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صفحات 3االمتحان في  إجابةالحظ أن   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

االمتحانات / قسم االمتحانات المركزيةإدارة   

م9120/2020للتعليم الثانوي للعام الدراسي  األولالفصل الدراسي  نهايةامتحان  إجابة  

                              توحيد المسارات المسار:                                                                 (1)األحياء المقرر:اسم 
  ونصف ةساع لزمن:ا                                                                   102حيا المقرر:رمز 

======================================================================== 
  .( أسئلة2)وعددها  األسئلة التالية جميع أجب عن

 (درجة 34): األولؤال ـــــــــــــــــــــــــــالس
                                                                                               :الصحيحةيتكون هذا السؤال من عدة فقرات من نوع )االختيار من متعدد(. ضع دائرة حول رمز اإلجابة )أ(
 درجة( 20=2×10)       :لحساب الزمنوحدة النظام الدولي في القياس المتري التي يمكن استعمالها  ما-1
a-ثانيةال   .              b- الكيلوجرام    .                  c- بوصةال                 .d-لترال. 
 
 :ُيعد ذلك دعم الفرضية، إلى وتقود علمية(تحليل البيانات بعد إجراء استقصاء علمي )تجربة تؤدي عملية  عندما-2
a- في الوسط العلمي مرفوض .                                b-رفض الفرضية.                                  
c- تكوين فرضية جديدة.  الحاجة                               d- مقبول في الوسط العلمي    . 
 
 الترتيب الصحيح لجزٍء من مراتب التصنيف؟أي مما يلي ُيعد -3
a-  الطائفة.                 –الرتبة –الجنس  –العائلة  –النوعb-  الطائفة. –العائلة –الجنس  – النوع -الرتبة 
c-  الطائفة.                 –الرتبة  –العائلة  -الجنس –النوعd-  الطائفة. –العائلة  –الرتبة  -الجنس –النوع 
 
 ؟تينفوق مملك أدى إلى تصنيفهما في مما بين البكتيريا البدائية والبكتيريا الحقيقية الجوهري الفرق  ما-4

a-    .يتركب الجدار الخلوي للبكتيريا البدائية من البيبتيدوجاليكان 
b-  بذلكال تقوم الحقيقية ف ريايأما بعض أنواع البكتالبناء الضوئي بعض أنواع البكتيريا البدائية تقوم بعملية. 
c-  من البيبتيدوجاليكان لبكتيريا الحقيقيةليتركب الجدار الخلوي   . 
d- بدائية موجبة صبغة جرامال البكتيريا صبغة جرام بينماسالبة البكتيريا الحقيقية. 
 
 ؟بالنسبة لجسم اإلنسان الفلورا الطبيعيةيخص  فيما صحيحةالعبارات اآلتية  أي-5

a-  فوئيديتحمى المرض إحداث           .                   b- بكتيريا مفيدة. 
c-تزود الجسم بالسموم بكتيريا                .               d-التسمم الوشيقي تسبب مرض. 
 
 طفرة لها؟ عد حدوثب البريوناتيخص  فيما صحيحةالعبارات اآلتية  أي-6

a-  بروتين يسبب العدوى                     .                b- بروتين على شكل صفحة كتاب طويت عدة مرات. 
c- يسبب حدوث مرض االعتالل الدماغي االسفنجي   .       d- كل ما ذكر صحيح. 
 

 درجة 35=  2÷  70الدرجة الكاملة: 
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صفحات 3االمتحان في  إجابةالحظ أن   

 .في الفيروسات االرتجاعية إنزيم النسخ العكسي وظيفة-7
a- تكوين DNA           .b- تكوين RNA            .c- ينتج الفيروس الغدي   .         d- آكل البكتيريا. 
 
 .لدى اإلناث بعد سن البلوغ لتكون بويضة ناضجةتقريًبا خلية بيضية واحدة كل................ تنمو-8
a-    .أسبوع               b- 28    .يوم               c-    .أربعة شهور                 d- .تسعة شهور 
 
 :هي لدى الذكور (FSH)الهرمون المنشط للحوصلةو  (LHاألصفر)الهرمون المنشط للجسم  وظيفة-9
a- نتاج الحيوانات المنوية ز هرمون التستوسترون ينشط إفرا                                 .            حداث الدورة الشهريةإ -b.        وا 
c-تسهيل عملية الوالدة           .                                    d- ظروف مالئمة طيلة فترة الحمل تأمين . 
 

 :في اإلنسان االخصابعن عملية  ينتج-10
a- الذكر واألنثى( حادي المجموعة الكروموسومية من كال الجنسيندد اُ اتحاد ع(. 

b-    .تكوين الالقحة 
c- تكوين خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية. 

d-كل ما ذكر صحيح. 
 
