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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   
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* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12science                   
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تعليامت وضوابط التقدم لالمتحــان:
الحضور إىل اللجنة قبل عرش دقائق من بدء االمتحان لألهمية.  –

إبراز البطاقة الشخصية ملراقب اللجنــة.  –
مينع كتابة رقم الجلوس أو االسم أو أي بيانات أخرى تدل عىل   –

شخصية املمتحن يف دفرت االمتحان، وإال ألغي امتحانه.
يحظر عىل املمتحنني أن يصطحبوا معهم مبركز االمتحان كتبا دراسية   –

أو كراسات أو مذكرات أو هواتف محمولة أو أجهزة النداء اآليل أو 
أي يشء له عالقة باالمتحان كام ال يجوز إدخال آالت حادة أو أسلحة 

 من أي نوع كانت أو حقائب يدوية أو آالت حاسبة ذات
صفة تخزينية.

يجب أن يتقيد املتقدمون بالزي الرسمي )الدشداشة البيضاء واملرص   –
أو الكمة للطالب والدارسني والزي املدريس للطالبات واللباس العامين 

للدارسات ( ومينع النقاب داخل املركز ولجان االمتحان.
ال يسمح للمتقدم املتأخر عن موعد بداية االمتحان بالدخول إال  – 

 إذا كان التأخري بعذر قاهر يقبله رئيس املركز ويف حدود عرش
دقائق فقط.

يتم االلتزام باإلجراءات الواردة يف دليل الطالب ألداء امتحان دبلوم   –
التعليم العام.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االمتحان املقالية بقلم الحرب )األزرق   –
أو األسود(.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد بتظليل  – 
 ( وفق النموذج اآليت: الشكل ) 

عاصمــة سلطنة عمــــان هي: س – 
 الدوحة  القاهرة    
 أبوظبي  مسقط    

 ( باستخدام القلم الرصاص وعند يتم تظليل الشكل )   مالحظة: 
الخطأ، امسح بعناية إلجراء التغيري.  

         غري صحيح  صحيح 

امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدرايس 1438/1437 هـ - 2016 / 2017 م

الدور األول - الفصل الدرايس الثاين

• األحياء.  تنبيه: 
• األسئلة يف ) 16 ( صفحة.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: األحياء.  
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: األحياء.  

أجب عن جميع األسئلة اآلتية
أوال: األسئلة املوضوعية

السؤال األول:

 ) المقترن باإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية: ظلّل الشكل ( 

أّي البدائل اآلتية تعّد صحيحة بالنسبة لألمراض املنقولة جنسيًا؟  (1

العالج األعراض املسبب املرض

مضادات حيوية
إفرازات صديدية من 

العضو التناسيل
فريويس السيالن عند اإلناث

مضادات حيوية
تقرح األعضاء 

التناسلية
بكتريي الزهري

أدوية مسكنة إنسداد قناة فالوب فريويس السيالن عند اإلناث

أدوية مسكنة رسطان عنق الرحم بكتريي الزهري

يوّضح أحد الشكلني اآلتيني حالة مبيض طبيعي واآلخر حالة مبيض مصاب مبتالزمة املبيض   (2
املتعدد التكيّسات حيث يحدث ضمور لخاليا الحويصلة يف بداية طور النمو من الدورة الشهرية.

أّي من اآليت يعّد السبب المباشر لتوقف منو الحويصالت يف متالزمة املبيض املتعدد التكيّسات؟

زيادة إفراز األسرتوجني     )FSH( قلة إفراز  
قلة إفراز الربوجسرتون    )FSH( زيادة إفراز  
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تابع السؤال األول:

يوّضح الرسم البياين اآليت تركيز مادة مولريان املثبّطة وتركيز هرمون التستوستريون يف اثنني من   (3
األجّنة أثناء فرتة الحمل.

