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 لعدة مناطق ات نهاٌة الفصلمتحانالتً وردت فً اسئلة ا  مجموعة من أسئلة االختٌار  من متعدد

 أي مما ٌأتً ٌعطً كمٌة أكبر من السعرات الحرارٌة للجسم ؟ - 1

 بروتٌنات  3غم كربوهٌدرات +  2 –غم لٌبٌدات      د 3 –غم بروتٌنات   ج   3 –غم كربوهٌدرات      ب   5 –أ 

 جزٌئات غلوكوز فً خبلٌا الجسم ؟  3م كٌلو كالوري ٌنتج من استهبلك جمٌع موالت الطاقة الناتجة من تحلٌل ك – 2

  219 –د            1664.4 –ج                    438 –ب             832.2 –أ 

 الهٌكل الكربونً األول و الناتج عن عملٌة البناء الضوئً  – 3

 غلٌسرالدهٌد –غلوكوز           د  –سٌلٌلوز           ج  -ب النشا             -أ 

بشكل مباشر عن حلقة كربس فغن عدد جزٌئات الماء االزمة    ATPجزئ  1000إذا أنتج فً أحد النباتات   - 4

 إلنتاج نفس عدد جزٌئات الغلوكوز هو

  4500 –د               3000 -ج                        6000  -ب                 1000 –أ 

جزئ حمض غلٌسرٌن أحادي الفوسفات فً عملٌة البناء الضوئً إلنتاج الغلوكوز ثم أستخدم   96تم استخدام  - 5

 الناتج فً نهاٌة العملٌة هو  CO2الغلوكوز الناتج فً عملٌة التنفس الخلوي فإن عدد جزٌئات   3/4

  18 -د                 48 –ج                                           24    -ب                36  -أ 

 الجدول المرفق ٌبٌن عدد األفراد الناتجة عن التلقٌح التجرٌبً  -  6

 هو  Aabbلفرد غٌر  نقً الصفتٌن فإن نسبة انتاج الفرد ذو الطراز الجٌنً 

  %45  -د                   %5 –ج            % 10 -ب         %25 –أ 

المتوسط  و أمه مصابة بنزف الدم و حمى البحر المتوسط فإن الطراز  بحمى البحر األبٌض مصاب شاب غٌر – 7

 الجٌنً له 

 (R   ,  جٌن عدم االصابة  بنزف الدم :A   جٌن عدم االصابة بحمً البحر األبٌض المتوسط) 

X –أ 
rA

 Y             ب-  X
RA

Y                  ج- X
r
Aa                          د– XyrrAa  

 aaBbCcو مسؤول عن لون الجلد من فتاة تمتلك الطراز الجٌنً  AaBBCcالجٌنً  تزوج شاب ٌمتلك الطراز – 8

 فإن الطراز الجٌنً األغمق و المتوقع ظهوره فً األبناء هو

 AaBBCC –د               AaBBCc –ج            AaBbCc –ب                 AABbCCH  -أ

 المستخدمة NADPHفإن كمٌة    جزئ  24إذا علمت أن كمٌة األكسجٌن الناتجة عن البناء الضوئً  – 9

 84 –د                  12 –ج             48 -ب         24 –أ 

األفراد األبوٌة  
 االصٌلة 

األفراد التً تحمل 
 تراكٌب جٌنٌة جدٌدة

540 60 
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  AaBBGgعدد أنواع الطرز الجٌنٌة فً االبناء من اجراء تلقٌح ذاتً لنبات طرازه الجٌنً   -  11

 16  -د                       9  -ج                  8 -ب                4  –أ 

نمط الوراثة الذي ٌفسر ترجمة الطراز الجٌنً غٌر متماثل االلٌبلت الى طرز شكلٌة مختلفة عند الذكور و اإلناث  - 11

 هو

 صفات مرتبطة بالجنس –لٌبلت متعددة   د اال –الصفات المتأثرة بالجنس           ج  –الجٌنات المتعددة      ب  –أ 

 هو رزقت عائلة بأربعة اطفال فإن احتمال أن ٌكون اثنان منهم ذكور و اثنان إناث – 12

 6/16 –د                4/16 –ج                   1/16 -ب                              6/64 –أ 

 موسوم جسمً فإن الطراز الكروموسومً  لخلٌة جسدٌة منه هو كرو 22ٌحتوي الحٌوان المنوي ألرنب على  – 13

  XY+22 –د              XY+40-ج                  XY+44 -ب                             Y+22 –أ 

 جمٌع التالٌة مثال على الجٌنات القاتلة ما عدا – 14

 حمى البحر األبٌض المتوسط – دهنتغتون  مرض  – جمرض عسر النمو العضلً التدرٌجً  – بمرض كرابً   –أ 

(طوٌل الشعر 6إذا كانت النسبة الوراثٌة الشكلٌة الناتجة عن احد التزاوجات فً نوع من األرانب هً كاالتً ) – 15

سوداء  فإن نوع الوراثة  قصٌرة الشعر (  1( قصٌرة الشعر رمادٌة ) (2(طوٌلة الشعر سوداء :   (3رمادٌة : 

 ر و لون الجسم هو طول الشعلصفتً 

 سٌادة غٌر تامة وجٌنات قاتلة    -سٌادة تامة واالٌبلت متعددة                                            ب –أ

 جٌنات قاتلة  و سٌادة تامة  –سٌادة غٌر تامة وجٌنات متعددة                                     د  –ج 

 فإن الكودون المضاد لها هو "ATG 5 "3تالٌة لدٌك تسلسل نٌوكلوتٌدات ال – 16 

  "UAC 5 "3 –د         "AUG 5 "3  –ج         "UAG 5 "3 –ب        "AUG 3 "5 –أ 

 ٌمكن استخدام األرز الذهبً فً الوقاٌة من حاالت العشى اللٌلً الحتوائه على – 17

  Aبٌتا كاروتٌن إلنتاج فٌتامٌن  -ب                              Aالفا كاروتٌن ال نتاج فٌتامٌن  –أ 

  C   الفا كاروتٌن  إلنتاج فٌتامٌن –د                            D بٌتا كاروتٌن ال نتاج فٌتامٌن –ج  

 ٌقع الضوء األحمر و األزرق و األخضر ضمن الطٌف المرئً أي منهم ٌمتلك طاقة أعلى  – 18

 جمٌعهم لدٌه طاقة متساوٌة  –األخضر                  د  -زرق                 جاأل -األحمر                   ب  -أ 

و كان جٌن عدم االصابة بالمرض سائد فإن  1/4إذا كان احتمال انجاب ذكر مصاب بمرض معٌن فً عائلة هو  – 19

 الطرازالجٌنً لبلبوٌن هو

  Aa   X   aa –د              A a  X A a –ج              AA  X aa -ب                AA X aa –ا 



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

3 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 Anti D    Anti B  AntiAأي من فصائل الدم التالٌة تحوى نفس عدد األنتجٌنات التً توجد فً فصٌلة الدم العٌنة فً الشرٌحة   – 21

                        - O      -د                      - B –ج                      -AB  -ب                 +A  -أ 

احتمال إنتاج نباتات طوٌلة الساق أرجوانٌة االزهار من أبوٌن غٌر نقً الصفتٌن ) جٌن الطول و االرجوانً  – 21

 سائدٌن (

 9/16 –د                       3/16 –ج                      1/16 -ب                  4/16 –أ 

 نسخة واحدة من الكروموسومات  الجنسٌة هً المتبلزمة التً تحتوي على - 22

 كرابً -داون              د  –أدوارد                      ج  –تٌرنر                                       ب  –أ 

 س (  6الجدول المرفق ٌبٌن عدد فقاعات األكسجٌن المتصاعدة عند تعرض نبات مائً لشدة  إضاءة متزاٌدة من ) س الى  – 23

 فإن شدة الضوء التً ٌبدا عندها التشبع الضوئً هً  

     

 س  2 –د          س               6 –س                            ج   4 –س                   ب  3 –أ 

 تالٌة صحٌحة عند المقارنة بٌن عملٌة التنفس فً كل من بكتٌرٌا الكزاز و الخمٌرة ؟أي من العبارات ال – 24

 المستقبل النهائً لئللكترونات  فً بكتٌرٌا الكزاز هو األستالدهٌد   و للخمٌرة البٌروفٌت  –أ 

 كفاءة الخمٌرة فً إنتاج الطاقة أكثر من بكتٌرٌا الكزاز  –ب 

 فً الخمٌرة أكثرمن بكتٌرٌا الكزاز عدد مراحل التنفس المستخدمة –ج 

 ٌمكن أن تنتج الخمٌرة طاقتها عند نقص األكسجٌن , بٌنما بكتٌرٌا الكزاز عندما تكون فً معزل تام عن األكسجٌن  –د 

 أقل نسبة ارتباط هً    R       3        B       5        D      4     A      الخرٌطة الجٌنٌة التالٌة      ًف – 25

  %12 –د           %88 –ج          % 78 –ب                            %96 –أ 

 الشكل المجاور ٌبٌن  جزءا من حلقة كالفن , اذا تم                          - 26

                                       غٌر المباشرة الناتجة من مرحلة حلقة  كرٌبس            ATPجزٌئا من ) س ( فان عدد جزٌئات   12استخدام   

      36  -د                     36 –ج               66  -ب                        44 –أ 

 جزٌئا من الماء , ان عدد جزٌئات الماء المتحلل فً التفاعبلت الضوئٌة 18نتج من عملٌة التنفس الخلوي  – 27

  54 –د                             36  -ج                            24 -ب                    18 –أ 

 , أي طراز جٌنً من االتٌة ال ٌظهربٌن أفراد النسل ؟   RrTtحصل تلقٌح تجرٌبً لنبتة طرازها الجٌنً  – 28

 س6 س 5 س 4 س 3 س 2 س شدة الضوء

 O2عدد فقاعات 

 دقائق  3لكل 

2 4 6 8 8 8 
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  Rrtt – د                  rrtt –ج              RrTt -ب                           RRtt  -ا 

 بهدف دراستها  ؟  DNAقطع ال    أٌالطرق األتٌة تستخدم لفصل – 29

 الطرد المركزي –د          الهجرة الكهربائٌة    –انزٌم اللصق             ج  –ب        العبلج الجٌنً        –أ 

 ٌتم معالجة عدٌد الببتٌد ال نتاج هرمون انسولٌن فعال عن طرٌق ؟ – 31

 قطع السلسلة الببتٌدٌة الى سلسلتٌن و اكثر بانزٌم القطع  –ب       أو أكثر بانزٌم اللصق                    لسلتٌنربط س –أ 

 ربط السلسة بسكر أو دهون  –التفاف السلسلة مكونة  شكبلً وظٌفٌاً                د  –ج 

  تسمى طفرت تبادل أجزاء بٌن كروموسومٌن غٌر متناظرٌن – 31

 تكرار  –انقبلب                  د  -استبدال                                  ج –نتقال                          ب ا –ا 

 أي مما ٌلً ٌعبر عن مولود مصاب بمرض كرابً؟ – 32

 ٌشترط أن ٌكون أحد ابائه مصاب بالمرض  -نتج عن ابوٌن كبلهما مصاب                      ب –أ 

 تقل قدرة المولود المصاب على انتاج هرمون الثاٌروكسٌن –سبة اصابة الذكور مشابها تقرٌبا لئلناث         د ن –ج 

 للماء فبقٌاس معدل البناء الضوئً فً ظروف بٌئٌة مختلفة هو  %2الهدف من إضافة بٌكربونات الصودٌوم    – 33

 ضبط تركٌز الصودٌوم  –د        PHضبط درجة     -ج  ضبط تركٌز األكسجٌن         -ب       CO2ضبط تركٌز  –أ 

حمضاً أمٌنٌا  , فان عدد المرات التً ٌجب   13انتهت عملٌة الترجمة بإنتاج سلسلة عدٌد ببتٌدٌة مكونة من  – 34

 هً  MRNAعلى الرٌبوسوم أن ٌتحرك فٌها على شرٌط 

 11 –د                    12 –ج                      13 –ب                             14 –أ 

 أي من االتً  ٌعتبر اختبلل وراثً ناتج من تغٌٌر فً عدد الكروموسومات  – 35

 التلٌف الكٌسً -د           داون  -ج             كرابً      –ب             فنٌل كٌتونٌورٌا       –أ 

 الوراثً بٌن فصائل الدم  سبب االختبلف – 36

 نوع االجسام المضادة على سطح خبلٌا الدم الحمراء        –وع األنتجٌن فً ببلزما الدم                              ب ن –أ 

  9اختبلف  موقع االلٌبلت على الكروموسوم رقم  –نوع األنتجٌن على سطح  خبلٌا الدم  الحمراء          د   -ج

 لرٌبوسوم ؟أي من االتً صحٌح بما ٌتعلق بعدٌد ا – 37

 بأكثر من  رٌبوسوم   MRNAترجمة  -ب          MRNAترجمة  الرٌوسوم  ألكثر  من  –أ 

 إنتاج عدة بروتٌنات فً نفس الوقت  –ٌقل وجوده فً الغدد  اللعابٌة و االفرازٌة        د  –ج 

 االختبلف بٌن السٌادة غٌر التامة  و السٌادة  المشتركة   – 38
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 ة ٌتحكم فٌها ثبلث الٌبلت  و السٌادة المشتركة ٌتحكم فٌها اللٌلٌنالسٌادة التام –أ 

الصفة الوسطٌة فً السٌادة غٌر  التامة  تظهر من اجتماع   جٌن سائد مع متنحً بٌنما المشتركة تظهر من اجتماع  –ب 
 جٌنٌن سائدٌن

مة و ظهور تأثٌر الجٌنٌن معا فً السٌادة اجتماع جٌنٌن سائدٌن معا ٌؤدي الى ظهور صفة  وسطٌة فً السٌادة غٌر التا –ج 
 المشتركة

اجتماع جٌنٌن سائدٌن معا ٌؤدي إلى ظهور تأثٌر الجٌنٌن فً السٌادة غٌرالتامة و ظهور صفة وسطٌة فً السٌادة غٌر  –د 
 التامة 

 أي من االتً ٌمثل تلقٌحا اختبارٌا – 39

   AARR  X  AaRR –د           Aarr    X   aaRR –ج          AaRr  X AaRr  -ب       AARr  X AaRR –ا 

 الترتٌب الصحٌح لعملٌة إضافة الحموض األمٌنٌة فً سلسلة عدٌدة الببتٌد – 41
 تكوٌن الرابطة الببتٌدٌة     1111تغٌر موقع الرٌبوسوم    1111التعرف على الكودون  –أ 
 التعرف على الكودون 11111  تغٌر موقع  الرٌبوسوم   111111تكوٌن رابطة  الببتٌدٌة  -ب 
 تكوٌن الرابطة الببتٌدٌة 111111التعرف على الكودون    111111تغٌر موقع الرٌبوسوم   –ج 
  تغٌر موقع الرٌبوسوم   111111تكوٌن الرابطة الببتٌدٌة    111111التعرف على الكودون  –د 

ا احتمال ظهور أفراد تحمل الصفتٌن نقٌتٌن معا من فم TtRrعند اجراء تلقٌح اختباري للفرد ذو الطراز الجٌنً  – 41

 بٌن النسل الناتج

 1/16  -د         1/8 –ج             1/4 –ب            1/2 –أ 

 ما هو نوع فصٌلة الدم التً ٌشٌر إلٌها فحص الدم فً الشكل المجاور ؟ –4 2

B –ب                             -B –أ 
+

 A            –ج            
-

A –د        
+

    

 ؟ kcal/mol( بوحدة  AMP( إلى ) ADPمول من )  3ما المجموع الكلً للطاقة الناتجة من تحلل  –43

  43.8 –د         21.9    -ج                        14.6 –ب                          7.3 –أ 

 ( ؟ AaBbCc  X  AABbCcجة من هذا التزاوج : ) كم عدد انواع الطرز الجٌنٌة لؤلفراد النات – 44

 32  -د                    18 –ج                      16 -ب                            9 –أ 

 أي األحماض األتٌة ال تشفر   بأكثر من كودون ؟ –4 5

 تربتوفان  مٌثونٌن , -فنٌل االنٌن  , مٌثونٌن                                ب –أ 

 تربتوفان , تاٌروسٌن  –فنٌل االنٌن , تربتو فان                           ج  –ب 

 الحامل للسلسلة النامٌة من عدٌد الببتٌد؟  tRNAماذا ٌسمى موقع ارتباط  -46

  I –د           E –ج                     P –ب                                A –أ 

Anti RH      AntiB       A Anti  
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جزٌئاً من الماء خبلل التفاعبلت الضوئٌة البلحلقٌة فً البناء الضوئً فما هو عدد  12مت بأنه تم شطرإذا عل –4 7

 المستخدمة خبلل مرحلة االختزال فً حلقة كالفن ؟ ATPجزٌئات 

  18 –د              12 –ج                   9 –ب                                 6 –أ 

 فً التخمر المستخدم فً صناعة المعجنات و الخبز ؟ اإللكترونات األخٌرمستقبل  ما هو –4 8

NADP –أ 
+

 االستل ألدهٌد  –البٌروفٌت         د  –األكسجٌن       ج  –ب                                

 أمٌنٌاً ؟حمضاً   40على األقل لتكوٌن بروتٌن مكون من   mRNAكم عدد النٌوكلوتٌدات الموجودة فً جزئ  –4 9

    123 –د                             120 –ج                      43  -ب               40 –أ 

Aطفرة )  أي الجمل األتٌة صحٌحة فٌما ٌخص ألٌبلل –51
y

 ( فً صفة لون الفئران ؟ 

 لقتلمتنحً فً اللون ومتنحً فً ا -سائدة فً اللون وسائدة فً القتل              ب –أ 

 فً القتل متنحً فً اللون وسائد –سائدة فً اللون ومتنحً فً القتل            د  –ج 

 AabbDdمن امرأة طرازها الجٌنً للون بشرة الجلد   AABbDdتزوج رجل طرازه الجٌنً للون بشرة الجلد  –51

 ما الطراز الجٌنً ألفتح بشرة جلد متوقع ظهورها بٌن األبناء من هذا التزاوج ؟

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

 كم عدد ذرات الكربون لمركب رٌبولوز ثنائً الفوسفات الذي نبدأ به حلقة كالفن ؟ – 52

  5 –د                          3 -ج                           2 -ب                      1-أ 

( عبر أنزٌم  +Hخبلل مرحلة تصنٌع حامبلت الطاقة فً عملٌة البناء الضوئً ما هو اتجاه نقل البروتونات )  –53

 ؟  ATPبناء ال

 الستروما             حٌز الثاٌبلكوٌد  -ب                 حٌز الثاٌبلكوٌد             الستروما  –أ 

 الحٌز بٌن الغشائٌٌن للمٌتاكندرٌا          الحشوة –د     للمٌتاكندرٌا      الغشائٌٌنالحٌز بٌن        الحشوة  –ج 

 ؟ 9: 3: 3: 1أي من التزاوجات األتٌة تظهر النسبة الوراثٌة  –54

  hhGg X HhGg  -د   HhgG X HhGg –ج    hhgg  X HhGg –ب        HHGG  x  hhgg –أ 

ٌور خضراء الرٌش و أخرى صفراء الرٌش ظهرت األفراد بالنسب و الطرز فً احدى التزاوجات بٌن سبللة ط –55

 مخططة الرٌش باللونٌن ) األصفر و األخضر (  3  : صفراء الرٌش   3خضراء الرٌش  :   3 -الشكلٌة االتٌة   :

 سبب ظهور هذه النتائج ما نوع الوراثة التً ٌمكن أن تفسر

 العبور –د   األلٌبلت المتعددة   –تأثرة بالجنس           ج الم -المرتبطة بالجنس             ب –أ 

 أ ؟ –روفٌت إلى أستٌل مرافق األنزٌم ٌفً أي جزء من الخلٌة تحدث مرحلة تحوٌل الب  -56
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 الستروما  -الغشاء الداخلً للمٌتاكندرٌا      د   -السٌتوسول         ج -حشوة المٌتاكندرٌا           ب –أ 

بشكل غٌر مباشر من تحلل جزٌئات الغلوكوز بشكل تام  ما هو   ATPمن ال  جزٌئاً  68ت بأنه تم إنتاج إذا علم –57

 الناتجة من تحلل جزٌئات الغلوكوز ؟ NADHعدد جزٌئات 

  50  -د                    20   -ج                      10 –ب                             5-أ 

لٌم من مرض هنتغتون  مع أنثى مصابة بمرض هنتغتون ) غٌر متماثلة الجٌنات ( ما احتمال عند تزاوج ذكر س –58

 انجاب ذكر مصاب ؟

 صفر   -د               1/8 –ج                       1/4 –ب                        1/2  -أ 

 ؟ 12روموسوم رقم ما هو المرض الوراثً النااتج عن طفرة جٌنٌة متنحٌة محمولة على الك –59

 كرابً –عسر النمو العضلً  د  –فنٌل كٌتونٌورٌا     ج  -حمى البحر األبٌض المتوسط         ب –أ 

مع  AaBbو األخر AAbbألبوٌن ٌحمل احداهما الطراز الجٌنً  AaBbما احتمال ظهور فرد طرازه الجٌنً  –61

 مع فرض عدم حدوث عملٌة العبور ؟محموالن على نفس الكروموسوم   A, b العلم بأن الجٌنٌن 

 صفر –د            1/8  -ج                      1/4 –ب                                  1/2 –أ 

ما نوع الغامٌتات الناتجة عن طفرة عدم انفصال احدى الكروماتٌدات الشقٌقة فً الدور اإلنفصالً الثانً من  –61

 المنصف ؟

 4n  -د                  n+ ,    n-1  , n  -ج             n 3 –ب         فقط n+1  , n-1 –أ 

