
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/om/12science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس وليد بن مالك الجهضمي و سالم بن مبارك الخصيبي و حمد بن سالم الوهبي اضغط هنا                  

                        

        للتحدث إلى بوت المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المسابقة المنهجية 

 " األحياء " 

 سلطنة عمان .

 وزارة التربية والتعليم .

 املديرية العامة للتربية والتعليم .

 محافظة شمال الشرقية .

 قسم العلوم التطبيقية .

 ] الجولة الثانية [ .  املسابقة املنهجية األولى في األحياء

 . للصف الثاني عشر 

 . 12-10مدرسة املتنبي للتعليم األساس ي بنين 

 .  الخلوي [ التنفسالفصل الدراس ي األول ] 

 اإلعداد والتنفيذ وليد بن مالك الجهضمي . 

 املراجعة العلمية والفنية األستاذ سالم بن مبارك الخصيبي . 

 اإلشراف العام األستاذ حمد بن سالم الوهيبي . 

 م . 2020 – 2019العام الدراس ي 
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 املالحظات  البند 
أهداف 
 املسابقة

 تدريب الطالب على مهارة قراءة األشكال والرسوم البيانية .  -
 نشر الثقافة العلمية الحيوية . -
 تكوين بنك أسئلة للمادة .  -

شروط 
 املسابقة 

وطالبات الثاني عشر املشاركة في املسابقة مساهمة واحدة فقط لكل طالب يحق لطالب 
 وال يحق للطالب من تعديل اإلجابة بعد اإلرسال األول . 

يتم اإلعالن عن طرح األسئلة عن طريق برامج التواصل االجتماعي بالنسبة للطالب يمكن  آلية التواصل 
بالنسبة للطالبات الراغبات في املشاركة  أن يكتب اسمه واملدرسة واملحافظة التعليمية .

 باإلمكان استخدام رقم هاتف ولي األمر أو احد اإلخوة الذكور 
 مع كتابة اسم املدرسة واملحافظة التعليمية .

مدة السماح 
 باإلجابة

يمنح الطالب الراغبين باملشاركة خمسة أيام من لحظة اإلعالن عن األسئلة بعدها ال يمكن 
 املشاركة باإلجابة .

يتم اإلعالن عن النتائج بعد مرور خمسة أيام من نهاية استقبال اإلجابات ويتم تقديم شرح  إعالن النتائج 
 تفصيلي لألجوبة على قناه رسالة العلوم على اليوتيوب 

https://www.youtube.com/channel/UC3PCqcnDg1kpm3W87gE8xMg 
 م  2019/أكتوبر / 22نشر اإلعالن يوم الثالثاء  التوقيت 

 م .  2019/ نوفمبر /  12آخر يوم الستقبال املشاركات 
 م .  2019/ نوفمبر  /  26اإلعالن عن النتائج 

قنوات 
التواصل 
 واملشاركة 

99533949 
97770515 

 

نرجو من اإلخوة واألخوات املعلمين واملعلمات تشجيع الطالب على املشاركة في املسابقة وحث  - 1مالحظة 

 الطالب عليها وعدم إعطاء الطالب األجوبة على األسئلة املطروحة في املسابقة 

في حالة تساوي مجموعة من الطالب في نفس الدرجة سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الطلبة   - 2

 الفائزين باملراكز الثالثة األولى .
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 -أجب عن جميع األسئلة :

الترتيب الصحيح للمراحل وفقا ألقدمية  .مبعثرة الهوائي الخلوي  التنفسمراحل  يعرضاملخطط التالي   - 1

  -الحدوث هو :

 .  C       B       E        F        A        D-.           ب C       B        F        E        A        D – أ

 . C       E        B        F           A      D  -.           د  D        A       F        E        B        C-ج 

  -: في املخطط التالي والذي يوضح إحدى مراحل التنفس الخلوي الهوائي إلى Bيشير الرمز  – 2

NAD – أ
 . NADH.H –.                   د  C0A –.                      ج ATP–.                          ب  +

  -املستقبل النهائي لإللكترونات في املرحلة األخيرة وفقا ملا يوضح املخطط التالي هو : - 3

