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 الفترتين األولى والثانية نهايةالموحد ل متحاناال
 

 مالحظة: تتكون ورقة األسئلة من قسمين

 أسئلة إجبارية وعلى الّطالب أن يجيب عليها جميعا   ةالقسم األول: يتكون هذا القسم من أربع

 ( ةعالم 30)                        :فتر االجابةد إلىحيحة فيما يأتي ثم انقل الرمز الصّ اختر رمز اإلجابة :  ؤال األولالسّ 
  

 تية تحتوي على كميّة أقل من الّطاقة؟أي المركبات العضوية اآل( 1

 غم كربوهيدرات2غم بروتين + 3د(                    غم بروتينات 7 (ج                        بيداتغم ل 3(ب               غم كربوهيدرات 6( أ

  

 رارة إلى ـــلتّغير الذي يحدث عند رفع درجة الحا وئي، ماعند تنفيذ نشاط أثر درجة الحرارة على معدل البناء الضّ  (2

 والعوامل األخرى في حدودها المثلى؟ْس  30بتة علما  أّن درجة الحرارة المثلى لتلك النّ ْس 40

       يقل عدد فقاعات األكسجينب(                                              يزيد عدد فقاعات األكسجين (أ

 يتضاعف عدد فقاعات األكسجين بشكل لوغريتمي متصاعد د(                                 هويبقى عدد فقاعات األكسجين كما  ج(

                                       

جزيء، فما عدد  36 المستخدمة في مرحلة االختزال NADPHإذا كان عدد جزيئات  لحلقة كالفن،من خالل دراستك  (3

 ؟وئيعملية البناء الضّ جزيئات الجلوكوز النّاتجة من 

 6د(                                         4ج(                                     3ب(                2أ(  
 

 دخلت في التّنفس الخلوي؟الخبز ما المستقبل النّهائي لإللكترونات لخلية خميرة  (4

 ( أسيتيل ألدهايدد                                 NAD+ ج(                             NADP+ب(                     البيروفيت (أ

 

 ؟في التّنفس الهوائي ATPاقة  جزيئات حامالت الطّ  معظمأين يتم إنتاج  (5

 الستروماد(            حشوة الميتكندريون ج(            يتوسولالسّ  ب(     الغشاء الداخلي للميتوكندريا أ(

 

 ؟سالسل من نفس عديد الببتيد في آن واحد 8ايبوسوم، كم يلزم إلنتاج في عديد الرّ ( 6

         mRNAسل سال 5 (د                      رايبوسوم واحد (ج        mRNAسل سال 8  (ب          واحدة mRNAسلسلة ( أ

 

 رجمة؟ماذا يسمى موقع ارتباط العامل البروتيني لإليقاف مع أحد كودونات اإليقاف أثناء اإلنهاء من عملية التّ ( 7

  Pموقع د(                                  Eموقع  ج(                        Bموقع  ب(                                Aموقع  (أ

 

 ؟tRNAوال يوجد لها كودون مضاد على  DNAتية تتواجد على شريط أّي الشيفرات اآل( 8

 TAAد(                             UAGج(                            UAAب(                         ATT (أ

 

 ؟ RNAأّي اإلنزيمات اآلتية تساهم في عملية نسخ (9

 الرايبوزايم (د                                    المحفز (ج           RNAإنزيم بلمرة  (ب                     DNAنزيم بلمرة إ (أ
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 : ساعتان ونصف  الزمن       

 2021\12\ 29   :  التاريخ     

 عالمة 100مجموع العالمات:      
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 وزارة التربية والتعليم 

 الخليلمديرية التربية والتعليم / 
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 2يتبع صفحة 
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 تصنيع البروتين، فما تفسير ذلك؟ة باإلنسان في البكتيريا لم يتم عندما أدخل العلماء جين تصنيع بيتا غلوبين الخاصّ 10

 تّم إضافة الذيل د(                    لم يتم إزالة اإلكسوناتج(               إضافة القبعة تمّ ب(                     لم يتم إزالة االنترونات (أ

 

 ؟م في الّشكل المجاورما نوع فصيلة الدّ ( 11
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  ؟  AaBbGG كم نوع من الغاميتات ينتجه فرد طرازه الجيني( 12

 16( د                                       8( ج                               4( ب                                              2( أ

 

 ؟AABbGG   * AaBBggألبوين طرازهما الجيني  AABbGgحتمال إنتاج فرد طرازه الجيني اما ( 13
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كروموسومات جسميّة، فما التّركيب الكروموسومي لخالياه  9ذكري ألحد أنواع الّطيور تحتوي على  خلية لغاميت (14

 ؟الجسميّة

                                  ZW+ 18 د (                               Z Z+ 18 ج (                         W+ 9 ب(                                       Z+ 9 أ(

 

 حصل تزاوج بين ذكر أصلع مع أنثى تماثله جينيا  تخالفه شكليا ، فما احتمال إنجاب ذكر أصلع من بين الذّكور؟ (15
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           ؟1:1:1:1أّي التّزاوجات اآلتية تعطي النّسبة ( 16