 ما هو الطراز الكرموسومً للخلٌة الجسمٌة لطفل مصاب بمرض كرابً ؟ –62

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

 مهم فً نقل اإللكترونات ضمن مستوٌات طاقة مختلفة فما تركٌبها؟ وكرومات دوراتلعب السٌت – 63

 ستٌروٌدات تحتوي على ذرة حدٌد -ستروٌدات تحتوي على ذرة هٌدروجٌن          ب -أ 

 بروتٌنات تحتوي على ذرة حدٌد –بروتٌنات تحتوي على ذرة هٌدروجٌن              د  –ج 

للقٌام بالتخمر إلنتاج الطاقة البلزمة عند عدم مقدرة الدم على نقل كمٌة  تضطر الخبلٌا  العضلٌة عند اإلنسان –64

 كافٌة من األكسجٌن لها , فما نواتج تخمر هذه العضبلت ؟ 

 حمض اللبن 2ATP  +2 –اٌثانول  د  2co2 +2ATP +  2 –ج        ATP 38 –فقط          ب  ATP 2  -أ 

 ؟  ATPئ حامل الطاقة أي المركبات األتٌة ٌدخل فً تركٌب جز –65

 غوانٌن  -ثبلث مجموعات فوسفات       د  –أدنٌن             ج   -سكر الرٌبوز             ب –أ 

 فأي العبارات األتٌة صحٌحة ؟  G3Pجزٌئات   4إذا كان الناتج النهائً لحلقة كالفن  –66
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  ATP جزئ من   27إنتاج  تم –ب                         NADPHجزٌئات من  6تم استهبلك –أ 

 CO2جزٌئات  6تم تثبٌت  –د      عدد جزٌئات الغلوكوز الممكن تصنٌعها جزٌئٌن      –ج 

عند تنفٌد نشاط أثر درجة  الحرارة على معدل البناء الضوئً ما التغٌر الذي ٌحدث عند رفع درجة الحرارة من  –67

30 CO  - 20CO ود ها المثلى () مع العلم أن العوامل الخرى فً حد 

 نقص عدد الفقاعات –زٌادة عدد الفقاعات                                     ب  –أ 

 co2زٌادة انتاج جزٌئات  –انخفاض إنتاج جزٌئات األكسجٌن                     د  -ج

 د المناسب له؟فما الكودون المضا DNA( جزء من الشٌفرة الوراثٌة فً  AGCإذا كان التسلسل االتً )  –68

  AGU  -د         AUU –ج             UAG –ب                            AGC -أ  

 ي أي مرحلة من مراحل عملٌة الترجمة ترتبط الوحدة البنائٌة الصغٌرة بالوحدة البنائٌة الكبٌرة للرٌبوسوم ؟ –69

 االنتهاء    -النسخ        د  –ج االستطالة               –البدء                      ب  –أ 

امرأة ذات شعر عادي سلٌمة من العمى اللونً  سلٌمةمن العمى اللونً , أنجبت فتاة صلعاء و مصابة بالعمى  -  71

 اللونً و ذكر بشغر طبٌعً و سلٌم من العمى اللونً ما الطراز الجٌنً لزوجها ؟

bb)  –أ 
+
X

b
Y  ب          )-   (bbX

b
Y          )   ج-   (bb

+
X

B
Y  د       )– (bbX

B
Y  ) 

( فما التركٌب  10 إذا كان عدد الكروموسومات الجسمٌة فً الحٌوان المنوي لنوع من الطٌور )   –71

 الكروموسومً للحٌوان المنوي ؟

    ZW+20 –د              Z+10 –ج            ZZ+20 –ب                 W +10 -أ 

 صلع من فتاة تماثله جٌنٌاً و تختلف شكلٌاً , ما احتمال انجاب طفل ذكر ذو شعر طبٌعً   ؟إذا تزوج شاب أ  -72

   1/2 –د                3/8  -ج                      1/4 –ب           1/8 –أ 

 ؟ Bإنجاب  أفراد فصٌلة دمها  فما احتمال   Oو فصٌلة دم األب  ABإذا كانت فصٌلة دم األم  –73

  %75  -د             %50 –ج                 %صفر  -ب           %25 –أ 

 من الطاقة ؟     أي المركبات العضوٌة التالٌة تحتوي أكبر  كمٌة –74

 غم كربوهٌدرات   5غم بروتٌنات  و 5 –غم كربو هٌدرات                  ب  2 –أ 

 لٌبٌدات غم  6 –غم بروتٌنات                      د   7 –ج 

 أي من التٌة من نواتج التفاعبلت الضوئٌة للمٌار اإللكترونً الحلقً فً عملٌة البناء الضوئً ؟ –75

   ATP –د    NADPH –ج     ATP + NADH -ب            NADPH + ATP –أ 
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  ما هونوع الطفرة الظاهرة فً الشكل المجاور ؟ –76

 انتقال –انقبلب                     د  –ج       تكرار          -أ حدف               ب

 A       3         B              4    C          6         D؟  B , Dفً خرٌطة الجٌنات األتٌة , ما نسبة اإلنفصال بٌن الجٌنٌن  –77

 %10 –د                             %20  -ج            %80 -ب             %90 –أ 

 ؟  ATPفً أي  مرحلة من من مراحل التنفس الخلوي تنتج معظم جزٌئات  –78

 حلقة كربس           د سلسلة نقل اإللكترون    –تكوٌن أستٌل مرافقاألنزٌم       ج  –التحلل الغبلٌكولً     ب  –أ 

 الثالث ذكر ؟قررت عائلة انجاب ثبلث اطفال فما احتمال أن ٌكون األول  ذكر و الثانً أنثى و  -79

  3/16 -د                 1/8  -ج                1/4   -ب                          1/2-أ     

 ؟ TtRRGgaaما الطراز الجٌنً الصحٌح المتوقع أن ٌعطٌه الفرد ذو الطراز الجٌنً  –81

 Trga –د                tRaa –ج                Trga –ب                       TtGa –أ 

 فً المسار البلحلقً من البناء الضوئً ؟ NADPHالى  +NADPما مصدر اإللكترونات البلزمة الختزال  –8 1

 السٌتوكرومات –الماء      د  –النظام الضوئً األول    ج  –النظام الضوئً الثانً         ب  –أ 

 اء الضوئً ؟أي العوامل األتٌة تؤثر زٌادته سلبٌاً على معدل البن –8 2

   CO2تركٌز –شدة ضوء أعلى من نقطة التشبع الضوئً                         ب  –أ 

 درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة المثلى  –درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المثلى                       د  -ج

 

  NADPH 18لقة كالفن إذا تم استهبلك تصنٌعها فً ح ات  التً سٌتم إعادةما عدد جزٌئات رٌبولوز ثنائً الفوسف – 83

  15  -د            12 –ج                               9 -ب                                      6 –أ 

الناتجة عن تحول ثبلث جزٌئات من البٌروفٌت إلى حمض اللبن فً خلٌة عضلٌة لجسم  ATPكم عدد جزٌئات  –84

 اإلنسان

 0ATP –د                 9ATP –ج                     6ATP   -ب                3ATP – أ

 أي من الحموض األمٌنٌة األتٌة ٌشفر بكودون واجد فقط ؟  - 85

 سٌرٌن –تربتوقان             د  –غبلٌسٌن                    ج  –الٌسٌن                     ب  –أ 

إنترونات فكم عدد  %20( كودونا وكان مانسبته منها  60األولً ) mRNAكودونات سلسلة  إذا كان عدد – 86

 الخموض األمٌنٌة التً سٌتم تشفٌرها من هده السلسلة  ؟ 
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 48 –د                      47  -ج                19 –ب                         20 –أ 

 ؟ co2ج س الخلوي األتٌة تنتأي مراحل التنف – 87

 تحلل غبلٌكولً و سلسلة نقل اإللكترون  -تحلل غبلٌكولً وحلقة كربس                             ب –أ 

 حلقة كربس و سلسلة نقل اإللكترون  –تحوٌل البٌروفٌت الى أستٌل نرافق األنزٌم               د  –ج 

 ؟ tRNAنٌة من جزئ ٌمكن أن توجد على الحلقة الثا أي الثبلثٌات األتٌة ال – 88

  AGU–د              AUU –ج                 UAG   -ب                              CGA –أ 

 فً خلقة كربس؟ –أ  –ما أسم المركب الذي ٌتحد مع أستٌل مرافق األنزٌم  – 89

 رٌبولوز ثنائً القوسفات –ن     د ثانً اكسٌد الكربو –أوكسالو استٌت            ج  –سترٌت                  ب  –أ 

 أي المركبات العضوٌة تحتوي كمٌة أكبر من الطاقة ؟ –91

غم كربو هٌدرات  7بروتٌنات +  6 –غم بروتٌنات      د   14 –ج      غم لٌبٌدات 6 –كربوهٌدرات   ب   غم 12 –أ 

  HHRR  X  hhrrأي طراز جٌنً ٌنتج من تزاوج فردٌن طرازهما الجٌنً  – 91

  Hhrr –د                           HhRr –ج                 HhRR –ب          HHRr –أ 

مرتبطان على نفس الكروموسوم فكم عدد أنواع الغامٌتات  Abو كان الجٌنان  AaBbفرد طرازه الجٌنً  –92

 الممكن أن ٌنتجها فً حال عدم حدوث عبور 

 8 -د                          6 –ج                      4 –ب                           2 –أ 

 ( B( فما قٌمة احتمال انجاب طفبل ذكر فصٌلته )  Oوفصٌلة دم الب لعائلة ما  )   ABإذا كانت فصٌلة دم األم  -93

 3/4 –د                    1/2  -ج                     1/4   -صفر                    ب  -أ 

 أي االختبلالت الوراثٌة األتٌة ناتجة عن طفرة فً عدد الكروموسومات ؟ – 94

 حمى البحر األبٌض المتوسط –متبلزمة كلٌنفلتر     د  –مرض كٌرابً       ج  –أ عسر النمو العضلً         ب 

 اد الجٌل الناتج؟إذا اجرى تلقٌح بٌن دجاجة سوداء الرٌش و دكر زي الرٌش فما نسبة الطرز الشكلٌة بٌن أفر -95

 رزي  %50أسود ,  %50–ب                                         رزي %100 –أ 

 رزي % 50 أبٌض ,   % 50  -أسود       د %25رزي  ,  %50 أبٌض ,  %25 -ج 

 أي من الصفات األتٌة فً اإلنسان تتبع فً تورٌثها الصفات النوعٌة ؟  - 96

 القدرة على ثنً اللسان    -لون الشعر           د -طول القامة             ج –ب     لون الجلد             –أ 

 G F E  D C B A G F E  B C D A ما نوع الطفرة فً الشكل المجاور ؟  – 97 
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 تكرار –انقبلب                   د  –فقد                         ج     -انتقال          ب  -أ 

 م عدد الكرموسومات الجسمٌة فً الخبلٌا الجسمٌة لفتاة مصابة بمتبلزمة تٌرنر ؟ك – 98

 44  -د                                45   -ج                       46   -ب                 47 –أ 

 ما التركٌب الكرموسومً لذكر مصاب بمتبلزمة أدوارد ؟ –99

   XY + 43  -د                    XY + 44 –ج                     XY + 45 -ب      XXY+44 –أ 

 بهدف دراستها ؟ DNAأي الطرق التٌة تستخدم لفصل    -111

 الطرد المركزي –الهجرة الكهربٌة              د  –إنزٌم اللصق            ج  -العبلج الجٌنً                 ب –أ 

 كودون مضاد لكودون المٌثونٌن ؟أي الثبلثٌات األتٌة تمثل  –111

  UAA –د                   UUA –ج           AUG -ب              UAC –أ   

نٌوكلوتٌد تساوي  600مكونة من  DNAفً قطعة منجزئ ال  Aإذا علمت أن عدد النٌوكلوتٌدات من نوع   - 112

 فً هذه القطعة ؟ Cفما النسبة المئوٌة  لنٌوكلوتٌد  120

 %60  -د                           %30  -ج                      %20 -ب                     %40 –أ 

 أي الطرز الجٌنٌة األتٌة تؤدي فٌه عملٌة العبور إلى تكوٌن تراكٌب جٌنٌة جدٌدة ؟  – 113

 AABb –د                            Aabb –ج                AaBb –ب             AaBB –أ 

 و التً تعطى للمرضً الذٌن ٌعانون من بدانة مفرطة ؟ DNPعلى أي من األتٌة تؤثر مادة   - 114

  DNA   -د          NADH -تدفق البروتونات                   ج –تحلل جزٌئات الماء       ب  –أ 

 ما نوع فصٌلة الدم فً الشكل المجاور  ؟  – 115

 

–أ 
-
 AB                      ب– A

-
B -ج                              

-
O -د                     

-
 

 ( ؟ا1: 1:1 :1أي من التزاوجات اآلتٌة تظهر فً نتائجها أربع طرز شكلٌة بالنسب األتٌة )  – 116

 االزهار ذاتٌاً نبات بازٌبلء أرجوانً  –ب                    Bمع امرأة فصٌلة دمه  Aرجل فصٌلة دمه  –أ 

 دٌك رزي مع دجاجة رزٌة اللون -د    نبات بازٌبلء طوٌل الساق أرجوانً االزهار مع نبات طوٌل الساق أبٌض األزهار -ج

ما أسم البروتٌن الذي ٌتم انتاجه بمعالجة سلسلة عدٌد الببتٌد عن طرٌق تقسٌم سلسلة عدٌد الببتٌد إلى  -117

 قطعتٌن أو أكثر؟

 ساٌتوسٌن -هٌموغلوبٌن                                  د –بنسلٌن        ج  -ب                    أنسولٌن     –أ 

  Anti  D                              Anti B                          Anti A 
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كم عدد أنواع الطرز الشكلٌة فً الجٌل الناتج عن تلقٌح نباتً بازٌبلء معا ٌحمل كلمنهما صفتٌن سائدتٌن  –118

 بصورة غٌر متماثلة الجٌنات للصفتٌن  ؟

 9 -د                  6 -ج                           4 –ب                            8 –أ 

 24الناتجة عن المسار البلحلقً لئللكترونات من التفاعبلت الضوئٌة ٌساوي   ATPإذا كان عدد جزٌئات ال  – 119

 الناتجة +Hجزئا أحسب عدد 

 12-د                     - 36 ج                          24-ب                                   48 –أ 

 فً سلسلة نقل اإللكترون ؟  ATPفً أي الخطوات األتٌة ٌتم فٌها بناء  -111

ضخ البروتونات من السٌتوسول الى  -انتقال البروتونات من الحً زبٌن الغشائً الى حشوة المٌتاكندرٌا   ب –أ 

 حشوة المٌتاكندرٌا

 ضخ البروتونات الى حشوة المٌتاكندرٌا -ن حشوة المٌتوكندرٌا  الى الحٌز بٌن الغشائً    دانتقال البروتونات م–ج 

 أي العبارات التٌة صحٌحة بالنسبة لعملٌة التخمر ؟ – 111

 اإللكترونات لسبلسل نقل اإللكترون NADHتنتج –كناتج نهائً           ب   ATP 4ٌنتج عنها     –أ 

 تبدأ فً السٌتوسول و تنتهً فً حشوة المٌتاكندرٌا -كولً                     دتبدأ بالتحلل الغبلٌ    -ج

 أي من األتٌة ٌمثل ناتجا عن كل من حلقة كربس و المسار البلحلقً  لئللكترونات ؟ –112

  ADP   -د          H2O -ج               FADH2 –ب                            ATP  -أ 

 ٌة تمثل سبباً إلصابة الشخص بمرض التفول ؟أي من األت -113

 نقص إنتاج بروتٌن دٌستروفٌن  –ب          هٌدروكسلٌز  نقص  إنتاج إنزٌم  فنٌل االنٌن  -أ 

 فوسفات -6-نقص إنتاج إنزٌم نازع هٌدروجٌن الغلوكوز  -د            مٌلٌز     نقص إنتاج إنزٌم أدٌنوسٌن دي أ -ج

 ( ؟ 3nتعدد الكروموسومً  الثبلثٌة ) مما تنتج حالة ال –114

 عدم انقسام سٌتوببلزم الزاٌغوت الى خلٌتٌن فً الطور النهائً من االنقسام المتساوي –أ 

 عدم انقسام سٌتوببلزم الزاٌغوت الى خلٌتٌن فً الطور النهائً من االنقسام المنصف –ب 

 ٌن  بغامٌت ذكري طبٌعًإخصاب بوٌضة غٌر طبٌعٌة تحتوي على مجموعتٌن كروموسومٌت –ج 

 فً النسل الناتج؟ 1:2:1إلى ماذا تشٌر النسبة  –115

 ارتباط الجٌنات –السٌادة المشتركة                د  -السٌادة التامة                   ج  -الجٌنات القاتلة        ب   -أ 

 ما مصدر األكسجٌن الناتج عن عملٌة البناء الضوئً ؟ –116

 G3P –الغلوكوز                    د  –ج                       CO2  -ب                H20 –أ 
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 –و كونت أربعة أنواع من الغامٌتات كما ٌلً AaBbخلٌة تناسلٌة بها زوج من الكروموسومات ٌحمل الجٌنات  -117

AB7.5%    .ab7.5%       .Ab 42.5%    .aB 42.5%  ٌنات على هذا الزوج الكروموسومً ؟فما نسبة االرتباط بٌن الج 

  %42.5 –د                    %85 –ج                 %7.5 -ب                  %15 –أ 

 أي المركبات األتٌة هو أول مركب كربوهٌداتً ثابت تنتجه النباتات ؟ – 118

 غلٌسرٌن أحادي الفوسفات –ت      د غلٌسرٌن ثنائً الفوسفا –ج      غلٌسرٌن احادي الفوسفات   -أ الغلوكوز  ب

 ما رقم الزوج الكروموسومً الذي ٌحمل طفرة جٌنٌة متنحٌة تسبب تدمٌر أغلفة الخبلٌا العصبٌة المٌلٌنٌة ؟ –119

 21 –د                             16 –ج                      14 –ب                          12 –أ 

 ٌة ٌمثل قالب النسخ خبلل عملٌة بناء البروتٌن ؟أي الحموض النوو -121

   TRNA  -د                    DNA -أولٌة            ج  mRNA –ناضجة              ب   mRNA –أ 

 %4دهون و  %3كربوهٌدرات   و  %5غم و ٌحتوي على 300ما عدد السعرات الحرارٌة  لكوب حلٌب كتلته  –121

 بروتٌن ؟

 ( سعر حراري 72) -( سعر حراري    د189)  -ج  ( سعر حراري    185)    -ب    عر حراري   ( س 36)   -أ 

 ؟ AMPإلى   ATPمول من  5ما المجموع الكلً للطاقة الناتجة من تحلل   - 122

 Kcal/mol 73 -د          Kcal/mol14,6 -ج      `       Kcal/mol 58,4 -ب            Kcal/mol7,2 –أ 

 بماذا ٌتم فصل جزٌئات الماء فً ثاٌبلكوٌد النظام الضوئً الثانً فً التفاعبلت الضوئٌة ؟ –12 3

 مستقبل بروتٌنً –أنزٌم خاص                    د  –بروتٌن ناقل       ج  -بروتٌن خاص         ب –أ 

 فً عملٌة البناء الضوئً ؟أي من اآلتً ٌعد من نواتج التفاعبلت الضوئٌة للمسار اإللكترونً الحلقً  –12 4

  NADPH –د              NADH +ATP –ج      NADPH + ATP –ب                       ATP –أ 

 فً مرحلة االختزال من حلقة كالفن ؟    ATP  18التً تم تثبٌتها عند استهبلك  CO2ما عدد جزٌئات  – 125

 ( 27)  –(                          د  2)  –ج              (          9)  –(                     ب  6)  –أ 

 بشكل مباشر ؟  ATPٌتم فٌها انتاج  أي من مراحل التنفس الخلوي ال – 126

 سلسلة نقل اإللكترون –د    حلقة كربس  –ج    تحوٌل البٌروفٌت ألستٌل مرافق األنزٌم ) أ (  -التحلل الغبلٌكولً   ب –أ

 فً عملٌتً البناء الضوئً والتنفس الخلوي؟ G3Pركب أٌن ٌكون م – 127

 الغرانا و السٌتوسول –الغرانا و المٌتا كندرٌا    د  -ج تروما و المٌتاكندرٌا    الس -ب الستروما و السٌتوسول    –أ 

 ً ؟فً حالة عدم وصول النبات لنقطة التشبع الضوئً فً امتصاص الضوء فماذا ٌحدث لمعدل البناء الضوئ  -128
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 ٌثبت  -ٌتفاوت                          د –ٌنقص                               ج  -ٌزداد               ب –أ 

 أي الموجات الضوئٌة اآلتٌة ال تمتصها الجزٌئات الصبغٌة ؟ –12 9

 د الخضراء            الصفراء            –الزرقاء                      ج  –الحمراء                 ب   -أ 

 فً حلقة كالفن ؟ RUBPجزٌئات  9كم تحتاج إلعادة تصنٌع  –131

 كم عدد ذرات الكربون فً ) االستالدهٌد , حمض غلٌسرٌن ثنائً الفوسفات ( حسب التسلسل ؟ –131

 ( 3,3)  -(                  د 2,3) –(                     ج  3,2) –(                ب  2,2أ ) 

 

 فكم عدد جزٌئات الغلوكوز FADH2 11إذا انتج عن مجمل التنفس الخلوي  –132

  5 –د                     11    -ج                        15 -ب                21  -أ 

 أي من االتً ٌعد المستقبل الخٌر لئللكترونات فً التنفس البلهوائً ؟ –133

  +NADP –د      SO4 –ج                ATP –ب                             O2  -أ 

 ما هً القاعدة  النٌتروجٌنٌة التً ال تستطٌع مغادرة النواة ؟ -134

 ( ؟ AUG  - CGA  - AUC – CAC - UAGاألتٌة  )  mRNAما عدد الحموض األمٌنٌة الناتجة عن سلسلة   -135

