
 

 

 9102/9191المطلوب من األشكال للفصل األول في كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر العلمي للعام الدراسي 

 1020295100اعداد: أ. أيمن محمود العصا 

 ايمن العصا -العامة صفحة احياء الثانوية                                                                                                      

 تركٌب النٌوكلٌوتٌد فً حامالت الطاقة 

  ATPالمطلوب: تسمٌة مكونات نٌوكلتٌد 

 .  ATPمثال: أذكر مكونات نٌوكلٌوتٌد 

 . ATPما اسم السكر المكون لل       

 

 مقطع عرضً فً الورقة وتركٌب البالستٌدة

 / رسم تخطٌطًالمطلوب: األسئلة الواردة 

 مثال: أرسم مقطع تخطٌطً للبالستٌدة. 

 

 

 تفاعالت البناء الضوئً

 المطلوب: األسئلة الواردة 

 

 

 

 امتصاص الموجات الضوئٌة بوساطة األصباغ

 المطلوب: االسئلة الواردة 

 

 

 

 

 



 

 

 تفاعالت المسار االلكترونً الالحلقً

 المطلوب: صٌاغة أسئلة وتعٌٌن أجزاء

 مثال: 

 . حدد األجزاء المشار الٌها بأرقام -1

 ما هو المستقبل األخٌر لاللكترونات فً هذا المسار.  -2

 وضح دور كل من الضوء، الماء، فً هذه التفاعالت.  -3

تعوٌض  ً من حٌث: طول الموجة الممتصة،قارن بٌن النظام الضوئً األول والنظام الضوئً الثان -4

 االلكترونات المفقودة،....

 وضح كٌفٌة تحوٌل الطاقة الضوئٌة الى طاقة كٌمٌائٌة فً هذا المسار.  -5

من: الغلوكوز فً عملٌة البناء الضوئً النتاج جزيء ماء فً بداٌة هذا المسار فكم ٌلزم  24اذا تم تحلٌل  -6

ATP  ،NADPH  ،CO2  ....... ، 

 تفاعالت المسار االلكترونً الحلقً    

 المطلوب: رسم 

 

 

 

 تفاعالت حلقة كالفن

 المطلوب: صٌاغة أسئلة وتعٌٌن أجزاء

 مثال: 

 الى ماذا ٌشٌر الشكل المجاور. -1

 .حدد األجزاء المشار الٌها بأرقام ورموز -2

 ما اسم المركبات المشار الٌها بأسهم. -3

( خمسة مركبات، فكم 2اذا نتج من المركب المشار الٌه بالرقم ) -4

 ، .....  ATP  ،NADPH ،CO2  ،H2Oنحتاج من: 

 

 

 تركٌب المٌتوكندرٌون

 المطلوب: األسئلة الواردة على الشكل 

 



 

 

 ملخص لمرحلة التحلل الغالٌكولً

 المطلوب: صٌاغة أسئلة 

 مثال: 

 حدد أٌن تحدث هذه المرحلة . -1

 تعتبر هذه مرحلة مشتركة مع التخمر.لماذا  -2

  عدد نواتج هذه المرحلة لواحد غلوكوز.  -3

 

 

 

 تحول البٌروفٌت الى أستٌل مرافق أنزٌم أ 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة 

 مثال: 

 أستٌل مرافق أنزٌم أ الىوضح خطوات تحول البٌروفٌت  -1

 أٌن تحدث هذه المرحلة  -2

 مرافق أنزٌم أكم عدد ذرات الكربون فً مركب أستٌل  -3

  فً هذه المرحلة  ATP  ،NADH  ،CO2جزٌئات من الغلوكوز كم ٌنتج من  11اذا تم تحلٌل  -4

 

 حلقة كربس

 المطلوب: صٌاغة أسئلة 

 مثال: 

 .هذه المرحلة خطوات وضح -1

 . المرحلة هذه تحدث أٌن -2

ات المشار الٌها باالرقام مركبال فً الكربون ذرات عدد كم -3

1،2. 

