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 ( 1 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
البحرینمملكة  

والتعلیم وزارةالتربیة  

 إدارةاالمتحانات / قسم االمتحانات
 

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

 
  ساعتان:الزمن                      العلوم  :المادة 

========================================================================  
 أجب عن جمیع األسئلة اآلتیة

  :السؤال األول
   لكل الصحیحة اإلجابة اختر .متعدد من االختیار نوع من سؤاالً  أدناه الثمان العبارات تمثل -أ

  .حول الرمز الممثل لهاثم ارسم دائرة عبارة،
  ما الذي یتحكم في الصفات الوراثیة للمخلوق الحي؟ -1

  السیتوبالزم  أ
  المیتوكندریا  ب
  الجینات  ج
  الرایبوسومات  د

  
 أّي من الحاالت التالیة تنطلق فیها طاقة حراریة؟ -2

  تصلب الشمع السائل  أ
  اتحاد البنزین مع األكسجین  ب
  الماءتكسیر جزیئات   ج
  ذوبان نترات األمونیوم في كیس الكمادات  د

  
مــا اســم العملیــة التــي تســاعد فیهــا البروتینــات الناقلــة الجزیئــات كبیــرة الحجــم لتــدخل الخلیــة عبــر  -3

  غشائها 
  البالزمي؟
  االنتشار  أ

  اإلخراج الخلوي  ب
  البلعمة  ج
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 ( 2 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  االنتشار المدعوم  د

  .في الشكل أدناه یخرج تیار مائي دقیق من صنبور كما هو موضح -4
  
  
  
  
  

 ؟لبة من هذا التیار المائي الدقیقسا ما الشكل الذي یبین ما یحدث عند تقریب مسطرة مشحونة بشحنات
 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

  أّي صٍف في الجدول أدناه یبین النسب المئویة للقواعد النیتروجینیة في خلیة بشریة بصورة صحیحة؟ -5
  

  الثایمین  األدنین  الجوانین  السیتوسین  
  25  25  25  25  أ
  30  30  20  20  ب
  30  20  30  20  ج
  30  20  20  30  د

  
  
  مقدار طاقة اإللكترونات في الذرة؟ ما الذي یحدد -6

  عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة الخارجي  أ
  عدد مستویات الطاقة التي تشغلها اإللكترونات  ب
  نوع الرابطة الكیمیائیة التي ترتبط بها الذرة مع الذرات األخرى  ج
  قرب أو بعد مستوى الطاقة الذي تشغله اإللكترونات بالنسبة للنواة  د

یمیل التیار المائي 
  باتجاه المسطرة

یمیل التیار المائي 
  بعیًدا عن المسطرة

یقل تدفق التیار 
  المائي من الصنبور

یبقى اتجاه التیار 
  المائي دون تغییر

 د ج ب أ



 ( 3 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  

  )أنثى الحصان(كروموسوًما والفرس 62الجسمیة على  هالبغل من تزاوج الحمار الذي تحتوي خالیا ینتج -7
  .كروموسوًما64التي تحتوي خالیاها الجسمیة على     

  ما عدد الكروموسومات في كل خلیة من الخالیا الجسمیة للبغل؟
  126  أ  
  63  ب  
  32  ج  
  31  د  

  
  حبیبات مغلفة بالبالتینیوم؟من غازات عادم السیارة على سطح مرور لّ لماذا یفض -8

  إلنتاج الهیدروكربونات  أ
  إلنتاج أول أكسید الكربون  ب
  احتراق الوقودإلتمام عملیة   ج
  إلبطاء عملیة احتراق الوقود  د
  

  شفرة التصنیع من  mRNAتصّنع البروتینات في الرایبوسومات الموجودة في السیتوبالزم حیث ینقل  - ب
  اتالتي یكّونها ــــبنقل األحماض األمینیة إلى الرایبوسوم tRNAالنواة إلى الرایبوسومات، بینما یقوم 

rRNA  من، فترتبط القواعد النیتروجینیةtRNAمع ما یقابلها فيmRNA.      
 :ا درسته، أجب عن األسئلة التالیةبالشكل المجاور وبممستعیًنا      