أّي من االستنتاجات اآلتية صحيحة؟

تضمر أنابيب ولفيان يف الجنني )1( تنمو أنابيب ولفيان يف الجنني )2(    
تنمو أنابيب مولريان يف الجنني )2( تنمو أنابيب مولريان يف الجنني )1(    

يوّضح الشكل املقابل إحدى مراحل منو الجنني خالل فرتات حمل مكتملة واملتوقع أن تحدث له   (4
والدة طبيعية.

 أّي من العبارات اآلتية تصف ما سيحدث للجنني خالل نهاية
املرحلة املوضحة بالشكل؟

تبدأ األسنان اللبنية بالنمو يف الفّكني.  
تتشكل معظم الغضاريف لرتبط الخاليا العظمية.   

يظّل الجنني يف هذا الوضع ورأسه باتجاه عنق الرحم.  
ينقلب وضع الجنني ويبعد رأسه وتصبح رجليه باتجاه عنق الرحم.  

أّي من البدائل اآلتية تساهم يف تكوين األوعية الدموية يف الحبل الرسي؟  (5

الغشاء الكوريوين السائل األمنيوين      
الكيس األلنتويس الغشاء األمنيوين      
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تابع السؤال األول:

يوّضح الشكل اآليت بعًضا من مراحل منو الجنني يف اإلنسان.  (6

أّي البدائل اآلتية يعّد صحيًحا بالنسبة للمرحلتني املشار إليهام بالرمزين )Y(و)X(؟

)X( )Y(
البالستيولة الجاسرتيولة

التفلج البالستيولة
البالستيولة التفلج
الجاسرتيولة التفلج

أّي البدائل اآلتية متثل غشاء اإلخصاب يف البويضة؟  (7

الحبيبات القرشية والطبقة الشفافة.  
الطبقة الشفافة واإلكليل الشعاعي.  

الطبقة الشفافة والخاليا الحويصلية.  
الحبيبات القرشية واإلكليل الشعاعي.  

يوّضح الرسم البيايّن املقابل التغرّي يف اتساع عنق الرحم أثناء املراحل الثالث لعملية الوالدة   (8
.)Z(،)Y(،)X(

أّي من االستنتاجات اآلتية صحيحة؟

 .)Y( يزيد اتساع عنق الرحم يف املرحلة  
.)Z( يزيد اتساع عنق الرحم يف املرحلة  
.)X( يزيد اتساع عنق الرحم يف املرحلة  

.)Y( و )X( يزيد اتساع عنق الرحم يف املرحلتني  
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تابع السؤال األول:

أّي من سجاّلت النسب اآلتية لتوارث فصائل الدم له سبعة طرز جينية محتملة (مختلفة)   (9 
لألبناء األربعة؟
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تابع السؤال األول:

أّي من العبارات اآلتية ال تصف وراثة العامل الرايزييس؟   (10

الشخص السالب العامل الرايزييس له طراز جيني واحد.  
الشخص املوجب العامل الرايزييس له طرازان جينيان محتمالن.  

عند حل املسائل الوراثية عىل وراثة العامل الرايزييس يطبق قانون السيادة ملندل.  
عند حل املسائل الوراثية عىل وراثة العامل الرايزييس يطبق مبدأ السيادة املشرتكة.  

يوّضح الشكل اآليت جيل اآلباء واألبناء لنوع من الحامم.   (11 
علاًم بأن الرموز )W( و)Z( متثل الكروموسومات الجنسية، واألنثى هي املسؤولة عن تحديد 

الجنس.

أّي من االستنتاجات اآلتية غري صحيحة؟

الكروموسوم )W( ينتقل من األم إىل اإلناث الناتجة.  
الكروموسوم )Z( ينتقل من األم إىل اإلناث الناتجة.  

