
1 

 

 

        

 

 عالمة  ( 20:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي                                                        )  السؤال االول

  ؟ ما مستقبل االلكترونات األخير في التخمر عند صناعة الخبز و المعجنات   -1

 االسيتل الدهايد-د                                روفيت      يالب-ج                         +NAD-ب             االكسجين        -أ 

 ؟ AabbDdاالخر  و    AABbDdللصفة   متوقع ظهوره في األبناء ألبوين احدهما طرازة الجينيلون بشرة جلد .  ما الطراز الجيني ألفتح -2

 Aabbdd-د                             aabbdd-ج                                 aabbDd-ب                          AaBbDd -أ

 ؟في حلقة كالفن   NADPHيختزلة  االتيه  ات المركب أي من -3

 روبيسكو  -حمض غليسرين ثنائي الفوسفات              د-ثنائي الفوسفات          ج ريبولوز-غليسر الدهايد احادي الفوسفات          ب-أ  

 ؟  مرات 3الناتجة بشكل مباشر من تكرار حلقة كربس  ATPمول الناتجة من التحلل الكامل لجزيئات \احسب كمية الطاقة بالكيلو كالوري  -4

 21.9-د                                 14.7 -ج                              87.6-ب                               43.8-أ   

 ؟ الناضج اثناء عملية الترجمة   m-RNAما اول كودن مضاد يرتبط  بشريط -5

 UAC  3  \5\     -د                             AUG  3   \5\ -ج                UAC  5  \3\-ب             AUG 5  \3\  -أ

 ؟%90مرتبطان على نفس الكروموسوم بنسبة ارتباط  B , T  و الجنينين      TtBbالب طرازة الجيني    tbما احتمال تكوين الغاميت  -6

 %90 -%                                 د45 -%                             ج10 -%                               ب5-أ  

 ؟  حمض اميني  40الناضج الالزمة لتكوين بروتين مكون من  m-RNAالموجودة في جزئ  ما عدد النيوكليوتيدات-7

 143-د                                      140 –ج                            123-ب                               120-أ  

 ( و شعره طبيعي؟  Oو صلعاء و فصيلة دم االب )  ABو اصلع اذا كانت فصيلة دم االم   Bما احتمال انجاب طفل ذكر فصيله دمة -8

 2\1-د                            4\1-ج                                          4\3 -ب                                           8\1-أ   

 ؟ما الطراز الكروموسومي للخلية الجسمية لذكر مصاب بمرض كرابي -9

 XO +44-د                     XY + 45 -ج                               XY + 44-ب                      XXY + 44-أ  

 ؟ G3Pجزيئات  4في سلسلة نقل االلكترون عند استهالك    NADHالصها من خالتي يتم است  ATPما عدد جزيئات -10

 3-د                              36-ج                                            45-ب                              60-أ  

 

 دولة فلسطين 

 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب التربية و التعليم /أريحا 

  فصل اول( الموحد)التجريبي  االمتحان

 المادة :علوم حياتية   

 الصف:الثاني عشر العلمي

 الزمن :ساعتان ونصف 

2021/  12    /  21التاريخ :   

100:العالمة النهائية    

 القسم األول : يتكون هذا القسم من ستة اسئلة :و على المشترك ان يجيب عن اربعة منها , على ان يكون السؤال االول 

) الموضوعي ( منها  اجباريا      

 اجباريا 
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 عالمة ( 20)                                                                                                                              السؤال الثاني 

 

 عالمات ( 5)           ؟                         ضوئية لعملية البناء الضوئي اجب عما يلي من  خالل دراستك للتفاعالت ال -أ

 في هذه التفاعالت         من االنزيمات التي تستخدم 2اذكر  -2                     اين تحدث هذه التفاعالت  -1   

 ؟تعويض االلكترونات ( – و المسار الحلقي من حيث ) األنظمة المشاركة   لكترونات الالحلقيقارن بين مسار اال-3  

 ؟ اكسجين من تفاعالت هذا المسار  ئجز (  45 )الماء المنشطرة في المسار الالحلقي اذا تصاعد ما عدد جزيئات   -4  

 

    عالمات( 6)                                                                                           :  عرف المصطلحات االتية   -ب

