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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 لصف : الثاني عشر ا                                                                                                         دولة فلسطين            

 ساعتان ونصف  االمتحان:دة م                                                                                              وزارة التربية والتعليم           

  21/12/2021الثالثاء ليوم والتاريخ :ا                               مديرية التربية والتعليم / قلقيلية                                                          

 عالمة( 100) العالمات:جموع م                                                                                                           قسم اإلشراف          

              ع : العلمي الفر           2021/2022نهاية الفصل الدراسي األول لعام امتحان                     المبحث : العلوم الحياتية  

 

 فقط.منها  اجب عن )خمسة ( أسئلة,(  ستةعدد أسئلة الورقة )  مالحظة:

 .ها جميعهايجيب عن أن( أسئلة , وعلى المشترك أربعةيتكون هذا القسم من ) : )إجباري(األولالقسم 

 عالمة(  30) :األولالسؤال 

 :  اإلجابة( في المكان المخصص في دفتر  Χ)  إشارةالصحيحة , ثم ضع  اإلجابة خترا

 في عملية التنفس الخلوي ؟  ATP.اين تنتج معظم جزيئات 1

 أ  زيماألناستيل مرافق  إلىب.تحول البيروفيت                  أ.التحلل الغاليكولي                      

 د. حلقة كربس                                   اإللكترونج. سلسلة نقل 

 مرات ؟ 3بصورة مباشرة والناتجة من تكرار حلقة كربس  ATPلطاقة الناتجة من تحلل جزيئات ما المجموع الكلي ل.2

 مول  كيلو كالوري لكل7.3كيلوكالوري/مول    د. 43.8كليوكالوري /مول   ج. 21.9كيلوكالوري/مول    ب.14.6.أ

 ؟→AUG UUA UGG AAA UUA AUG UGA:اآلتيةmRNAالحموض االمينية التي تشفرها  أنواع.كم عدد 3

  7. د                                6ج.                               5ب.                                        4أ.  

 عند تكوين القبعة ؟mRNA. ما النيوكيلوتيد الذي يضاف لشريط 4

   5في نهاية سلسلة A.د          3في نهاية سلسلة Gج.          5في نهاية سلسلة Cب.                 5في نهاية سلسلة Gأ.

 ؟tRNAيتواجد على الحلقة الثانية من جزيء أنما الكودون الذي ال يمكن . 5

   AGU. د                         AUUج.                          UAGب.                                  CGAأ.

 ؟ O  األبوفصيلة دم  AB األم:فصيلة دم  ألبوين Bلة دمه طفل ذكر فصي إنجابما احتمال .6

 % 75.د               %            50ج.        %                   25ب.            أ.صفر                        

 ؟AABbRrر واالخ AaBbRrالطرز الجينية الناتجة من تزاوج فردين يحمل احدهما الطراز الجيني  أنواعكم عدد .7

  16.د                               18ج.                             32ب.                                       48أ.

 . أي التالية يعطي اكبر كمية من الطاقة ؟8

 غم بروتين 4هيدرات غم كربو5غم بروتين                                                        ب.2غم دهون و3أ.

 بوهيدرات  غم كر2غم دهون و2غم دهون                                                  د. 2غم كربوهيدات و3ج.

ر نقي لجناح غيكالهما رمادي اللون طبيعي ا أنثىالجيل الناتج :عند مزاوجة ذكر ذبابة خل مع  أفراد.ما النسبة بين 9

 عدم حدوث عبور؟( وعلى فرض BbGgللصفتين )

  1:3. د                             1:1ج.                    1:3:3:9ب.                                 1:1:3:3أ.

  37Cالى  لحرارة.في تجربة دراسة اثر درجة الحرارة على معدل البناء الضوئي , ما التغير الذي يحدث عند رفع درجة ا10

 في حدودها المثلى ؟ األخرىوالعوامل  35Cلحرارة المثلى للنبات تساوي درجة ا أنمع العلم 

 لوغارتميا     2Oاعات د. يتضاعف عدد فق     2Oج. يثبت عدد فقاعات       2Oب يقل عدد فقاعات        2Oأ.يزداد عدد فقاعات 

 (2يتبع صفحه ) ◄                                             الحظ الصفحة التالية                                                     

 

 



2 
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 ؟ والكاروتين bو aما الموجات الضوئية  التي تمتصها أصباغ الكلوروفيل .11

  عكس األخضربيرة وتكوتعكس األزرق                     ب. الحمراء والزرقاء بكميات  أ. الحمراء والخضراء بكميات كبيرة

 كس األحمررة وتعج. الحمراء وفوق البنفسجية  بكميات كبيرة وتعكس األخضر           د. الخضراء والزرقاء بكميات كبي

 ملية البناء الضوئي ؟الناتج من ع األكسجينما مصدر .12

  NADPH. د                     ATPج.                               CO2أ. الماء                                         ب. 