      6 –د                              5 –ج                             4 –ب                              3 –أ 

 ؟   mRNAمم تتكون القبعة على شرٌط  –136

 واحد  Aنٌوكلوتٌد  –د   واحد  Gنٌوكلوتٌد  –ج     G( نٌوكلوتٌد  251 – 51)  –(   نٌوكلوتٌد أدنٌن    ب  251-51)  –أ 

 ؟ Aفً الموقع  mRNAو الكودون المتمم على      tRNAلمضاد فً  ما نوع الرابطة بٌن الكودون ا –137

 تشاركٌة –ببتٌدٌة                  د  -هٌدروجٌنٌة                 ج -ب        أٌونٌة               –أ 

 ؟ Aما الجسم المضاد لصا حب الفصٌلة   –138

 ( B , IA)  –(               د   B)  –(                      ج  A)  –ب                                    ( A,B)  –أ 

 اذا انجبت عائلة ما طفلٌن فما احتما أن ٌكون األول ذكر و الثانً انثى ؟ – 139

 %51 –%                      د 25 –ج                          %75 -ب               %         111-أ 

 فما الكودون المضاد له؟ DNA( جزء من الشٌفرة  الوراثٌة على شرٌط TGAل التً  اآلتً ) اذا كان التسلس –141

  ACT -د                    UCU –ج                              ACU -ب              UGA –أ 

 ؟ AABbccخر و األ AABbCcمن فردٌن طرازهما الجٌنً   AAbbCcما احتمال انتاج فرد ذا طراز جٌنً   –141
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  1/6 -د              1/8 –ج                        1/4 –ب                               1/2 –أ 

 ؟ xxyعلى أي متبلزمة ٌدل الطراز الجٌنً  -142

 لٌنفلتر ك -إدوارد                 د –تٌرنر                          ج  -داون                               ب –أ 

 ؟     tRNAفً أي حلقة ٌوجد الكودون المضاد  فً  –143

 الرابعة -الثالثة             د -الثانٌة                             ج –األولى                                      ب –أ 

 أي الحموض األمٌنٌة  اآلتٌة ٌشفر بكودون واحد فقط  –144

 مٌثونٌن و تٌروسٌن –د   فنٌل االنٌن و مٌثونٌن     –ج  وفنٌل االنٌن  تربتوفان   –ب   ن    مٌثونٌن و تربتوفا –أ 

 الحامل للسلسلة الببتٌدٌة النامٌة من عدٌد الببتٌد فً الرٌبوسوم ؟ tRNAماذا ٌسمى موقع ارتباط  –145

  eو A –د                      E –ج                                  P -ب                   A –أ 

 ما الطرز الشكلٌة لؤلبوٌن إذا كانت الفراد الناتجة من تزاوج دٌك و دجاجة جمٌعهما رزٌة اللون ؟ -146

 أبٌض  xأسود  –رزي     د  x رزي  –ج            أسود  xرزي  –رزي                     ب  xأبٌض  –أ 

 ؟  الذي ٌحدد جنس الجنٌن فً اإلنسان  -147

 الذكر أو االنثى –الذكر و االنثى              د  –الذكر               ج  -أ االنثى                 ب

 جزٌئات من مركب السترٌت فً حلقة كربس ؟ 3عن تحلل  ماذا ٌنتج –148

 CO2  3 –د            ATP  6  -ج                        6FADH2 -ب               6NAD H –أ 

 فما رقم الكروموسوم الذي تشغله هذه اآللٌبلت ؟  iو  IBو IAٌتحكم فً نظام الدم ثبلث الٌبلت هً  –149

 19 –د                            16 –ج                             9 -ب                     6 –أ 

 أي األجهزةاألتٌة ٌؤثر علٌها مرض هنتغتون ؟ –151

 الدوري -العصبً         د -التناسلً                          ج -ب                      الهضمً     –أ 

 ؟ aaBbccأي من الطرز الجٌنٌة األتٌة ٌعطً التأثٌر نفسه للطراز الجٌنً للون الجلد   –151

  Aabbcc –د                  aaBBCc –ج                                AAbbCC -ب       aabbCc –أ 

 كرموسوم جسمً ماذا ٌكون التركٌب الكرموسومً لخبلٌاها الجنسٌة ؟22خلٌة ذكر حٌوان ثدي تحتوي على  –152

 XY+  22 -د             XX+22 –ج                     X+11 -ب                            Y+11 –أ 

 ؟ 16على الكرموسوم رقم ما المرض الوراثً  الناتج عن طفرة متنحٌة جٌنٌة  –153

 كرابً –فٌنٌل كٌتونٌورٌا         د  –حمى البحر األبٌض المتوسط          ج  -التلٌف الكٌسً                ب –أ 
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 أي من الحاالت األتٌة ٌنتج عن عدم انقسام الزٌغوت إلى خلٌتٌن خبلل الطور النهائً لبلنقسام المتساوي –154

 (  4n) -(                د 3n)  –(                       ج 2n -1) –ب           (          2n   +1) –أ 

من االنقسام  )  2كم نوع من الغامٌتات ٌنتج عن عدم انفصال زوج من الكروماتٌدات  الشقٌقة  فً المرحلة )  –155

 المنصف

 ( 5)  –(                     د  4)  -(                 ج 1)  –(                              ب 3) –أ 

 أٌن تحدث طفرة االنتقال الجٌنٌة الناتجة عن تغٌر فً تركٌب الكروموسوم ؟ –156

 كروماتٌدٌن غٌرشقٌقٌن  –كروماتٌدٌن شقٌقٌن   د  –كروموسومٌن غٌر متناظرٌن   ج  –كروموسومٌن متناظرٌن    ب  –أ 

 ل جٌن غرٌب إلى الجٌنوم الخاص به ؟ماذا ٌسى الكائن الذي ٌتم فٌه ادخا –157

 طافراً  –متلقٌاً                د  –مستنسخاً                       ج  –معدل وراثٌاً              ب  –أ 

 ؟18أي االختبلالت الوراثٌة ٌتمٌز بوجود كروموسوم ثالث فً زوج الكروموسومات رقم   –158

 تٌرنر              -إدوارد                د  –ج                       كلٌنفلتر  –ب           داون      –أ 

 بهدف دراستها ؟ DNAأي الطرق األتٌة تستخدم لفصل قطع  –159

 جهاز الطرد المركزي -الهجرة الكهربائٌة            د –ج             أنزٌم اللصق  -ب         العبلج الجٌنً –أ 

 تٌة ٌعد أحد مسببات مرض سكٌد ؟ أي من المواد األ –161

 االنترلوكٌن –بروتٌن الثرومبوببلستٌن     د  –أمٌنٌز    ج  –انزٌم أدٌنوسٌن دي  -ب    أنتٌترٌسٌن   – 1 –بروتٌن ألفا  –أ 

                                         

 النامٌة فً مرحلة :   mRNAٌتم إضافة النٌوكلوتٌدات لسلسلة  -16 1

 الترجمة –االنهاء                د  –ج          االستطالة         -البدء                         ب –أ 

 مستقبل االلكترونات األخٌر فً التخمر اللبنً هو  –16 2

 االٌثانول –د       البٌروفٌت          -ج       حمض اللبن        -أسٌتالدهٌد                   ب –أ 

 هو :  Ttbb X TtBBعدد أنواع الطرز الشكلٌة المتكونة من تلقٌح فردٌن طرازهما الجٌنً  –16 3

  4 –د                    3 –ج                  2  -ب                      1  -أ 

 -فً التنفس الخلوي ب :  ADPمن   ATPتسمى عملٌة تكوٌن حامبلت الطاقة  –16 4

 الفسفرة االختزالٌة  -التأكسد و األختزال         د   -الفسفرة التأكسدٌة           ج   -ب      دي االختزال التأكس -أ  

 -ٌكون الطراز الجٌنً لصفة مندلٌة غٌر متماثلة الطراز الجٌنً :   -165
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  Rr  -د                 rr –ج                                 Rm   -ب         RM  -أ 

 المستقبل النهائً لئللكترونات  فً سلسلة نقل اإللكترون فً عملٌة التنفس الخلوي عند بكتٌرٌا الكزاز هو : –16 6

  SO2  -د                  +NADP  -ج                      SO4  -ب                          O -أ  

غلوكوز  فً مرحلة سلسلة نقل اإللكترون فً  جزٌئات 3الناتجة من تحلل   ATPالمجموع الكلً لجزٌئات    -16 7

 عملٌة التنفس الهوائً هً:

  68 –د                             102 –ج                       98   -ب                       34 –أ 

 -من النواة  هً :   mRNAالعملٌة المباشرة التً تسبق خروج سلسلة    –16 8

 إضافة القبعة  -د         االلتفاف      -ج               إزالة االنترونات      -ب     دنٌن    افة الذٌل االإض  -أ 

 إحدى الثبلثٌات الوراثٌة  االتٌة تمثل كودونا مضاداً :  -169

    ACU –د                      AUU –ج                    UUC –ب                            TUC –أ 

فإن عدد الكودونات الموجودة على شرٌط   10إذا كان عدد الحموض االمٌنٌة المكونة لبروتٌن   ما تساوي   -171

mRNA   : هو 

   31 –د                      30 –ج                          11   -ب                        10 –أ 

) اصفرأملس البدور (  فإن نسبة الطراز الشكلٌة  RrYyالجٌنً عند تلقٌح نباتً بازٌبلء كبلهما ٌحمل الطراز  –171

 المتوقعة  بٌن أفراد الجٌل األول هً:

  9:3:3:1 –د        1:2:1 –ج                   %100 -ب                           1:1::1:1 –أ 

 ور تراكٌب جٌنٌة جدٌدة ٌساوي ك فإن نسبة ظه  %70هً   Bو الجٌن  Aاذا كانت نسبة االرتباط بٌن الجٌن  –172

 %35  -د                  %30 –وحدة خرٌطة                        ج  30 -ب                           %70 –أ 

  -المختزلة فً التحلل لغبلٌكولً  من التنفس الخلوي        لجزء غلوكوز   هى : NADHعدد جزٌئات  –173

  6   –د            4  -ج                             2       -ب                صفر                -أ 

إذا كانت النباتات الناتجة  من تلقٌح نباتً الساعة  الرابعة  جمٌعها    زهرٌة  االزهار  فإن الطرز  الشكلً   - 174

 -لؤلبوٌن  معا هو : 

 أحمر Xابٌض   -د      أبٌض  Xزهري    -ج               حمر أ Xزهري  -ب                زهري   Xزهري    -أ 

فإن عدد  10أ تساوي  -الناتجة من تحول البٌروفٌت الى استٌل مرافق االنزٌم       CO2اذا كان عدد جزٌئات  – 175

 ت : المستخدمة  ال نتاج نفس العدد من الغلوكوز اثناء إعادة تصنٌع راٌبولوز ثنائً الفوسفا  ATPجزٌئات 

  90   -د                      45  -ج                           30   -ب                                  15  -أ 
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  -جزئ ماء فً عملٌة التنفس الهوائً فإن عدد جزٌئات الغلوكوز المتحللة :  18إذا نتج  –176

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

تسمً العملٌة التً فٌها ٌتم تحوٌل سلسلة عدٌد الببتٌد  الى بروتٌن وظٌفً  ٌدخل فً تركٌب الغشاء الخلوي  –177

 ب :

 فصل سبلسل عدٌد الببتٌد    -د    اإلضافة               -المعالجة                    ج   -أ االلتفاف                  ب

 أي من األتٌة ال تعدمن الٌات توارث فصائل الدم فً األنسان ؟ – 178

 الجٌنات المتعددة   -د    السٌادة المشتركة    -ج       السٌادة التامة     –ب     ٌبلت المتعددة             االل  -أ 

 ل أن ٌكون ذكران وانثً ؟قررت عائلة انجاب ثبلث ابناء , ما احتما –179

  4/8 –د                   3/8  -ج                                1/2 -ب                       1/4 –أ 

( وكانت فصٌلة دم  B   , 25%A  , 25%AB%50إذا كانت فصٌلة دم األبناء فً عائلة ما ونسبها كالتالً )  –181

 لة دم األب هو :فإن الطراز الجٌنً لفصٌ ABاألم 

  IBIB -د                   IBi  -ج                              IAIA  -ب                         IAi  -أ 

   23,22,21** بالرجوع الى الشكل التالً أجب عن الفقرات 

 

 UUA M   ____1_      GCG  أ 

 CCC         C 4 C      ___2___ ب

 TTA        __3__           GCG  ج 

 ماذا تمثل السلسلة المشار إلٌها بالرمز)أ (  -181

  rRNA -د                    GGc –ج                 mRNA -ب                               DNA –أ 

 1ماذا هً النٌوكلوتٌدات التً تمثل الشٌفرة رقم –182

  CGC –د                   GGC -ج                             AAU–ب                           GGG –أ 

  DNAاحدا لثبلثٌات األتٌة ٌمثل  النٌوكلوتٌدات على السلسلة المقابلة  المقابلة  لسلسلة   ال  –183

  GCG –د                    GGG      -ج                          TTA     -ب                    AAT  -أ 

 ما أسم الحمض النووي الذي  ٌعمل على ربط الحموض األمٌنٌة بروابط ببتٌدٌة  اثناء عملٌة الترجمة  –184

 Rrna –د                tRNA –ج                   mRNA   -ب                          DNA  -أ 



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

19 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 احدى االمثلة االتٌة  تعد جٌناتها مرتبطة بالجنس و مرتبطة :  - 185

 عمى األلوان وصفة ثنً اللسان -فصائل الدم ونزف الدم                               ب –أ 

 نزف الدم وعمى األلوان –د        لون الجسم وشكل الجناح فً ذبابة الخل    –ج 

 ٌتكون مركز التفاعل فً النظام الضوئً األول و الثانً فً الببلستٌدات الخضراء من  –186

و مستقبل الكترونات aجزٌئان  من كلوروفٌل  -ب       ل الكترونً أولً            ومستقب aٌل جزئ كلوروف –أ 

 أولً

 و مستقبل الكترونً  أولbًكلوروفٌل  جزٌئان من –د       ستقبل الكترونً أولً    و م abجزئ من كلوروفٌل  –ج 

) توزٌعا مستقبل ( فد طرازه الجٌنً    EETtر   و األخ Eettقد ٌنتج من تزاوج فردٌن احداهما طرازه الجٌنً  –187

: 

   EeTT –د                   EEtt–ج                      eeTt -ب                               EETT –أ 

 ٌنتج مرض عسر النمو العضلً التدرٌجً بسبب طفرة جٌنٌة ال تمكن الفرد من انتاج : –188

 دوبامٌن –دٌستروفٌن             د  –سٌراتونٌن                    ج  -ب      انسولٌن               –أ 

 عند القٌام بمجهود كبٌر و عدم وصول االكسجٌن للعضبلت بالقدر الكافً فإن العضبلت توفر الطاقة عنطرٌق : –189

 التنفس الهوائً   -د            التخمر اللبنً -التخمر الكحولً          ج -التنفس البلهوائً              ب –أ 

 ٌكون احتمال انجاب افراد تحمل الصفة النقٌة هو  AABbrr X AaBbRrفً التزاوج التً  –191

  1/8 -د                           3/8 –ج                     1/2 -ب                 3/4 –أ 

 مما ٌؤدي الى خلل فً األنسجة المناعٌة  16سوم رقم مرض وراثً ٌنتج بسبب طفرة متنحٌة على الكرومو  -191

 حمى البحر األبٌض المتوسط –د   مرض فنٌل كوٌتونٌورٌا      –ج      متبلزمة داون        –ب      كرابً      –أ 

 من مراحل التنفس الخلوي التً ٌتم فٌها انتاج ثانً اكسٌد الكربون ؟ -192

 التحلل الغبلٌكولً و حلقة كربس -ب      ألنزٌم أ و حلقة كربس    رافق اتحوٌل البٌروفٌت الى استٌل م –أ 

 التحلل الغبلٌكولً و سلسلة نقل االلكترون  –د              ترون                     حلقة كربس و سلسلة نقل االلك –ج 

و علٌة فإن  %17هو  ABمٌت وكان احتمال انتاج غا  AaBbمرتبطان  فً الطراز الجٌنً   bو  Aالجٌنان   -193

 هو  Abاحتمال انتاج غامٌت طرازه الجٌنً 

  %100 –د               % 66-ج                %34 -ب                                 % 33 –أ 

إذا كان لون الرٌش فً إناث نوع من عصافٌر الزٌنة  إما أزرق أو أصفر بٌنما لون رٌش الذكور اصفر أو  –194

 أزرق  أو أخضر  فإن نوع الوراثة هً
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 مرتبطة بالجس و سٌادة مشتركة –مرتبطة بالجنس و سٌادة غٌر تامة                      ب  –أ 

 سٌادة مشتركة -د     متأثرة بالجنس و سٌادة غٌر تامة                      –ج 

 شرة عند االنسان فتح  فً البالجٌنٌة األتٌة    ٌمثل اللون األاحد الطرز  –195

   AABBDd –د        aaBbDd –ج                 AaBBdd -ب                     AABBdd –أ 

 جزٌئات من سكر الغلوكوز 6فً حلقة كالفن البلزمة إلنتاج NADPHعدد جزٌئات   -196

  108 –د                      72 -ج                                    36 –ب                           12  -أ 

 الكروموسوم الجنسً الذي ٌرثه أحمد من والده المصاب بمرض نزف الدم هو: –197

      - Xد                        XH    -ج                   Y -ب                           Xh –أ 

ً اإلنسان لدى االبناء ال بوٌن كبلهما ٌحمل الطراز الجٌنً عدد أنواع الطرز الجٌنٌة الناتجة لصفة لون الجلد ف -198

AaBbCc     

 64 -د                            32 -ج                             27 -ب                      16 -ا

الجٌنً    على الكروموسوم نفسه فإن  احتمال ظهور الطراز  %100مرتبطٌن بنسبة    Dو   Bإدا الجٌنان  -199

BBDDطرازهما الجٌنً  عند تزاوج أبوٌنBbDd هو 

  1/16د                     1/8 –ج                             1/4 –ب                   1/2 –أ 

 تزوج شاب وفتاة كبلهما ٌحمل الطراز الجٌنً غٌر متماثل لصفة الصلع ما احتمال انجاب ذكر اصلع من بٌن األبناء –211

 3/8 –د                                    1/8-ج                               1/4 -ب                     3/4-أ   

 غرام لٌبٌدات 10غم كربوهٌدرات و 100ما كمٌة الطاقة التً ستحصل علٌها عند تناولك لوجبة طعام تحتوي  – 211

 غم بروتٌن بوحدة كٌلو كالوري ؟100

 180 -د                         2800 -ج                       890-ب               1800 –أ 

 ؟ CO2أي من مراحل التنفس الخلوي التً ٌتم فٌها انتاج جزٌئات  – 212

 التحلل الغبلٌكولً أو حلقة كربس -ب                  تحوٌل البٌروفٌت إلى أستٌل مرافق األنزٌم أ –أ 

 التحلل الغبلٌكولً و سلسلة نقل األلكترونات –س و سلسلة نقل اإللكترونات                   د حلقة كرب  -ج

 صفة الطول فً نبات معٌن سائدة على صفة القصر إذا لقح نبات غٌر نقً من نبات أخر طوٌل الساق نقً – 213

 ما احتمال انتاج نباتات قصٌرة الساق ؟

 0 -د            1/4 -ج                           1/2 -ب                      1 –أ 
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                      إلى أي جزئ من اجزاء الببلستٌدة ٌشٌر السهم فً الشكل المرافق ؟ -214

 حٌز بٌن الغشائٌن  –الغشاء الداخلً  د  -الستروما                      ج -ثاٌبلكوٌد            ب –أ 

 أي من الطرز الجٌنٌة األتٌة  سٌختلف عنه فً درجة اللون ؟ AaBbCcلجٌنً للون البشرة شاب طرازه ا – 215

 AaBBcc –د               AaBbCC–ج             AABbcc -ب                   aaBBCc –أ 

       6CO2 +12H2O                         C6H12O6 + ------+6H2Oما الجزء الناقص فً معادلة البناء الضوئً األتٌة : -216

 O2 -د                  6O  -ج                      6O2 -ب                              O –أ 

 ما المركب الذي تستخدمه للكشف عن العامل الراٌزٌسً  فً خلٌة الدم الحمراء ؟ – 217

 Anti . i–د      Anti . D  -ج                        Anti . B -ب               Anti A –أ 

 ما نواتج التفاعبلت الضوئٌة ؟ -218

  G3P –كربوهٌدرات        د  -ج        ATP . NADPH . O2 -ب               ATP –أ 

 ما الشٌفرة التً ال ٌمكن ان تكون كودون مضاد مما ٌأتً ؟ – 219

  AUC –د       UAA –ج                        CUA -ب       AGG –أ 

 أي أجزاء الببلستٌدات تحتوي صبغة الكلوروفٌل؟    -2111

 الثاٌبلكوٌد –الحٌز بٌن الغشائً          د  –الستروما            ج  –غشاء الببلىستٌدة             ب  –أ 

  Aوكان الجٌن  AaBbإذا كان الطراز الجٌنً لؤلبوٌن  AaBBما احتمالٌة الحصول على أبن طرازه الجٌنً  – 211

 3/16 -د            3/12     -ج                   1/8 –ب                          1/6 –أ 

 ما أهمٌة تحلل الماء فً التفاعبلت الضوئٌة ؟ -212

 انتاج الطاقة    –انتاج األكسجٌن       ب  –أ 

 تعوٌض مركز النظام الضوئً الثانً بااللكترونات  -ج 

 ATPإنزٌم بناء ال  تنشٌط –د 

 فً التفاعبلت الضوئٌة ؟ ATPما الذي ٌحدث أثناء عملٌة بناء   - 213

  ATPمن تجوٌف الثاٌبلكوٌد الى الستروما عبر انزٌم بناء ال  +Hاندفاع اٌونات  –أ 

   ATPمن الحٌز بٌن الغشائً الى الستروما عبر انزٌم بناء  +Hاندفاع اٌونات  –ب 

  ATP عبر انزٌم بناء  من الحشوة الى الحٌزبٌن الغشائً +Hاندفاع اٌونات -ج

 ضوء +كلوروفٌل
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  ATPمن الحٌز بٌن الغشائً الى الحشوة عبر انزٌم بناء ال  +Hاندفاع اٌونات  –د 

