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  ولدي الطالب وفقك اهلل استعن باهلل ثم ابدأ اإلجابة 
 

 احط االجابة الصحيحة ثم ظللها في ورقة التظليل . (أ) السؤال األول :
 المستقبل النهائي لاللكترون في سلسلة نقل االلكترون -1

 FADH2 د  ألكسجني ج                     NADH ب       ATP           أ

 

 في النباتات الالوعائية يتم نقل الماء والمواد األخرى عن طريق -2

 د                           االمسوزية واالنتشار                                                 ج  النقل النشط                          ب     األيض         أ
 التاريض                                      

 العضيات التي تساعد الخلية على صنع البروتين   -3

 ـ  الرايبوسومات                       د                               الثايالكويدات ج                األجسام احملللة              ب  ندريا  امليتوكو أ

 في اإلنسان ينتج عنه مرض 21إضافة كروموسوم إلى زوج الكروموسومات رقم  -4    
 

 التليف الكيسي       د                      ساكس -تاي  ج                تالزمة داونم ب  ترينر أ

 النبات الذي يعيش متعلقاً بنبات آخر أو جسم آخر يسمى نبات   -5

 خمروطي د  رايزوم ج  طفيلي ب  هوائي أ
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 العضيات التي تنتج الطاقة في الخلية   -6   
 امليتوكوندريا د  اتالليسوسوم ج                    املريكزات ب               الرايبوسومات أ

  من التراكيب التي تكون الجهاز المغزلي -7

 أ
األلياف النجمية 

 واملريكزات
 ب 

األلياف النجمية 

 والسيانات
 د  املريكزات والبالستيدات ج 

اخليوط املغزلية 

 والرايبوسومات

 أطوار اإلنقسام المتساوي أطول -8      

  لتمهيديا     د                        االستوائي ج  يالنفصالا ب  النهائي أ

 التي تنتج من كل جزئ جلوكوز في التحلل السكري ؟  ATPكم عدد جزيئات  -9     

 8 د  6 ج       2 ب       4 أ

 ل في نبات البازالءدليس من الصفات السبع التي درسها من -10

                 موقع الزهرة د  لون البذور ج  اجلذور لون ب  لون األزهار                      أ

 البرنشيميةمن وظائف الخاليا  -11     

 احلرارة امتصاص د  النقل ج               البناء الضوئي     ب  الدعامة أ

 الفرد الذي يكون غير متماثل الجينات الختالل وراثي متنح يسمى -12    
                                                                               متوافق مع الصفة          د              حامل للصفة       ج                 مستقبل للمرض ب                  ماذج للصفة أ

 في النبات الماءالنسيج الوعائي الذي ينقل   -13    
  الربنشيمي د                           اخلشب     ج  ةالبشر ب       اللحاء              أ

 أي مما يأتي  له دور في نقل السايتوكاينينات ؟  -14   
 للحاء د                         األلياف ج                    اخلشب ب  الكامبيوم الفليين               أ

 تاتالمادة التي تكون الجدر الخلوية في النبا -15

 اللجنني د                    الكرياتني ج            الكايتني ب                السليلوز أ

 متوسطمن نباتات النهار ال -16  

 د                       قصب السكر     ج  البطاطس              ب                      البنفسج أ
 الطماطم

 الجديدة ؟  DNAإضافة النيوكليوتيدات المناسبة إلى سلسلة ما اإلنزيم الذي يحفز  -17  

 فريودوكسني د            DNAإنزيم بلمرة  ج                            روبيسكو ب  هليكيز أ

  درجة الحرارة المثلى لعمل اإلنزيمات في جسم اإلنسان -18     
 37 د                            33 ج  20 ب                     35 أ
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 نبيةالجامن األنسجة المولدة  -19

 األنابيب الغربالية   د  الكامبيوم                   ج  اخلشب                            ب                اللحاء أ

 

 تتكون المادة الكروماتينية من  -20

 وبروتين RNA د  RNA ج   وبروتين DNA ب  DNA أ

 لوراثي الناتج عن عدم امتصاص أيونات الكلور إلى داخل خاليا جسم المصابالمرض ا -21

 الكزاز د  المهاق ج  التليف الكيسي ب  ساكس -التاي  أ

 المكان الذي توجد فيه األكياس البوغية عادة في الخنشار -  -22

 

 أ
السطح السفلي       

 لألوراق                 
 ب 

السطح العلوي 

    لألوراق     
 ج 

السطح اخلارجي 

 للساق    
 د 

السطح الداخلي 

 للساق

 ماذا تسمى المعلومات الوراثية الكاملة في الخلية ؟                                                                          -23  