 ؟RNAما عدد السالسل المكونة للحمض  -1
___________ 

 :RNAأّي أنواع  -2
I.  یسّمى الرایبوسومي؟______ 
II.  ؟ )س(یمثله الرمز______ 
III.  ؟ )ص(یمثله الرمز______ 

 tRNAما عدد القواعد النیتروجینیة من  -3
  لتشكیلmRNAالتي ترتبط بالقواعد على 

  ______؟معین شفرة حمٍض أمیني
  mRNAإذا كانت القاعدة النیتروجینیة على  -4

 ______؟ tRNAفما القاعدة المقابلة لها على .Aهي 
  ______________ما الذي یتكّون من سلسلة األحماض األمینیة المترابطة؟  -5

 س

 ص

 رایبوسوم

 رابطة كیمیائیة أحماض أمینیة
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 ( 4 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
؟ DNAفي أثناء عملیة نسخ  بروتینات غیر متطابقةماذا یّسمى أّي انحراف یؤدي إلى تصنیع  -6

__________  

  .یوضح الجدول المجاور رموز بعض العناصر والمجموعات الذریة وتكافؤاتها -ج
 :لكل منمستعیًنا به، اكتب الصیغة الكیمیائیة 

  كبریتات األمونیوم -3كربونات الكالسیوم   - 2كلورید الماغنیسیوم   -1
  

  

  

  
 

  :الثانيالسؤال 
  یوجد نوعین من الخالیا هما الخالیا الجسمیة، والخالیا الجنسیة التي تستخدم في التكاثر الجنسي -أ

  والذي یتطلب وجود فردین اثنین مختلفین في الجنس لحدوثه، بینما یتم التكاثر الالجنسي في الفرد 
  :أجب عن األسئلة التالیة.نفسه

  دائرة واحدة بتظلیلحدد ما إذا كانت كل عبارة من العبارات التالیة صحیحة أو خاطئة، وذلك  -1
  .بجانب كل منها

  
  .الالجنسيالخمیرة شكًال من أشكال التكاثر  التبرعم في فطر ُیعدّ  - 

  .خالیا اإلنسان الجسمیة أحادیة المجموعة الكروموسومیة - 

  .الذي تكّون منه المخلوق DNAالمخلوق الحي الناتج من التكاثر الالجنسي عن  DNAیختلف  - 

 .بعد إخصابها ثنائیة المجموعة الكروموسومیة خلیة جنسیة تصبحالبویضة  - 

  .یوضح الشكل المجاور خلیة بشریة -2
  :مستعیًنا به، أجب عن السؤالین التالیین

I.  حدد ما إذا كانت هذه الخلیة جسمیة  
  _________أم جنسیة؟ 

II. هل هذه الخلیة مأخوذة من إنسان طبیعي  
  أم من إنسان مصاب بمتالزمة داون؟

  درجة25

 خاطئة صحیحة

التكا
 فؤ

رمز العنصر أو 
 المجموعة الذریة

2 Ca 
2 SO4 
2 Mg 
1 NH4 
1 Cl 
2 CO3 
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 ( 5 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
________________________  

  :كفسّر إجابت
________________________________________________________  

  .النواةیوضح الشكل المجاور دورة خلیة حقیقیة  -3
  :مستعیًنا به وبما درسته، أجب عن األسئلة التالیة

I.  ؟)س(ما اسم الطور الممثل بالرمز  
_____________________  

II.  ؟)ص(العملیةالتي یمثلها الرمز اسم ما 
_____________________ 

III. ما الذي یجب حدوثه قبل االنقسام لكي 
 الوراثیة؟تحصل كل خلیة جدیدة على نسخة كاملة من المادة 

_____________________  
  . في أثناء انقسامها خلیة جسمیةیوضح الشكل أدناه األطوار التي تمر بها  -4

 
 

 
  
  
  
  
  
  

  
 

  السؤالین التالیین، أجب عن مستعیًنا به
I.  ما نوع االنقسام الموّضح في الشكل أعاله؟________________  
II.  األطوار التي تمثلها الرموز اكتب أسماء)X ،Y ،Z.(  

X : __________________  
Y : __________________  

 س

تنمو الخلیة وتنشط، 
 وتتضاعف العضیات

، وتتضاعف DNAینسخ 
 الكروموسومات

تنمو الخلیة وتتهیأ 
 لالنقسام المتساوي

 ص
 ینقسم السیتوبالزم

(X) (Y) 

(Z) 



 ( 6 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
Z : __________________  

 