 ما أقصى عدد من أنواع ٌمكن وجوده ؟ – 2114

  64 -د         61 -ج                    32-ب             20 –أ 

 فً حلقة كالفن إلنتاج  جزٌئٌن من سكر جلوكوز NADPHال كم ٌلزم من جزٌئات  -215

 36 -د                              24 –ج                   12 -ب        9 –أ 

 جزء ماء فً المسار اإللكترونً  البلحلقً ؟  12ٌنتجمن تحلل  O2كم جزء  -216

  12 -د                         6 –ج                  4 -ب               3 –أ 

التً ٌتم استهبلكها فً مرحلة اعادة   ATPما عدد جزٌئات ال   CO2جزء  12فً حلقة كالفن اذا تم تثبٌت  – 217

 تصنٌع رٌبولوزثنائً الفوسفات ؟

   18 -د                        12 -ج                    6 -ب             3 –أ 

لعوامل المؤثرة فً معدل البناء الضوئً ما سبب زٌادة ظهور فقاعات عند نقل النبات من عند تنفٌد نشاط ا – 218

 وسط معتم الى وسط مشمس؟

 انخفاض معدل البناء الضوئً  -د زٌادة تحلل الغلوكوز  -زٌادة تركٌز األكسجٌن     ج -زٌادة معدل التنفس الخلوي   ب –أ 

 الشكل اآلتً بالنسبة للبناء الضوئً ؟ما العبلقة التً ٌمثلها المنحنى فً  – 219

 العبلقة بٌن معدل البناء الضوئً وتركٌز األكسجٌن –أ 

 العبلقة بٌن معدل البناء الضوئً و درجة الحرارة  –ب 

 العبلقة بٌن معدل البناء الضوئً و تركٌزثانً أكسٌد الكربون  –ج 

 العبلقة بٌن معدل البناء الضوئً و شدة الضوء –د 

 لٌة التوارث لصفة ٌمتلك فٌها الشقٌقان نفس الطرازالجٌنً وٌختلفان فً الطرازالشكلً؟ما ا -221

 متأثرة بالجنس –جٌنات قاتلة                 د  -سٌادة غٌر تامة            ج -سٌادة تامة                         ب –أ 

 ؟ 12الناتجة  FADH2زٌئات الناتجة فً حلقة كربس إذا علمت أن ج NADHكم عدد جزٌئات  – 221

  36 -د                          24 -ج                       18 -ب                               12 –أ 

 كم عدد ذرات الكربون فً مركب أوكسالواسٌتٌتت ؟ -222

 O    -د                  8 –ج                      6 –ب                                    4 –أ 

 أي النسب األتٌة ال تظهر فً أفراد الجٌل الول فً الصفات المندلٌة ؟ – 223

 1:1 -د               2:1 –ج                        3:1 -ب                     %100 –أ 
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 لجزٌئً جلوكوز ؟ الناتجة فً سلسلة نقل اإللكترون لمرحلة التحلل الغبلٌكولً ATPكم عدد جزٌئات  – 224

  18 –د               16 –ج                        12  -ب                           4 –أ 

 ما المستقبل النهائً لئللكترونات فً سلسلة نقل اإللكترون فً عملٌة التنفس الخلوي الهوائً ؟  -  225

 H -د                         O2 -ج                           SO4 -ب                     H2O –أ 

  ( 27 -26بالرجوع إلى الشكل البلتً الذي ٌمثل احد مسارات التخمر أجب عن الفقرات ) 

        إلى ماذا ٌشٌر الجزء   هـــ          – 226

 حمض اللبن 2 –حمض اللبن      د  –اٌثانول     ج 2 –اٌثانول    ب –أ 

 ة من هذا المسار؟ما هدف الخلٌ – 227

 انتاجحمض اللبن -د      NADHانتاج   -ج         +NADإعادة انتاج  -انتاج الكحول    ب –أ 

 ؟ AABbRr    X   AaBbRrكم عدد أنواع الطرز الجٌنٌة المتوقعة ألبناء أبوٌن طرازهما الجٌنً  –2 28

 32 –د                        18 –ج                              16 -ب                      8 –ا 

  ؟ mRNAٌكون الترتٌب على  افماذ"AAC  GAC 3"  5تحمل التسلسل األتً  DNAإذا اعطٌت سلسلة  -229

 TTGCTG –د            UUGCUG –ج           UUGCUG –ب                            AACGAC –أ 

 ا احتمال المولود الجدٌد ذكر  ؟ماالنجاب اطفال   6قررت عائلة لدٌها  –231

 1/8  -د               %75 -ج                         %25 –ب                              %50 –أ 

 أي المركبات العضوٌة األتٌة تحتوي كمٌة أكبر من الطاقة ؟-231

 غم  كربوهٌدرات 3غم بروتٌنات +   3 -د  غم لٌبٌدات   3 -ج   كربو هٌدرات       6 -ب      غم بروتٌنات    7 –أ 

   Kcal/mol؟ بوحدة   ADPإلى  ATPمول من   3ما المجموع الكلً للطاقة الناتجة من تحلل   - 232

  14.6 –د                  21.9 –ج                    28.6 –ب                        43.8 –أ 

 فً سلسلة نقل اإللكترون المتواجدة فً أغشٌة الثاٌبلكوٌدات ؟ ما المستقبل األخٌر لئللكترونات  -333

 +NADPمركب  -د         +NADPانزٌم مختزل   -ج   األكسجٌن       -ب            SO42 –أ 

نباتات مائٌة أو  باستخدامكماذا نبلحظ عند فحص تأثٌر درجة الحرارة على عدد فقاعات األكسجٌن الناتجة   -234

 طحالب ؟

 زٌادة عدد الفقاعات عند درجات الحرارة  باستمرار –أ 

 قزٌادة عدد الفقاعات عند درجات الحرارة  ثم ٌقل عندها مع استمرار التسخٌن -ب 

 زٌادة عدد الفقاعات عند درجات الحرارة  ثم ٌثبت عندها مع استمرار التسخٌن -ج 
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 ٌقل عدد  الفقاعات  عند زٌادة درجات الحرارة   -د 

 ر مادة السٌانٌد السامة على عمل السٌتوكرومات فما األثر الذي تتسببه؟تؤث – 235

توقف نقل  -د       CO2منع انتاج ال   -ج           توقف تحلل الماء  -ب         NADPHتوقف انتاج –أ 

 اإللكترونات

 جزيء من حمض غلٌسرٌن ثنائً الفوسفات فً حلقة كالفن ؟ 12ماذا ٌحتاج اختزال  – 236

  NADH 12 -د               NADPH 12 -ج             ATP 12–ب        12NADPHو  ATP 15 –أ 

جزٌئات  من الماء فً التفاعبلت الضوئٌة فً المسار   4الناتجة من تحلل   NADPHكم عدد جزٌئات  – 237

 البلحلقً ؟   

  16 -د                           8 –ج                            4 -ب                      2 –أ 

 فأي العبارات الناتجة صحٌحة ؟ G3Pجزٌئات  4ناتج النهائً لحلقة كالفن هو إذا كان ال    -238

 ATPجزئ من  36تم انتاج   -ب                         NADPHجزٌئات من  6تم استهبلك –ا 

  4عدد جزٌئات الغلوكوزو الممكن تصنٌعها  –د                                     CO2جزئ  12تم تثبٌت  -ج

 كم عدد ذرات الكربون فً مركب ملح اللٌمون  ) السترٌت ( ؟ -239

  2  -د                    3 –ج                            4 –ب                          6 –أ 

لتً تترتب  وفق نظام خاص ٌتٌح لها إطبلق الطاقة عند ماذا ٌطلق على  مجموعة اإلنزٌمات و البروتٌنات ا – 241

 اإللكترونات من حامبلت الطاقة فً الغشاء الداخلً للمٌتاكندرٌا  ؟

 سلسلة نقل األلكترون  –د     قة كربس      حل –نظام ضوئً               ج  –ب    فرة التأكسدٌة      الفس –أ 

 تحدث فً بعض خبلٌا الكائنات الحٌة ما العبارة الصحٌحة المتعلقة به ؟ الشكل المجاور  ٌمثل عملٌة حٌوٌة – 241

      ATPأ تهدف إلى إعادة انتاج البٌروفٌت لضمان استمرارٌة انتاج

 إلنتاج حمض اللبن CO2ٌنتج جزٌئان من  –ب 

 ٌنتج عن التحلل الغبلٌكولً مركبات ثبلثٌة الكربون   -ج

 ٌتحول البٌروفٌت إلى اٌثانول –د 

 بشكل مباشر عند تحلل جزئ غلوكوز واحد هوئٌاً ؟  ATPما عدد و مواضع إنتاج  – 242

 من حلقة كربس و التحلل الغبلٌكولً 4ATP  -من حلقة كربس                                 ب   ATP 4-أ 

 ولً وسلسلة نقل اإللكترون من التحلل الغبلٌك ATP 6 –من التحلل الغبلٌكولً                         د  ATP 4 –ج 

 ؟ G3Pفً سلسلة نقل اإللكترون عند استهبلك جزٌئان من NADHالتً ٌتم استخبلصها من   ATPكم عدد  – 243
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 60 –د                   38 –ج                       30-ب                        10-أ 

 ؟   ATPإلنتاج  ونرما مسار اإللكترونات فً سلسلة نقل اإللكت – ب244

 داخل الحشوة      ATPداخل الحشوة                     الحٌز بٌن الغشائً              انزٌم بناء  –أ 

 الغشاء الخارجً        ATPانزٌم بناء  ب داخل الحشوة                     الحٌز بٌن الغشائً

اداخل الحشوة    الحٌز بٌن الغشائً    -ج 
ATPناء نزٌم ب

 الغشاء الخارجً       

ا داخل الحشوة        الحٌز بٌن الغشائً  –د 
ATPنزٌم بناء 

 الحٌز بٌن الغشائً        

 أي الحموض األمٌنٌة االتٌة ٌشفر بكودون واحد ؟ – 245

 المٌثونٌن و التربتوفن –المٌثونٌن و السٌرٌن     ج –السٌرٌن و التربتوفان         ب  –أ 

 ؟ tRNAما أهمٌة   -246

 حمل المعلومات الخاصة فً بناء البروتٌن –ربط الحموض األمٌنٌة المتجاورة بروابطببتٌدٌة            ب –أ 

   Mrnaنقل النٌوكلوتٌدات أثناء عملٌة نسخ  –نقل الحموض األمٌنٌة من السٌتوسول الى الرٌبوسوم     د  -ج

 بداٌة الجٌن المراد نسخه عند بداٌة العملٌة؟ 5علىب RNAاط أنزٌم ٌلمرة كٌف ٌكون اتجاه عملٌة النسخ عند ارتب – 247

 DNA  (5"                  3" )من سلسلة   -(              ب  "3"                 5)  DNAمن سلسلة  –أ 

     RNA  (5"                  3" )من سلسلة    1(              د "3"                5)  RNAمن سلسلة  –ج 

 بأي الكودونات األتٌة ٌشفر الحمض األمٌنً ثٌروسٌن ؟ – 248

  AUG -د                        UAU –ج                     UGA -ب               UAG –أ 

 ؟  ما هً االجزاء الوظٌفٌة فً الرٌبوسوم   -249

  rRNAجزٌئات  -ج      tRNAجزٌئات  –ج           mRNAت جزٌئا -البروتٌنات                        ب –أ 

 

 ن خصائص المعالجة التً تحدث اثناء تصنٌع النسولٌن ؟مأي من التالٌة تعد -251

 تقسٌم سلسلة عدٌد الببتٌد إلى قطعتٌن أو أكثر -أرتباط سلسلتٌن أو أكثر من عدٌد الببتٌد             ب - أ 

  إضافة سكر و دهون إلى البروتٌن  –تٌد على نفسها             ج التفاف سلسلة عدٌد البب –ب 

 أي الموجات الضوئٌة التالٌة ٌتم امتصاصها بكفائة عالٌة بواسطة النبات ؟ – 251

 الحمر و األزرق –األحمر و البنفسجً     د  –األحمر و األخضر         ج  –األزرق و األحمر           ب –أ 
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 التالٌة و المرقمة بالترتٌب   Mrna لدٌك سلسلة – 252

 ما الجملة الصحٌحة التً تناسبها ؟   1-6من 

 فان عملٌة الترجمة ستتوقف هناك  Gبنٌوكلوتٌد   3 اذا تم استبدال النٌوكلوتٌد ؤ فً رقم  –أ 

 سوف ٌتم انتاج سلسلة عدٌد ببتٌد مكونة من ستة أحماض أمٌنٌة  –ب 

 وسول و ٌتم ترجمتها فً السٌتوسول بوجود الرٌبوسومتتكون هذه السلسلة فً السٌت -ج

 لتتم العملٌة   tRNAتحتاج هذه السلسلة الى خمسة جزٌئات  -د

 ما المجموعة الكروموسومٌة التً تنشأ عند فشل انقسام البوٌضة المخصبة بعد أن ضاعفت كروموسوماتها ؟ – 253

  1n –د                        2n – ج                3n –ب                       4n –أ 

 ؟3من العالم الذي أثبت رٌاضٌا أن أقل عدد من النٌوكلوتٌدات ٌلزم لتشفٌرحمض أمٌنً واحد هو   -2 54

 ستورنٌفانت –غامو             د  –مورغان         ج  -نٌنبٌرغ                ب–أ 

 (  فأي التالٌة قد تظهر لدى األبناء AaBbجٌنً ) إذا حصل تلقٌح تجرٌبً لفرد ٌحمل الطراز ال – 255

  aaBB -د       AaBB –ج             Aabb –ب              aabb –أ 

Xكم عدد أنوم عدد أنواع الغامٌتات التً ٌعطٌها فرد طرازه الجٌنً  – 256
A

X
a
IAIB bb  ؟ 

 8 –د           6 –ج              4 –ب                     2 –أ 

ما احتمال الحصول على نبات أبٌض االزهار طوٌل الساق أملس البدور عند إجراء تلقٌح بٌن نباتٌن كالهما 257 

 أرجوانً االزهار طوٌل الساق املس البدور غٌر نقً للثالث صفات

    1/64 -د                    3/64 –ج                           9/64-ب                  27/64-أ 

  -إذا كانت النسبة الوراثٌة الشكلٌة الناتجة عن أحد التزاوجات فً نوع من القوارض كالتالً :   - 258

( قصٌرة الشعر سوداء , 2( قصٌرة الشعر صفراء )  1(  طوٌل الشعر سوداء : )   2( طوٌل الشعر صفراء : )  7) 

 فما نوع الوراثة لصفتً طول الشعر و لون الجسم ؟

 سٌادة غٌر تامة و جٌنات قاتلة  -امة وألٌالت متعددة            بسٌادة ت –أ 

 سٌادة غٌر تامة وجٌنات متعددة  –جٌنات قاتلة و سٌادة تامة          د  –ج 

 ( RrTt – rrTtما احتمال إنتاج أفراد غٌر متماثلة الجٌنات للصفتٌن معاً عند تلقٌح نباتٌن طرازهما الجٌنً )  – 259

  3/4 –د                    1/2 –ج                        1/4 -ب                1/8 –أ 

 ما الٌة وراثة جدور نبات الفجل اعتمادا على الجدول المجاور ؟  -261

AUG   -   GCC  -    UGC     - UAC     - UUU   - UAA 

   1              2           3              4            5             6   

 طوٌل بٌضاوي كروي أباء/ أبناء

 159 156 - بٌضاوي Xطوٌل 

 - 203 199 بٌضاوي Xكروي

 121 243 119 بٌضاوي Xبٌضاوي 

 



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

27 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 سٌادة مشتركة –سٌادة تامة              ب –أ 

 ألٌالت متعددة   –سٌادة غٌر تامة       د  -ج

 رض نزف الدم عند الذكور أعلى منها عنداإلناث ؟بم لماذا نسبة االصابة – 261

 ألن جٌناتها محمولة على الكروموسومات الجسٌة و تتأثربالهرونات الجنسٌة–أ 

  Yألن سببه طفرة محمولة على الكروموسوم  –ب 

 به عند الذكور هو النصف بٌنما عند اإلناث هو الثلث ؟ ألن احتمال اإلصابة -ج

 ه عند الذكور هو الثلث بٌنما بٌن اإلناث هو النصفألن احتمال االصابة ب –د 

 (   ABOأي التالٌة ٌتحكم فً إظهار صفة فصائل الدم ) نظام – 262

 شكلٌة و ٌنتج أربعة طرز  9ثر من موقع على كروموسومرقم كثالث ألٌالت على أ –أ 

 ٌةو تنتج ثالث طرز شكل 9ثالث الٌالت تحتل نفس الموقع على الكروموسوم رقم  –ب 

 ثالثة ألٌالت تتبع لنمط وراثة الجٌنات المتعددة و تنتج أربعة طرز شكلٌة مختلفة  -ج 

 و تنتج أربعة طرز شكلٌة  9ثالثة ألٌالت تحتل نفس الموقع على الكروموسوم رقم  -د  

 الشكل المجاور ٌثل نتٌجة فحص دم لشخص ما . – 263

 شخص الذي ما نوع الجسام المضادة التً ٌكونها جسم ال

 أجرٌت له عملٌة الفحص و أٌن توجد فً جسمه؟

 ( و توجد فً ببلزما الدم Anti-D( و )  Anti-A)  -( توجد فً ببلزما الدم                             ب Anti-B)  –أ 

 الحمراء ٌا الدم( و توجد على أغشٌة خبل Anti – A)  –( و توجد على أغشٌة خبلٌا الدم الحمراء     د  Anti- B)  –ج 

مع العلم   AaBbو األخر AABBألٌوٌن احداهما الطراز الجٌنً  AaBbما احتمال ظهور فرد طرازه الجٌنً  – 264

 محموالن على نفس الكروموسوم و على فرض عدم حدوث عبور ؟ bو  Aأن الجٌن 

 صفر  –د                 1/8 –ج                        1/4 -ب               1/2 –أ 

 فً أي أنماط التوارث التالٌة ٌتم ترجمة الطراز الجٌنً نفسه إلى  طرازبن شكلٌٌن ٌختلفان  -265

 الجٌنات المتعددة –االلٌبلت المتعددة     د  -الصفات المتأثرة بالجنس  ج–الصفات المرتبطة بالجنس         ب –ا 

 ؟الشعر فً االنسان  إلى أي أنماط التوارث التالٌة تتبع و راثة لون –266

 السٌادة غٌر التامة –السٌادة المشتركة          د  –االلٌبلت المتعددة     ج  -الجٌنات المتعددة           ب –أ 

 فً خرٌطة الجٌنات األتٌة ما نسبة ارتباط                   – 267

    Anti – A              Anti -  B            Anti –B     

                

 

h             6     g        4           f      3         e 
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 ؟   eو  gالجٌن 

 %13 –د                    %93 –ج              %                 83 -ب                 %7 –أ 

 ما مصدر تعويض االلكترونات المهيجة في مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني؟  -868

 ATPتحمل  -د         النظام الضوئي االول - ج                NADPHتحمل  -ب         تحمل الماء -أ

 ؟ NADPH تاجإن أي التفاعالت االتية يتم خاللها -869

 الكحولي تفاعالت التخمر -كالفن  د تفاعالت حمقة  -الالحمقية  ج الضوئية التفاعالت  -التفاعالت الضوئية الحمقية  ب  -أ
 ؟في سمسمة نقل االلكترونات NADHجزيئات  02الناتجة عن تحمل ( ATP)ما كمية الطاقة  -872

 92 -د                    32-ج                         02-ب                         3 -أ

 في التنفس الهوائي ؟ في سمسمة نقل اإللكترون األخير االلكترونات ما مستقبل -870

 الماء  -د                       +NADP  -ج              +H -ب                   O2  -  أ

 ل البيروفيت إلى استل مرافق األنزيم أ؟أي العبارات االتية صحيحة بالنسبة لمرحمة تحوي  -878

 السيتوسول   في تحدث - ب                      ATP   2 عنها ينتج  -أ

 تحدث في جميع الكائنات الحية -د               CO2   جزيء ينتج عنها -ج  

 ؟\3                 \5تكوينها وبنائها من  االتية يبدأأي الحموض النووية    -873

 المتمم     DNA وmRNA  – ب                         RNA t و mRNA -أ

 القالب  DNAالمتمم  و  DNA -د               RNA t والقالب    DNA -ج   

 ؟ABأي العبارات االتية تنطبق عمى األشخاص الذين فصيمة دمهم   -472

   أنتيجيناتمل خالياهم ال تح  -ب           Oنوع تحمل خاليا دمهم انتيجين من   -أ

 السيادة مشتركةنوع  -د                    يعطوا جميع فصائل الدم  -ج  

 في الوراثة؟ 0 :8: 0الى ماذا تشير النسبة   -875

            الجينات المتعددة -د      ليالت المتعددة    اال  -ج   ة     السيادة غير التام -ب   التامة السيادة    -أ
فأي إذا تم تزاوج بين فردين يحمل كالهما الصفة السائدة بشكل غير نقي،  وقاتل،متنحي لمصفة  bالجين  -876

 الحصول عميها في افراد الجيل األول؟    النسب االتية يمكن



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

29 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 % سائد022 -د   متنحي  0سائد : 8 -ج     متنحي  صفر سائد :  3 -ب   متنحي        0سائد :  0   -أ

