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 ( أسئلة ،أجب عن )خمسة( منها فقط .  ستةالورقة )مالحظة : عدد أسئلة 

 . ها جميعاأسئلة ، وعلى المشترك أن يجيب عن اربعةيتكون هذا القسم من  القسم األول: 
 عالمة(     30: )  السؤال األول

 دفتر اإلجابة: انفلها الىاختر اإلجابة الصحيحة  ، ثم 
 كيلوكالوري/غم فإنها نتجت من: 60إذا كانت كمية الطاقة المنتجة  -1

 غم ليبيدات  6غم بروتين و  4 -غم ليبيدات                ب 6غم كربوهيدرات و  4 -أ

 غم ليبيدات 2غم كربوهيدرات و  2غم ليبيدات و  10 -غم بروتين                       د  6غم ليبدات و  4 -ج

 اآلتية تؤثر بشكل عكسي على عملية البناء الضوئي: أي من  - 2

 زيادة درجة الحرارة قبل الوصول ألقصى معدل للبناء الضوئي  -ا

 CO2النقص المفاجئ في تركيز  -ب

 زيادة شدة الضوء بعد الوصول إلى نقطة التشبع الضوئي  -ج

 التعرض لموجات الضوء األحمر -د

 الناتجة:CO2زيئات غلوكوز خالل عملية التخمراللبني، فكم عدد جزيئات ج 8استهلكت عضلة في جسم اإلنسان  إذا -3

 صفر -د                    2 -ج                   8-ب 12 -أ

 حركة أثناء عملية الترجمة، فإن عدد الحموض األمينية المتكونة:  14إذا تحرك الرايبوسوم  -4

 16 -د                15 -ج             14 -ب13 -أ

جزيئا ،  24الناتجة عن المسار الالحلقي لإللكترونات من التفاعالت الضوئية يساوي  NADPHإذا كان عدد جزيئات  -5

 :  الناتجة ⁺Hفإن عدد 

 48 -د                  24 -ج                   12 -ب                      6 -أ

، فما عدد  اكسونات%  30كودون منها  90األولي   mRNAالموجودة على شريط  إذا كان عدد الكودونات -6

 الحموض األمينية الناتجة من عملية الترجمة: 

 66 -د           67 -ج                26 -ب27 -أ

 : CO2أي من مراحل التنفس الخلوي ال يتم فيها إنتاج جزيئات  -7

 و حلقة كربس  -أ-تحواللبيروفيت إلى أستيل مرافق األنزيم  -أ

 التحلاللغاليكولي و حلقة كربس  -ب

 التحلاللغاليكولي و سلسلة نقل اإللكترون  -ج

 حلقة كربس و سلسلة نقل اإللكترون -د

 ،فإن الكودون المضاد له هو:  mRNAجزءا منسلسلة ʹGAC 3 ʹ5 إذا كان التسلسل التالي  -8

 ʹCTG 5 ʹ3 -دʹCUG 5 ʹ3 -جʹCTG 3ʹ5-ب               ʹCUG 3ʹ5 -أ

 جزيء حمض غليسرين ثنائي الفوسفات في حلقة كالفن ، يحتاج: 18عند اختزال  -9

 18ATP -د            NADPH 18 -ج     NADH 18 -ب        ATP 27 ،18 NADPH  -أ

 تكوين القبعة:عند mRNAالنيوكليوتيد الذي يضاف لشريط -10

 ʹ5في نهاية السلسلة  C -ب ʹ5في نهاية السلسلة  G -أ

 ʹ3في نهاية السلسلة  C -دʹ3في نهاية السلسلة  G -ج

 
 
 

 
 دولة فلسطين

 وزارة التربيـة والتعلـيم  
 طولكرم /مديرية التربية والتعليم

 األحياء المبحث :

 
 

 
 

 االمتحان التجريبي
 الثاني الثانوي العلمي   

 
 ف مدة االمتحان : ساعتان ونص 

 2021/ 12التاريخ:  /
 ( عالمة 100مجموع العالمات : )
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 الكودون الذي يشفر الحمض االميني اسبرجين هو:  -11