                                                                       درجات( 5=1× 5) :أكمل الفراغات في الجدول الذي يليه، ثم وهو عبارة عن دراسة قام بها باحث ؛تيول اآلدأدرس الج (ب)
 

مساحة العفن النامي 
من  على قطعة الخبز

 2سمبوحدة  (A) نوع

بدون  (A)نوع  الكيس األول/القطعة األولى
 أيام (6)بعد مرور ،/بغياب الماء مواد حافظة

 بدون مواد (A) نوع الكيس الثاني/القطعة الثانية
 أيام (6)بعد مرور  ،/ بوجود الماء حافظة

 2سم 4 2سم1
 

 نمو العفن. مساحةالمتغير التابع:  .الماء وجود: المستقلالمتغير 
 الماء يزيد من مساحة نمو العفن. وجوداالستنتاج:     ية.الثان الكيس الثاني أو قطعة الخبزالمجموعة التجريبية: 

 )يكتفى بذكر عامل واحد فقط( .، عدم وجود مواد حافظة، أو ستة أيام(A)خبز: الثابتةامل و الع
       الواردة في الجدول الذي يليه:ت امن العبار  عبارةالتي تناسب كل  فقطاختر خاصية الحياة من الدليل العلمي )ج(

 درجات( 9=1.5×6)                                                                                                              
  .التكاثر، الحاجة إلى الطاقة االستجابة للمؤثرات، النمو، المحافظة على االتزان الداخلي، التكيف،الدليل العلمي: 

 الحياة خاصية العبارة الرقم
 النمو .الطيران بعد فترة من الزمن القيام بعمليةاستطاعة الطائر  1
 ثرالتكا اد السمك في المربى المائي.أفر  عدد الحظ مزارع زيادة 2
 الحاجة إلى الطاقة قيام النباتات بعملية البناء الضوئي لكي تتغذى. 3
 ة للمؤثراتاالستجاب .ة نحو مصدر الضوء في الغرفةبتاتجاه نمو الن 4
 المحافظة على االتزان الداخلي التعرق لشخص يمارس التمارين الرياضية. حالة حدوث 5
 التكيف تحور أوراق النباتات الصحراوية إلى أشواك. 6
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صفحات 3االمتحان في  إجابةالحظ أن   

 (درجة 36) : ينالثاؤال ـــــــــــــــــــــــــــالس
 ح الخطأ في المكان المخصص، صح  الخطأ فيها لط أسفئة؛ حيث تم وضع خطالعبارات العلمية اآلتية بطريقة خا ُكتبت  )أ( 
 درجة( 30= 2×15)                                                                 أدناه:  وحسب المثال  لذلك

 فيروس(ال. )البكتيريامرض االيدز يسبب مثال: 
  )Citrus sinensis) األولى. للمرة في كتاب مطبوع inensisSitrus cاالسم العلمي للبرتقال .1

 (النظريةل مخلوق حي يتكون من خاليا وهي التي تقوم بجميع النشاطات الحيوية. )كُ  :الفرضية. تنص 2
 (الفيروساتفي أنظمة تصنيف المخلوقات الحية. )البكتيريا البدائية ال تدخل  .3
 (أرسطو) ة.وقات الحية قاصًرا في جوانب عدللمخل لينيوس ُيعد نظام تصنيف .4
، أو الفيروسية م امتالء األغلفة البروتينية بالمادة الوراثيةيت ؛ حيثلفيروساتدورة التحلل لفي  االستنساخمرحلة  .5

 (التجميع ) القمات جديدة. تكون عدة
 (االقتران) .االنقسام الثنائيعملية ( خليتان بكتيريتان أثناء A&B) يمثل الشكل .6
 
 
 (حلزونية أو لولبية. )العصويةيمثل البكتيريا          :            الشكل .7
 
 (الحيوانات المنوية) .األحليلإلى  البويضة المخصبة تمريرالوعاء الناقل األسهر على يعمل  .8
 (لة البالستوليةالكبسو ). البويضة المخصبة التي تنغرس في بطانة الرحم عبارة عن التوتة.9

 (منوي واحد حيوان). )الالقحة( منوية لتكوين الزيجوت يوانح مليون  300البويضة  خصبُ . يُ 10
 (نموال)يؤثر في معظم مناطق الجسم ويحفز على النمو.  جسترون و البر هرمون  .11

 12. يستمر تدفق الطمث ما بين أسبوع إلى أسبوعين وبعدها يُ ك  ون الرحم بطانة جديدة. )3-5 أيام(

 (البروجسترون ). يلة فترة الحملمرتفع ط التستوسترون يبقى تركيز هرمون .13
 (أبو بكر الرازي للجدري والحصبة. ) األمراض وأول من كتب وصًفا ابن سينالم المسلم اَدرَس الع.14
 (البالزميد) .الكروموسومإلى  ِشيرُ يُ                              :على الشكل سهمال .15

 
 
 
 درجات( 6=1.5×4)  :بارة من العبارات العلمية في الجدول اآلتيأكتب المفهوم أو المصطلح العلمي أمام كل ع (ب) 

 المفهوم أو المصطلح العلمي العبارات العلمية الرقم
 النوع تكاثر.ى العل اوتنتج نساًل قادرً  مجموعة من المخلوقات الحية تتزاوج فيما بينها 1
 الطائفة رتَبا ذات عالقة بعضها البعض. مُ في التصنيف، تض 2
 التجربة .ما قصاء ظاهرة معينة تحت ظروف شديدة االنضباط لفحص فرضيةاست 3
 المالحظة بشكل منظم. طريقة مباشرة لجمع المعلومات 4

 

 األسئلة إجابةانتهت 
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