  . یوضح الشكل المجاور مستویین للطاقة في الذرة -ب
  :مستعیًنا به وبما درسته، أجب عن األسئلة التالیة    

 في الشكل المجاور إلكترونات ذرة العنصر  المستویینهذین وّزع على  -1
  .3الذي عدده الذري یساوي 

 _______كم یساوي تكافؤ هذا العنصر؟  -2
 _______ ما رقم المجموعة التي ینتمي إلیها هذا العنصر في الجدول الدوري؟ -3
ات مستوى الطاقة ، فارسم التمثیل النقطي إللكترون)Li(إذا علمت أن الرمز الكیمیائي لهذا العنصر هو -4

 .الخارجي له
_____________ 

  
  من األمراض المنتشرة في العالم، وبخاصة في منطقة الشرق األوسط، وجنوب شرق مرض الثالسیمیا ُیعدّ  -ج
  :أجب عن األسئلة التالیة. سیاآ

  _______________________أّي نوع من األمراض یصّنف ضمنه مرض الثالسیمیا؟  -1
فصیلة الدم وفًقا لدراسة أجریت على عینة بحسب أعداد مرضى الثالسیمیا  لمجاوریبین الجدول ا -2

  .هذا المرض في أحد البلدانمصابةبعشوائیة 
  بالنسبة من هذا الجدول ما الذي یمكن استنتاجه 

  لعالقة نوع فصیلة الدم بمرض الثالسیمیا؟
__________________________________________________________  

  .یوضح مربع بانیت المجاور الطراز الجیني لرجل وأمرأة یحمل أحدهما الجین المتنحي للثالسیمیا -3
  :مستعیًنا به، أجب عن األسئلة التالیة

I.  الرجل أم المرأة؟ :الثالسیمیاأیهما یحمل جین مرض  
____________  

II. أكمل مربع بانیت بكتابة الطرز الجینیة ألبناء أربعة  
  .أنجبهم الرجل والمرأة بعد زواجهما

III. ما احتمال أن ینجب الزوجان أبناء مصابین بمرض  

 

 النواة 

  A B  AB  O  الفصیلةنوع 
  44  15  23  18  عدد المصابین

 

 B b 

B 

B 

 الرجل

مرأة
 ال
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 ( 7 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
  ____________الثالسیمیا؟ 

  

  :الثالثالسؤال 
  ).س، ص، ع، ل(یوضح الجدول المجاور األعداد الذریة ألربعة عناصر تمثلها الرموز  -أ

  :مستعیًنا به، أجب عن األسئلة التالیة
 ما اسم المجموعة التي ینتمي إلیها العنصر  -1

  _______________؟)ع(الممثل بالرمز 
 أّي العناصر األربعة تكّون ذراته رابطة فلزیة  -2

  _______في حالته الصلبة؟ 
 _______و _______ .برابطة أیونیةالممثلین للعنصرین اللذین ترتبط ذرتیهما  یناكتب الرمز  -3
 _______. ثنائیة اكتب الرمز الممثل للعنصر الذي ترتبط ذرتین منه برابطة تساهمیة -4
  _______أّي العناصر األربعة مستقر؟  -5

  :فّسر إجابتك
______________________________________________________________  

  
  یوضح الجدول المجاور سرعة تفاعل كیمیائي أجري - ب

  س باستخدام تراكیز مختلفة من°45في درجة حرارة 
  نفسه تحت تأثیر الظروفالمتفاعالت، ثم أعید التفاعل 

  التفاعل نفسها مع إضافة مادة كیمیائیة إلیه، وبعد انتهاء
  .لم تتغیر أو تستهلك وجد أن هذه المادة 

  :أجب عن األسئلة التالیة ،مستعیًنا به وبما درسته
 ما الذي یقاس خالل وحدة الزمن إلیجاد  -1

  سرعة التفاعل؟
______________________________________________________________  

  .التفاعل الكیمیائيصف العالقة بین تركیز المتفاعالت وسرعة  -2
______________________________________________________________  

 ________________التفاعل الكیمیائي زمًنا أقل؟ هذا ما تركیز المتفاعالت الذي یستغرق عنده  -3

  الذريالعدد   للعنصر لممثلالرمز ا  درجة23
  18 س
  11  ص
  9  ع
  8  ل

 