أردنا ان ننتج سمسمة عديد ببتيد من  برولين، فإذايشفر الحمض االميني  CCCمت أن الكودون إذا عم -877
                                                                                   الناضج؟ mRNA    سمسمة نحتاج عمىالنيوكموتيدات    فكم نوع من ،البرولين

 أنواع 3 -أنواع                   د 4 -نوع واحد فقط                    ج  -نوعين            ب -أ

 أي العبارات االتية تنطبق عمى مرض عسر النمو العضمي التدريجي؟ -878

 ٌحمل على الكروموسومات الجسدٌة  -ب                                  ٌصٌب الرجال فقط -أ       

 ٌسببه خلل فً انتاج بروتٌن الدٌستروفٌن  -د      بروتٌن الثاٌروكسٌن   إنتاج ٌسببه خلل فً   -ج      

إذا حدث تزاوج بٌن ذبابة خل رمادٌة طبٌعٌة الجناح )غٌر نقٌة( مع ذكر رمادي  طبٌعً الجناح)غٌر نقً (  , و  -279   
( Rو أن جٌن الجناح الطبٌعً )b )( سائد على جٌن اللون األسود )  Bإذا علمت أن        جٌن اللون الرمادي )

عدد أنواع الجامٌتات التً  فما,فظهر بعض أفراد الجٌل األول سوداء طبٌعٌة الجناح   ,  r )سائد على جٌن الجناح الضامر ) 

                                 ٌنتجها كل فرد من اآلباء ؟                                                                                        

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

 كلما زادت المسافة بٌن الجٌنٌن المرتبطٌن على نفس الكروموسوم ماذا ٌحدث لنسبة االرتباط؟   -281     

 ال عبلقة بٌنهما -د             تتناقص    – ج                         تثبت -ب            تزداد   -أ     

 المتوسط ؟حمى البحر األبٌض  ما رقم الكروموسوم الذي تحمل علٌه الطفرة الجٌنٌة لمرض  -281  

 16  -د                      18   -ج                      14   -ب                        12  -  أ

                             ؟                                     أي االتٌة ٌدخل الحمض االمٌنً تاٌروسٌن فً بنائها  -282   

 هرمون الثاٌروكسٌن    – أنزٌم الفنٌل االنٌن هٌدروكسٌلٌز      ب  -أ     

 صبغة المٌبلنٌن -د          الحمض االمٌنً الفنٌل االنٌن  -ج     

 ؟ االيثيديومما استخدام صبغة بروميد   -283    

    DNA ترتبط مع قطع ال  – ب                                   تستخدم لصبغ الكروموسومات  -أ       

 DNAتحدد أماكن القطع في  -د                          تحدد أماكن القطع في البالزميدات    –ج  

التي تّم استهالكها في حمقة كالفن، والتي نتج عن تحممها في حمقة كربس في عممية  ATPما عدد جزيئات  -884
  ؟ATPجزيء  0222التنفس الخموي 

                                                                جزء 87222 -جزيء   د08222 –ج         جزيء 9222 -جزئ              ب 4522 –أ 

 أنجب أبوان غير أصمعان طفل أصمع، فما الطراز الجيني لألب واألم؟  -885
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 (   bb♂ , bb  ♀) -د    (  ♀bb ♂ , b+b) -ج  (    b+b+ ♀ , bb  ♂) -ب  (  ♀b+b+♂  , b+b)  -أ

 أي العبارات اآلتية صحيحة بالنسبة لمتخمر؟ -886

 يبدأ بالسيتوسول وينتهي بالميتوكندريا  -ب                           ATPجزيئات  4ينتج عنه  -أ
 CO2الناتج النهائي دائما كحول و -د                     +NADالهدف منه إعادة إنتاج  -ج

(،  فما احتمال ظهور الطراز الجيني TtGgRrاألزهار أممس البذور ) الساق أخضرأجري تمقيح ذاتي بين نبات البازيالء طويل  -887
TTGgrr)      في أفراد الجيل األول؟ ) 

 6/64  -د                            38/ 0 -ج                    8/06 -ب                        0/06 -أ 
 . ما الذي يحدد تركيب عديد الببتيد الناتج؟888

                     الناضج mRNAسمسمة حممها الكودونات التي ت    -ب                   tRNAالكودونات المضادة التي يحممها-أ 
 د. عممية الترجمة والمعالجة            األولي mRNA ج. الكودونات التي تحممها سمسمة 

                                                                                                                          مرض:لموقاية من  كاروتين مهمةصبغة البيتا  -889 
 ال شيء مما ذكر -د     العشى الميمي  -ج   الشديد نقص المناعة المشترك   -ب  انتفاخ الرئة الوراثي    -أ    

 امينيز في الجسم؟ –أي االتية يعد من أعراض واثار نقص انزيم ادينوسين دي  -892   

 مهشاشة العظا -د       ضمور في العضالت  –تالل في عمل القمب        ج اخ-ب       تكرر االلتهابات   -أ    

اميتات جفيها حالة عدم االنفصال في الدور االنفصالي األول من االنقسام المنصف، فما عدد ال حدثخمية ذكر -890  
                       الخمية؟                                       تنتجها الطبيعية التي

 رصف  -د                8   -ج                   4   -ب                             8  - أ   

     ما الناقل المستخدم لنقل المادة الوراثية لإلنسان في العالج الجيني؟                                                              -898         

 البكتيريا -الفيروسات          د  -ج             البالزميد          – ب                 الفطريات   -أ             

 عمى عممية البناء الضوئي؟ CO2أي االشكال االتية يوضح أثر تركيز  -893          

  -د     -ج          -ب       -أ             

 ول على كمٌات كبٌرة من البروتٌن فً الخبلٌا االفرازٌة؟ كٌف ٌمكن الحص -294          

 .مع راٌبوسوم واحد RNA -mارتباط عدد من -أ             
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 .واحد RNA -mارتباط عدد من الراٌبوسومات مع -ب            

 .تجزئة عدٌد الببتٌد الناتج الى عدة أجزاء -ج            

 RNA -. mمع راٌبوسوم واحد وشرٌط واحد من RNA-t ارتباط عدد من -د             

 ؟    سلسلة التفاعبلت المشتركة بٌن عملٌتً التنفس الهوائً والتخمرما  -295          

 التحلل الغبلٌكولً -د    زال حمض البٌروفٌك الً حمض اللبناخت -سلسلة نقل االلكترون      ج -ب    حلقة كربس  -أ            

  أمينيًا؟شفر حمضا ت الالكودونات االتية أي  -896           
  - UAA د – GUA                                  ج AUG                           -ب– UCA                   أ

  القبعة؟ في mRNA تيد المضاف في عممية معالجة يو ما النيوكم -497         
 U -د                                C      -ج                   G    -ب                   A     -أ  

، إذا أجري تزاوج بين قط وقطة  b عمى جين المون األبيض B في أحد أنواع القطط يسود جين المون األسود -492
 ؟ احتمال إنجاب ذكر أسود من هذا التزاوجما ، ف ةغير نقيكالهما يحمل الصفة السائدة بصورة 

  – 8 / 3 د - 4 / 3                ج – 8 /1                   4 / 1                       أ     
 ؟معاً أي التزاوجات االتية تمثل تمقيحًا اختباريًا لصفتين  -499

  AAbb × aaBb .–د       AaBb × aabb .- ج       Aabb × AaBB .- ب         AaBb × AaBb .- أ 
 االطفال؟ إصابة أحدما احتمال واالخر غير مصاب  Hh ))االبوين مصابا بمرض هنتغتون  أحد كان إذا -033
 % 47  -د                  73 -ج                % 77 -ب         %           033 -أ   
      F 1     H   3         K       5         T   ؟(T( و )Hما نسبة االرتباط بين الجين ) لمجاورةفي خريطة الجينات ا -030 

 %  94 -د          %      23 -%                       ج03 -ب         %           9 -أ   
 ألي األغراض يتم انتاج األرز المعدل وراثيا؟ -034 
 عالج مرض سكيد  -د        انتاج هرمون االنسولين -ج          Aعالج نقص فيتامين  -ب   مقاومة اآلفات    -أ

 ما اسم الطفرة التي تكرر جزء من الكروموسوم أكثر من مرة في الطور التمهيدي؟  -030
 انقالب-د                مضاعفة  -ج            كروموسومية  -جينية              ب -أ   

ء السبب في ذلك إلى مموحة يعاني المزارعون من موت النباتات في بعض األراضي الزراعية وقد رجح العمما -032
 ما التقنية المستخدمة في ذلك؟ . كان عميهم إنتاج نباتات مقاومة لممموحة التربة، لذا

تكنولوجيا  -د   معاد التركيب    DNA تكنولوجيا -ج   تكنولوجيا االستنساخ  -بتكنولوجيا تعطيل الجينات     -أ
  DNAبصمة
 ض األسماك؟بع عند نظام الكروموسوم الجنسيما  -037

 X-Oد.                              Z-Wج.                     Z-Oب.                       X-Yأ.  
 لون الجلد عند اإلنسان؟ما نوع وراثة 316

 جٌنات متأثرة بالجنس -د            صفات نوعٌة   -ج        ألٌالت متعددة  -جٌنات متعددة               ب-أ  
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 فً تحدٌد البصمة الوراثٌة؟ DNAأي الطرق االتٌة تستخدم لفصل قطع  -317
 الهجرة الكهربائٌة  -د      معاد التركٌب   DNAتقنٌة  -ج          العالج الجٌنً  -ب         أنزٌمات القطع   -أ  

 أي العبارات التالٌة صحٌح فسما ٌخص النظامٌن الضوئٌٌن األول و الثانً ؟ –318
 نانومتر. 680ص النظام الضوئً األول الضوء بأعلى كفائة على الطول موجً ٌمت –أ 

 نانو متر. 700ٌمتص النظام الضوئً الثانً الضوء بأعلى كفاءة على طول موجً  –ب 
 نانومتر 700ٌمتص النظام الضوئً األول الضوء بأعلى كفاءة على طول موجً  –ج 
 نانومتر فقط . 380متصان الضوء بأعلى كفاءة على طول موجً كال النظامٌن الضوئٌن األول و الثانً ٌ –د 

 أي اآلتٌة تحدث فً المسار الالحلقً  لإللكترونات ؟ –319
 النظام الضوئً األول ٌعوض الكترونات النظام الضوئً الثانً . –أ 

 النظام الضوئً الثانً ٌعوض إلكترونات النظام الضوئً األول –ب 
 روناتال ٌوجد تعوٌض لإللكت  -ج 
 تحلل الماء ٌعوض إلترونات النظام الضوئً الثانً ؟ –د 

 ( التً تم تثبٌتها  co2إن عدد جزٌئات ) ( جزٌئات غلوكوز عن حلقة كالفن ف 3إذا نتج ) –311
   18 -د         9 –ج                       6 -ب                                     4.5 –أ 

 ( جزٌئات أنسولٌن فً أن واحد فإنه ٌلزم : 10النتاج )  إذا احتاج الجسم -311
 
 واحد mRNAراٌبوسوم واحد و  –واحد                              ب  mRNAراٌبوسوم و  10–أ 
  mRNA 20رراٌبوسوم و  10 –د                             mRNA 10راٌبوسوم واحد و  -ج

 فإن عدد جزٌئات الغلوكوز المنشطر فً التنفس الخلوي الهوائً هو :   NADHجزئ  48إذا أنتجت حلقة كربس  –312
 12 -د                         8 –خ                       6 –ب             4 –أ 

( فإن احتمال إنتاج أفراد غٌر متماثلة الجٌنات للصفتٌن معا  rrTt – RrTtعند تلقٌح نباتٌن طرازهما الجٌنً )  –313
 و:ه
 3/4 -د                1/2 –ج                    1/4 -ب                                   1/8 -أ  

 المستهلكة هو :  ATPفً حلقة كالفن   فإن عدد جزٌئات   NADPHجزئ  18إذا تم استهالك  –314
  27 –د                18 –ج                12 -ب            6 –أ 

  -إن من نواتج تحوٌل الطاقة الضوئٌة الى طاقة كٌمٌائٌة فً المسار اإللكترونً الالحلقً :  –315

NADP و   ADP -ب        ATP  و NADPH  –أ 
+

NADو  ADP–د    NADHو   ATP –ج           
+

 

 أي التالٌة ٌعطً أكبر كمٌة من الطاقة ؟ – 316
 غم بروتٌن  4غم كربوهٌدرات و 5 -ب                     غم بروتٌن               2غم دهون  و  3 –أ 
 غم كربوهٌدرات  2غم دهون و  2 –غم دهون                               د  2غم كربوهٌدرات و  3 –ج 

 إذا أنجبت عائلة طفلٌن ما احتمال أن ٌكون األول ذكر و الثانً أنثى :  – 317
  % 25 –د                %50 –ج      -  %75  ب     %100 –أ 

 هو :  TtRRGgaaالطراز الجٌنً ألحد الغامٌتات المتوقع أن ٌعطٌها الفرد ذو الطرازالجٌنً  – 318
 Trga –د                tRaa –ج                           TRga -ب     TtGa –أ 

 ؟ أي العبارات التٌة صحٌحة فٌما ٌخص المسار الحلقً لإللكترونات –319
  NADPHو   ATPٌتم فٌه بناء  –ٌتم فٌه شطر جزئ ماء للحصول على اإللكترونات     ب  –أ 
 P 680النظام الضوئً المشارك هو  –د                                         فقط ATPٌتم فٌه بناء  –ج 

 التالٌة صحٌح :فأي العبارات  G3P( جزٌئات  4إذا كان الناتج النهائً لحلقة كالفن هو ) –321

 ATPجزئ من  27تم انتاج  –ب        NADPHجزٌئات من   6تم استهالك  –أ 

  2عدد جزٌئات الغلوكوز الممكن تصنٌعها هو  –د                      CO2جزٌئات  6تم تثبٌت  –ج 

 ؟  CO2أي من مراحل التنفس الخلوي الهوائً األتٌة ٌتم فٌها انتاج جزٌئات  –321

 حلقة كربس و سلسلة نقل اإللكترون  –كرٌبس و تحوٌل البٌروفٌت الى استٌل مرافق األنزٌم أ    ب  حلقة –أ 
 التحلل الغالٌكولً و حلقة كربس  –التحلل الغالٌكولً و سلسلة نقل اإللكترون                      د  –ج 
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 ؟  mRNAأي العبارات التٌة صحٌح فٌما ٌخص مرحلة بدء ترجمة  –322
  pفً الموقع  AUGبالوحدة البنائٌة الصغٌرة على الرٌبوسوم بحٌث ٌكون الكودون  mRNAٌرتبط  –أ 

 pفً الموقع UGA بالوحدة البنائٌة الصغٌرة على الرٌبوسوم بحٌث ٌكون الكودون  mRNAٌرتبط  –ب 
  Aع فً الموق AUGبالوحدة البنائٌة الصغٌرة على الرٌبوسوم بحٌث ٌكون الكودون  mRNAٌرتبط  -ج
 A فً الموقع GUAبالوحدة البنائٌة الصغٌرة على الرٌبوسوم بحٌث ٌكون الكودون  mRNAٌرتبط  -د 
 

 ؟ AMPنحلال كامال الى  ATPمول من  3ما مجموع الطاقة الناتجة من تحلل  – 323

  43.8 –د                     29.2 –ج                         14.3 -ب                  7.5 –أ 
 النااتجة عن تفكك جزئ جلوكوز واحد خالل التنفس الخلوي الهوائً ؟ NADHما عدد جزٌئات  –324

  12NADH –د                             NADH 10 –ج               9NADH -ب           6NADH –أ 

 و الكاروتٌن موجات الضوء : bو  aتمتص أصباغ كلوروفٌل  –325

 بكمٌات كبٌرة و تعكس األخضر الحمراء و الزرقاء –لخضراء بكمٌات كبٌرة و تعكس األزرق        ب الحمراء و ا –أ 
 الخضراء و الزرقاء بكمٌات كبٌرة و تعكس األحمر –الحمراء و فوق البنفسجٌة بكمٌات كبٌرة و تعكس األخضر  د  –ج 

 ألي األغراض ٌتم انتاج األرز المعدل وراثٌاً ؟  -326

 عالج مرض سكٌد -ب                     Aقص فٌتامٌن عالج ن –أ 
 لعالج مرض نزف الدم الوراثً . –د                             اآلفاتمقاومة  –ج 

 استست هو:ذرات الكربون فً المركب أوكسالو عدد – 327

  6 –د                5 –ج                           4 –ب                         3 –ا 

مرتبطان علً الكرموسوم   bو   A( و الجٌنان  AaBbفرد طرازه الجٌنً  لصفتٌن مرتبطتٌن معاً هو ) -388

 % فإن الطراز الجٌنٌة للغامٌتات ونسبها تكون 11فإذا كانت نسبة تكرار عملٌة العبور بٌن جٌنً الصفتٌن 

   . AB .ab 45%  Ab5%  .    aB5% %45 –أ 

 aB%45 .   Ab%45 .  AB%5  .   ab%5 -ب 

   AB%40    ab%40  Ab%10   .  aB%10 -ج 

 Ab%40  .  aB%40 .  AB%10 . ab%10 –د 

 DNAالشكل التالً ٌبٌن جزء من جزٌئات  – 329

 2أي اآلتٌة ٌمثل تتابع النٌوكلوتٌد فً سلسلة رقم  

 TAC   GCT    CGA  -ب                            ATG    GCT   GCT –أ 
  ATG    GCA    GCT –د                            TAC    CGA  CGA –ج 

 -عن أحد التزاوجات فً نوع من الفئران هً كالتالً :  إذا كانت النسبة الوراثٌة الشكلٌة الناتجة –331
 ( قصٌرة الشعر سوداء, 1)  ( قصٌرة الشعر صفراء : 2( طوٌلة الشعر سوداء : )  3( طوٌلة الشعر صفراء : )   6) 

 الجسم الترتٌب هو:فإن نوع الوراثة لصفتً الطول و الشعر و لون 
 سٌادة غٌر تامة و جٌنات قاتلة  –سٌادة تامة و ألٌالت متعددة              ب  –أ  

 سٌادة تامة و جٌنات متعددة –سٌادة تامة و جٌنات قاتلة                 د  –ج 
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 بواسطة الرٌبوسوم ؟ mRNAتم ترجمة شرٌط باي اتجاه ٌ –331
 الطرف الكربونً                 الطرف النٌتروجٌنً -ب                3            " 5 –أ 
  "5               "3 –د                  "5          "2 –ج 

 أي األتٌة من خصائص الكودون ؟ –332
 نٌوكلوتٌداتٌتكون من أربع  -نً               بٌمكن ان ٌشفر أكثر من حمض أمٌ –أ 
 ٌمكن أن ٌشفر الحمض األمٌنً الذي ٌشفره كودون أخر -د           tRNAٌوجد على الحلقة الثانٌة من جزئ  –ج 

 ( من : +H( تقوم بضخ )  +Hتوجد بروتٌنات فً سلسلة نقل اإللكترونات تعمل كمضخات للبروتونات )  –333
 السٌتوسول إلى حشوة المٌتاكندرٌا  –ة المٌتوكندرٌا                     ب حشوإلى ٌن الغشائً الحٌز ب –أ –أ 
 حشوة المٌتوكندرٌا إلى السٌتوسول –داخل حشوة المٌتوكندرٌا إلى الحٌز بٌن الغشائً                 د –ج 

مال أن ٌنتجا فرداً طرازه الجٌنً ما احت AaBbCو  AABbCcتم إجراء تلقٌح بٌن فردٌن طرازهما الجٌنً  –334
AAbbCC  

–أ 
8

1
 -ب            

16

1
 -ج                  

32

1
 -د                          

64

3
 

 ً :أي العبارات التٌة صحٌح فٌما ٌخص مرحلة التحلل الغالٌكول –335
 2CO2بشكل مباشر و  2ATPٌتم إنتاج  –بشكل غٌر مباشر   ب  ATP 6بشكل مباشر و  ATP 2ٌتم إنتاج  –أ 
 فقط بشكل مباشر  4ATPٌتم إنتاج  –فقط بشكل مباشر              د  6ATPٌتم إنتاج  –ج 

 أي العبارات األتٌة غٌرصحٌحة فٌما ٌخص التفلعالت الضوئٌة ؟ –336
 ٌنشطر فٌها الماء باستخدام الطاقة الضوئٌة -انً أكسٌد الكربون                                         بٌتم تثبٌت ث –أ 
 ٌتم انتاج األكسجٌن الذي ٌتصاعد إلى الهواء الجوي –د                  NADPHو ال  ATPٌتم إنتاج مركبً ال  –ج 

 :ة متنحٌة على الكروموسوم رقم فنٌل كٌتونٌورٌا مرض وراثً ٌنتج عن طفرة جٌنٌ –337
  18 -د                    16 –ج                        14 -ب               12 –أ 

و على فرض  BbGgعند تزاوج ذكر ذبابة خل مع أنثً كالهما رمادي اللون طبٌعً االجنحة غٌر نقً للصفتٌن  –338
 ناتج تكون :عدم  حدوث عبور فإن النسبة بٌن أفراد الجٌل ال

   3:1 –د        %83 :  %17 –ج        9:3:3:1 -ب                        3:3:1:1-أ 
 هو : GgRrألبوٌن طرازهما الجٌنً  GgRrنسبة ظهور الطراز الجٌنً  –339

 -أ 
16

8
 -ب               

16

4
 -ج                          

16

2
 -د                     

16

1
 

 إنجاب طفل ذكر ذو شعر طبٌعً إذا تزاوج شاب أصلع من فتاة تماثله جٌنٌاً و تخالفه شكلٌاً فإن احتمال  –341

 -أ 
8

1
 -ب                         

8

3
 -ج                   

4

1
  -د               

2

1
 

 الطراز الكروموسومً للخلٌة الجسمٌة لفرد مصاب بمتالزمة إدوارد : –341
  XY+44 –د           XY+45 –ج          XXX+44 -ب                          XXY+44 –أ 

