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  يجيب عليها جميعا أنيتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى الطالب  :األولالقسم  
، لكل فقرة أربع إجابات، واحدة منها فقط صحيحة. انقل ةعشر فقر   عشرون من  يتكون هذا السؤال    السؤال األول:    

 عالمة( 30 )       دفتر إجابتك :             إلىاإلجابة الصحيحة ورمزها لكل فقرة من هذه الفقرات 
الفوسفات    خالل حلقة كالفن، يكون عدد جزيئات ربيولوز   NADPHجزيئا من  18إذا تم استهالك  -1 ثنائي 

 المستقبلة  لغاز ثاني أكسيد الكربون. 
 18-د                12-ج           9-ب            6 -أ

 الغلوكوز الداخلة في التفاعل: خالل حلقة كربس،يكون عددجزيئات   2FADHجزيئات من   8إذا تم إنتاج  -2
 8-د                6 -ج             4 - ب        2 -أ

 : t-RNAإحدى الثالثيات اآلتية تمثل كودونا مضادة على جزيئ  -3
 AUC-د            ACU - ج           AUU-ب         UAA -أ

 طريق: يتم إنتاج هرمون األنسولين ليصبح بروتينا فعاال من سلسلة عديد الببتيد عن  -4
 المعالجة بتقسيم عديد الببتيد الى قطعتين  -ب                    االلتفاف                    -أ

 . المعالجة بارتباط سلسلتين أو أكثر  -د      المعالجة بإضافة حمض أميني أو إزالته -ج
 هو   aarrddيني فان احتمال انتاج نبات طرازه الج AaRrddعند حدوث تلقيح ذاتي لنبات طرازه الجيني  -5

 1/64 -د               1/16 -ج                      1/32 -ب               1/8 -أ       
ر مصاب بنزف الدم الوراثي من فتاة غير مصابة، والدها مصاب بالمرض، فإن احتمال اصابة  اذا تزوج رجل غي -6

 أبنائها الذكور بالمرض يساوي:
 % 75 -د               %      50 - ج               %     25 -ب  صفر%                   -أ          

وكانت فصيلة دم أحد    A  ( ،25  )%B( ،25)%AB%(  50اذا كانت فصائل الدم االبناء لعائلة ما هي : )  -7
 ، فإن الطراز الجيني لفصيلة دم االب اآلخر هي: ABاالبوين  

 BIBI  -د                        i AI -ج                    AIAI  -ب                   i BI-أ     
 الطراز الكروموسومي الجنسي ألنثى الفراش هو:      -8
 ZO -د                    ZZ-ج                      ZW  -ب                          XX -أ      
 الماء المستخدمة: جزيئًا من األكسجين خالل عملية البناء الضوئي، يكون عدد جزيئات  18إذا تم إنتاج    -9

 6 - د 12 -ج 18 -ب 36 -أ
 الناتجة:   ATPجزيئًا من األكسجين خالل عملية التنفس الخلوي، يكون عدد جزيئات  18إذا تم استهالك -10

12 - د 38 -ج 76 -ب 114 -أ
 :اآلخر مما يؤدي إلى استطالة السلسة الببتيدية هي  المرحلة التي يتم فيها إضافة الحموض األمينية واحدًا تلو -11

 دولــــــــة فلســـــــــطين 

 وزارة التربيـــــة و التـــــــــعليم العـــالي
رام هللا     - مديرية التربية و التعليم 

 البيرة
 امتحان نصف الفصل الدراسي األول 
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 البدء من الترجمة -أ
 البدء من النسخ -ب

 االستطالة من الترجمة -ج
االستطالة من النسخ - د

 البروتين هو: الحمض النووي الذي يعمل كقالب لصنع   -12
 rRNA - د tRNA -ج mRNA -ب DNA -أ

 :في خريطة الجينات التالية هو E,Aنسبة ارتباط زوج الجينات -13

 %7 -أ
 %93 -ب

 %91 -ج
%9 - د

 ؟ ECOR1لقطع ما التتابع الصحيح للنيوكليوتيدات إلنزيم ا -14
 GGAATC -د         GAATTC -ج        GAATAC -ب         GTGAGT -أ

 ألي األغراض يتم انتاج األرز المعدل وراثيا؟  -15
       Dعالج نقص فيتامين  -ب                         مقاومة اآلفات الزراعية -أ