 األنيبيبات الدقيقة د                      النواة        ج    الغشاء البالزمي              ب               اجلينوم أ

  العملية التي ينتج عنها تبادل الجينات بين أجزاء الكروموسومات المتماثلة تسمى -24   
                   العبور د  التحفيز ج  املتابعة ب  التكيف أ

 الثنائيةمن السكريات  -25    

                      اجلالكتوز د   السكروز  ج             كوزلواجل ب    سيليلوز                    ال أ

 الثمار نضج  الهرمون النباتي الذي يتركز تأثيره على -26   
 اإلثيلني د       اجلربلني                  ج  السايتوكاينني                 ب                 بكتنيال أ

  الطاقة وتحولها في الكونالعلم الذي يدرس تدفق  -27   
 احلرارة النوعية د           الكيمياء احلرارية    ج        الديناميكا احلرارية ب  امليكانيكا احلرارية         أ

 تكاثر الخاليا عبر دورة نمو وانقسام يسمى -28  

 دورة اخللية د               االتصال اخللوي  ج         اانقسام السيتوبالزم ب     املتساوي  االنقسام  أ

 ضوئية للبناء الضوئيالمكان حدوث التفاعالت ال  -29   

 السيتوبالزم د  يدالثايالكو ج   اللحمة    ب           الغشاء البالزمي    أ

 وظيفة األحماض النووية  -30    

 ج       اجلينات              مضاعفة    ب                     جتديد اخلاليا أ
ختزين املعلومات 

 الوراثية
            ختزين الطاقة د 
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 ما عدد الروابط الهيدروجينية بين السايتوسين والجوانين ؟ -31    

 1 د              3 ج       4 ب       2 أ

 حلقة كربسالمركب الذي ينتج في نهاية  -32   

 FATP د      محض السرتيك     ج  البريوفيت ب        NADPH أ

 فإن السلسلة الموازية تترتب في االتجاه -3إلى  -5من   DNAذا كان ترتيب السلسلة الرئيسية في جزئ إ -33  

 العمودي د                          املوازي ج  األفقي         ب  املعاكس أ

 

 سمى ؟الشكل الذي تستنتج منه الطرز الجينية بمالحظة الطرز الشكلية ي -34    

   باشن سلسلة  د  الرتاكيبب اجلينية ج                 خمطط الساللة ب         داونحلقة  أ

 تركيب ملون في الزهرة يجذب الملقحات ، ويشكل محطة للوقوف عليها -35   

 البتلة د                         القلم ج                              الكربلة ب            السبلة أ

 ( في الطور البيني  G2)  الثاني من أحداث طور النمو -36   

 ب      DNAنسخ ال  أ
بناء بروتني األنبيبات 

    الدقيقة
 د      انقسام املادة النووية  ج 

تتهيأ اخللية لتضاعف 

DNA 

 البيئة شبه السائلة التي يحيط بها الغشاء البالزمي في الخلية تسمى  -37    

                      البالستيدات د                   الرايبوسوم ج  السيتوبالزم   ب                 النواة أ

   أزواج من الكروموسومات 6عدد التراكيب الجينية المحتملة لمخلوق حي يملك  -38   

 64 د  16 ج  8 ب  32 أ

 المركبات التي تنظم دورة الخلية هي -39    

 النيوكليوتيدات د     احللقية         وتيناتالرب ج     الدهون املفسفرة           ب         اتالكربوهيدر أ

 األغطية الواقية ألطراف الكروموسومات تسمى -40    

 اإلكسونات د           قطع أوكازاكي        ج               أجسام بار ب               التيلومريات أ

 m RNAالنتهاء في  كود ا -41     

 UAA د                         GUA ج                    AUG ب                   AUU أ

 أي االختالالت التالية يعد اختالاَل وراثياَ سائداَ ؟ -42      
 ساكس -ي مرض تا د                       املهاق ج  مرض هنتجتون      ب                التليف الكيسي أ
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 ؟   Oما نسبة أن يولد طفل فصيلة دمه  هجين  Bهجين بامرأة فصيلة دمها   Aتزوج رجل فصيلة دمه  -43  

 % 75 د                      % 0 ج  % 50  ب  % 25            أ

 

 مكان انتاج الرايبوسومات - 44

      الشبكة االندوبالزمية د              الكروماتينات    ج  النوية ب  السيتوبالزم أ

    

 ما وظيفة الشبكة االندوبالزمية الملساء في الكبد ؟ -45

 إزالة السموم     د      نتاج الطاقةإ ج  إنتاج األمحاض النووية                ب  نتاج الربوتني                    إ أ

