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 ( 1 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارةاالمتحانات / قسم االمتحانات
 

 امتحان الشهادة اإلعدادیة العامة للعام الدراسي 2017/2016م
 الفصل الدراسي الثاني

 
  ساعتان:الزمن                      العلوم  :المادة 

========================================================================  
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

  األول

  ج  1  أ

  درجة12=  8×  1.5

  ب  2
  د 3
  أ  4
  ب  5
  د  6
  ب  7
  ج  8

  درجة  أو سلسلة واحدة 1  1  ب
2I  rRNA  درجة  
2II mRNA درجة  أو الراسل  
2III  tRNA درجة  أو الناقل  

  درجة  أو ثالث قواعد 3  3
4  U درجة  أو الیوراسیل  
  درجة  البروتینات أو سلسلة البروتین  5
  درجة  الطفرة  6

 MgCl2  1  ج
  CaCO3  2  درجات6=  3×  2

3  (NH4)2SO4  
درجة على كل رمز صحیح للعنصر أو المجموعة الذریة، وتخصم منه درجة واحدة إذا یعطى الطالب نصف 

  .وجد أّي خطأ في الصیغة النهائیة

 ذج اإلجابةنمو 



 ( 2 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

  الثاني

    1  أ
  
  
  
  
  
  
  

  درجتان=  4×  0.5

2I درجة  جسمیة  
2II  أو مصاب مصاب بمتالزمة داون  

الجسمیة عدد الكروموسومات في خالیاه 
أو عدد  47أو عدد كروموسوماته  47

  الكروموسومات في خالیاه غیر معتاد

  درجة
  درجة

3I درجة  البیني  
3II  درجة  )نصف درجة لالنقسام فقط( االنقسام المتساوي  
3III   نسخDNA درجة  أو نسخ المادة الوراثیة  

4I درجة  متساوي أو میتوزي  
4II  X :التمهیدي  

Y :االستوائي 
Z :االنفصالي 

  درجات3=  3×  1

    1  ب
  
  
  
  

  درجتان=  2×  1
  )درجة لكل مستوى(

  درجتان   1  2
  درجتان  1  3
4   

Li 
 

  درجة
  )الرمز مع النقطة(

 خاطئة صحیحة

 النواة 



 ( 3 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

  تابع السؤال الثاني

  درجة  الوراثیة أو غیر المعدیة  1  ج
أكثر  Oاألفراد الذي یحملون الفصیلة   2

األفراد الذي یحملون إصابة بالمرض أو 
أقل إصابة بالمرض أو  ABالفصیلة 

أكثر  Bاألفراد الذین یحملون الفصیلة 
إصابة بالمرض من الذین یحملون 

أو األفراد الذین یحملون  Aالفصیلة 
أقل إصابة بالمرض من الذین  Aالفصیلة 

  Bیحملون الفصیلة 
  )یقبل أّي استنتاج آخر صحیح(

  درجة
  

3I  الرجل أوBb درجة  
3II    

  
  

    
  

     
  

  درجتان=  4×  0.5

3III  درجة  صفر أو ال یوجد مصابین بالمرض  

  الثالث

  درجة  الهالوجینات  1  أ
  درجتان  ص  2
  ص و ع أو ص و ل  3

یعطى نصف الدرجة إذا كتب أحد ال (
  )فقط الرمزین

  درجة

  درجة  ل  4
  س  5

وجود ثمانیة إلكترونات في مستوى الطاقة 
الخارجي أو مستوى الطاقة الخارجي 
مكتمل أو للعنصر توزیع إلكتروني مستقر 

  من ثمانیة إلكترونات

  درجة
  درجتان

BB 

 B b 

B 

B 

 الرجل

مرأة
 ال

BB 

Bb 

Bb 



 ( 4 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

  تابع السؤال الثالث

أو سرعة سرعة استهالك أحد المتفاعالت   1  ب
  درجة  تكّون أحد النواتج

كلما زاد تركیز المتفاعالت زادت سرعة   2
التفاعل الكیمیائي أو تقل سرعة التفاعل 

  الكیمیائي بانخفاض تركیز المتفاعالت
  درجتان

  درجة  0.0113  3
درجة الحرارة من العوامل المؤثرة في سرعة   4

  درجتان  التفاعل الكیمیائي أو ضبًطا للمتغیرات

  درجتان  العامل المساعد أو المحفز  5
  درجتان  زادت من سرعة التفاعل الكیمیائي  6

  درجة  الخلطي  1  ج
  درجة  هجینة  2
  درجة  س  3
یعید التجربة أكثر من مرة او یكرر التجربة   4

أو یعید زراعة بذور من الجیل األول أو 
  یكرر الخطوة الثانیة

  درجة

  درجة  أو ص) ص(اللون  البذور ذات  5  

  الرابع

  درجة  0.6أو التي تركیز المحلول فیها  3  1  أ
كلما زاد تركیز المحلول السكري قل طول   2

شریحة البطاطس أو كلما قل تركیز 
المحلول السكري زاد طول شریحة 
البطاطس أو یقل طول شریحة البطاطس 
بزیادة تركیز المحلول السكري أو یزداد 

البطاطس بنقصان تركیز طول شریحة 
  المحلول السكري

  درجتان

  درجة  الخاصیة األسموزیة أو انتشار الماء  3
الغشاء البالزمي أو الغشاء الخلوي أو   4

  غشاء الخلیة
  درجة



 ( 5 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

  حجم شریحة البطاطس  5
  درجتان=  2×  1  حجم المحلول

  
  
  

  تابع السؤال الرابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  I  ب
  

  العملیة
  التغیرنوع 
  كیمیائي  فیزیائي

      تغیر لون التفاح إلى البني
      فقدان الفضة لبریقها

     تحول الجلید إلى ماء سائل
      تكّون راسب من الصابون

  درجات4=  4×  1

II  1- F2+2NaBr          2NaF + Br2 

2-6Li   +   N2 2Li3N 1.5  ×2  =3درجات  

III    
  
  
  
  
  
  
  

  درجات4=  4×  1

  درجة ونصف  فیليالبناء الضوئي أو التمثیل الكلورو   1  ج
  أصفر  2

  التنفس أو التنفس الهوائي أو التنفس الخلوي
  درجة

  درجة ونصف
لمقارنة التغیر الذي یحدث في األنبوبتین   3

أو ما یعّبر عن ) (ع(باألنبوبة ) ص(و) س(
عینة ضابطة أو ) ع(أو األنبوبة ) هذا المعنى
  عینتین تجریبیتین  ) ص(و) س(األنبوبتین 

  درجة

  درجة  أصفر  4

 
 

c 

B 

D 

A 

 طاقة ضوئیة
 كلوروفیل



 ( 6 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 5االمتحان في  إجابةالحظ   
  توزیع الدرجات  اإلجابة  الفقرة  الفرع  رقم السؤال

5  6H2O + 6CO2                            
C6H12O6   +  6O2 

  درجتان=  2×  1

  انتهت اإلجابة


	الفصل الدراسي الثاني