  AaRr * aarr د(                  AaRr * Aarr (ج                      Rr*rr  ب( AaRr * AArr                       أ(  

 

 ؟عند دراسة صفة واحدة 1:2:1اآلتية سبة ما نوع الوراثة التي تشير إليها النّ ( 17

 ( ارتباط جيناتد               جينات قاتلة   ج(      سيادة مشتركة ب(                            سيادة تامة أ(

شخص فصيلة دمه ( 18
-

B
 

 ؟م التي يمكن أن يأخذ منها، ما فصائل الدّ 

 (أ
-

A                            ب )+B                            ج )
-
 AB                            د) - O  

 

القتل، ما نسبة األفراد النّاتجة إذا تّم إجراء  في( سائد في اللون ومتنحي D)البالتيني في الثّعالب جين لون الفراء ( 19

 ؟تزاوج بين ثعلب بالتيني وثعلبة فضيّة اللون

 بالتيني 1فضي :  2د( فضي                         1بالتيني: 2ج(    فضي     1بالتيني:  1ب(                          % بالتيني100 أ(

 

، وآخرين 900  عددهم فنتجت أفراد يحملون صفة األبوين AaBbراز الجيني مل الطّ حيحدث تلقيح اختباري لفرد ( 20

 (؟Bو  Aاالرتباط بين الجينين )ِ، فما نسبة 100عددهم بتراكيب جديدة 

 %90د(                           %80ج(               %20 ب(                          %10 أ(

 
 3يتبع صفحة 
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 عالمة( 20)                                                                                                                   :ؤال الثّانيالسّ 

 عالمات(5)وئي، أجب عّما يأتي:                    تروني الالحلقي في البناء الضّ من خالل دراستك للمسار اإللك   (أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ أ، ب،ج،د( اآلتية: ) لرموزعلى ماذا تدل ا  (1)

 ة هذا المسار؟ما أهمي   (2)

 وئي األول؟ظام الض  ما مصدر تعويض اإللكترونات في الن   (3)

 الن اتجة؟ NADPHجزيء ماء، فما عدد جزيئات  24 انشطرإذا  (4)

 

 عالماتmRNA.                                                            (5 )شرح مرحلة اإلستطالة في عملية نسخ ا (ب

 

 عالمات( 5)                           فة الكمي ة.الص   -3المحفز  -2مركز التفاعل  -1وضح المقصود بكٍل مما يأتي:  (ج

 

لجين  T و‘ للون األبيض Wللون األحمر، و Rيمثل الجدول المجاور بعض نتائج عملية تلقيح نبات حيث يشير  (د

 عالمات( 5)                                                                 لجين القصر، أجب عّما يأتي:        tالّطول، و 

 

 .رز الجينية لألبوينكتب الط  ا (1)

 (.أ، ب، ج)رز الشكلية لألفراد: الط  كتب ا  (2)

 ؟ما نوع الوراثة  (3)
 

 

 عالمة( 20)                                                                                                                   :الّسؤال الثّالث

                                              :عّما يأتي، أجب يمثل أحد مراحل التّنفس الهوائيالّرسم اآلتي  (أ

 .(أ، ب، ج، د) إلى ماذا تشير الرموز اآلتية:  (1)

  أين تحدث هذه المرحلة؟  (2)

 وكسالوأستيت؟األ مركبعدد ذرات الكربون في  ما (3)

 ؟ما نواتج هذه المرحلة من تحلل جزيئين غلوكوز  (4)

 عالمات( 5)                                                          

 

 

 

4يتبع صفحة 
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 عالمات( 5)   تائج:جاج قصير األرجل يسمى زاحفا ، حصل تزاوج بين ديك ودجاجة كالهما زاحف، فكانت النّ الدّ  (ب

 عادي 109زاحف و  221

                                         تائج على أسس وراثية؟ وأحدد نوع الوراثة؟أفسر النّ  

 

 عالمات(5)                                                                                            علل ما يأتي تعليال  علميا : (ج

 نسبة إصابة الذكور بمرض عسر النمو العضلي التدريجي أعلى من اإلناث.  (1)

 .2FADHأكبر من  NADH فسفرة الن اتجة من ATPة كمي    (2)

 وئي عند تعريض النبات للموجات الخضراء فقط.ال تحدث عملية البناء الض    (3)

 

 عالمات(5) قارن بين كٍل مما يأتي:                                                                                              (د

(1) rRNA   وtRNA من حيث الوظيفة. 