  UAG  -د  UAA  -ج   AAU  -ب  AUG -أ
 أي من االتية يعتبر تلقيحا تجريبيا: -12

 AaBBXaaBb-د AABbXaabb -ج AabbXAaBb -ب  AaXAa -أ
 احد االتية تزاوجا صحيحا لعائلة انجبت فردا مصابا بمرض هنتنغتون:  -13

 HHXHH -د  HhXHh -ج  HhXHH -ب HHXhh -أ
 فإن عدد الطرز الشكلية الناتجة:  AWTtXAWTtعند تزاوج الطرز الجينية االتية:   -14

 8-د  6-ج  4 -ب 1 -أ
 :  tRNAاحد الجمل االتية صحيحة بالنسبة لجزيء  -15

 '5يرتبط بالحمض االميني من جهة  -أ

 الحلقة الثانية تحمل الكودون  -ب

 في مرحلة البدء    Aير تبط بالرايبوسوم على الموقع  -ج
  RNAانزيم بلمرة   بواسطة  DNAينسخ من جينات خاصة على شريط  -د

 
 للون الجلد هو:  AabbCcالطراز الجيني الذي له نفس تأثير الطراز  -16

 AABBCC -د  aaBBCC -ج  aabbCC -ب  Aabbcc -أ

 فإن طراز الخلية الجسدية للبؤة هو:  Y+18إذا كان الطراز الكروموسومي للحيوان المنوي لالسد  -17

 XX+36 -د   XY+36-ج    XY+38 -ب  X+18 -أ
 

 احد االتية يعبر عن طراز شخص مصاب بمرض وراثي مرتبط بالجنس:  -18

  hYhX-د  YhX-ج  XYhh-ب  hh -أ
 الطفلين الرابع والخامس ذكور:  تنجبانجبت عائلة ثالث بنات ما احتمال ان  -19
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 : Aabbttفإن نسبة انتاج الطراز الجيني aaBbTt X Aabbttعند تزاوج الطرز الجينية   -20
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 عالمة(    20: )  الثاني السؤال 
 عالمات( 6)    بكل مما يليوضح المقصود  -أ

 الرايبوسوم عديد  .1

 قانون التوزيع المستقل  .2

 

 عالمات(  6)      علل كال من الجمل االتية:   -ب

 كمية الطاقة الناتجة من التنفس الالهوائي أقل من التنفس الهوائي. .1

 في المسار اإللكتروني الحلقي.   NADPHال ينتج  .2

 الذكورظهور الصفة الوراثية المرتبطة بالجنس عند اناث الطيور بنسبة أعلى من  .3

 

 عالمات( 8تمعن الشكل التالي و الذي يمثل سالسل من الحموض النووية ، ثم أجب عن األسئلة التالية: )   -ج 

 
 

 ( ، أكملها؟1،2،3ما نوع السالسل ) -1

 اكتب تسلسل الحموض األمينية في سلسلة عديد الببتيد الناتجة. -2

 أثناء عملية الترجمة إلنتاج سلسلة عديد الببتيد الناتجة من ترجمة الكودونات  mRNAما عدد حركات شريط  -3

 mRNAعلى شريط  

 عالمة(    20: )  الثالثالسؤال 
 عالمات(3قارن بين الصفات النوعية والصفات الكيمة من حيث:                        )  -أ

 مثال لكل نوع  -عدد الجينات المسؤولة عن الصفة –التصنيف 
 (عالمات3)     تتبع اثر الضوء في انتاج جزيئات االكسجين -ب

 عالمات( 6ء وظيفية ، وضح هذه األجزاء.   )يتكونالرايبوسوم  من أجزاء تركيبية و أجزا -ج

 وعند الذكور يكون أصفر أو أخضر أو ازرق.في أحد أنواع طيور الزينة يكون لون الريش عند االناث أما أصفر أو أزرق  -د
 عالمات(8)         اجري تزاوج بين ذكر اخضر الريش مع انثى زرقاء الريش. باستعمال رموز مناسبة اكتب:

 الطرز الجينية والجاميتية للزوجين  .1
 الطرز الجينية والشكلية للنسل الناتج  .2
 نوع الوراثة .3
 احتمال ظهور ذكر اخضر اللون  .4
 انثى صفراء الريش بين االناث احتمال ظهور  .5

 



 انتبه للصفحة التالية 4

 

 

 
 عالمة(     20: )  الرابعالسؤال 

 عالمات(7)                            ما هو الهدف أو الوظيفة لكل مما يلي:   -أ
 بروتين الدستروفين  .1
 األولي mRNAإضافة ذيل أدنين في مرحلة معالجة سلسلة  .2
 الصبغات المختلفة في االنظمة الضوئية  .3

 
مصدرها تحول البيروفيت إلى   ATPجزيء  24إذا تم حرق عدد من جزيئات الغلوكوز فنتج من سلسلة نقل اإللكترون  -ب

 عالمات( 7، فجد مايلي: )   -أ-أستيل مرافق أنزيم 
 عدد جزيئات الغلوكوز التي تم أكسدتها. .1
 الناتجة من حلقة كربس لنفس العدد من جزيئات الغلوكوز. FADH2عدد جزيئات  .2
 الناتجة بشكل مباشر و غير مباشر من التحلل الغاليكولي لنفس العدد من جزيئات الغلوكوز. ATPجزيئات  عدد .3
 المستخدمة في حلقة كالفن ألجل الحصول على نفس العدد من جزيئات الغلوكوز. NADPHو  ATPعدد جزيئات  .4
 ما المركب الذي يربط بين حلقة كالفن و حلقة كربس؟  .5

 عالمات(6وضح المقصود بالمصطلحات التالية:                                    )  -ج
 نقطة التشبع الضوئي  .1
 الجين القاتل  .2
 المحفز  .3
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 . القسم الثاني: يتكون من سؤالين وعلى المشترك ان يجيب عن احدهما فقط 

 
 (   عالمات10: )  الخامسالسؤال 

 اض الوراثية التي يمكن ان تصيب االنسان هو مرض هنتر، اذا تزوج رجل سليم من المرض فصيلة دمة  من االمر  -أ
Aمن امرأة سليمة من المرض فصيلة دمها  العامل الرايزيسي سالبة ،B .موجبة العامل الرايزيسي 

 اطفالهم الذكور مصابين بالمرض والنصف االخر سليمين، وجميع بناتهم سليمات من المرض.وكان نصف 
 عالمات(6)                     سالبة العامل الرايزيسيOطفل فصيلة دمه ، ومن بين االطفال  

 البوين للصفات الوراثية المذكورة معااكتب الطرز الجينية ل .1
 لالب اكتب الطرز الجاميتية .2
 موجبة العامل الرايزيسي ABما احتمال انجاب طفل ذكر فصيله دمه  .3

 عالمات(4الهوائي مستخدما المعادالت الالزمة    ) بين التكامل بين البناء الضوئي و التنفس الخلوي -ب

 (   عالمات10: )  السادسالسؤال 
 عالمات(4اشرح الية تحويل سلسلة عديد الببتيد الى هرمون االنسولين الفعال         )  -أ

 عالمات( 6)  يمثل أحد أنواع التخمر ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  و الذي ادرس الشكل المجاور  -ب

 
 

 ما نوع التخمر الحاصل؟ و في أي الكائنات يحدث؟  -1

 النوع من التخمر.  هذابين أهمية  -2

 ؟  1/2/3ما أسماء المركبات المشار اليها باألرقام   -3

 ؟  3إلى المركب رقم  2ما اسم الجزيء الذي يختزل المركب رقم -4

 جزيئات من الغلوكوز في هذا النوع من التخمر؟  3الناتجة عند تحلل  ATPكم عدد جزيئات  -5

 

 تمت االسئلة بحمد للا 

 مع التمنيات بالتوفيق
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