                                                                                                   

 نقطة التشبع الضوئي  -3                     االنترونات             -2                              السيادة المشتركة -1   

 

                              غير محدد الطراز الشكلي لصفة نزف الدم من فتاة غير مصابة بنزف الدم . فقط  Aمن نوع في بالزمه دمة  الجسام المضادة اتزوج رجل -ج 

 و مصابة بنزف الدم اذا علمت ان عملية نقل الدم لم تنجح من الزوجة الى   Aغير محددة فصيلة دمها فانجبا بنتا فصيلة دمها و

 عالمات ( 5)                            ت من الزوج الى الزوجة      المطلوب                                                         حزوجها بينما نج 

للصفتين     ية لكل من الرجل  و الفتاة )االم(اكتب الطرز الجين-1  

اكتب الطرز الجينية لغاميتات االم  -2  

 و سليم من نزف الدم   Bما احتمال انجاب ذكر فصيله دمة -3

 

 عالمات (  4)                                                              مراحل عملية الترجمة و اجب عما يلي   إلحدىرس الشكل المجاور دا-د

 

 ما اسم المرحلة التي يمثلها الشكل -1

 ؟ ص (  -الى ماذا يشير التركيب )  س  -2

 ما دور التركيب )ع ( في هذه المرحلة ؟-3

 ؟وضح كيف يمكن انتاج عدة نسخ من التركيب ص -4

 

 

 

 

            

 ( عالمة  20)                                                                                                                                   :السؤال الثالث  

 عالمات (  6)           فسر العبارات االتية تفسيرا علميا-أ

 و الرمادية تبقى حيتموت  بعض االفراد الصفراء   وجد ان في احدى حاالت التزاوج لفئران صفراء -1

 Bان يتبرع لشخص فصيلة دمه   Aال يستطيع شخص فصيلة دمه  -2

 معدل عملية البناء الضوئي  من العوامل المؤثرة  في درجة الحرارة  تعتبر-3

 ( الى موت بعض المرضى الذين يعانون من البدانة المفرطة    DNPتسبب  استخدام مادة ) -4
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اللون البني  سائدة على صفة اللون األسود  اذا   صفة(و g ( سائدة على صفة الذيل القصير )Gفي احد أنواع الثعالب  صفة الذيل الطويل ) -ب

 كما يلي   لألفرادحصل تزاوج بين  ذكر ثعلب  بذيل طويل لونه بني   مع انثى ثعلب  مجهولة الطراز الشكلي للصفتين  ,  ظهرت الطرز الشكلية 

 (اسود اللون قصير الذيل  1اللون طويل الذيل      ) (اسود1( بني  اللون قصير الذيل          )2(  بني اللون طويل الذيل            ) 2) 

 عالمات (  6)            المطلوب  :/                                                                                                                   

 للصفتين    لألنثىجد الطراز الجيني و الشكلي  -1

 ) الذكر (الجيني لالب ما الطراز -2

 حدد  نوع الوراثة للصفتين  -3

 ما احتمال انجاب   ذكر ثعلب بني اللون قصير الذيل  -4

 

 عالمات(  5)            تيروسين\مثيونين  \فينيل االنين  \غاليسين  \تربتوفان  \اذا كان لديك سلسلة عديد الببتيد التالية    – ج

 ادرس الجدول المجاور و اجب عما يلي   

 DNAاكتب تسلسل النيوكليوتيدات على سلسلة -1

 تيروسين ا الكودن الذي يشفر الحمض االميني م-2

 mRNAوضح مرحلة البدء في عملية نسخ -3

 

 

 عالمات (  3  )             التفاعالت التي تؤدي الى تكوين المركبات االتية في عملية  التنفس الهوائي سلسلة   اشرح -د

 الستريت   -2البيروفيت                            -1

 

 

   عالمة ( 20)                                                                                                                                 : الرابع السؤال 

 وضح بمخطط سهمي عملية الحصول على الطاقة من جزئ غلوكوز في غياب االكسجين في خلية عضلية في االنسان –أ    

 عالمات( 4)                                                                                                                                                         

 

 عالمات( 6)                                                                                                                        بين كل مما يلي  قارن -ب  