حول في مرحلة ت CO2جزيئات من  6نتجت   إذاالناتجة بشكل غير مباشر من حلقة كربس , ATP.كم عدد جزيئات 13

 أ. األنزيمستيل مرافق ا إلىالبيروفيت 

  54. د                             66ج.                                72ب.                                             132أ.

تزوج  AabbRr ج شاب طرازه الجيني للون الجلدس الطراز الشكلي لوالدته عند تزاوطفل ذكر له نف إنجاب.ما احتمال 14

 ؟ AABbrrفتاة طرازها الجيني  من

      3/16. د                             1/6ج.                                  3/8ب.                                           1/8أ. 

الرتباط اة % , ونسب1تساوي  D,B,  %2تساوي C,Dتكرار العبور بين  أنعلمت  إذا Bعن الجين Cكم يبعد الجين . 15

 ؟  %95تساوي  B,A,  %98تساوي  C,Aبين :

 سنتمورغان  5.د         سنتمورغان   3سنتمورغان                     ج. 2سنتمورغان                             ب. 1أ.  

 ؟TtBbجيني ا الالطرز الجينية اآلتية ال يظهر في النسل عند تلقيح اختباري لقطه سوداء طويلة الذيل طرازه أي.16

 TtBb  .د                    Ttbbج.                             TtBBب.                                          ttBbأ. 

 فس الخلوي؟من في عملية التن CO2جزيء  18الناتجة في سلسلة نقل االلكترون اذا تم انتاج  ATP.ما عدد جزيئات 17

 38.د                             144ج.                             102ب.                                              112أ.

 ما الجزيء الذي يربط حلقتي كالفن وكربس ؟. 18

  NADP+د.                      ج. الغلوكوز                           ATPب.                                             CO2أ.

 من خصائص مرحلة االستطالة  في الترجمة ؟ .اي االتية19

في mRNA هيدروجينية  مع الكودون المتمم على  بروابط االمينيالحامل للحمض tRNA أ.يرتبط الكودون المضاد في 

 .Pالموقع 

في tRNA لكودون المتمم علىالحامل للحمض االميني بروابط هيدروجينية  مع ا mRNAب.يرتبط الكودون المضاد في 

 .Aالموقع 

 Aوالحمض االميني في الموقع  Pج.يتم تكوين الرابطة الببتيدية بين الحمض االميني في الموقع 

 Aوالحمض االميني في الموقع  Pج.يتم تكوين الرابطة الهيدروجينية  بين الحمض االميني في الموقع 

تين من برو هامرورااللكترونات ضمن مستويات طاقة مختلفة من خالل  ل يتم خاللها انتقاالتي  ماذا تسمى العملية .20

 ؟ATPالطاقة المخزنة في النواقل الهيدروجينية لتكوين  تنطلقمن السيتوكرومات حيث  ألخر

 حلقة كالفن  . االختزال فيد       ATPج. انتاج        ب. الفسفرة التأكسدية                      أ.سلسلة نقل اإللكترون       

 

 عالمة(  15: )السؤال الثاني

 عالمات( 4)                                                     والوظيفة           التركيبمن حيث  tRNAو rRNAأ.قارن بين 

 عالمات( 3)                     في عملية البناء الضوئي                                                   ATPب. صف آلية إنتاج 

 ناتج :ج. حصل تزاوج بين طائر اسود الريش قصير األرجل مع أنثى بيضاء الريش قصيرة األرجل ، فكانت أفراد الجيل ال

 ( ذكور رمادية الريش 15( إناث سوداء الريش                   )15)

 ويلة األرجل( ذكور وإناث ط 10( ذكور وإناث قصيرة األرجل         )20)

 عالمات( 5)               ( اكتب الطرز الجينية لكل من األبوين للصفتين معا .                                        1المطلوب : 

 ( ما نوع الوراثة لكل من الصفتين.2              

 ( اكتب الطراز الجيني للذكور الرمادية طويلة األرجل .3              

 عالمات( 3)                ما الفصائل التي يمكن أن يعطيها أو يأخذ منها ؟                             -Bشخص فصيلة دمه د. 

 

 

 (3يتبع صفحه ) ◄                        الحظ الصفحة التالية                                                                          
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 عالمة(   15: )السؤال الثالث

 عالمات 7)                            أ.يمثل الشكل المجاور احد مسارات التخمر :                                                     

 . أي نوع من أنواع التخمر ؟1

 ( 4-1.ماذا تمثل األرقام  )2

 .ما مستقبل االلكترونات في هذا النوع من التخمر ؟3

 . أي الكائنات الحية تقوم به ؟ 4

 . اذكر فائدة لهذا النوع من التخمر ؟5

 ( 3ناتج من المركب)( ثمانية جزيئات فكم يكون ال1. لو دخلت من المركب رقم )6

 

 

 

 

 عالمتان()      .                    هب.فسر ما يلي :وفاة شخص بظروف غامضة وعثر على أثار لمادة السيانيد على جسم

 عالمات( 6)                ج.قارن بين المسار االلكتروني الالحلقي والمسار االلكتروني الحلقي من حيث :                     

