
 1الصفحة 
 

 العلوم و الحياة مادة االختبار :  دولة فلسطين

 الصف الثامن األساسي وزارة التربية والتعليم العالي

  32/23/3122التاريخ :  مديرية التربية والتعليم العالي/ شمال الخليل

 الزمن : ساعتان

 عالمات (01)الصحيحة فيما يأتي :  اإلجابةضع دائرة حول رمز السؤال األول : 

 أي العضٌات التالٌة تكثر فً خالٌا الدم البٌضاء  – 1

 أ ( الماٌتوكندرٌا                ب( األجسام الحالة           ج( أجسام غولجً          د( البالستٌدات 

 النبات الذي ٌتكاثر بطرٌقة األبصال هو  – 2

 النعناع (ج( الخوخ                  دأ ( الغٌصالن                     ب( الموز                     

 لشٌئٌة  االعدسة  قوة تكبٌر نفا 15Xمرة ؛ علما بأن قوة تكبٌر العدسة العٌنٌة  666كانت قوة تكبٌر مجهر ضوئً  إذا  – 3        

  466د(                      46ج(                          36ب(                              4ا ( 

 نقصه ٌسبب خلال فً عمل الغدة الدرقٌة أي العناصر التالٌة   – 4

 ( الحدٌد                        ب( الكالسٌوم                   ج( الكلور                    د( الٌود أ 

 تظهر متالزمة داون نتٌجة خلل فً انقسام الكروموسوم رقم    – 5

  44د(                      23ج(                            21ب(                            26أ ( 

 كروموسوم ، فما عدد الكروموسومات فً حبة لقاح هذا النبات  26خلٌة فً ساق نبات ما تحتوي على   – 6

  46د(                     36ج(                              26ب(                           16أ ( 

 م/ث ، كم ضعفا تزداد طاقته الحركٌة عند ما تصبح 3فً حصة الرٌاضة بسرعة ثابتة مقدارها د ٌركض أحم  – 4

 م/ث .6سرعته 

  9د(                       4ج(                               2ب (                        1/2أ ( 

 صوارٌخ الفضاء من المنصات األرضٌة  إطالقٌعتمد  على ماذا   – 8

 الثالث     د( قانون التربٌع العكسً  ٌوتننٌوتن األول           ج( قانون نأ ( فرضٌة بود                ب( قانون 

 الجهاز المستخدم فً قٌاس سرعة الرٌاح   – 9

  دوارة الرٌاح           د( الهٌجرومٌترأ ( البارومٌتر                 ب( األنٌمومٌتر                   ج( 

 شمس و التً تمتد لمسافة مالٌٌن الكٌلومترات لرجٌة لالطبقة الخاتسمى   – 16

 أ ( الكورونا                  ب( النواة                          ج( الكروموسفٌر           د( الفوتوسفٌر



 2الصفحة 
 

 :السؤال الثاني 

 عالمات ( 4)  ٌعبر الرسم المجاور عن أحد أدوار االنقسام المتساوي فً خلٌة حٌوانٌة ؛ أجب عن األسئلة التالٌة 

 

 ماذا ٌمثل هذا الدور  – 1

 ارسم الدور الذي ٌلً هذا الدور  – 2

 

 

 ؟فً الكائنات الحٌة عدٌدة الخالٌا المتساوي االنقسام  ما أهمٌة  – 3

 

 

 السؤال الثالث :

 فجوة عصارٌة ، نواة ،، بالستٌدة خضراء ، جهاز جولجً،  ) جدار خلوي  لدٌك األجزاء التالٌة لخلٌة نباتٌة   -أ 

 عالمات ( 3)      (   مٌتوكندرٌا

 

 ما وجه الشبه بٌن الفجوات العصارٌة و البالستٌدات الملونة من حٌث الوظٌفة ؟ ) عالمة ( –ب 

 

 

 السلوكات االٌجابٌة التً تظهر فً مرحلة المراهقة ؟ ) عالمتان ( من أربعاأذكر  –ج 

 

 

 

 

 



 3الصفحة 
 

 م عن سطح األرض ؛ احسب  4كغم لألعلى فوصلت الى ارتفاع  2: قذفت كرة كتلتها  السؤال الرابع

 عالمات ( 4)                م  3طاقة الوضع للكرة عندما تصل ارتفاع  –أ 

 

 أقصى ارتفاع  عندالطاقة المٌكانٌكٌة للكرة  –ب 

 

  سرعة الكرة لحظة اصطدامها باألرض –ج 

 

 السؤال الخامس : 

 عالمات ( 3وضح المقصود بالمصطلحات التالٌة  :  )  –أ 

 النٌزك :  – 1

 

 الجول :  – 2

 

 التلسكوب :  – 3

     

 

 عالمات ( 3) فسر العبارات التالٌة :  –ب 

 البروتٌنات فً شكلها النهائً  إظهارالتكامل بٌن الراٌبوسومات و أجسام غولجً فً  – 1

 

 

 ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الزهرة  – 2

 

 

  انتفاخ صفار البٌضة عند وضعه فً ماء مقطر – 3 

 

 



 4الصفحة 
 

 عالمات ( 3)       لسؤال السادس : ٌبٌن الشكل المجاور مخططاً لمنطقتٌن فً فلسطٌن ا

 

 

 منخفض و مركز الضغط الجوي المرتفع باستخدام الرموز الالضغط  الجوي  حدد على الخرٌطة مركز –أ 

 ماذا تمثل المنحنٌات التً علٌها أرقام  –ب 

  منطقة المنخفض الجويمثل اتجاه الرٌاح حول  –ج 

 

 هة هوائٌة باردة تفٌد دائرة األرصاد الجوٌة أن فلسطٌن ستتعرض فً األسبوع القادم لجب:  السؤال السابع

 عالمات ( 6) وضح كٌف تتشكل هذه الجبهة.  - أ

 

 نشرة للطقس المتوقع لألٌام القادمة .أكتب فقرة على شكل  –ب 

 

 

  ما احتٌاطات السالمة العامة فً فصل الشتاء؟ –ج 

 

 

 



 5الصفحة 
 

 السؤال الثامن : 

 عالمات ( 3)  أ ( ادرس الجدول التالً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه 

 ملٌون كٌلومتر 156 الشمس عن األرضبعد 

 2م/ ث 1,6 تسارع جاذبٌة القمر

 2م/ ث 16 تسارع الجاذبٌة األرضٌة

 

 كغم  56سافرت الى القمر كم سٌكون وزنك هناك على فرض أن كتلتك  إذا – 1

 

 كم / ث ما الزمن الالزم لوصول ضوء الشمس لألرض 366666علمت أن سرعة الضوء  إذا – 2

 

 

حٌث المركبات الفضائٌة و األقمار الصناعٌة فتحت نافذة على  تتضح،معرفتنا بالفضاء  التكنولوجٌا بدأتمع تطور  –ب 

 عالمات ( 3علم الفلك و ما زالت فً تطور مستمر هً و غٌرها            ) 

 عدد مكونات المركبة الفضائٌة  – 1

 

 

 

 عدد مهام األقمار الصناعٌة – 2

 

 

 

 انتهت األسئلة