تركیز 
  المتفاعالت

  )لتر/مول(

سرعة التفاعل 
  )ثانیة.لتر/مول(

سرعة التفاعل 
بعد  )ثانیة.لتر/مول(

  إضافة المادة الكیمیائیة
0.0113  6.7  ×10-6  8.2  ×10-6  
0.0084  5.0  ×10-6  6.2  ×10-6  
0.0030  2.0  ×10-6  3.1  ×10-6  
0.0015  8.9  ×10-7  9.7  ×10-7  
0.001  6.0  ×10-7  6.5  ×10-7  
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 ( 8 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 __________________________________________التفاعل؟ لماذا ثبتت درجة حرارة  -4
ماذا تسّمى المادة الكیمیائیة التي أضیفت إلى التفاعل الكیمیائي ولم تستهلك؟  -5

________________ 
التفاعل الكیمیائي؟ سرعة ما تأثیر المادة الكیمیائیة المضافة على  -6

_______________________  

  .التجارب التي قام بها العالم مندل على نبات البازالءیوضح الشكل أدناه إحدى  -ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مستعیًنا به وبما درسته، أجب عن األسئلة التالیة
  _________________ماذا تسمى عملیة التلقیح التي استخدمها مندل في الخطوة األولى؟  -1
  _________________. تات الجیل األول نقیة أم هجینةحدد ما إذا كانت نبا -2
  _________________یمثل الصفة السائدة؟ ) ص(أم ) س(أّي من لوني البذور  -3
إلى ) س(نسبة النباتات ذات البذور الممثلة بالرمز توصل مندل من نتائج هذه التجربة إلى أن  -4

  .في الجیل الثاني 1إلى  3هي ) ص(النباتات ذات البذور الممثلة بالرمز 
  ؟لیتأكد من صحة النتائج التي توصل إلیهاما الذي ینبغي أن یفعله مندل 

______________________________________________________________  

نقل حبوب اللقاح من أزهار نباتات  :األولىالخطوة 
في البذور ) س(تحمل الصفة النقیة للون الممثل بالرمز

لتلقیح أزهار نباتات تحمل الصفة النقیة للون الممثل 
 .في البذور،  ثم زرع البذور الناتجة) ص(بالرمز 

 اآلباء
بذور ذات 

 )س(اللون 
بذور ذات 

 )ص(اللون 

× 

 .جمع بذور من الجیل األول وزرعها :الثانیةالخطوة  الجیل األول

 الجیل الثاني
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 ( 9 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
؟ )ص(على مندل أن یزرع من بذور لیحصل فقط على النباتات ذات البذور الممثلة باللون ماذا یجب  -5

______________________________________________________________ 

  
  
  
  

  :الرابعالسؤال 
  مم60قطعت بطاطس في إحدى تجارب العلوم إلى ست شراتح متساویة الحجم، وطول كل منها  -أ

  .هو موضح في الشكل أدناهكما     
  

  

عت خمًسا من تلك الشرائح في خمس أنابیب اختبار یحتوي كل منها على الحجم نفسه من ضبعد ذلك و 
محلول سكري بتراكیز مختلفة، بینما وضعت الشریحة السادسة في أنبوبة اختبار أخرى تحتوي على الحجم 

ل نفسه من الماء المقطر، ثم تركت الشرائح الست في أنابیب االختبار لمدة نصف ساعة، وقیس طول ك
  .االختبار كما هو موضح في الجدول أدناه أنابیبمنها مرة أخرى بعد إخراجها من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وبما درسته، أجب عن األسئلة التالیة أعالهمستعیًنا بالجدول 
  ____مم؟ 3البطاطس أّي من أنابیب االختبار الست نقص فیها طول شریحة  -1
  .صف تأثیر تركیز المحلول السكري على طول شریحة البطاطس -2

______________________________________________________________  
  ما اسم العملیة التي أدت إلى تغیر طول شریحة البطاطس في األنابیب الست؟  -3

  درجة26

رقم 
  األنبوبة

محتوى 
  األنبوبة

  التركیز 
  )3دسم/مول(

  طول شریحة البطاطس
  )مم(بعد نصف ساعة  

  61.5  0.2  محلول سكري  1
  59  0.4  محلول سكري  2
  57  0.6  محلول سكري  3
  56  0.8  محلول سكري  4
  54.5  1.0  محلول سكري  5
  63    ماء مقطر  6
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 ( 10 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
____________________  

