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 (عالمة 60) السؤال األول:

في ( ×)إشارة  رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع اختر( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، 40يتكون هذا السؤال من )
 المكان المخصص في دفتر اإلجابة:

 يا الّنبات مركب غليسر الدهايد أحادي الفوسفات ؟. أين ُتنِتج خال1
 ب( حشوة الميتوكندريا               ج( السيتوسول               د( ستروما البالستيدة              أ( الثايالكويد     

 ؟2COنتاج إيتم فيها  مراحل التنفس الخلوي من . أّي 2
    أ –ل مرافق األنزيم تيى أسالت يأ( التحلل الغاليكولي وتحّول البيروف    

  كربس حلقة ب( التحلل الغاليكولي و    
  كربس وسلسلة نقل االلكترون حلقة ج(    

 كربس  حلقةأ  و  –ل مرافق أنزيم تيت إلى اسيد( تحّول البيروف    
 االلكترونيالمسار  بشكل نهائي في حلقة كالفن، ما عدد جزيئات الماء التي تم شطرها في G3Pجزيء من  12. إذا نتج 3

 ؟الالحلقي
 12د(                      16ج(                             32ب(                      72أ(     

 ؟ ADPالى  ATPمول من  3. ما المجموع الكلي للطاقة )بوحدة الكيلو كالوري( الناتجة من تحليل 4
 43.8د(                   29.2ج(                          21.9ب(                    14.6أ(     

 ؟تي تنتج بشكل مباشر من حلقة كربسال ATPجزيئات غلوكوز، ما عدد جزيئات  4. إذا تم تحليل 5
 16د(                     12ج(                               8ب(                        4أ(     

 ؟في النظام الضوئي لفاع. ماذا يحتوي مركز الت6
 أولي مستقبل الكتروناتو  bو aب( جزيئين من كلوروفيل                                  bو aأ( جزيئين من كلوروفيل     
 يأول مستقبل الكتروناتو  aد( جزيئين من كلوروفيل             أولي الكتروناتمستقبل و  bج( جزيئين من كلوروفيل    
        الكودونات، ما DNAجزءًا من سلسلة الشيفرة الوراثية على جزيء  (CTA  5 CCG  ATG  ' 3') لتسلسلاذا كان ا .7

 ؟لهاالمضادة 
  AUG    CCG   CUA  5 ' 3'ب(                          AUG    CCG   GAU  5 ' 3'أ(     
  UAC    GGC   GAU  3 ' 5'د(                            AUG    GGC   CUA  3 ' 5' ج(   
 ذلك؟ عندما أدخل العلماء جينات تصنيع بروتين بيتا غلوبين الخاّصة باإلنسان إلى البكتيريا، لم يتم تصنيع البروتين، ما تفسير .8

 ب( البكتيريا بدائية النوى                                البكتيريا عدم وجود رايبوسوم فيأ(    
 د( ترجمة بعض اإلكسونات إلى كودونات ايقاف         إيقاف          رونات إلى كودونات االنتبعض  مةرجج( ت  
 ؟من الغالف النووي إلى السيتوسول mRNA. ما العملية التي تساعد في خروج 9

 د( إزالة اإلكسونات                 ج( إزالة االنترونات           ب( إضافة ذيل أدنين                  أ( إضافة القبعة      
 ؟أثناء مرحلة اإلنهاء لعملية الترجمة tRNA. ما الموقع الذي تنفصل فيه سلسلة عديد الببتيد عن 10
  Bد(                                 Eج(                            Pب(                           Aأ(     
  الحمض األميني سيستين؟ر ُيَشف  تية بأي الكودونات اآل .11
   AUG د(                             UAGج(                       UGAب(                       UGUأ(    
 ؟ة لون األزهار في نبات البازيالءما نمط وراثة صف .12
 السيادة المشتركة د(                    تامة  ة السيادال ج(          ب( السيادة غير التامة               أ( الجينات القاتلة   

 (2فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص

 

 .، وعلى المشترك أن يجيب عنه كامالً واحد فقط موضوعي من سؤالالقسم األول: يتكون هذا القسم 
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 ؟بنتاً ئلة العاذه له ما احتمال ان يكون المولود الرابع، أنجبت عائلة ثالث بنات .13
 16/1د(                        8/1ج(                            4/1ب(                       2/1أ(    
 كون لوالد هذا الشخص ؟ين أال يمكن  تيز الجيني اآلاأي الطر  ،فقط (A-Anti)جسام مضادةأشخص يحمل في بالزما دمه  .14
 iiد(                          iBIج(                             AIAI ب(                       BIAIأ(    