الذكور لديهم نسختان من كل جني عىل الكروموسوم الجنيس.  
اإلناث لديهّن نسخة واحدة من كل جني عىل الكروموسوم الجنيس.  
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تابع السؤال األول:

التتابع النيوكليوتيدي املكّمل عىل السلسلة المتّممة لسلسلة الـ AGGCTTATA( DNA( هو:  (12

ACCGAAATA     TCCCAATAT  
AGGCAATAT     TCCGAATAT  

.DNA يوّضح الشكل املقابل تركيب جزيء الـ  (13

ما البديل الصحيح للقواعد النيرتوجينية )1-2-3-4(؟

1234

ATGT

TCGC

CGTA

ATCG

يوّضح الشكل املقابل بصامت مختلفة لـ DNA من مرسح الجرمية واملجني عليه و3 أشخاص   (14
مشتبه بهم.

البصمة يف مرسح الجرمية تعود إىل: 

املجني عليه.  
املشتبه به )1(.  
املشتبه به )2(.  
املشتبه به )3(.  
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السؤال الثاين:
استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (15 - 17)

يوّضح الشكل اآليت التغرّي يف قطر الحويصلة والجسم األصفر إلمرأة خالل دورة شهرية واحدة.

ما الهرمون األكرث تركيزًا الذي تفرزه الحويصلة الناضجة؟  (15

فرّس/ سبب ارتفاع املنحنى بعد اليوم(22).  (16

اكتب دلياًل واحًدا من الشكل عىل عدم حدوث حمل خالل هذه الدورة الشهرية.  (17
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تابع السؤال الثاين:

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (18 - 20)

يوّضح الشكل اآليت تقانتني من تقانات عالج العقم و اإلخصاب.

سّم حالة العقم التي تستخدم التقانة رقم )1( لعالجها.  (18

ما الفرق بني التقانة )1( والتقانة )2( يف ما يتم نقله إىل قناة البيض؟  (19

كيف ميكن تعديل التقانة )2( لتكون تقانة أطفال األنابيب؟  (20
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ال تكتب في هذا الجزء

تابع السؤال الثاين:

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (21 - 23)

يوّضح الشكل اآليت بعًضا من مراحل )2 ، 1( لنمو الجنني.

سّم طبقة الخاليا املشار إليها بالرمز )X(؟  (21

ما أثر انخفاض مستوى هرمون الربوجسرتون عىل الجزء املشار إليه بالرمز )Y(؟  (22

ما الدليل من الشكل عىل أّن الرتكيب املشار إليه بالرمز )Z( ميثّل مرحلة منو الجنني قبل األسبوع   (23
الثالث من الحمل؟
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تابع السؤال الثاين:

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (24 - 25)

يوّضح الشكل اآليت أثر استخدام نوع من العقاقري التي قد تسبّب اإلجهاض.

إىل أّي نوع من العوامل البيئية تصّنف العقاقري كعوامل مؤثرة يف منو الجنني؟  (24

من خالل الشكل، ِصْف أثر هذه العقاقري عىل:  (25

هرمون الربوجسرتون. أ. 

بطانه وعضالت الرحم. ب. 
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السؤال الثالث:
استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (26 - 29)

يوّضح الشكل اآليت تركيز هرمون األسرتوجني و هرمون الربوجسرتون يف دم امرأة تتناول أقراص منع 
الحمل.

ما أهمية الربوجسرتون يف زيادة فعالية األقراص املانعة للحمل؟  (26

ضمن ضوابط استخدام األقراص كموانع حمل يجب تناول جرعة يومّية منها.   (27 
فّسر ذلك في ضوء المنحنى أعاله.

 )X( ما التغرّيات التي تحدث يف كل من بطانة الرحم واملبيض عند الفرتة املشار إليها بالرمز  (28
باملنحنى؟

بطانة الرحم.  أ. 

املبيض.  ب. 

وّضح املقصود باملوانع امليكانيكية.  (29
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تابع السؤال الثالث:

يف تجربة لدراسة توارث لون األزهار يف نبات حنك السبع، أُجري تلقيح بني نباتني فظهرت النتائج   (30
ألفراد الجيل األول كاآليت:

حمراء بيضاءوردية لون األزهار 

863942العدد املشاهد لألزهار

وّضح عىل أسس وراثية توارث لون األزهار يف هذا النبات من التلقيح وفق النتائج املوّضحة أعاله، 
موّضًحا كاًل من:

الطراز الجيني لآلباء.  أ. 