 

 المركبات الكربونية الصغيرة التي تكّون البروتين هي    -46    

 النيوكليوتيدات د                     األمحاض األمينية   ج         الدهون املفسفرة ب  األمحاض الدهنية           أ

 من نباتات األيض الحمضي العشبي   -47     

 قصب السكر د  البطاطس ج  األناناس ب  الذرة                              أ

 هجين Aالطراز الجيني لشخص فصيلة دمه   -48     

 IA IB د  IA i ج      ii ب    IA IA أ

 تعمل عمل مفتاح لبدء النسخ وايقافه DNAقطعة من   - 49    

 الفعالة املنطقة  د             املنظم ج  احملفز ب  املشغل أ

 ؟ الجوانين، فما نسبة  األدنينمن   %27تحوي   DNAإذا كانت قطعة من ال  -50   

                    % 57 د                      %23 ج  %27 ب  %73 أ
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 :السؤال الثاني 
 

 التظليل ( أمام العبارة اخلاطئة . ثم ظللها يف ورقةx( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع اشارة )

 (×)هو الطور االنفصالي وسومي يتم فيه جتهيز املخطط الكرومطور االنقسام املتساوي الذي  -51

 (×) بالكودون  DNAتسمى الشفرة الرباعية القواعد النيرتوجينية يف  -52

 DNA   ()اليوراسيل هي القاعدة النيرتوجينية اليت ال توجد يف جزئ   -53

 () ذرتني من الكربون على أ  –أستيل مرافق اإلنزيم  حيتوي مركب   -54

          ()عدم التوزيع املتساوي لألكسني هو سبب اإلنتحاء الضوئي يف النبات  -55

 (×)تتصلب الطبقات اخلارجية لإلندوسبريم وتشكل غالف البذرة   -55

 () يتم ختزين الطاقة يف البريوفيت  التحلل السكرييف   -57

 (×)( .    XXOالطراز اجليين لذكر مصاب  مبتالزمة كلينفلرتهو )   -58

 ()األزهار ثنائية اجلنس ، متتلك أسدية وكرابل   -59

  DNA () النهائي بعد نسخه من  RNA اإلكسونات هي القطع الفّعالة اليت تبقى يف  -50
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 لسؤال الثالث :ا

 ( أكتب البيانات على الرسم أدناه) أ       

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 )ب( ما هي الخاليا الجذعية الجنينية ؟ 
 خلية تتكون بعد إخصاب البويضة 150إلى  100أول هي 

 امأل الجدول بماتراه مناسباً )ج( 
  

 االنقسام المتساوي االنقسام المنصف صفة المقارنة
 

 اجلسميةاخلاليا  اجلنسيةاخلاليا  مكان حدوثه

 النمو -1 األمشاجتكوين  الهدف منه
تعويض ما يتلف من  -2

 اخلاليا
 ، أذكرهما . تنقسم)د( هناك عامالن يحددان حجم الخلية الذي يجب أن تتوقف عنده عن النمو أو  

 مساحة السطح إىل احلجم.نسبة  -1

 بروتينات التواصل اخللوي للحركة.حاجة  -2
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 الغشاءبروتني 

 قطبيةذيول غري 

 الكربوهيدرات

 قطبيةرؤوس  الكولسرتول
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 السؤال الرابع :

 : )أ(  عّلل        
  يعتبر إنزيم روبيسكو من أهم اإلنزيمات الحيوية  -1

 .حيول ثاين أكسيد الكربون إىل مركبات عضويةن  أل
 زراعة أشجار الجنكة المذكرة عن المؤنثةتفضيل المزارعين  -2

 تنتج رائحة نتنة بعد إخصاهبا.املؤنثة ألن 
 تعتبر الحشائش الكبدية أبسط أنواع النباتات   -3
 املوجود يف نباتات اليابسة األخرى. DNAتفتقر إىل تسلسل ألهنا 

 صعوبة دراسة الوراثة في البشر   -4

 الظروف.العلماء مقيدون بالوقت والدين و ألن 

 )ب( عّرف اآلتي:
 الوراثة. -1

 الصفات الوراثية من جيل إىل آخر.إنتقال 
 . التنظيم الجيني  -2

 .املخلوق احلي على اختيار أي جينات تنسخ استجابة للبيئةقدرة 
3-  RNA الناقل 

 الرايبوسومات.الذي يقوم بنقل األمحاض األمينية إىل هو 
 . الفلقة -4

 خيزن الغذاء أو يساعد النبات البوغي الصغري على امتصاص الغذاء.تركيب 

 
 انتهت األسئلة
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