.                   O2 –ب                  .             CO2 –أ 

 .  H2 –د         .                      H2O –ج 
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 خارجيا غشاء   C--الشكل التالي يمثل مرحلة سلسلة نقل اإللكترونات .ال يمكن اعتبار التركيب  - 4

  -للميتوكندريا وذلك بسبب :

 .  Aخالل هذه املرحلة في املوقع  FADH2و  NADHالنواقل الهيدروجينية  اختزال –أ 

 .  Aباتجاه املوقع  - -D التركيباتجاه انتقال أيونات الهيدروجين عبر –ب 

 يتركب من طبقتين من الدهون الفسفورية .  Cالتركيب –ج 

 .  Bسيتم انتاج املاء في املوقع املشار إليه بالرمز  –د 

مادة كيميائية  استخدام في حال ؟جزئ جلوكوز واحد منما مقدار الطاقة املنتجة في املرحلة الرابعة  – 5

  -: وفقا للمخطط التالي الناتجة من املرحلة الثالثة فقط Bبالرمز  ااملشار إليه املادة تؤثر سلبا على

 . 32ATP –د                     .     28ATP – ج                    .    24ATP –ب              .      16ATP –أ 
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خطأ في إحدى الاملخطط املقابل يوضح نواتج عملية التنفس الخلوي الهوائي .الرمز الذي يشير إلى  - 6

 -النواتج وما هو التعديل الصحيح :

 

 

 

 

 

صمم طالب الصف الثاني عشر في مادة األحياء تجربة إلثبات نواتج عملية التنفس الخلوي الهوائي وفقا  - 7

  -للتجربة املوضحة في املخطط التالي .الخالصة التي يمكن استنتاجها من التجربة هي :

 في األنبوب األول نظرا الستهالك األكسجين . Zانخفاض كثافة الغازات  – أ

 نظرا إلطالق غاز ثاني أكسيد الكربون . األول في األنبوب   Zارتفاع كثافة الغازات –ب 

 . الستهالك غاز األكسجين نظرا الثاني في األنبوب  Zالغازات كثافة انخفاض -ج 

 . الكربون  أكسيد ثاني غاز إلطالق نظرا الثاني في األنبوب  Zالغازات كثافة ارتفاع -د 

  -: Xالرمز  إليه يشر التركيب الذي . ل عملية التنفس الخلوي الهوائييوضح املخطط التالي بعض مراح – 8

NAD –أ 
NADH.H –ب             .       +

 .  Aكوإنزيم  – د                .   Aأستيل كوإنزيم –ج          .    +

 ATP، عدد جزيئات  60CO2إذا كانت عدد جزيئات الجلوكوز املتحررة خالل دورتي كريبس تساوي  - 9

  -الناتجة في مرحلة سلسلة نقل االلكترونات :

 .  1920ATP –.                  د  480ATP – ج.                 192ATP  –.                     ب 128ATP –أ 

 

 التعديل الرمز الخاطئ 
 A 2ATP - أ

 D 30ATP -ب 

  A 4ATP -ج 
 D 28ATP -د 
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  -التي توضح ملخص األنواع الثالثة للتنفس :و أكمل الجدول التالي من خالل خارطة املفاهيم املرفقة  - 10

 

 

 

 

  -: A,B,C,Dاألحرف  داللةإحدى مراحل التنفس الخلوي الهوائي . ما  املقابليوضح املخطط  - 11

 

 

 

 

  -:  والذي يمكن أن يحقق النتيجة التي توضحها التجربة التالية هو 3محتوى الدورق رقم  – 12

 محلول سكري . –محلول خميرة وسكر .      د  – جمحلول خميرة وملح .       –محلول خميرة .      ب  –أ 

 

 

 A B C D البنود 

  NADH  ATP الكبد  الحشوة  أ

 املاء  CO2 البكتيريا  السيتوسول  ب
  ADP املاء  العضالت  بين الغشاءين  ج

 املاء  الالكتيك  الخميرة  السيتوسول  د

 A B C D الخيارات 

NADH H  -أ 
+ 

e
 الغشاء الخارجي للميتوكندريا -

e  -ب 
- 

NADH H
 للميتوكندريا الداخلي الغشاء +

NADH H  -ج 
+ 

e
 الغشاء الداخلي للميتوكندريا -

e  -د 
- 

NADH H
 للميتوكندريا الخارجي الغشاء +
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 لشمعة مشتعلةيحدث  تتوقع أن .ماذا إحدى الكائنات الحيةاملخطط التالي يوضح عملية حيوية في  - 13