، ما الطراز الجيني المتوقع AabbDdمن امرأة طرازها الجيني للون الجلد  AABbDd تزوج رجل طرازه الجيني للون الجلد .15
 ؟ظهوره في األبناء ويعطي أفتح لون للجلد

 Aabbddد(                   aabbddج(                        aabbDd( ب                AaBbDdأ(    
 ؟ما نوع الطفرة التي ينعكس فيها ترتيب الجينات في جزء من الكروموسوم .16
 د( االنتقال           ب( المضاعفة                        ج( االنقالب             أ( الفقد                     
  ؟بناءاآلتية ُينتج نوعين من الغاميتات ويحدد جنس األ الحية اتكائنال أيّ . 17

 د( ذكر الفراش      ج( ذكر الطيور                     ب( أنثى الطيور               أ( أنثى االنسان            
 ؟aabbddيني لجنتاج نبات طرازه اإما احتمال  AaBbddعند حدوث تلقيح ذاتي لنبات طرازه الجيني  .18

  16/1د(                        8/1ج(                              4/1ب(                       2/1أ(    
 ( واآلخر غير مصاب؟Hh، إذا كان أحد الوالدين طرازه الجيني )ن وتغنصابة أحد األبناء بمرض هنتإ . ما احتمالية19

 %25د(          %             50ج(                       %     75ب(       %             100أ(    
 الدم لشخص ما؟ فصيلةتي توضح فحص تحديد . ما فصيلة الدم في الشريحة المجاورة ال20

 
  -Oب(                       +ABأ(    
 

 +Oد(                        -ABج(   
 
 

 ؟روموسومات الجسمية ألنثى مصابة بمتالزمة داون عدد الكلجنسي و . ما الطراز الكروموسومي ا21
 (XX+47د( )        (         XX+44ج( )              (          XY+45(                 ب( )XX+45أ( )   
 ؟DNAفيما يتعلق ببصمة  خاطئة. أّي العبارات اآلتية 22
 دقةن مرتكبي الجرائم بأ( لها دور في الكشف ع   
 DNAلوجيا الفصل الكهربائي الهالمي في فصل قطع م تكنو تستخد (ب   
 بتسلسل معين في المادة الوراثية ج( تعتمد على وجود مواقع  محددة   

 معاد التركيب DNAد( تستخدم تقنية    
 نخاع العظم األصفر؟ وظيفة. ما 23

 ض العضالت               د( حماية العظامنقباج( ا   ب( تخزين الدهون             أ( إنتاج خاليا الدم                  
 . ماذا تحتوي تجاويف العظم اإلسفنجي؟24

 د( نخاع العظم األحمر        ب( أعصاب              ج( ألياف الكوالجين                أ( أوعية دموية                       
 ؟رفقكل المفي الش ذي ُيشير إلى األضالع الكاذبة. ما الّرقم ال25
 2 ب(                                   1أ(    
 
 4 د(                                   3 ج(   
 
 
 

 . ما تأثير فقدان الماء من العظم؟26
 يهفالكالسيوم  دادز ي( د                    مرونته تزدادج(       ب( تقل كتلته                         أ( تزداد كتلته            

 (3فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص
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 . ما الطبقة التي تشترك فيها الشرايين والشعيرات الدموية؟27

 ف الكوالحيند( أليا      ج( الخاليا الطالئية                      ضام    ج اللنسي( اب            العضالت الملساء    أ(     
 خاليا دم حمراء؟ 5. كم عدد جزيئات األكسجين )بوحدة المليون( التي تحملها 28

    5000د(                         1250ج(                        1000ب(                            250أ(      
 ؟. ما الوعاء الدموي الذي يحمل دم فقير بغاز األكسجين من الجسم إلى القلب29
 د( الوريد الرئوي             ج( الشريان الرئوي         ب( الوريد األجوف العلوي               أ( الشريان األبهر             

 ؟Tية وتمايزها إلى خاليا عية الجذالليمف انقسام الخاليا زحفِّ يمفي الذي يُ . ما العضو اللّ 30
 الطحال د(            الغدة الزعترية       ج(     ب( نخاع العظم                         أ( العقد الليمفية              

 الحساسية؟ . ما المادة الكيميائية التي تفرزها الخلية الصارية أثناء تفاعل31
 د( الجرانزيم             ج( البيرفورين                ب( الهيستامين                               أ( البنسلين            

 ما نوع الجسم المضاد الرئيس في الدورة الدموية؟ .32
 IgGد(                             IgEج(                         IgA ب(                      IgDأ(      