 فرق (  3الصفات النوعية  )   –لصفات الكمية ا -1

2- r-RNA     -  t-RNA     الوظيفة (  –)  الموقع 

 

 عالمات ( 4)                                                                                               االتية  تكل من االختالال  سبب وضح   -ج   

 حمى البحر األبيض المتوسط-2في النباتات                               n 3حالة  -1

 

 

 

الحمض 

 االميني 

 مثيونين فينيل االنين  تربتوفان  تيروسين  غاليسين

الكودن  

 المضاد 

CCA AUG ACC AAA UAC 



4 

 

 عالمات( 6)                                      التنفس الهوائي و اجب عما يلي  المرحلة الثانية لتفاعالتادرس الشكل المجاور الذي يمثل -د

 

 ؟ اين تحدث هذه التفاعالت -1  

 ؟  ب,  دما اسم المركب   -2  

 جزيئات بيروفيت (  6اذا دخل المرحلة) (  د)  سينتج من المركب كم -3  

 جزيئات  4 اذا دخل المرحلة المباشرة غير   ATPما عدد جزيئات -4  

 ؟ غلوكوز

 ؟  عدد ذراته من الكربون  و كم,     (   قما اسم المركب )-5  

 

                    

 عالمة( 20)                                                                                                                            ؤال الخامس الس

 صل تزاوج بين انثى طائر  جناحها احمر غير مخطط  مع ذكر طائر جناحة وردي  مخطط كانت افرد النسل كما يلي ح-أ   

 ذكور غير مخططة حمراء 4اناث غير مخططة حمراء      4ذكور مخططة وردية             4مخططة بيضاء           اناث  4        

 عالمات( 6, على فرض عدم حدوث عبور          )  ( جين الجناح غير المخطط b)    ( جين الجناح المخطط B  (الرمز اعتمد   

   لألبناءالطرز الجينية  -2                لإلباءاكتب الطرز الجينية  و الغاميتات -1   

 

 عالمات (  4)                     ؟جد ما يلي   اعتماد على ذلك     RUBPتكوين  إلعادة G3Pجزئ   60لقة كالفن اذا تم استخدام في ح –ب 

     1-CO2                                  التي تم استهالكها 

  الناتجة من الحلقة   G3Pعدد جزيئات -2     

 عدد جزيئات الغلوكوز التي تم تصنيعها  -3     

  RUBPمركب   ما عدد ذرات الكربون في -4     

 

 عالمات ( 4)                                                                         موسومات االتية ويمثل الرسم جزء من خريطة جينات الحد الكر-ج

 

 
 

 (    B , C ما نسبة تكرار العبور بين )   -1

 (   A, Cما نسبة االرتباط   بين )   -2

 .      Gg Bbو نسبتها التي سينتجها الفرد ذو الطراز الجيني  عن عملية العبوربناء على خريطة الجينات اكتب الغاميتات   الناتجة -3

         

 

 عالمات (  6)                                                                                                            وضح أهمية كل مما يلي  -د

 )من ناحية اقتصادية (    التلقيح االختباري  3                  انزيم روبيسكو     -2           بروتين الديستروفين -1

 

 
 ع
 د

 ب

 ق
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 ( عالمة 20)                                                                                                                  :السؤال السادس 

 

 عالمات( 6)                                                                                        ادرس الشكل المجاور و اجب عما يلي -أ      

 اجب عما يلي :  

 (  أ  ,  ب  , ج ماذا تمثل الشيفرات ) -1

 ( 6 -1)اكمل الشيفرات الناقصة  -2      

 

 

 عالمات(  4)                                                        ؟  في البناء الضوئي      ATPصف عملية تكوين  حامالت الطاقة -ب

 

 عالمات (  5)    لقح ديك ذو لون رزي دجاجة سوداء  .  المطلوب                                                                                    -ج

 الطرز الجينية و الشكلية لالبناء                      -2الطرز الجينية لالباء             اكتب   -1

 في النسل الناتج  افراد بيضاء الريش   لماذا  ال يوجد  -3

 

 عالمات (  5)                                                                    من خالل دراستك للطفرات  الكروموسومية اجب عما يلي -د

 ما المقصود بطفرة االنتقال   -1 

انقسام منصف في المرحلة األولى موسومات والكر ألزواجموسومات حدث طفرة عدم انفصال وازواج ( من الكر 7في نبات بازيالء يحتوي) -2

 بناء على ذلك اجب عما يلي  خالل تكوين حبوب اللقاح   .