   .المرحلة هذه فً ATP ، NADH ، CO2 من ٌنتج كم الغلوكوز من جزٌئات 11 تحلٌل تم اذا -4

 ٌتم نزع مركب فً بداٌة هذه الحلقة لٌعاد استخدامه فً مرحلة سابقة، حدد ما هو.  -5

 لماذا تعتبر حلقة كربس أكثر مرحلة منتجة للطاقة.  -6

 

 



 

 

 التخمر اللبنً والكحولً 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة وتعٌٌن أجزاء

 مثال: 

 الى ماذا تشٌر الرموز بالحروف.  -1

  NADH ، ATPجزٌئات من المركب المشار الٌه بالرمز)ج( فكم نحتاج من : الغلوكوز،  6اذا تم نزع  -2

 الناتج النهائً، الخالٌا القادرة على انتاجها، األهمٌة.من حٌث:   قارن بٌن المرحلتٌن س، ص -3

     

 خلوي التكامل بٌن البناء الضوئً والتنفس ال

 المطلوب: األسئلة الواردة

 

 

 

  

 الشٌفرة الوراثٌة

 المطلوب: صٌاغة اسئلة وحفظ كودونات االٌقاف والبدء

 مثال: 

حدد سلسلة عدٌد الببتٌد الناتجة من الكودونات  -1

  .........التالٌة.

حمض  21النتاج  كم ٌلزم كحد أقصى من الكودونات  أذكر -2

 . أمٌنً

 

 الوراثٌةتدفق المعلومات 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة 

 مثال: 

 mRNAماذا تسمى العملٌات التالٌة: انتاج  -1

  mRNA، انتاج سلسلة عدٌد ببتٌد من سلسلة  DNAمن 

 من أٌن تبدأ كل من عملٌة الترجمة و عملٌة النسخ  -2



 

 

 

 مراحل عملٌة المعالجة

 المطلوب: صٌاغة أسئلة 

 مثال:

 . وضح مراحل عمٌلة المعالجة -1

 وضح المقصود ب: االنترون، االكسون، القبعة  -2

 ما الهدف من: القبعة، ذٌل األدنٌن -3

 

  

 المرحلة األولى للترجمة، البدء

 المطلوب: صٌاغة أسئلة وتعٌٌن أجزاء 

 مثال: 

 ( 5-1الى ماذا تشٌر األرقام ) -1

 ماذا تسمى هذه المرحلة  -2

 E ،P ،Aحدد أهمٌة كل من المواقع   -3

 

 االنهاءالترجمة، مرحلة 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 

 

 مثال: 

كم عددكل من الكودونات والكودونات المضادة الالزمة النتاج سلسلة عدٌد  -2وضح خطوات هذه المرحلة.  -1

 الببتٌد فً الشكل.

 



 

 

 طرٌقة الخطوط المتفرعة

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 مثال: 

 حدد عدد أنواع الطرز الشكلٌة.  -1

 الجٌنٌة.حدد عدد أنواع الطرز  -2

  

 

 

 فصائل الدم عند االنسان

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 مثال: 

 على ماذا اعتمد مبدأ تصنٌف فصائل الدم  -1

كم عدد أنواع األنتجٌنات الموجودة على سطح خلٌة  -2

  +ABدم حمراء من نوع 

أي فصائل الدم ٌمكن أن ٌمنحها أو ٌستقبل منها  -3

 . Bشخص فصٌلة دمه 

 

 

 طفرات التغٌر فً تركٌب الكروموسوم 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 مثال: 

 . 2ما نوع الطفرة المشار اٌها بالرقم  -1

 4و  3 قارن بٌن الطفرتٌن المشار الٌهما باالرقام -2

 : النوع والمفهوم حٌث من

 

 

 

 



 

 

الطرز الكروموسومٌة لبعض االختالالت 

 الوراثٌة 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 مثال: 

 رقامما نوع االختالالت المشار الٌها باأل -1

 ( 4-1من )

المشار  ٌنالوراثٌ ٌناالختاللقارن بٌن  -2

من حٌث: عدد  3و  1 مارقباأل ماالٌه

 الكروموسومات الجنسٌة، نوع الطفرة 

   

 

 الٌة عمل أحد انزٌمات القطع

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

 مثال: 

 م القطع المستخدم فً الشكل المرفقحدد نوع انزٌ -1

 أكتب التتابع الذي ٌتم عنده القطع فً هذا الشكل -2

 علل: انتاج نهاٌات لزجة عند مكان القطع -3

 

 

معاد التركٌب النتاج مواد مثل   DNAتقانة 

 االنسولٌن 

 المطلوب: األسئلة الواردة على الشكل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أحد تطبٌقات البصمة الوراثٌة لتحدٌد هوٌة مرتكبً الجرائم 

 المطلوب: صٌاغة أسئلة

  مثال: حدد أي المشتبه بهم هو الجانً مفسرا اجابتك

 

 

 

 

 

 

 مخطط الحدى التقنٌات المستخدمة فً العالج الجٌنً

 المطلوب: الخطوات 

 

 

 

 

 