 ؟Bفٌما ٌخص فصائل الدم  التً ٌمكن أن ٌأخذ مها أو ٌعطٌها شخص فصٌلة دمه  أي العبارات التالٌة صحٌحة –342
  Aو ٌعطً  Oٌأخذ من  -ب                                    Oو ٌعطً  ABٌأخذ من  –أ 
 Bو ٌعطً  Oٌأخذ من  –د                                      Oو ٌعطً  Aٌأخذ من  –ج 

  ؟  AaBbRrTtامٌتات للطراز الجٌنً ما عدد أنواع الغ –343
  18 –د                16 –ج                 12 –ب                             8 -أ  

 هو  Bفإن احتمال انجاب طفلة أنثى فصٌلة دمها  Oو فصٌلة دم األب  ABإذا كانت فصٌلة دم األم   -  344
  %75 –د           %50 –ج                   %25 -ب                         %صفر  –أ 

 الطراز الجنسً الذي الٌمكن أن ٌظهر عند اإلنسان : –345
  YO –د                       XO –ج                       XXX -ب              XXY –أ 

  AaBbCCأي من الطرز الجٌنٌة األتٌة ٌعطً التأثٌر نفسه للطراز الجٌنً للون الجلد  –346
 AaBbcc –د      AaBbCc –ج      AABBCc -ب                        AABBcc –أ 

 ماذا ٌسمى الكائن الذي ٌتم إدخال جٌن غرٌب الى الجٌنوم الخاص به ؟ –347
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 وراثٌاً معدل  –مستنسخ                     د  –متلقً                   ج  -طافر                              ب –أ 
غم  50غم كربوهٌدرات و  150ما كمٌة الطاقة بوحدة الكٌلو كالوري التً تحتوٌها وجبة غذائٌة مكونة من  –348

 لٌبٌدات 
 ؟غم من البروتٌنات  200و 
 2600 –د         1850 –ج          1600 -ب                                      1450 –أ 

كٌلو 43.8ٌساوي  ADPإلى  ATPان المجموع الكلً للطاقة النااتجة من تحلل إذا ك ATPكم عدد موالت  -349
 كالوري

  12 –د                                   9 –ج                     6 -ب                 3 –أ 
 جزءماء فً عملٌة البناء الضوئً ؟ 288ما عدد جزٌئات الجلوكوز الناتجة عند تحلل   -351

  48 –د                   24 –ج                 16 –ب                 12 –أ 
 أي التالٌة تحدث فً النظام الضوئً فً التفاعالت الضوئٌة ؟ –351

 ٌمرر الطاقة إلى جزئ كلوروفٌل مجاور bجزئ كلوروفٌل  –أ 
 ألولً فً مركز التفاعل ٌمر الطاقة إلى مستقبل اإللكترونات ا aجزئ كلوروفٌل    –ب 
 فً مركز التفاعل ٌمر الطاقة إلى مستقبل اإللكترونات األولً   bجزئ كلوروفٌل  -ج 
 فً مركز التفاعل ٌمر اإللكترون المنشط إلى مستقبل اإللكترونات األولً  bجزئ كلوروفٌل  -د 

 ً و البلحلقً ما الجزء المسؤول عن إعادة تنشٌط اإللكترونات التً استنفدت طاقتها فً المسار الحلق –352
 الجزٌئات الصبغٌة فً النظام الضوئً الثانً –فً مركز تفاعل النظام الضوئً الثانً       ب  aجزٌئا الكلوروفٌل  –أ 
 الجزٌئات الصبغٌة فً النظام الضوئً األول –سلسلة نقل اإللكترون                             د   -ج 

فً حلقة كالفن إذا كان عدد جزٌئات  RUBPفً مرحلة إعادة تصنٌع  المستخدمة  ATPما عدد جزٌئات ال  –353
 ؟ 24حمض غلٌسرٌن أحادي الفوسفات الناتجة فً الحلقة 

 24 –د                                        12 –ج                         6 –ب                   3 –أ 
 من حلقة كالفن ؟نتجت كناتج نهائً  G3Pجزٌئات من  6كم العدد الكلً لمجموعات الفوسفات فً –354

  36 –د                     18 –ج         12 –ب             6 –أ 
عند تنفٌد نشاط قٌاس أثر بعض العوامل الخارجٌة على معدل البناء الضوئً ما سبب نقصان عدد الفقاعات عند  -355

 إضافة قطع من الثلج فً ماء الحوض ؟
 انخفاض معدل عملٌة البناء الضوئً  –زٌادة تركٌز أكسٌد الكربون  د  –زٌادة معدل التنفس  ج  -دة تركٌز األكسجٌن  بزٌا –أ 

 جزٌئات من الغلوكوز ؟ 4كم عدد جزٌئات الماء الناتجة فً مرحلة التحلل الغالٌكولً عند انشطار  –356
  16 –د                                           8 –ج                4 -ب                2 –أ 

 جزئ من الماء ؟ 48فً سلسلة نقل اإللكترون فً المٌتاكندرٌا كم عدد اإللكترونات الالزمة لتكوٌن  –357
  96 –د                            48 –ج                 24 –ب                       12 –أ 

 به األستٌل فً بداٌة حلقة كربس ؟ما المركب الذي ٌرتبط   -358
 رٌبو لوز ثنائً الفوسفات  –د     CO2 –األكسالو استٌت                ج  -السترٌت                  ب –أ 

 أي التالٌة هو المستقبل النهائً لإللكترونات فً التنفس الالهوائً ؟ -359
 SO4 –األكسجٌن          د  –حمض اللبن                ج  -الكحول اإلثٌلً    ب –أ 

 ٌدخل عملٌة الترجمة ؟ tRNAأي الكودونات المضادة التالٌة ٌوجد على أول حمض نووي  –361
 AGU    -د              UAG –ج             UAC -ب           AUG –أ 

 تشبه الموجودة فً الجٌن ؟tRNA أي الكودونات فً   - 361
  CGC -د         AUA –ج               UAC -ب          AUG –أ 

 بالرٌبوسومفً عملٌة الترجمة ؟  mRNAأي األجزاء سٌعطً األشارة الرتباط  –362
  Eالموقع  –د         Aالموقع  –القبعة                  ج  -الذٌل             ب –أ 

 بواسطة الرٌبوسوم ؟ mRNAبأي اتجاه ٌتم ترجمة شرٌط  –363
جٌنً      الطرف الكربونً     الطرف النٌترو –د       4            1 -ج           5            3 -ب      3         5 –أ 

 15حمض أمٌنً كعدد و  40التً تلزم لعمل سلسلة عدٌد ببتٌد مكونة من  mRNAما عدد الكودونات على  –364
 نوع؟
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  41 –د                 40 –ج                             16 –ب                 15  -أ
فما  النسبة المئوٌة لوجود  Aقاعدة من نوع  50قاعدة نٌتروجنٌة منها  500مكون من  DNAإذا كان جزئ  –365

 ؟ Cالقاعدة  النٌتروجٌنٌة  
  %40 –د                %30 –ج                %20 –ب                            %10 –أ 

 فً آن واحد ؟mRNA راٌبوسوم على شرٌط  20كم عدد سالسل عدٌد الببتٌد الناتجة عند ارتباط  -366
  40 –د               30 –ج                 20 -ب                            10 –أ 

 ما التأثٌر الوراثً الناتج من تأثٌر جٌنٌن معا و ٌنتج حالة وسط فً الطراز الشكلً ؟ -367
 الجٌنات االقاتلة –السٌادة التامة         د  –السٌادة غٌر التامة               ج  -السٌادة المشتركة         ب –أ 

 ٌن ما احتمال أن ٌكونا كالهما أزرق العٌون ؟فرد نقً قررا إنجاب أب و أم كالهما عسلً العٌون غٌر –368

      -أ 
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1
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16

1
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 ما فصٌلة الدم التً ٌمكن نقلها إلى أي شخص دون أن ٌتسبب له مضاعفات مناعٌة ؟ –369

o –أ 
-

o  -ب                       
+

ABج                
+

ABد                                   
-

 

 ؟دون حدوث عبور  RWما عدد أنواع الغامٌتات التً ٌنتجها الفرد ذو الطراز الجٌنً  –371
 16 -د                   8  -ج           4 –ب           2 –أ 

  
  ؟  AaBbCcالجٌنً  ما عدد  أنواع الطرز الشكلٌة الناتجة من عملٌة التلقٌح التجرٌبً لفرد طرازه –371

 4 –د                 8 –ج        16 –ب                                    64 –أ 

 ما عدد ازواج األلٌالت السائدة فً نوع من الدجاج الالزم إلظهاراللون الرزي ؟ - 372

  4 –د             3 –ج                        2   -ب             1 –أ 

  Mو  Hعن المسافة التقدٌرٌة فً خرٌطة الجٌنات بٌن الجٌنٌن اكٌب الجٌنٌة الجدٌدة التً تعبرما نسبة تكرار التر –373

              O    3       M              7          F          4      H           %4 -ب                   %3 –أ 

 %11 –د                   %7 –ج 

ما نسبة الذكور إلى اإلناث عند وجود جٌن ممٌت ومتنحً و مرتبط بالجنس فً اإلنسان عند تزاوج رجل سلٌم  –374

 بامرأة غٌر نقٌة ؟

 3:0 –د         1:1 –ج                             1:2 -ب           2:1   -أ 

سم فما  20طوله  AaBbccز الجٌنً فً نبات ما وجد أن صفة الطول ٌتحكم بها عدد من الجٌنات و الطرا –375

 الطراز الجٌنً الذي ٌعطً طول مختلف ؟

  aaBBcc  -د      AaBbCc  -ج            AAbbcc -ب                      AabbCc –أ 

 تزوج رجل سلٌم من مرض عمى األلوان بامرأة حاملة لهذا المرض فما احتمال إنجاب ذكر مصاب ؟ –376

  %100 –د                     %75 –ج             %50 -ب                 %25 –أ 

 ر من النسل الناتج ألب أصلع و أم طبٌعٌة الشعرلها نفس الطراز الجٌنً ؟عما احتمال انجاب أنثى طبٌعٌة الش -377
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 ؟ABCDEF                   ADCBEF ما نوع الطفرة التالٌة   - 378

 انتقال –انقالب                           د  –تكرار                        ج  -حذف             ب –أ 

دي اللون طبٌعً األجنحة غٌر متماثل الجٌنات و على فرض  ذكر ذبابة فاكهة مع أنثى كالهما رما - تزاوج  عند –379

 عدم حدوث عبور فما النسبة المتوقع ظهورها فً األبناء ؟

 %17  :   %83 –د                1:1 –ج                   3:1 -ب             ;9:3:3  1: 3–أ 

 روموسومات فً خالٌا ثمرة الموز الخالٌة من البدور؟ما نوع الك –381

 ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة -أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة                      ب  -أ 

 رباعٌة المجموعة الكروموسمٌة  –ثالثٌة المجموعة الكروموسومٌة                     د  –ج 

 ب الخالٌا الجسمٌة لمرٌض مصاب بمتالزمة داون ؟ما عدد الكروموسومات الجسمٌة ف –381

  47 –د                        45 –ج                  44 -ب       2 –أ 

و ٌتسبب فً خلل فً تنظٌم  16أي األمراض التالٌة ٌنتج عن طفرة جٌنٌة متنحٌة على الكروموسوم رقم  –382

 االلتهابٌة ؟االستجابة 

 التلٌف الكٌسً  –حمى البحر األبٌض المتوسط     د  –فنٌل كٌتونٌورٌا                   ج  -ب  كرابً             –أ 

 أنتٌربسٌن ؟ – 1 –ما المرض الناتج من نقص بروتٌن ألفا  –383

 اثً انتفاخ الرئة الور –السكر من النوع  األول        ج فنٌل كٌتونٌورٌا    د  -كرابً                        ب –أ 

 أي األٌونات ٌقوم بنقلها بروتٌن خاص من السٌتوبالزم إلى داخل الفجوات الخلوٌة فً نٌات القمح المعدل وراثٌا –384

Cl –ج                       Ca+2 –ب                              +k –أ 
-

 +Na   -د                     

 ؟المفصولة  DNAة الكهربائٌة و التً تمكن من مشاهدة قطع ال ما المادة المستخدمة فً تقنٌة الهجر – 385 

 بٌوزٌن    -برومٌد اإلٌثٌدٌوم                  د  –بٌتا كاروتٌن   ج  -األغار                    ب –أ 

 ماذا ٌسمى الكائن الحى الذي ٌتم إدخال جٌن غرٌب إلى الجٌنوم الخاص به ؟ –386

 طافر –متلقً                  د  –مستنسخ                           ج  -ب   معدل وراثٌا          –أ 

 وٌقوم بقطعها لتكوٌن نهاٌة لزجة ؟ EcoR1علٌها إنزٌم القطع  التالٌة ٌتعرف التتابعانأي  –387

 AAACCT –د    GTCGTT –ج                 TCTAAC –ب                    GAATTC –أ 

زٌئات الماء المتحللة فً التفاعالت الضوئٌة فً عملٌة البناء الضوئً اذا نتج من عملٌة التنفس كم عدد ج –389

 ؟ NADHجزئ  60الخلوي 

  144  -د                       108 -ج                   72 -ب                          36 –أ 



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

38 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 96ستهلك نصف الغلوكوز الناتج من استخدام إذا  إ لوي ,الناتجة من التنفس الخ CO2ما عدد جزٌئات ال  -391

NADPHفً التفاعالت الضوئٌة ؟ 

  48 –د                      36 –ج                    24-ب                      18 –أ 

 تٌة تختزل الهٌدروجٌن فً التفاعالت األتٌة ؟أي من اال –391

 د نواقل اإللكترونات         O2 –ج             H20 –ب                              CO2 –أ 

, فكم ٌكون عدد جزٌئات  48المستخدمة فً المرحلة الثانٌة من حلقة كالفن  ATPإذاكان عدد جزٌئات  –392

 الغلوكوز الناتجة ؟

  4 –د                         8 –ج                               24 -ب             48 –أ 

نٌوكلوتٌدة , فكم عدد الحموض األمٌنٌة     mRNA (36 )إذا علمت أن عدد النٌوكلوتٌدات المستخدمة فً ال  – 393

 التً تم تشفٌرها ؟

 36 –د               13 –ج                         12 -ب                                     11 –أ 

 تعرٌف البالزمٌد ؟ تنطبق على تٌة الأي العبارات اال –394

 حلقDNAً –ٌوجد فً الخالٌا الحٌوانٌة      د  –ٌوجد فً البكتٌرٌا         ج  -ٌحمل جٌنات إضافٌة           ب –أ 

 فً أي موقع فً الرٌبوسوم تتكون الرابطة البببتٌدٌة أثناء بناء البروتٌن ؟ –395

  D –د                     E –ج                     P -ب                  A –أ 

 أي من الشٌفرات األتٌة لها وظٌفة مختلفة فً الترجمة ؟ -396

 ATC –د               ACT –ج               TAC -ب                  ATT –أ 

 له؟ فما الكودون المضاد   DNA( جزءاً من الشٌفرة الوراثٌة فً ال  AGCإذا كان التسلسل التالً )   - 397

  GCU –د            AGC –ج                   UCG -ب                GGA –ا 

  AUG  UUA UGG  AAA UUA  AUG UGAاألتٌةmRNAكم عدد أنواع الحموض األمٌنٌة التً تشفرها  – 398

 7 –د                           6 –ج                                   5  -ب                                      4 –أ 

 ؟ البلهوائً ما مستقبل اإللكترونات النهائً فً عملٌة التنفس الخلوي –399

NADP -ب                             O2 –أ 
+

NAD –ج                    
+

 SO4-2 –د           

 ً المسار االلكترونً البلحلقً ؟جزٌئات ماء ف 6الناجة من تحلل    O2    )و    NADPHكم عدد جزٌئات )  –411

  3NADPH و  6O2 –د   6NADPHو      3O2 –ج    3NADPHو  3O2 -ب    6NADPHو    6O2 –أ 

 %4دهن و %8% كربو هٌدرات  و 11جرام وتحتوي علً  500ما عدد السعرات الحرارٌة  لقطعة كنافة كتلتها  –411

 بروتٌن
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  640 –د                           320 –ج                    110 –ب             64 –أ 

 ؟  TtrrBbو األخر TtRrBbمن تلقٌح نباتٌن طرازهما الجٌنً      TTrrBbما احتمال انتاج افراد طرازهم الجٌنً  -412
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16
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 ما احتمالٌة إصابة احد األبناء بمرض هنتغتون , اذا كان احد الوالدٌن مصابا بهذا المرض ؟ –413

 %25 -د                      %50 –ج                  %75 -ب                     %100 –أ 

 رزي دجاجة رزٌة اللون , ما النسبة المئوٌة لظهور افراد سوداء بٌن افراد الجٌل الناتج ؟لقح دٌك دو لون  –414

 %100 –د                      %75 –ح                     %50 -ب                      25% -أ 

 عند نقل الجهاز من الظبلم للشمس عند قٌاس اثر العوامل التً تؤثر على معدل البناء الضوئً , ما سبب زٌادة الفقاعات415

 زٌادة معدل التنفس  –د      CO2زٌادة تركٌز  –ج       O2زٌادة تركٌز  –أرتغاع درجة الحرارة      ب  –أ 

 ؟ AaBBCcأي من الطرز الجٌنٌة التالٌة ٌعطً التأثٌر نفسه للطراز الجٌنً لصفة لون الشعر فً النسان  –416

  AABbcc –د        AabbCc –ج                    AaBbCC -ب    AabbCc –أ 

 ألي األعراض ٌتم انتاج الرز المعدل وراثٌاً ؟ –417

 عبلج مرض سكٌد –انتاج هرمون النسولٌن  د  –ج     Aعبلج نقص فٌتامٌن  –مقاومة اآلفات               ب  –أ 

 معاد التركٌب ؟ DNAأي األدوات التالٌة تستخدم فً تقانة  – 418

 الهجرة الكهربائٌة –جهاز الطرد المركزي     د  –العبلج الجٌنً            ج  -انزٌمات القطع             ب –أ 

 أطفال ما احتمال أن ٌكون ثبلث أوالد وبنت ؟ 4قررت عائلة انجاب  –411

  –أ 
16
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4
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16
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 , ما عدد جزٌئات الجلوكوز الناتجة ؟ G3Pجزء رٌبولوز ثنائً الفوسفات بواسطة  24اذا تم إعادة بناء  –411

  144 -د                     6 –ج                          5 -ب                4 –أ 

 المستقبل النهائً لئللكترونات فً عملٌة التخمر الكحولً ؟ما  –412

 االٌثانول  –االسٌتالدهٌد     د  –البٌروفٌت                          ج   -ب              +NAD –ا 

 ٌتم معالجة سلسلة عدٌد الببتٌد إلنتاج بروتٌن الهٌموعلوبٌن ؟  كٌف –413

 ارتباط سلسلتٌن أو أكثر معا -الهٌموغلوبٌن                          بتلتف سلسلة عدٌد الببتٌد النتاج  –أ 

 اضافة حمض امٌنً أو اكثر الى احد اطراف السلسلة  –تقسٌم سلسلة عدٌد الببتٌد الى قطعتٌن أو أكثر                   د  –ج 
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الدم اآلتٌة ٌمكن أبنائهم , أي من فصائل تزوج شاب بفتاة , وعند فحص فصائل دمهما تبٌن أنها الٌمكن ان تظهر فً  –414

 أن تكون فصائل 

 AB ,A –د                      A ,O –ج               B ,A -ب                      AB ,O –أ 

 ٌحوي دمه :  Bالشخص الذي دمه  –416

 ال ٌوجد اجسام مضادة و Bانتجٌن من نوع  -ب           Bوٌكون اجسام مضادة من نوع  Aانتجٌن من نوع  –أ 

  Bو اجسام مضادة من نوع  Bانتجٌن من نوع  –د                Aو اجسام مضادة من نوع  Bانتجٌن من نوع  –ج 

 تزوجت امرأة طبٌعٌة ) أبوها مصاب بالتفول ( مع رجل طبٌعً , ما نسبة االبناء المتوقع اصابتهم بالتفول ؟ –417

 %100 –د                 3/4-ج                    1/4 –ب               1/2 –أ 

 كم نوع من الجامٌتات ٌنتج عن عدم انفصال الكروموسومات فً االنقسام المنصف الثانً ؟ –418

    4  -د               3  -ج                                2 -ب          1 –أ 

 ركٌب الكرموسوم مما ٌؤدي الى طفرات جسمٌة سائدة ؟احدى األمراض التالٌة ناتج عن تغٌر فً ت –419

 عسر النمو العضلً –مرض هنتغتون     د  –التلٌف الكٌسً                  ج  -االنٌمٌا المنجلٌة                   ب –أ 

 ؟ 2n+1الطراز الكروموسومً  ٌدلال أي متبلزمة على –421

 إدوارد –داون                د  –تٌرنر               ج  -ب    كلٌنفٌلتر                             –أ 

 قط عادي ؟ 1قط  مانكس :  2ما الطراز الجٌنً لآلبوٌن اذا كان ناتج التزاوج  – 421

  TTX tt  -د            TtXTt –ج               Tt X TT–ب      tt  xTt –ا 

وبٌن   H.G4%مرتبط على نفس الكرموسوم و أن نسبة العبور بٌن    E , T,H,Gإذا علمت ان الجٌنات األربعة  –422

 ما مقدار أكبر تكرار للعبور؟ E , H   1%وبٌن الجٌن  G . T   2%وبٌن   T . E    3%الجٌن 

  5% -د           7% -ج                     10% -ب                 90% -أ 

 ?سطة الرٌبوسوم بوا mRNAبأي اتجاه ٌتم ترجمة شرٌط  –423

 "2            "6 –طرف كربونً          نٌتروجٌنً  د  –ج  "3               "5  -ب         "5              "3  -أ 