 يلي. للوقاية من حاالت العشى الل -د             عالج نقص هرمون األنسولين    -ج
 ؟ aB% ، ما احتمال انتاج الغاميت 92نسبة مرتبطين ب A,bوكان الجينان  AaBbفي الطراز الجيني  -16

 92  -%        د 46 -%        ج8  -%          ب 4 -أ
 للطراز الجيني:  للون الجلد يعطي التأثير نفسه  AABbccالطراز الجيني -17

 AabbCc - د AaBBcc -ج AaBbcc -ب AaBBCc -أ
 ر في التخمر الكحولي هو :. مستقبل االلكترون األخي18

 د . االيثانول   ج .البيروفيت  ب . حمض اللبن  أ .اسيتالدهايد 

  
 هو :  TtBB×Ttbb.عدد أنواع الطرز الشكلية المتكونة من تلقيح فردين طرازهما الجيني  19

 4د .  3ج .  2ب .  1أ . 

  
 :الخلوي بـ في التنفس  ADP من  ATP. تسمى عملية تكوين حامالت الطاقة 20

 الفسفرة االختزالية د .  ج . التأكسد واالختزال  ب . الفسفرة  التأكسدية  أ . االختزال  التأكسدي 

  

 عالمة( 02)        -السؤال الثاني :
 عالمات( 8)                 هو :      DNAاذا كان تسلسل النيوكليوتيدات على شريط . أ

   TAC    GTT    GCC    TAT     GTA      ATC        
         انترونات وكان الكودون الثالث والكودون الخامس عبارة عن 

 الناضجة  ؟  m-RNAما ترتيب الكودونات في سلسلة  (1
 ؟     t-RNAما ترتيب الكودونات المضادة على جزيء  (2
 المتممة   ؟    DNAما ترتيب النيوكليوتيدات على  سلسلة   (3
 الببتيد الناتج   ؟مكونة لعديد كم عدد الحموض االمينية ال  (4

4 5 3 4  
D C E B A 



3 

 

 التي تلزم لبناء عديد الببتيد الناتج   ؟   t-RNAما اكبر عدد ممكن لعدد جزيئات  (5

.اجري تلقيح خلطي بين نباتي فم السمكة لصفتي طول الساق ولون االزهار فظهرت النتائج ب
 عالمات(6):التالية

االزهار حمراء   طويل الساق) 100(     قصير الساق حمراء االزهار ) 30(
 طويل الساق زهري االزهار   ) 93(     قصير الساق زهري االزهار ) 32(

( W(  وجين اللون األبيض )R(  وجين اللون  األحمر )t( لجين طول الساق سائد على القصير) Tاستخدم الرمز )
 ( ما الطرز الجينية والطرز الشكلية لالبوين ) للصفتين معا(  ؟ 1   -المطلوب هو :

 الطرز الجينية لغاميتات األبوين  ؟  ( ما2     
 من بين األفراد الناتجة  ؟   RWTt( ما احتمال الناتج 3
 ما نوع توارث هذه الصفات  ؟ (4

 عالمات(6ج. من خالل دراستك لعملية البناء الضوئي ، أجب عما يلي                                   )
 لفن.                   تحدث عن المرحلة الثالثة من حلقة ك -1

 بين بالرسم العالقة بين معدل البناء الضوئي وتركيز ثاني أكسيد الكربون          -2        
 

 عالمة(24)         - السؤال الثالث :
 عالمات(10)                                                        :وضح المقصود بكل من. أ

 خريطة الجينات  -2                                             الجينات القاتلة  -1
 التجريبي(التلقيح االختباري)-5مركز التفاعل             -4            انعزال الصفات  -3
        

 عالمات(6)                                                      من المتقابالت التالية:قارن بين كل  .ب
 قة كربس وحلقة كلفن من حيث مكان حدوثها ونواتجها.حل .1
 األليالت المتعددة والجينات المتعددة من حيث: .2
 عدد أزواج الكروموسومات المشاركة في إظهار الصفة -ب            عدد الجينات المتحكم بها-أ      

 الحيللة،والمطلوب:  يمثللل الللللللللللكللل المجللاور نوعللا من العمليللات الحيويللةالتي تحللدث في خاليللا الكللائنللات . ج 
  عالمات(8)
 ما اسم هذه العملية .1
 فيها هذه العملية.اذكر مثااًل من الكائنات الحية التي تحدث  .2
 (7، 5،  4، 3، 2، 1سم المركبات المرقمة ) .3
 (4( و )6ما أهمية المركب رقم ) .4
 ما اسم العملية المشار اليها بالرمز س. .5
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 كترون، فسر إجابتك.في سلسلة نقل اال ATPهل ينتج عن هذه العملية  .6
   --------------------------------------------------  
 عالمة(16)                      -الرابع :السؤال 