  -: كما يلي،يتم تزويده بخليط الغازات نقلت لناقوس زجاجي مغلق 

 

 الشمعة لثبات نسبة األكسجين .     اشتعال يتأثرال  –أ 

 الشمعة الرتفاع نسبة األكسجين .اشتعال  يستمر – ب 

 .  بعد فترة لنفاد كمية األكسجينانطفاء الشمعة  –ج 

 .  إنخفاض اشتعال الشمعة نظرا الرتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون  –د 

يقوم شخصان بأداء نوعين من الرياضة إلنقاص وزنيهما وفقا ملا هو موضح باملخطط التالي .الشخص  - 14

  -األكثر استهالكا لألكسجين هو :

 . بمعدل أكبر األول نظرا لقيامه بالتنفس الخلوي الهوائيالشخص  – أ

 . أكبر بمعدل الهوائي الخلوي  بالتنفس لقيامه نظرا الثاني الشخص -ب 

 الشخص الثاني لحاجته للطاقة بشكل أكبر .  –ج 

 الشخص الثاني لحاجته للطاقة بشكل أكبر فقام بالتنفس الخلوي الالهوائي .  –د 
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كانت املفاجئة تغير لون  .الخلوي  ثاني أكيد الكربون من تنفسغاز  انتاج تثبتقام باحث بإجراء تجربة  - 15

  -من موت الفأر أثناء محاولة إدخاله ،التفسير العلمي لهذه املالحظة هو : على الرغمكاشف ماء الجير 

 

 

 

 .  CO2استمرار بعض الخاليا في الفأر في التنفس وإنتاج غاز  –أ 

 .   CO2 غاز تج عنهان التنفسوجود فطريات في فروة الفأر قامت بعملية  – ب

 .  CO2 غازنتج عنها  التنفسقامت بعملية وجود بكتيريا في فروة الفأر   –ج 

 من الخاليا .  CO2 غازنتج عنه استمرار قلب الفأر بالعمل وضخه للدم  –د 

أو  ATPيتم الحصول على الطاقة عند أداء التمارين الرياضية وفقا لثالثة أنظمة ] استخدام جزيئات  - 16

الذي املنحنى استخدام الجلوكوز أو استخدام األحماض الدهنية [ وذلك للحصول على الطاقة الالزمة . 

  -هو :للحصول على طاقة  الجلوكوز يشير إلى استخدام جزيئات 

 . Z –د                                  .   W –ج                               .    Y –ب                    .        X – أ

املادة الكيميائية التي يشير إليه .  يها خاليا جرثومية لفطر الخميرةعل سقط ومكشوفة مبّللة خبزقطعة  - 17

  -:  -عدد الجزيئات غير هام– هي Xالرمز 

 .  C2H6O –ب                                         .      C6H12O6 – أ

 CO-A –د                                                  .  CO2 –ج 
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 واحدة .األعضاء خالل ساعة  وأاملخطط البياني يوضح معدل األيض املستهلك في بعض األنسجة  - 18

  -: تشير إلى وفقا ملعدل األيض املستهلك A;B;C;Dلرموز ا

 A B C D الخيارات

 الدماغ القلب الكبد الجلد  -أ 
 القلب  الدماغ  الكبد  الجلد  -ب 
 الدماغ  القلب الجلد الكبد  -ج 
 القلب الدماغ الجلد الكبد  -د 

مراحل التنفس  ال تمثلاملراحل املوضحة  لى أنع من املخطط التالي استنتاجهدليل الذي يمكن ال – 19

  -: الخلوي الهوائي هو

 .  NADHأكسدة  –ب                                                              .  غاز ثاني أكسيد الكربون  انتاج – أ

NAD اختزال –د                                                                     . انتاج مركب ثنائي الكربون  –ج 
+  . 

رئيسية من مراحل التنفس الخلوي الهوائي .ما املادة  -مراحل –املخطط التالي يوضح ثالث ممرات  – 20

  -: 12و  8و 4الكيميائية التي تشير إليها األرقام 

.                            ATP – ب       .                NADH –أ 

 .  FADH2 –د      .                     CO2 –ج 