 (؟ SCID)  \ما أعراض مرض نقص المناعة المشترك الشدي –424

 مرض انتفاخ الرئة –امٌلٌز د  –ٌم ادٌنوسٌن دي زٌادة أنز –ج  نفص البٌورٌنات فً الجسم –اخٌبلل فً الجهاز العصبً ب  –أ 

 ما التاثٌر الوراثً الناتج من تأثٌر الٌلٌن سائدٌن لصفة ما , وٌظهر أثرهما معا فً الفرد الهجٌن ؟ –425

 سٌادة تامة –تعدد الطراز الكروموسومً   د  –سٌادة غٌر تامة        ج  -سٌادة مشتركة               ب –أ 

 ؟دث االرتباط بالجنس متى ٌح –426

 تأثٌر الفرد  بالهرمونات الجنسٌة –ب         Yو  Xوجود ألٌل على الكرموسومٌن  –أ 
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 ظهور الطراز الشكلً فً اإلناث فقط –و جود الٌل على كرموسوم جنسً            د  –ج 

 ماذا ٌسمى الكائن الذي ٌتم  ادخال جسم غرٌب الى الجٌنوم الخاص به؟ -427

 طافر  –متلقٌاً         د  –مستنسخا                      ج  -ل وراثٌا                  بمعد –أ 

 ما البروتٌن الذي ٌسبب نقصه حدوث فقدان القدرة التدرٌجً للحركة و ضعف فً العضبلت التنفسٌة و عضلة القلب؟ –428

 المٌبلنٌن  –د   انترٌبسٌن  -1 –ألفا  –ج       دٌستروفٌن        -فنٌل أالنٌن                            ب –أ 

 -جمٌع الهرمونات األنٌة ٌؤثر فٌها الثاٌروسٌن ما عدا:  –429

 األنسولٌن –الثاٌروكسٌن   د  –النوراٌبفرٌن         ج  –االٌبنفرٌن             ب  –أ 

المناعٌة المسؤولة عن تنظٌم االستجابة  ما رقم الكروموسوم الذي تحدث فٌه الطفرة الوراثٌة فً بعض الخبلٌا –431

 االلتهابٌة 

 18 –د                          16   -ج               14 -ب                      12 –أ 

 ؟ لقٌة  للبناء الضوئً ول فً العملٌات البلحما الذي ٌعوض اإللكترونات التً ٌفقدها النظام الضوئً اال -431

  NADPH –النظام الضوئً الثانً               د  –السٌتوكرومات            ج  -ب         تحلل الماء    –أ 

 أي من األتٌة ٌتم انتاجه فً المسار اإللكترونات البلحلقً للبناء الضوئً ؟ –432

  ATPو  NADPH  -د                      فقط NADPH –ج           فقط ATP -ب       NADHو  ATP  -أ 

 لكترونات  المتحررة منه تٌة ٌستقبل اإلو البٌروفٌت فً التنفس الخلوي , أي من اال عندما ٌتحلل  الجلوكوز – 433

NAD -ب         NADH –أ 
+

NADP –ج      
+

 NADPHX -د           

 التخمر الكحولً ؟ خٌر فً عملٌةالاكترونات إللاما مستقبل  –434

  NADPH  -د              +NADP –بٌروفٌت         ج  -ب                أسٌتالدهٌد   –أ 

 ؟ CO2أي مراحل التنفس الخلوي التً ٌنتج عنها أول جزئ  –435

 تحوٌل البٌروفٌت إلى استٌل مرافق األنزٌم أ -التحلل الغبلٌكولً        ب -أ 

 سلسلة نقل اإللكترون  –حلقة كربس                          د  –ج 

 ما الكودون المضاد المناسب له ؟ DNA(   جزء من الشٌفرة الوراثٌة فً ال AGCا كان التسلسل التالً) إذ –436

  GUC –د         CGA –ج                  UCG  -ب         AGC –أ 

 ؟ RNAمتى ٌشكل المحفزمكانا الرتباط أنزٌم بلمرة  –437

 إنهاء النسخ  –انهاء الترجمة                د  –ج                      بدء النسخ            -بدء الترجمة        ب –أ 

 أي اآلتٌة ٌعمل كأنزٌم تكوٌن الرابطة الببتٌدٌة خبلل ترجمة الشٌفرة الوراثٌة ؟ –43 8

  pفً الموقع  tRNA -ب                           Aفً الموقع  tRNA  –أ 



 0567833954جوال /                                                العلوم الحٌاتٌة                                  أ . أكرم الزٌناتً  

42 
https://www.facebook.com/Biology.Sciences100/ 

 فً القطعة الكبٌرة من الرٌبوسوم  rRNA –بوسوم          د فً القطعة الصغٌرة من الرٌ rRNA –ج 

 ما نوع الطفرة التً تنتج عن تبادل قطعتٌن  مختلفتٌن بٌن كرموسومٌن غٌر متناظرٌن ؟ –43 9

 انتقال  –انقبلب                   د  –تبادل                ج  -حذف             ب -1أ

 الى ظهور صفة شكلٌة وسطٌة بٌن صفتً األبوٌن ؟ما نوع الوراثة التً تؤدي  –441

 جٌنات متعددة  –االلٌبلت المتعددة     د  –السٌادة غٌر التامة      ج  –وراثة مندلٌة                           ب  –أ 

 ؟ 5%ما نسبة االرتباط بٌن جٌنٌن اذا كانت نسبة تكرار التراكٌب الجٌنبة الجدٌدة  –441

   80%  -د                           90% -ج                           95% -ب                 5%-أ 

 ٌنتج نوعٌن من الغامٌتات التً تحدد الجنس عند األبناء ؟تٌة لكائنات األأي ا –442

 اش ذكر الفر –أنثً األنسان           د  –ذكر الطٌور          ج  -أنثً الطٌور                  ب –أ 

 ما سبب طفرة التعدد الكرموسومً ؟ –443

 طفرة كرموسومٌة        د ارتباط وعبور  –طفرة جٌنٌة                 ج  –ب                 عبور وراثً –أ 

 ما نوع الكرموسوم الجنسً الذي ٌرثه طفل من والده المصاب بالصلع ؟ -444

  X –د                      Y –ج                        b –ب                      +b –أ 

 ما نوع وراثة صفة الطول فً اإلنسان ؟ – 445

 قاتلة  –متأثرة                  د  –متعددة                             ج  -مرتٌطة بالجنس                        ب –أ 

 ٌتوسول الى الرٌبوسوم ؟من السحموض األمٌنٌة أ ي األتٌة ٌعمل على نقل ال – 446

    DNA –د                            rRNA   -ج                 mRNA –ب                                 tRNA –أ 

كالفن كم عدد جزٌئات    حمض غلٌسرٌن أحادي  ولً من حلقةفً المرحلة اال CO2جزٌئا من  12اذا تم تثبٌت  – 447

 الفوسفات الناتج ؟

 24 –د                      18 –ج              12 -ب                                  2 – أ

فً مرحلة تصنٌع المستقبل رٌبولوز ثنائً الفوسفات فً حلقة كالفن كم مرة حدثت  ATPجزيء  24اذا تم استهبلك  – 448

 ؟الحلقة 

   10 -د                    8 –ج                    7 -ب                                    6 –أ 

خبلل حلقة كالفن ما عدد جزٌئات رٌبولوز ثنائً الفوسفات المستقبلة  NADPH( جزئ من  18اذا تم استهبلك )   - 449

 ؟أكسٌد الكربون لثانً 

 20 –د                          16 –ج                                 9 -ب           6 –أ 

 الناتجة ؟ ATPجزئ اٌثانول ما عدد جزٌئات  12خبلل عملٌة التنفس الخلوي لخلٌة خمٌرة نتج  –451

      12 –د               18 –ج                   3 -ب                   6 –أ 
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 لمنسوخ منها ؟ا tRNA( أي من األتٌة ٌمثل ال  ATTGCA)  DNAاذا كان تتابع النٌوكلوتٌدات على ال  –451

  AUUGCA–د      AUUCGA   -ج                             UAACGU –ب                 UAACCU –أ 

 ؟حمضا امٌنٌا  50( البلزمة لتكوٌن بروتٌن مكون من  mRNA (ما عدد النٌوكلوتٌدات المتوقع وجوده على سلسلة  -452

  153 –د          150   -ج                         51 -ب                              50 –أ 

 ( ما احتمال انتاج افراد غٌرممتماثلة الجٌنات للصفتٌن معا ؟ RrTt   X rrttعند لقٌح نباتٌن طرازهما الجٌنً )  –453

  3/4 –د                    1/2 –ج                   1/4  -ب                                1/8 –أ 

 أي اإلخٌبلالت الوراثٌة تظهر فً الشكل المرفق  -454

 متبلزمة كلٌنفلتر -فنٌل كٌتونٌورٌا                     ب –أ 

 متبلزمة داون  –متبلزمة تٌرنر              د  –ج 

 

 B   6و  C و المسافة بٌن A %4و  Cو نسبة تكرار العبور بٌن  B %98و  Aاذا كانت نسبة االرتباط بٌن الجٌن  –455

 سنتٌمرغان ,فما الترتٌب الصحٌح للجٌنات على الكرموسوم ؟

   CAB –د            CBA –ج                         ACB -ب                ABC –أ 

 للون الجلد ٌعطً التأثٌر نفسه للطراز الجٌنً  AabbCCالطراز الجٌنً  –456

  AABBcc  -د        aabbCC –ج        aaBBcc -ب        AaBbCc –أ 

 ما احتمال إنجاب عائلة لولدٌن وبنت واحدة ؟ –457

–أ 
16

1
   -ب                        

16

4
  -ج                      

8

1
–د                    

8

3
 

  Tt Gg XRXrع الغامٌتات التً ٌكونها الطراز الجٌنً ما عدد انوا –458

 2  -د                        4 –ج                           6 -ب                      8 –أ 

 :فما نسبة االرتباط بٌنهما    %10جٌنٌن  على أحد الكرموسومات إذا كانت نسبة تكرار عملٌة العبور بٌن  –459

  90% -د        70% -ج                    60% -ب                        30% -أ 

 فإن الطراز الجٌنً لؤلباء هو : aabbاذا كان الطراز الجٌنً لصفة األبناء  –461

  Aabb X AaBb  -د      aabbXAaBb –ج    Aabb X Aabb  -ب            AabbXaabb  -أ 

 الناتجة ؟ ATPكسجٌن خبلل عملٌة التنفس الخلوي , ما عدد جزٌئات   األ( جزئ من  12) اذا تم استهبلك  –461

  152  -د                          76  -ج           38 -ب          24 –أ 

سفات الى حمض غلٌسرٌن ثنائً والمستخدم لتحوٌل حمض غلٌسرٌن أحادي الف  ATPإذا كان عدد جزٌئات  –462

 ت الغلوكوز الناتجة ؟ما عدد جزٌئا 48الفوسفات 
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  48 –د                      24 -ج              8 –ب                          4 –أ 

( كم عدد جزٌئات الغلوكوز  18الناتجة من حلقات كربس خبلل التنفس الخلوي )  NADHإذا كان عدد جزٌئات ال  –463

 المتفكك ؟

  9 –د                      6 –ج                       3 -ب        1 –أ 

 فً بداٌة عملٌة الترجمة ؟ UACما الموقع فً الؤٌبوسوم  الذي ٌرتبط به الحمض النووي ذو الكودون المضاد   -464

 E –د                       P –ج                      A -ب                       I –أ 

 ؟AUG    UUU  CCG    UAA التالٌة   mRNAالتً تشفرها  ساسلة  ما عدد أنواع الحموض األمٌنٌة –465

   5 –د                               4 –ج                     3 -ب                            2 –أ 

 ؟ زوج وزوجته متشابهان جٌنٌا مختلفان فً الطراز الشكلً للصلع ما احتمال انجاب بنً تحمل جٌنً الصلع –466

  1/8 –د                           1/4 –ج             3/8 –ب                       3/4 –أ 

 أي من األتٌة الٌمكن أن ٌكون والده ؟ Oطفل فصٌلة دمه  –467

  AB –د                     O  -ج              B  -ب                    A –أ 

 اتجة عن جٌن متنحً واحد فقط ؟أي من الحاالت التالٌة ن  -468

 امراة مصابة بفنٌل كٌتونٌورٌا -رجل مصاب بمرض كرابً                            ب - -أ 

 امراة مصابة بالعمى اللونً -رجل مصاب بنزف الدم                                 د -ب

 أي عملٌات نقل الدم التالٌة تعتبر خاطئة ؟ –469

  Aإلى   Oمن  –د             Bالى   ABمن  –ج                      ABإلى  Bمن  -ب    AB إلى  Aمن  –أ 

م و اذانجحت عملٌة نقل الدم من األب الى اال Aو  Bو اثنٌن من األبناء  A   فً احد العائبلت كانت فصٌلة دم  األب  –471

 ؟  بٌنما ال ٌجوز نقل الدم من األم الى األب ما فصٌلة دم األم

  O –د                 B –ج                 A -ب                 AB –أ 

 احدى مصادر الطاقة التالٌة تلعب دورا فً بناء الغبلٌكوجٌن ؟ – 471

  أحماض نووٌة  –الكربوهٌدرات        د           -البروتٌنات         ج  -اللٌبٌدات                      ب –ا 

 ؟  ADP إلى  ATPمول من  2المجموع الكلً للطاقة الناتجة عن تحلل ما  –47 2

 Kcal/mol  14.6 -ب                    Kcal/mol 7.3 –أ 

      Kcal/mol   58.4 –د                 Kcal/mol  29.2 –ج 

 االحلقً ؟ جزئ من الماء فً المسار االلكترونً 12الناتجة من تحلل   O2 / ATPما عدد جزٌئات  –473

  6ATP /12O2 -ب            12ATP /12O2أ 
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 12ATP / 6O2 –د        18ATP / 6O2 –ج 

 مستقبل اإللكترونات األخٌر فً التنفس الهوائً ؟ –474

 األكسجٌن –د                        الماء –ج                ATP -ب                   +NADP –أ 

 ون فً حمض غلٌسرٌن ثنائً الفوسفات ؟ما عدد ذرات الكرب -475

  3 –د                 4 –ج                                        5 -ب                     6 –أ 

المستهلكة فً مرحلة  ATPجزئ فإن عدد جزٌئات  72الكلٌة الناتجة من حلقة كالفن  G3Pإذا كانت عدد جزٌئات  –476

 االختزال ؟

  648 –د               72 –ج                    432 -ب               108 –أ 

 و بنتٌن ؟ ذكور  3قررت عائلة انجاب خمسة اطفال ما احتمال أن ٌكونوا  –477

  3/8 -د                1/4  -ج                 2/32 –ب                    10/32 –أ 

 ؟   9:3:3:1أي التزاوجات التٌة تعطً نسبة   -478

 aaBb X Aabb –د       AaBb X aabb–ج     Aabb X Aabb –ب      AaBb X AaBb –أ 

 ؟ AaRrBbGgعدد الغامٌتات التً ٌنتجها فرد طرازه الجٌنً –479

 32 -د                   16  -ج                   8 –ب                     4 –أ 

  -عن :  نٌمٌا المنجلٌة ناتجمرض اال –481

 جٌنات متنحٌة على الكرموسومات الجسمٌة  –جٌنات متنحٌة على الكرموسومات  الجنسٌة        ب  –أ 

 تغٌر فً عدد الكرموسومات  –جٌنات سائدة على الكرموسومات الجسمٌة         د  –ج 

 فً حلقة كالفن ؟ CO2جزئ  12الناتجة عن تثبٌت  NADHما عدد جزٌئات  –481

  10 –د              20 –ج                   6 -ب              12 –أ 

حموض أمٌنٌة , أحسب عدد القواعد النٌتروجٌنٌة فً  10ت الناتجة من عملٌة الترجمة ٌتكون من إذا كان أحد البروتٌنا -482

mRNAالناضج الخاص به ؟ 

  27 –د              33 –ج                  30 –ب        10 –أ 

 بالررٌبوسوم ؟ mRNAأي األتٌة ٌشكل إشارة الرتباط  –483

  RNAإنزٌم بلمرة  –إزالة االنترونات             د  –إضافة الذٌل         ج  -إضافة القبعة     ب –أ 

من  نوع 14حمض أمٌنً و ٌشترك فٌها  50ٌلزم لبناء سلسلة عدٌد ببتٌد مكونة من  tRNAما أقل عدد من جزٌئات  –484

 حموض األمٌنٌة ؟ال

  7  -د               14 –ج                25 -ب                      50 –أ 

 ذبابة احسب عدد األفراد التً تشبه األبوٌن  ؟ 600و عدد األفراد الكلً  %10إذا علمت أن نسبة العبور  –485
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  540  -د                  45 –ج                        90 -ب                60 –أ 

 احدى األتٌة مسؤول عن بناء االٌبٌنفرٌن ؟486

 التاٌروسٌن   -د         فنٌل أالنٌن  –دٌستروفٌن            ج   -فنٌل أالنٌن هٌدروكسٌلٌز          ب  –أ 

         أي االختبلالت الوراثٌة ٌمثلها الشكل المجاور ؟ – 487

 إدوارد –ب  تٌرنر                    –أ 

 كلٌنفلتر –داون                   د  –ج 

 

 بتأثٌر المجال الكهربائً بشكل أسرع بسبب ؟ DNAقطعة  تهاجر -488

 صغر حجمها و شحنتها السالبة    -صغر حجمها         ب –أ 

 صغر حجمها و شحنتها الموجبة  –شحنتها السالبة    د  –ج 

 ثنائً الكربون هو ؟ كسجٌن ٌتم انتاج مركباال روفٌت فً غٌابمن جزئ الب  CO2عند تحرر جزئ  –489

 NADH   -استالدهٌد        د    -إٌثانول                   ج  -حمض اللبن            ب –أ 

 ما الصفات النوعٌة ؟ –491

 مجموعة من الطرز الشكلٌة المحددة بواسطة زوج من الجٌنات  –أ

 بل ألٌلٌن طراز شكلً واحد محدد من ق –ب 

 طراز شكلً واحد محدد من قبل أكثر من زوج من الجٌنات  –ج 

 مجموعة الصفات التً ٌحملها الفرد  –د 

 سبب الصفة المرتبطة بالجنس ؟ –491

  Xطفرة متنحٌة محمولة على الكرموسوم الجنسً  –أ 

  Yطفرة سائدة محمولة على الكرموسوم الجنسً  -ب

  Yو  Xلكرموسوم الجنسً طفرة متنحٌة محمولة على ا –ج 

 طفرة سائدة محمولة على الكرموسومات الجسمٌة  –د 

 ؟ AaBbCcأي الطرز الجٌنٌة التالٌة تعطً نفس اللون للجلد  –492

  aaBBCc –د        aabbCC –ج     AABBcc -ب      AABbCC –أ 

 ؟ سبب اختبلل تطور جزئ من الهٌكل المحوري فً منطقة الذبل لقطط مانكس –493

 اجتماع جٌنٌن سائدٌن نقٌن        -اجتماع جٌنٌن متنحٌن                                       ب –أ 
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 اجتماع الٌلٌن  سائدٌن محمولٌن على كرموسومات جنسٌة –اجتماع جٌن سائد قاتل و اخر متنحً                 د  –ج 

 العنصر المهم فً الفسفرة التأكسدٌة هو ؟ –494

 الصودٌوم  –األلمونٌوم               د   -الفسفور                  ج  -لحدٌد                                با –أ 

 من أثار تراكم البٌورونات ؟ –495

 مرض التفول  –انتفاخ الرئة الوراثً  د  –مرض سكٌد       ج   -خلل فً عمل الكبد والجهاز العصبً     ب –أ 

محموالن على نفس الكروموسوم و نسبة االرتباط بٌنهما   G ,rفإذا علمت أن الجٌنات  GgRrالجٌنً  فرد طرازه –496

 هً ؟ GR, فاذا حدث عبور فإن نسبة  ظهور الغامٌت  84%

 % 4 –د                    % 8 –ج                %42 -ب                      % 84 –أ 

 نتاج : صبغة بٌتا كاروتٌن مهمة إل –497

  Aفٌتامٌن  –هرمون النمو        د  –هرمون اإلنسولٌن     ج  -أنتٌتربسٌن   ب – 1 –بروتٌن ألفا  –أ 

 عند تحول ثبلث جزٌئات من الغلوكوز  NADHلٌختزل إلى   +NADعدد اإللكترونات التً ٌستقبلها مرافق اإلنزٌم  –498

  18 –د                     90 –ج                           60 -ب                                    30 –أ 

عند تنفٌد نشاط قٌاس أثر بعض العوامل الخارجٌة على معدل البناء الضوئً تزاٌد عدد الفقاعات عند نقل الجهاز من -499

 الظبلم إلى الضوء بسبب؟

 زٌادة تركٌز األكسجٌن  -انخفاض معدل البناء   د  -ج     زٌادة معدل البناء   -زٌادة معدل التنفس                     ب –أ 

 تتبع مراحل دخول جزئ البٌروفٌت من السٌتوسول إلى حشوة المٌتوكندرٌا ؟ –511

 دخول مرافق األنزٌم أ  –إنتاج استٌل مرافق اإلنزٌم أ   CO2إطبلق  – NADHإنتاج  –أ 

 دخول مرافق األنزٌم NADHج إنتا CO2إنطبلق  –إنتاج أستبل مرافق اإلنزٌم أ  –ب 

 إنتاج أستٌل مرافق األنزٌم أ –دخول مرافق اإلنزٌم أ  – NADHإنتاج  – CO2إنطبلق  –ج 

 دخول مرافق األنزٌم أ  -   CO2انطبلق  -NADHإنتاج  –إنتاج استٌل مرافق األنزٌم أ  –د 

 