  أّي أجزاء خالیا البطاطس ساعد في تغیر طول شریحة البطاطس في األنابیب الست؟ -4
____________________  

  .في المربع أمام كل عامل تم تثبیته في هذه التجربة) √( ضع عالمة -5

  حجم شریحة البطاطس     تركیز المحلول السكري
  طول شریحة البطاطس في نهایة التجربة      حجم المحلول

  غیرات فیزیائیة وأخرى كیمیائیة تنتجها التفاعالت الكیمیائیة والتي تتتعرض المادة لنوعین من التغیرات،  - ب
  :أجب عن األسئلة التالیة. ف من خالل المعادالت الكیمیائیةصتو 

I.  حدد ما إذا كانت كل عملیة من العملیات المدرجة بالجدول التالي تمثل تغیًرا فیزیائًیا أم تغیًرا
 .في المكان المناسب) ✓(كیمیائًیا وذلك بوضع العالمة 

  

  العملیة
  نوع التغیر

  كیمیائي  فیزیائي
      لون التفاح إلى البنيتغیر 

      فقدان الفضة لبریقها
      تحول الجلید إلى ماء سائل
      تكّون راسب من الصابون

 
II. زن المعادلتین الكیمیائیتین التالیتین:  

1-F2  +NaBrNaF   +   Br2 

2-    Li   +   N2 Li3N 

III.  یوضح الجدول المجاور نتائج تفاعل من نوع اإلحالل بین أربعة فلزات تمثلها الرموزA ،B ،C ،
D  (تفاعل، والرمز  ثیعني حدو ) ✓(نتراتها، علًما بأن الرمز محالیل وX ( یعني عدم حدوث

 .تفاعل
  بحسبأدناه الفلزات األربعة  المربعاترتب في 

  المحلول  .مقدرتها على اإلحالل
  الفلز

A B  C  D  
  ✓  ✓  ✓    )A(نترات 
  B(  X    ✓  X(نترات 
  X  X    Xنترات 
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 ( 11 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
 
  
  

  
  
  
  

 
دقیقة  بعد أن 30فـــي مكان یتعرض لضوء الشمس لمدة ) س، ص، ع(وضعت ثالث أنابیب اختبار تمثلها الرموز  -ج

  ُوضع
  ، ثم أضیف )ع(في األنبوبة  حیة حیواًنا مائًیا، ولم توضع أیة مخلوقات) ص(مائًیا، وفي األنبوبة نباتًا ) س(في األنبوبة 
  األصفربرتقالي إلى اللون حیث یتغیر لونه الكاشف ك )ماء وثاني أكسید الكربون( حمض الكربونیكمحلول إلى كل منها 

  .في األنبوبة كمیة هذا الغاز قلتوٕالى اللون األحمر الغامق إذا األنبوبة،  الكربون فيثاني أكسید كمیة غاز  إذا زادت     
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مستعیًنا بالشكل وبما درسته، أجب عن األسئلة التالیة     
  .دقیقة30قد أصبح أحمًرا غامًقا بعد مضي  )س(في األنبوبة الكاشفلون  لوحظ أن -1

  ؟الكاشفوأدت إلى تغیر لون  األنبوبةما اسم العملیة الحیویة التي حدثت في هذه 
_________________________  

  _______________دقیقة؟ 30بعد مضي ) ص(في األنبوبة  الكاشفما لون  -2
  _________________________ما اسم العملیة الحیویة التي حدثت في هذه األنبوبة؟ 

  ؟)ع(لماذا لم توضع أیة مخلوقات حیة في األنبوبة  -3

الل
إلح

ى ا
 عل

درة
لمق

ل ا
 تق
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 ( 12 ) صفحة)  اإلعدادیة العامة : ( العلوم            المسار  

  

صفحة 11الحظ أن أسئلة االمتحان في   
______________________________________________________________  

 مكان مظلمفي  األنبوبة الموضّحة في الشكل المجاور وضعتإذا  -4
  ؟في هذه الحالةالكاشففما لون . دقیقة30لمدة 

_______________  
  أكمل المعادلة الكیمیائیة التالیة الممثلة لعملیة تحدث في إحدى -5

  .األنابیب
  

6H2O   +   6_______                            C6H12O6   +   6_______ طاقة ضوئیة 
 كلوروفیل

 انتهت األسئلة


	الفصل الدراسي الثاني