 عالمات(   6اثناء التفاعالت الضوئية.)  ATP. صف كيفية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية على شكل أ
          

مصابة بنزف الدم , ونجحت   Oفتاة غير مصابة بنزف الدم فأنجبا بنتا فصيلة دمها  تزوج    B. رجل فصيلة دمه  ب 
 عالمات( 7) عملية نقل الدم الزوجة للرجل بينما لم تنجح عملية نقل الدم  من الرجل الى زوجته  

 اكتب الطراز الشكلي للرجل بالنسبة لنزف الدم والفتاة بالنسبة لفصيلة الدم .  -1
 ما نوع الوراثة لهذه الصفات ؟  -3 نية لغاميتات الرجل والفتاة  . ز الجياكتب الطر  -2
   من بين االناث المحتمل انجابهم ؟  Bما احتمال انجاب انثى سليمة من نزف الدم فصيلة دمها  -4
 
  عالماتt-RNA                      (4). وضح تركيب  ووظيفة جزيء ج
 

                            وعلى الملترك ان يجيب عن سؤال واحد منهما فقط                                                                                   القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين
 

 عالمة( 10)                                                                    -:السؤال الخامس
 عالمات(2)شاب واخته لهما الطراز الشكلي نفسه لصفة ما ولكنهما مختلفان في الطراز الجيني  :ر.  فسا   

 عالمات(2وضح كيف يتم إنتاج األكسجين في التفاعالت الضوئية.                                )  -ب 
 
 وم , حصل تزاوج بين  في نوع من الطيور لون الجسم وطول الذيل صفتان مرتبطتان على نفس الكروموس  -ج

 عالمات(  6)     -ذكر اسود طويل الذيل مع انثى بيضاء اللون قصيرة الذيل  وظهرت النتائج التالية : 
 % 39.5سبة  طيور بيضاء اللون قصيرة الذيل بن  %  39.5طيور سوداء اللون طويلة الذيل بنسبة  
   % 10.5ويلة الذيل بنسبة  طيور بيضاء اللون ط  % 10.5طيور سوداء اللون قصيرة الذيل بنسبة  

( سائد على جين  T( وجين الذيل الطويل )a( لجين اللون االسود سائد على جين اللون االبيض )Aاستخدم الرمز )
   -( والمطلوب :tالذيل القصير )

 ثية موضحا الطرز الجينية لالبوين والنسل الناتج .فسر هذه النتائج على اسس ورا -1
       ن جيني هاتين الصفتين على الكروموسوم  ؟ما نسبة االرتباط بي  -2

                                                                                                                 
 عالمات( 2)شاب واخته لهما نفس الطراز الجيني لصفة ما ولكنهما مختلفان في الطراز الشكلي .  : فسرا. 

 

 عالمة(                                                      10)                                                                                    -: السادسالسؤال     السؤال
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 عالمات(2)  وضح بخطوات مرحلة إنهاء سلسلة عديد الببتيد من الترجمة.                            -ب 
( T( وجين الجناح الطبيعي ) r( سائد على جين لون الجسم االسود) R. في ذبابة الخل جين لون الجسم الرمادي)ج

رمادي اللون طبيعي الجناح غير متماثل الجينات ( , عند اجراء تزاوج بين ذكر  tسائد على جين الجناح الضامر )
 - لة الجينات ،  ظهرت االبناء باالعداد والصفات التالية:مع انثى رمادية اللون طبيعية الجناح  غيرمتماث

  ( االجنحة   طبيعية  الجسم  )2رمادي  االجنحة  الجسم ضامرة  رمادية   :)1( االجنحة  طبيعية  الجسم  سوداء   :)1 )
 عالمات( 6)                                                                       -المطلوب : 
            

 كتب الطرز الجينية لألبوين ا .1
 . اكتب الطرز الجينية لغاميتات االبوين  2
 ما المسافة بين جين لون الجسم وجين حجم االجنحة بوحدة خريطة الجينات   .3

 RrTtما احتمال ظهور الطراز الجيني   .4
 

      انتهت األسئلة 
      

 
 

 انتهت األسئلة 

 

 