 ؟البكتيريا الُمثّبتة للنيتروجين تنتمي اآلتية إلى أي .33
 د( الُمنتجة للميثان                 ج( النباتية                     ب( المتقّلبات                أ( الخضراء المزرّقة        

 . ما البروتين الذي تتكون منه األسواط في البكتيريا؟34
 د( البروتامين                    ج( إالستين            ب( كوالجين                 أ( فالجلين               

 ما المادة المستخدمة إلزالة لون الخاليا عند تنفيذ نشاط )صبغ البكتيريا بصبغة غرام(؟ .35
   د( الكحول                  ج( الصفرانين                 ب( اليود                          لبنفسج البلوري        ا )أ     

 نمو بكتيريا الهوائية إجبارية؟ لموقع ألفضل . الشكل المجاور يمّثل عينة بكتيرية في وسط غذائي سائل، ما الرقم الذي يشير 36
  4د(                           3ج(                           2ب(                                 1أ(      
    . أّي العبارات اآلتية صحيحة لبكتيريا الكزاز؟37
           نهائي لاللكترونات( كمستقبل  4SO)-2أ( ال هوائية اجبارية وتستخدم      

 كمستقبل نهائي لاللكترونات(  4SO)-2هوائية اختيارية وتستخدم  ب(    
 تكمستقبل نهائي لاللكترونا 2Oوتستخدم  ج( ال هوائية اختيارية    
          كمستقبل نهائي لاللكترونات 2O د( هوائية اجبارية وتستخدم     

 . أي اآلتية ُتستخدم لقتل البكتيريا؟38
 جميد د( الت                 ج( التبريد                  ب( التسخين                            ترشيح       أ( ال     
 ز بوجود غالف يحيط بالغطاء البروتيني ويعطيها الشكل الكروي؟. ما شكل الفيروسات التي تتميّ 39
 ة الّسطوحد( متعدد           ج( لولبية                          ب( الُمعّقدة                      أ( المغّلفة           
 ؟الُمسّببة لمرض شلل األطفال . عبر أّي اآلتية تنتقل العدوى الفيروسية40

 د( الجهاز العصبي             ج( الجهاز الهضمي      ب( الجهاز التنفسي                             الجلد  أ(     
 

 

 (4يتبع صفحة )                                                          الحظ الصفحة التالية                                          
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 عالمة( 20) ثاني:السؤال ال
 عالمات( 4)                            الشكل المجاور إحدى مراحل التنفس الهوائي، أجب عن األسئلة اآلتية:             يمثل أ. 

 . ما اسم هذه المرحلة؟1      
 أين تحدث هذه المرحلة؟ .2      
 ير الرموز)س ، ص(؟. إلى ماذا تش3      
 الناتجة في سلسلة نقل االلكترون  ATPزيئات . ما عدد ج4      

 غلوكوز في هذه المرحلة؟جزيء  (2)من تحلل         
 
( فإذا علمت أن TtRrbbلطراز الجيني )( والثانية تحمل اTtRrBbأجري تلقيح بين نبتتي بازيالء األولى تحمل الطراز الجيني ) .ب

 سائد على جين صفة  R، وجين صفة البذور الملساء  tسائد على جين صفة قصير الساق  Tلساق جين صفة طول ا
 عالمات( 5)             المطلوب: ، و bسائد على جين صفة األوراق الطرفية  B، وجين صفة األوراق المحورية  rالبذور المجعدة 

 الطرز الشكلية للنبتتين؟ .اكتب1
 ؟ TtRrbbالطراز الجيني ي ذ. اكتب غاميتات النبات 2
 ( بين أفراد الجيل األول؟ل الحصول على الطراز الشكلي )طويل الساق أملس البذور محوري األوراق. ما احتما3
 ( بين أفراد الجيل األول؟  ttrrbb) . ما احتمال الحصول على الطراز الجيني4

 عالمات( 3)                              ب عن األسئلة االتية:   الشكل المجاور الذي يمثل االستجابة االلتهابية، ثم أجج.ادرس  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2وّضح الخطوة رقم ). 2       ( ؟1. ما أهمية إفراز الهيستامين في الخطوة رقم )1
 عالمات( 3)                                                      ؟       المرضحداث إلالفيروسات  ما اآلليات التي تستخدمها د.
 عالمات( 5)                                                                                          من:     . وّضح أهمية كلهـ

 . المحفظة في البكتيريا 3            . ثقب ماغنومmRNA                      2. إضافة القبعة في شريط 1 
 الهندسة الوراثية في مجال البيئة  .5                               . بروتين ثرومبين        4         