    ؟   ت من حبوب اللقاح التي تكون  ما الحاالت التي تظهرها البويضة المخصبة  -ب      ؟    الناتجهما عدد الكروموسومات في حبوب اللقاح    -أ

 ؟  بدال من نسختين 18موسوم رقم ونسخ من الكر 3ما الخلل الوراثي الناجم عن وجود -3

 

 

 

  عالمة ( 20)                                                                                                                                          السؤال السابع 

 

 عالمات ( 3)                وضح العمليات التي تحدث لتحويل سلسلة عديد الببتيد الى بروتين وظيفي فعال                                -أ

 بروتين هيموغلوبين -2هرمون انسولين                             -1  

 

 عالمات 2FADH                                                                                                     (5 )( جزئ  40   (عن عملية التنفس الهوائياذا نتج -ب

  ؟ الغلوكوز التي دخلت هذه التفاعالت عدد جزيئات ما -1  

 ؟ السابقة في السؤال   2FADHعن جزيئات ستنتج بشكل غير مباشر  التي   ATPعدد جزيئات احسب -2    

 ؟  التي نتجت في كربس  NADHما عدد جزيئات -3    

   2FADHمقارنة بجزيئات    ATPمن  اكبر كمية  2NADHعلل : ينتج عن جزيئات -4    

على المشترك أن يجيب عن احد السؤالين   مقاليين    القسم الثاني :يتكون من سؤالين   
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                         عالمات ( 6)                                                                       اجب عما يليليات المتعددة     من خالل دراستك لال-ج 

 ما سبب االختالف بين فصائل الدم المختلفة  -1   

 ما فصائل الدم التي يستطيع يأخذ منها    + Bشخص فصيلة دمة -2  

 فسر اجابتك  تظهر في أبنائه ؟ يمكن ان أي من فصائل الدم ال ABرجل فصيلة دمة -3  

 

 (عالمات6)            ما الدور الحيوي لكل مما يلي :                                                                                                -د

 الرايبوسوم ( على  Eموقع ) -m-RNA                                 2إضافة القبعة  على شريط -1

 انزيم فينل االنين هيدروكسيليز   -4                 في مركز التفاعل                   aجزيئان كلورفيل -3 

 

 عالمة  20)                                                                                                                                         السؤال الثامن 

 عالمات (4)                                                                                                                      ما المقصود  بكل مما يلي -أ

 قانون التوزيع المستقل                       -2                                تنفس الالهوائي ال-1

 

 عالمات ( 3)                                                       كل مما يلي جد      AaTtEe  X aaTtEe   التزاوج االتي   اعتمادا على-ب

 في افراد الجيل األول   Aa tt eeظهور الطراز الجيني  ما احتمال -1  

 الناتجة   عدد أنواع الطرز الجينية -2  

   د غيرمتماثلة الجينات للصفات ما احتمال انتاج افرا-3  

 

 

 عالمات( 6)                                                                                                     كل من العمليات االتية  كيف تتم وضح -ج

 التعرف على الكودن في عملية الترجمة -1

 خارج حشوة الميتوكندريا    ATPتصدير مركبات الطاقة  -2

   m-RNAاستطالة  -3

 على  الرايبوسوم   Pالى موقع  Aمن موقع   t-RNAانتقال  -4

                                                                                      

           

                عالمات ( 3)                                                                                            همية الطاقة في خاليا الكائنات الحية    اوضح  -د

                                                                            

    

 عالمات( 4)                                                                                                                      اعطى مثال على كل من  -و

 بروتينات تعالج باإلضافة لتصبح فعالة        -2                                                                        يقاف    كودن إ-1

                                                                                                                                                              تكامل بين عمليتي البناء الضوئي و التنفس             -4طراز جيني يقع ضمن الفئة األكثر انتشار للون الجلد                          -3

  

 

 

 

 انتهت االسئلة 