.)Punnett(الطراز الجيني ألفراد الجيل األول يف مربع بنت ب. 
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تابع السؤال الثالث:
استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (31 - 33)

يوّضح الشكل اآليت نتائج دراسة مجموعة من الباحثني لنوع من النبات للكشف عن تأثري البيئة يف 
التعبري الجيني للنبات حيث قاموا بقطع النبات إىل ثالثة أجزاء متساوية ثم زراعتها عىل ارتفاعات 

مختلفة.

ما العامل البيئي الذي أثّر عىل منو النبات املوضح بالشكل أعاله؟  (31

ارشح تأثري درجة الحرارة يف التعبري الجيني للنبات بالنسبة لطول الساق على االرتفاعات الثالثة.  (32

هناك العديد من الدراسات التي تّم فيها اختبار تأثري درجة الحرارة أيًضا يف تحديد الجنس يف   (33
أنواع معينة من السالحف. 

فإذا أردت القيام بدراسة الختبار إمكانية الحصول على أكبر عدد ممكن من إناث السالحف،
ما االرتفاع املناسب لوضع حاضنة بيض السالحف يف الشكل أعاله؟
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ال تكتب في هذا الجزء

تابع السؤال الثالث:

يعّد مرض نقص الخمرية )أنيميا الفول( من األمراض الوراثية ذات الصفة المتنحية املسّجلة يف   (34
.)X( السلطنة حيث يحمل الجني املسؤول عنها عىل الكروموسوم 

 ارسم سجل النسب الحتامالت توارث مرض نقص الخمرية لعائلة بها األم حاملة للمرض
واألب سليم موّضًحا جميع احتامالت الصفة يف األبناء.

السؤال الرابع:
استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (35 - 36)

يعترب مندل أول من استخدم التلقيح االختباري يف تجاربه عىل نبات البازالء وتوّصل منه إىل مبادئ 
أساسية يف الوارثة.

ملاذا استخدم مندل التلقيح االختباري؟  (35

ارشح ما قام به مندل يف التلقيح االختباري عىل صفة لون الثامر يف نبات البازالء.  (36
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تابع السؤال الرابع:
ماذا تسمى األجزاء التي يتم إزالتها اثناء عمليات معالجة mRNA؟  (37

اكتب نوع الحمض النووي املستخدم لكٍل مام يأيت:  (38

نقل األحامض األمينية أثناء بناء الربوتني.  أ. 

بناء الرايبوسوم.  ب. 

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (39 - 41)
يوّضح الجدول اآليت الشفرات الوراثية عىل جزيء mRNA واألحامض األمينية.

مستخدًما جدول الشفرات أعاله، اكتب الشفرات املشار إليها باألرقام )1( و)2( عىل   (39 
.DNA حمض الـ
الشفرة)1(.  أ. 

الشفرة )2(.  ب. 
 ،TCC إىل TCA من DNA إذا حدثت طفرة للشفرة عىل الـ  (40 

ما اسم الحمض األميني )األصيل( الذي سيتم استبداله؟
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تابع السؤال الرابع:
  DNA اكتب تسلسل األحامض األمينية التي ميكن أن تتكون من سلسلة الـ  (41

TTATCTCATGAG   

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عن أسئلة املفردات (42 - 44)
.DNA يوّضح املخطط اآليت إحدى الطفرات يف جني الهيموجلوبني عىل جزيء الـ

مستخدًما جدول الشفرات المرفق في أسئلة المفردات (41-39).  (42 
.)X( اكتب اسم الحمض األميني املشار إليه بالرمز

ما تأثري تغرّي الحمض األميني الجلوتاميك إىل الحمض )X( عىل كفاءة الهيموجلوبني يف نقل   (43
األكسجني يف الدم؟

ما نوع الطفرة الجينية التي حدثت يف الشكل أعاله؟  (44

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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