 عالمة(20) :السؤال الثالث
                                                                   عالمات( 5)                             (،مثيونين –االنين  –ين برول –ارجينين تيد االتية )إذا كان لديك سلسلة عديد البب .أ

  :باالستعانة بالجدول المرفق يةتأجب عن األسئلة اآل
    القالب.  DNA. اكتب تسلسل النيوكليوتيدات على سلسلة 1
 ؟فر الحمض االميني " برولين "ي يش. ما الكودون الذ2
 ؟لبدء في عملية الترجمة. ما كودون ا3
 بماذا تختلف الكودونات التي ٌتشفِّر نفس الحمض األميني؟ .4

         

 (5ع صفحة )يتب                                                                                   حظ الصفحة التالية                   ال

الحمض 

 االميني

الكودون 

 المضاد

 GGU برولين

 UAC مثيونين

 CGA االنين

 GCU رجينينأ
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 .قطا فمنهعن )اثنين(  ، وعلى المشترك أن يجيبالقسم الثاني: يتكون هذا القسم من)ثالثة أسئلة(
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 تابع السؤال الثالث:

 من فتاة ذات شعر طبيعي ومصابة بنزف الدم وفصيلة       Bرجل أصلع سليم من مرض نزف الدم وفصيلة دمه تزّوج ب. 
 )متماثل الجينات(  Bوذكر ذو شعر طبيعي وفصيلة دمه  Aدمها غير معروفة ، فانجبا انثى صلعاء فصيلة دمها     

 عالمات( 5)                  (    لجين اإلصابة بالمرض hرمز لجين عدم اإلصابة بنزف الدم ، وال Hرمز دم ال)ملحوظة :استخ   
 .ينية لألبوين للصفات الثالث معااكتب الطرز الج .1
  اكتب الطرز الجينية لغاميتات االم. .2
 دم الحمراء للرجل؟يا الما نوع مولد الضد على أغشية خال .3

 (عالمتان)                          . الوظيفة.    2د      . العد1ائح الدموية من حيث: لدم البيضاء والصفج. قارن بين خاليا ا
 د. ارسم منحنى الّنمو لمزرعة بكتيرية ُمبّينًا على المنحنى أطوار الّنمو ) مع وضع البيانات على المحورين السيني     

 (عالمات 3)                                                                                 والصادي(.                         
 عالمات( 5)                                                                           هـ. فّسر ُكاّلً مما يلي تفسيرًا علميًا:       

 للبن .  وجود مذاق حمضي ذو نكهة مميزة في ا .1
 ن في اإلنسان صفة كمية.صفة الوز  .2
 ظم لوح الكتف تجويفًا خاصًا.               يحوي طرف ع .3
 تعد الفيروسات متطفلة داخلية إجبارية.  .4
 .عند انبساط البطينين Dubيصدر صوت  .5

 عالمة(20) :السؤال الرابع
 عالمات(  3)                      .  التنفس الهوائيسلسلة نقل االلكترون في  في ATP)) أ. ِصف عملية تكوين حامالت الطاقة

 عالمات( 5)                  ب. وضح المقصود بكل مما يلي:                                                                  
    العبور  .3         . الُمضاد الحيوي          2      . السكتة الدماغية     1
 ريا. الميسوسومات في البكتي5   يجابية       المناعة اإل .4

 عالمات(  4)                                        ج. بّين اآللية في كل مما يلي:                                              
 .ان تتشكل فجوة تحيط بمسبب المرض . خطوات عملية البلعمة بعد1
   .لتجميع في الدورة المحللة للفيروسوالبناء ثم ا ضاعف. الت2
 عالمات( 3)                              يتالءم التركيب مع الوظيفة في كل مما يلي:                                   د. كيف 
 السامة       T. خاليا 2. المفاصل حرة الحركة                               1  

 عالمات( 5)                                             خريطة الجينات أجب عما يلي:          ك لموضوع تمن خالل دراس هـ.
 ؟ما المقصود بخريطة الجينات .1
 ما الوحدة المستخدمة للتعبير عن المسافات بين جينين في الخريطة الجينية؟  .2
( هي Bو  E% وبين )87( هي Bو  D%  وبين )96ي ( هBو  Aبين )باط ارسم خريطة الجينات اذا كانت نسبة االرت .3

 . %5( هي Dو  Eبين )% و 17( هي Dو  Aوكانت نسبة تكرار عملية العبور بين ) ،% 92
 

 انتهت األسئلة
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