مليب ار    1013 -مليب  1014 -د              مليب

  مليبار
اء       في الصباح الباآر بينما آان محمد في اصطحاب أبناءه ألداء ص            -39 ال الفجر الحظ أحد األبن

  :تكون قطرات على زجاج النوافذ  تسمى هذه الظاهرة 
ضباب                       ب-ا ر    - ال دى                          د-    ج              المط  - الن

  السحب
  : ما هو  المفهوم الذي يمثله االختالف بين درجات الحرارة بين الصيف والشتاء  -40
رارة                  ب -ا عاع                     ج -الح ضغط                   د-اإلش دى -ال الم

  الحراري
  

   بم تفسر تنخفض درجة الحرارة في المناطق التي تغطيها السحب؟- 41
............................................................................................................

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

  ريع التشجير في المدن والتجمعات السكانية؟ااالهتمام بمش: علل  - 42
.............................................................................................................

.............................................................................................................
.....................  
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  ؟سبب نشأة الرياح  ما -43
.............................................................................................................

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

  فرق بين مفهومي البحيرات والمستنقعات ؟- 44
............................................................................................................

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

 

 . منذ زمن بعيد على توفير المياه الالزمة للزراعةاإلنسانلى حرص برهن بثالثة أمثلة ع -45
  

  : الشكل المقابل وأجيبي عن األسئلة التي تليهتأمل" 
  ..........................................ما اسم هذه الظاهرة؟ -46
  ..............................................آيف تحدث هذه الظاهرة ؟ -47
.....................................................................................  

  لو تحرآت الرياح من بطن الوادي إلى الجبال،  -48
  .............تسمىوآان ذلك في وقت النهار فان هذه الظاهرة 

     
 ما المقصود بالرياح الدائمة ؟ -49

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

  ذآر اثنين من النتائج المترتبة على مرور التيارات الدافئة على السواحل ؟ - 50
...........................................................................................................

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