 .فات المتأثرة بالجنسفات المرتبطة بالجنس والص  الص    (2)

 

 عالمة( 20)                                                                                                                  ؤال الّرابع:السّ 

 عالمات(5)                                            :ثّم أجب عن األسئلة المتعلقة بها ة اآلتية س الخريطة الجينيّ درا (أ

 ؟ Bو A( ما نسبة حدوث عبور بين الجين 1)

 ؟ Cو Aما نسبة االرتباط بين الجين  (2)

 ؟B و D( ما نسبة تكرار التراكيب الجديدة بين 3)

 ؟الجينيةالخريطة هذه ( ما أقل نسبة ارتباط في 4)

 

النّاتجة من مرحلة االختزال في حلقة كالفن  G3Pإذا كان العدد الكلي لجزيئات غليسر ألدهايد أحادي الفوسفات  (ب

 عالمات(5)                                              يأتي:                                         ما أوجدجزيء،  60هو 

 عدد جزيئات الماء التي تم  شطرها في المسار اإللكتروني الالحلقي. (1)

 (RUBP ) الالزمة في مرحلة إعادة تصنيع مستقبل ثاني أكسيد الكربون ATPعدد جزيئات  (2)

 الن اتجة من سلسلة نقل اإللكترون في الت نفس الهوائي. ATPعدد جزيئات  (3)

 أ الن اتجة من المرحلة الث انية من مراحل الت نفس الهوائي. -عدد جزيئات أستيل مرافق أنزيم (4)

 

 عالمات(5)لتتابع في المربع يمثل إنترون، أجب عّما يأتي:             اآلتي، فإذا علمت أّن ا  DNAلديك شريط  (ج

 الالزمة لبناء البروتين.  mRNAكتب سلسلة ا  (1)

 .  tRNA سلسل جزيئاتتكتب ا  (2)

 .باالستعانة  بالجدول المرفق كتب سلسلة عديد الببتيدا  (3)

 

 

 

 

، بالعمى اللونيمن فتاة شعرها طبيعي مصابة  Bدمه (، فصيلة R) عمى األلوانج رجل أصلع سليم من تزوّ  (د

 عالمات(5) نقي، أجب عّما يأتي:        Bدمه فصيلة وذكر ذو شعر طبيعي  Aدمها فأنجبا أنثى صلعاء، فصيلة 

 كتب الطرز الجينية لألبوين للصفات الثالث معاً.ا  (1)

 كتب الطرز الجينية لغاميتات األم.ا  (2)

  ؟ABدمه فصيلة   مصاب بعمى األلوانما احتمال إنجاب ذكر أصلع   (3)

 GCC UUU GGG كودونات مضادة

 برولين فنيل ألنين أرجنين الحمض  األميني

5يتبع صفحة 

 
  يتبع صفحة  
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 فقط أحدهما عن يجيب أن المشترك وعلى سؤالين، من يتكون الثّاني: قسم

 (عالمات 10)                                                                                                              :لخامسؤال االسّ 

ظهرت أفراد ، t ضامر الجناح  gمع ذكر أسود  Tالجناح طبيعية  G عند تزاوج أنثى ذبابة خل رمادية اللون (أ

 عالمات(5)                                                                                                  :سل بالنسب اآلتيةالنّ 

 أسود طبيعي 8رمادي ضامر:  8ضامر: أسود  92رمادي طبيعي:  92 

                                                                                                أجب عن األسئلة اآلتية:                   

 كتب الطرز الجينية لألبوين.ا  (1)

 ؟سبما سبب ظهور هذه الن    (2)

 ؟G و Tما المسافة بين الجينين   (3)

 ؟راكيب الجديدةرز الجينية لألفراد ذات الت  ما الط    (4)

 

 عالمات(5)                                              :                                           أعط مثاال  على كٍل مما يأتي (ب

 AABbCcأثير نفسه للطراز الجيني للون الجلد طراز جيني يعطي الت    (1)

 العصبية والجهاز العصبي. اوتدمير الخاليمرض وراثي يسبب انحالل   (2)

 .بروتين يتم معالجته بتقسيم سلسلة عديد الببتيد إلى قطعتين أو أكثر  (3)

 .في حلقة كالفن 2COإنزيم يعمل على تثبيت   (4)

SO4كائن حي يستخدم   (5)
 كمستقبل نهائي لإللكترونات في عملية الت نفس الالهوائي. 2−

 

 (عالمات 10)                                                                                                               :ّسادسلؤال االسّ 

   سب اآلتية:عر فظهرت النّ عر مع أنثى مانكس بيضاء الشّ حصل تزاوج بين قط مانكس أسود الشّ  (أ

 إناث رمادية اللون 10ذكور أبيض اللون                    10     

 عالمات(5)   ذكور وإناث طبيعية الذيل                                          4ذكور وإناث مانكس                    8     

 فتين معاً.كلية لألبوين للص  كتب الطرز الجينية والش  ا  (1)

 كتب غاميتات األبوين.ا  (2)

 ؟فتينما نوع الوراثة لكال الص    (3)

 

 عالمات(5)                                                                                          :   عن األسئلة اآلتيةأجب  (ب

 الحيوي للقبعة؟ ورما الد    (1)

 .وئيوء ومعدل البناء الض  رسم منحنى يوضح العالقة بين شدة الض  ا  (2)

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة 