 .   تعويض االلكترونات  3. مستقبل االلكترونات األخير               2النواتج               . 1

 عالمات( 20: ) السؤال الرابع  

 ت(عالما 3)                                  أ. ما المقصود بما يلي :                                                                      

 .عديد الرايبوسوم      3       . التنفس الالهوائي    2       . انعزال  الصفات     1

 عالمات(      4)                  ب.بين اثر درجة الحرارة على معدل البناء الضوئي مستعينا بالرسم ؟                               

 Aر الملساء وجين البذو gسائد على عدم اللون  Gرتبطتان وجين اللون في نوع من الذرة لون البذور وشكلها صفتان م.ج

فتين صلايحمل  أخراجري تلقيح بين نبات يحمل الصفتين السائدتين بشكل خليط مع  aسائد على جين البذور المجعدة 

% 1.8د , ن مجع%ملو 1.8% عديم اللون مجعد , 48.2,  أملس%ملون 48.2: اآلتيةبالنسب  األفرادالمتنحيتين ونتجت 

 عالمات( 4)                         أملس                                                                              عديم اللون 

  . فسر سبب ظهور هذه النسب2                           لالبويين            .اكتب الطرز الجينية 1

 لكروموسوم .ا. ما المسافة بين جيني الصفتين على 4      ط بين جيني الصفتين على الكروموسوم . ما نسبة االرتبا3

 عالمات( 3)                                     د. بين أهمية ما يلي :                                                                        

 . مركز التفاعل            3.أنزيم روبيسكو                 2    . إضافة القبعة            1

 عالمات( 4)                              . اشرح مرحلة البدء في عملية النسخ .                                                        هـ

  عالمتين ()                                                                             الجينات المتعددة واالليالت المتعددةو.قارن بين : 

 القسم الثاني: يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى المشترك أن يجيب عن إحداهما فقط .

 عالمة( 20: ) الخامسالسؤال 

 عالمات(8) :ا يأتي , ظهرت نتائج األفراد كمأ. عند إجراء تزاوج بين ديك ودجاجة كالهما مجهول الطرز الجينية والشكلية 

 رزية بدون عرف17  رزية بعرف 44   سوداء بعرف23

 بيضاء بدون عرف 8 سوداء بدون عرف 7 بيضاء بعرف22

 .اكتب الطرز الجينية والشكلية لألبوين      1

 .ما نوع الوراثة2

 .ما احتمال إنتاج أفراد سوداء بعرف.   3

 لمتوقعة لألفراد سوداء بدون عرف.ما الطرز الجينية ا4

 عالمات( 4)                          ب . اشرح مرحلة اإلنهاء في عملية الترجمة ؟                                                    

 

 (4يتبع صفحه ) ◄                        الحظ الصفحة التالية                                                                          
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 عالمات( 8)                                                                   :    أسئلةادرس الشكل المجاور ثم اجب عما يليه من .ج

 بالرموز ) أ , ب, ج, د(  إليهاما اسم السالسل المشار .1

 د إلىج  , وتحول ج  إلى. ماذا تسمى العمليات:تحول ب 2

 ( 7-1) باألرقام إليها.اكتب الكودونات المشار 3

 .اكتب تسلسل الحموض االمينية ؟4

     
 

 

 

 

 

 عالمة( 20: ) السادسالسؤال 

ية ( وغير )غير نق Aمصاب بمرض نزف الدم أصلع وكان والده طبيعي الشعر , من فتاة دمها  Oأ.تزوج رجل فصيلة دمه 

 عالمات( 6)        مصابة بمرض نزف الدم وطبيعية الشعر والدتها صلعاء ومصابة بمرض نزف الدم .                       

 الثة .. ما نوع الوراثة في الصفات الث1

 .اكتب الطراز الجيني لآلباء .2

 مصابة بمرض نزف الدم  O. ما احتمال إنجاب فتاة صلعاء فصيلة دمها 3

 عالمات( 6)                   ب.بين خطوات تحويل سلسلة عديد الببتيد إلى بروتين وظيفي فعال .                                 

 عالماتG3P                                             (8 )حلقة كالفن بهدف إنتاج جزيئات ج.الحظ الشكل المجاور الذي يمثل 

 .وضح المرحلة التي يتم فيها استخدام نواتج التفاعالت الضوئية ؟1

)نهائي( فقط في إنتاج المركبات G3P. كيف تفسر دخول جزيء واحد من 2

 العضوية .

 عما يلي : اجب CO2جزيء من 12. إذا تم تثبيت 3

 .G3Pأ.ما عدد جزيئات رابيولوز ثنائي الفوسفات التي يتم إعادة تصنيعها بواسطة 

 الناتجة بشكل كلي ؟ G3Pب.ما عدد جزيئات 

 التي يتم استهالكها . NADPHوATPج.ما عدد جزيئات 

 د.ما عدد جزيئات الماء المنشطرة في المسار االلكتروني الالحلقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـلـئـاألست ـهـتـان
 

 

 

 

 