 اقة الموجودة فً :غم لٌبٌدات تعادل كمٌة الط 16كمٌة الطاقة التً تحصل علٌها من  – 511

 غم كربوهٌدرات40 –غم بروتٌن          د  40 –كربوهٌدرات          ج  16 -غم بروتٌن              ب36-أ

 تنتج خبلٌا النبات غلٌسر الدهٌد  احادي الفوسفات فً : - -512

 ستروما الببلستٌدة –سٌتوسول       د ال –حشوة المٌتاكندرٌا                  ج  -الثاٌبلكوٌد                     ب –أ 

 الجزئ الرابط بٌن حلقة كربس وكالفن هو : –513

  NADH -ثانً اكسٌد الكربون    د –الماء                 ج  -األكسجٌن                            ب –أ 
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  جمٌع المركبات التالٌة ثبلثٌة الكربون باستثناء: -514

 االٌثانول  –حمض اللبن     د  -البٌروفٌت            ج -لفوسفات  بحمض غلٌسرٌن احادي ا –أ 

 على لون البشرة عند االنسان ؟    AaBbCcالطراز الجٌنً الذي له نفس تأثٌر الطراز الجٌنً  -515

 aaBBCC -د           aaBBcc –ج         AaBbCc -ب         Aabbcc –أ 

هائً فً حلقة كالفن فإن عدد جزٌئات الماء التً تم شطرها فً المسار االلكترونً بشكل ن G3Pجزٌئا من  12إذا نتج -516

 البلحلقً هو : 

  32 –د                     12 –ج          72 -ب                       16 –أ 

 -تبدأ حلقة كالفن بمركب عضوي :  -517

 خمض غلٌسرٌن احادي الفوسفات –ثانً أكسٌد الكربون   د  -ت  جرٌبولوز ثنائً الفوسفا -رٌبولوز احادي الفوسفات  ب  -أ 

SO4ٌعتبر  –518
-2

 مستقبل نهائً لئللكترونات فً : 

 التنفس الخلوي البلهوائً   -د التحلل الغبلٌكولً    –التخمر              ج  -التنفس الخلوي الهوائً           ب –أ 

 

 : CO2جزئ  20 مباشر فً حلقة كربس اذا علمت بأن المرحلة انتجت الناتجة بشكل غٌر  ATPعدد جزٌئات  -519

 10 –د                      150 –ج                          110 -ب                  180 –أ 

 الكودون المشفر للحمض األمٌنً تربتوفان ك – 511

  AUG -د           UAG -ج                      UGG -ب                 UGA –أ 

 ترتبط الحموض األمٌنٌة بروابط ببتٌدٌة على فً الموقع : –5 11

  E -بٌن وحدتً الرٌبوسوم       د نغمادات اإل –ج                                 A -ب              P –أ 

 ء ظاهرة عدٌد الرٌبوسوم :سلسلة عدٌد الببتٌد من نفس النوع اثنا  20المستخدمة إلنتاج  mRNAعدد نسخ  – 512

  4 –د                   20 –ج                  1 -ب                         5 –أ 

 احد العملٌات الحٌوٌة الناتجة تحدث فً نواة الخلٌة :  –513

 التخمر اللبنً -ب        التحلل الغبلٌكولً     –النسخ                     ج  -الترجمة                           ب –أ 

 : CO2جزئ   30المستخدمة فً حلقة كالفن اذا تم استهبلك   ATPعدد جزٌئات  –514

   72 –د                 45 –ج                       30 -ب            90 –أ 

  FADH2 جزٌئا 10عدد جزٌئات الجلوكوز المستهلكة فً التنفس الخلوي الهوائً اذا تم انتاج  –515

  15 -د                20 –ج                          5 -ب                             10 –أ 
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  AaBBDDRrعدد أنواع الجامٌتات التً ٌكونها الفرد طرازه الجٌنً  –516

 4 –د                        6 –ج                               1 -ب                       2 –أ 

  AABbRrو األخر AaBbRrعدد انواع الطرز الشكلٌة الناتجة من تزاوج فردٌن ٌحمل احدهما الطراز الجٌنً  –517

  18 –د                    16 –ج                   8 -ب                                      4 –أ 

 ٌوكلوتٌدات األتٌة :بٌن الن DNAبقطع سلسلتً  EcoR1ٌقوم انزٌم القطع  –518

  AA -د          A ,G –ج              A,C -ب                            A ,T –أ 

 هو AABbddو  AABbDdمن ابوٌن طرازهما الجٌنً  AAbbDdاحتمال انتاج التركٌب الجٌنً  –519

  1/16 -د          1/8 –ج                     1/4 -ب                               1/2 –أ 

  Aما احتمال انجابهما لطفل اخر من فصٌلة الدم  B ,  O  ,ABانجب ابوان ثبلث اطفال من فصائل الدم  –521

  1/16 –د                      1/8 –ج        1/2 -ب                         1/4-أ 

 اثناء الكشف عن نوع فصائل الدم فأننا نكشف عن  –521

 نوع األنتجٌنات فً ببلزما العٌنة العٌنة -لعٌنة             ب ألجسام المضادة فً ببلزما نوع ا –أ 

 نوع األنتجٌنات على أغشٌة خبلٌا الدم الحمراء -نوع األجسام المضادة على أغشٌة خبلٌا الدم               د   -ج

 اللون الناتج وجود رٌش أبٌضو رٌش اسوداحتمال ظهور دٌك رزي اللون من تلقٌح دٌك و دجاجة كبلهما رزي  –522

 3/4-د                 1/4 –ج              1/8 –ب                      2/4 –أ 

 

 اختبلل وراثً ناتج عن طفرة جٌنٌة جسمٌة سائدة ؟ -523

 التلٌف الكٌسً  –هنتغتون                  د  –عسر النمو العضلً        ج  -مرض كرابً                ب –أ 

 علما بأنا AAbbو األخر  AaBbألبوٌن  ٌحمل أحدهما الطراز الجٌنً  AaBbاحتمال ظهور فرد طرازه الجٌنً  –524

 محموالن على نفس الكروموسوم وعلى فرض عدم حدوث عملٌة عبور  b و Aلجٌن 

   فرص –د        1/8 –ج                      1/4 –ب                   1/2 –أ 

 : 16محمولة على الكرموسوم رقم اختبلل وراثً ناتج عن طفرة جٌنٌة  – 525

 نزف الدم –كرابً      د  -حمى البحر المتوسط          ج -فنٌل كٌتونٌورٌا           ب –أ 

  ABم المضادة فً ببلزما  دم شخص ذو فصٌلة دم سالج –526

 ال ٌوجد –د                        Bو  A –ج                            B -ب                 A  -أ 

 البوٌضة المخصبة التً ستتطور الى ذكر كلٌنفلتر : – 527

  3n –د                           2n –ج                       2n-1 -ب                     2n+1 –أ 
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 الكروموسومات الجنسٌة متبلزمة ٌنتجمن اخصاب حٌوان منوي طبٌعً لبوٌضة تخلو من  –528

 ذكر طبٌعً  –انثى داون          د  –ذكر كلٌنفلتر                ج  –تٌرنر         ب  –أ 

 الرسم التالً ٌشٌر الى طفرة كروموسومٌة من نوع  -529

 انتقال -انقبلب         د -تكرار   ج -فقد               ب –أ 

 

 

 معاد التركٌب ؟ DNAاجه من خبلل تقنٌة أول بروتٌن تم انت – 531

 بروتٌن دٌستروفٌن –بروتٌن تخثر الدم       د  –هرمون األنسولٌن           ج  -هرمون النمو                     ب –أ 

  DNAال تستخدم فً تقنٌة بصمة ال  –531

 خبلٌا الدم الحمراء –اللعاب             د  – عظام الجثث            ج -الحٌوانات المنوٌة                      ب –أ 

 تراكم البٌورٌنات فً الجسم ٌنتج عنه مرض وراثً ٌدعى : -532

 فنٌل كٌتونٌورٌا  -نقص المناعة المشتركة  د  –ج               انتفاخ الرئة الوراثً  -التلٌف الكٌسً                    ب –أ 

 فة الصلع ألبوٌن متشابهٌن جٌنٌا مختلفٌن شكلٌااحتمال انجاب طفل ذكر ٌظهر ص –533

 النسل 1/8 –د                       النسل 1/4  -النسل               ج 3/8 -ب                      النسل  3/4 –أ 

   tRNAاحد الكودونات المضادة التالٌة ال ٌمكن ان ٌوجد على الحلقة الثانٌة من جزئ ال  –534

    AGU –د             AUU -ج           UAG -ب                            CGA –أ 

 ال تنتج بشكل مباشر فً احد مراحل التنفس الخلوي الهوائً ؟ ATPجزٌئات ال  –535

  من البٌروفٌت الى استٌل مرافق األنزٌم أ -التحلل الغبلٌكولً                    ب –أ 

 سلسلة نقل االلكترون  -د          حلقة كربس                –ج 

 الناتجة فً سلسلة نقل االلكترون للتنفس الخلوي الهوائً   ATPعدد جزٌئات  –536

  32 –د              4 –ج           34 -ب                      38 –أ 

احتمال الحصول على ابن طرازه  فً الحالة النقٌة فأنقاتل  Aو كان الجٌن  AaBbإذا كان الطراز الجٌنً  لؤلبوٌن 537

 ٌكون  AaBBالجٌنً 

   1/8د           1/6 -ج          3/12 -ب                           3/16 –أ 

 ولد أربع اطفال فً مستشفى فً نفس الٌوم , ما احتمال أن ٌكون األطفال ذكوراً ؟ –538

  1/16 –د                  1/8 –ج              1/4 -ب       1/2 –أ 
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 تتطور الى متبلزمة . 18البوٌضة المخصبة التً تحتوي ثبلث نسخ من الكروموسوم رقم  –539

 ذكر طبٌعً –ادواردز           د  –كلٌنفلتر                ج  -داون                                              ب  -أ 

 بب فٌمرض وراثً ٌدعى ٌتس  انتٌتربسٌن – 1-نقص بروتٌن  الفا  -541

   نقص المناعة المشتركة –د                 انتفاخ الرئة  – ج                كرابً   -نزف الدم              ب  – أ 

 51غم كربوهٌدرات و   70علٌها  علً إذا تناول وجبة مكونة من  كمٌة  الطاقة التً سٌحصل  -541

 كٌلو كالوري هً:  غم بروتٌنات بوحدة 100غم لبٌدات و 

 1400 –د          1130 –ج                             1300 –ب                             2300 –أ 

 المباشرة لجزئ غلوكوز فً حركة كربس ؟ ATPعدد جزٌئات  –542

  20 –د              38 –ج             24 -ب      22 –أ 

 الناتجة ATPكون عدد جزٌئات ٌٌن من التنفس الخلوي سجزئ أكسج 12عند استهبلك  -543

  152 –د                    114 –ج                  76 -ب                 38 –أ 

 تعتبر من نواتج تحوٌل البٌروفٌت الى استٌل مرافق األنزٌم أأي من األتٌة  – 544 

  ATP –د      NADH+CO2 –ج          ATP+NADH -ب        CO2+ATP –أ 

 من نواتج التفاعبلت الضوئٌة ) المسار اإللكترونً البلحلقً ( فً عملٌة البناء الضوئً  –545

 ATP + G3P –د      NADH+O2 –ج         فقط ATP -ب         NADPH +ATP –أ 

 و:البلزمة هه O2جزئ ماء من عملٌة التنفس الخلوي الهوائً فإن عدد جزٌئات  24اذا نتج  –546

 24 –د                  18 –ج                               12 -ب                            6 –أ 

 نتٌجة المتصاص الطاقة الضوئٌة هو ًلضوئالجزء القادر على اطبلق الكترونات منشطة فً النظام ا-547

 انواع مختلفة من الصبغات –كترونات أولً     د ج مستقبل ال     aجزٌتا الكلوروفٌل  -مركز التفاعل          ب –أ 

 فً حلقة كالفن هو  CO2جزئ  30عدد جزٌئات الغلوكوز الناتجة من استهبلك  –548

 5 –د             15 –ج                 10 –ب                       20 –أ 

 كولً :واحدة من العبارات التالٌة غٌر صحٌحة حول مرحلة التحلل الغبلٌ -549

 تحدث فً سٌتوسول جمٌع الخبلٌا –ال ٌتطلب وجود األكسجٌن إلنتاج الطاقة                ب  –أ 

 2الناتجة هو  H2Oعدد جزٌئات  –د                      2كناتج كلً  ATPعدد جزٌئات  –ج 

ٌتكون البروتٌن الناتج من  حمض أمٌنً بحٌث 40ٌلزم لعمل سلسلة عدٌد ببتٌد مكونة من  tRNAاقل عدد من ال  –551

 نوعمن الحموض األمٌنٌة هو ؟ 18
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  9 –د                18  -ج                             20 –ب                       40 –أ 

 فإن الكودون المضاد له ؟  DNAجزء من الشٌفرة الوراثٌة فً GCAإذا كان التسلسل التالً   -551

  AGC  -د                     GCA –ج        GCU  -ب               CGU –ا 

 مٌنً الذي ٌتحول الى صبغة المٌبلنٌن فً وجود انزٌم الهٌدركسٌلٌز هو :الحمض اال –552

 ثٌروسٌن  –االنٌن                    د  –فنٌل أالنٌن        ج  -مٌثونٌن  ب –أ 

 ؟ً األ رجنٌن  أي من الكودونات األتٌة ٌشفر الحمض األمٌن –553

  UAA –د                    AUG  -ج              UAG -ب                AGA –أ 

 من خصائص الكودون :  –554

  tRNAٌوجد على شرٌط ال  -ب         ٌمكن ان ٌشفر الحمض األمٌنً الذي ٌشفره كودون –أ 

 ٌدخل فً تركٌبه نٌوكلوتٌد الثاٌمٌن –د   ٌمكن أن ٌشفر أكثر من حمض أمٌنً                       –ج 

 كٌف ٌتم معالجة سلسلة عدٌد الببتٌد إلنتاج بروتٌن الهٌموغلوبٌن ؟ –555

 تقسٌم سلسلة عدٌد الببتٌد الى قطعتٌن أو أكثر  -تلتف سلسلة عدٌد الببتٌد على نفسها             ب –أ 

 اضافة حمض امٌنً أو أكثر لطرفً السلسلة  –د  ارتباط سلسلتٌن أو أكثر معاً                    –ج 

الناتجة  CO2جزٌئات غلوكوز خبلل عملٌة التخمر اللبنً  فما عدد جزٌئات   4اذا استهلكت عضلة فً جسم اإلنسان  –556

 عنها ؟

 صفر  -د                    8 –ج                  4 -ب           24 –أ 

 على الرٌبوسوم إلنتاج عدٌد الببتٌد ؟  mRNAبأي اتجاه ٌتم ترجمة  –557

  "5                 "5  -د        "3            "3 –ج            5               "3 -ب          "3             "5 –أ 

 الناضج من :  mRNAٌتكون جزء ال  –558

 كودونات فقط –سونات و انترونات    د اك –اكسونات وقبعة ودٌل        ج  -اكسونات فقط        ب –أ 

 و األخر AABbCcMMعدد انواع الطرز الجٌنٌة الناتجة فً األبناء من تزاوج فردٌن ٌحمل احدهما الطراز الجٌنً   -559

AaBbCCMm : هو 

  64       32  -ج                 24  -ب                     48 –أ 

 الجٌنٌة ٌعتبر تلقٌحا اختٌارٌا ؟ أحد الطرز التالٌة بٌن الطرز –561

   AABBXAaB –د   AaBbX AaBb –ج            aabbX aabb -ب           aaBb X Aabb –أ 

  -:  AYفً الفئران ٌكون األلٌل   –561

 فً اللون والقتل متنح –د  سائد فً اللون والقتل  – ج  سائد فً اللون ومتنحً فً القتل  -بمتنحً فً اللون و سائد فً القتل   –أ 
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 هو :  AaBbفً األبناء عند تلقٌح أبوٌن طرازهما الجٌنً  AaBbاحتمال ظهور الطراز الجٌنً  –562

  2/16 –د             1/4 -ج             1/8 –ب                1/2أ 

 الغامق جداً هم : لون البشرة التركٌب الجٌنً للشخص ذو –563

  AaBbcc –د                   AaBbCc –ج               AABbCC -ب         AABBCC –أ 

 أوالد  و لكل منهم فصٌلة دم مختلفة وعلٌة تكون فصٌلة دم األبوٌن ؟4تزوج رجل بأمرة و انجبا  –564

  A XB –د       AB X AB –ج     A XAB -ب         O XAB –أ 

 ٌشٌر تخثر الدم خبللفحص فصٌلة الدم الى ان : –565

 خبلٌا الدم الحمراء تحتوي مولدات ضد محددة –ب               الببلزما تحتوي اجسام مضادة – أ

 خبلٌا الدم الحمراء تحمل اجسام مضادة محددة  –الببلزما تحتوي مولدات ضد محددة                د  –ج 

فإن  h+hبدون بقرون طرازها الجٌنً و انثى  h+hفً احد سبلالت الماشٌة عند تزاوج ذكر بقرون طرازه الجٌنً  –566

 النسبة بٌن الذكور تكون ؟

  بدون1بقرون : 2 –د  بدون قرون 1بقرون : 3 -ج           بدون قرون 1بقرون : 1 -بدون قرون   ب 3بقرون و1 –أ 

Bشخص فصٌلة دمه  –567
-
   ما فصائل الدم التً ٌمكن ان ٌأخذ منها   

AB–أ 
+
, B

-
B -ب       

-
 , AB

-
B –ج                   

-
  , B

+
B  -د             

-
   ,    O

-
 

شاب اصلع مصاب بمرض نزف الدم تزوج من فتاة غٌر صلعاء و غٌر مصابة بنزف الدم فانجبا طفل طبٌعً الشعر و 568

 طفلة صلعاء و مصابة بنزف الدم فإن احتمال انجاب ذكر اصلع و مصاب بنزف الدم هو : 

  1/2 -د               3/4 –ج                 3/16 -ب               1/8 –أ 

خلٌة تناسلٌة ذكرٌة لرجل حدث فٌها عدم انفصال لزوج الكروموسومات الجنسٌة . تزوج بفتاة طبٌعٌة فإن احتمال  –569

 انجاب ذكر مصاب بمتبلزمة كلٌنفلتر :

 %100 –د                %50ج                  %25 -ب               %0 –أ 

 الطراز الكروموسومً لذكر مصاب بمتبلزمة ادواردز هو  –571

  xxy +45 –د                xxy+44 –ج              xy+ 45 -ب                      xy+44 –أ 

 

ج بروتٌن ٌؤدي الى خلل فً انتا xمرض وراثً مرتبط بالجنس تسببه طفرة متنحٌة محمولة على الكرموسوم الجنسً  –571

 الدستروفٌن 

 متبلزمة داون –حمى البحر البٌض المتوسط    د  –عسر النمو العضلً            ج  -مرض كرابً             ب –أ 

فإن احتمال تكوٌن الجامٌت  %90مرتبطٌن على نفس الكرموسوم بنسبة   Bو  Tو الجٌن  TtBbأب طرازه الجٌنً  –572

tb  : هو-   
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  %90 –د                          %45 –ج                         %10 -ب            %5 –ا 

 مرتبطان على نفس الكروموسوم bوAوعلى فرض ان الجٌنٌن    (  AaBbخلٌة جنسٌة تحمل الطراز الجٌنً )  –573

 ( AB7.5%  .Ab42.5%   .Ab42.5% . ab7.5%دخلت فً عملٌة انقسام منصف و كونت أربع غامٌتات كما ٌلً ) 

 فإن المسافة بٌن هذٌن الجٌنٌن بالسنتمرغان : 

 15 –د             7.5 –ج               85 -ب           42.5 –أ 

فإن عدد الكروموسومات فً  19اذا كان عدد الكروموسومات الجسمٌة فً الحٌوان المنوي الطبٌعً ألحد الثدٌات هو  –574

 الخلٌة الجسمٌة هو

  20 –د              19 –ج                     40 -ب             38 –أ 

   M       5        A      6      B     8     C    4بٌن الجٌنٌن    أكبر نسبة عبور فً خرٌطة الجٌنات المجاورة  – 575

D 

 B و C –د                       Mو A –ج             Cو D -ب                            Dو  M –أ 

 تنفصل الوحدة البنائٌة الصغٌرة عن الوحدة البنائٌة الكبٌرة للراٌبوسوم اثناء عملٌة بناء البروتٌن فً مرحلة  –576

 االنهاء –االستطالة           د  –النسخ                                   ج  -ب                      البدء –أ 

 لوراثٌة األتٌة تنتج عن طفرة جٌنٌة متنحٌة جسمٌةكاحدى االختبلالت ا –577

 متبلزمة داون  –عسر النمو العضلً      د  –متبلزمة كلٌنفلتر           ج  –مرض كرابً               ب  –أ 

 A D C B E F G M              A B C D E F GMالطفرة التً ٌشٌر الٌها الشكل المجاور   -578

 انتقال             د انقبلب  –تكرار                  ج  -ب                حدف         –أ 

 ألي األغراض ٌتم انتاج الرز المعدل وراثٌا ؟ –579

 عبلج مرض سكٌد  –انتاج هرمون النمو  د  –فً حاالت العشى اللٌلً    ج  Aعبلج نقص فٌتامٌن  -مقاومة اآلفات   ب –أ 

ل جٌن فعال فً خبلٌا المرٌض وٌكون قادر على تشفٌر البروتٌن أو أألنزٌم المفقود كبدٌل من تقانة ٌتم فٌها ادخا –581

 استخدام األدوٌة أو الجراحة:

 الهندسة الوراثٌة  –د       DNAبصمة  -العبلج الجٌنً            ب -الهجرة األلكترونٌة             ب  -أ 

 ,غم لٌبٌدات  100غم كربوهٌدرات و  150اذا تناول وجبة غذائٌة مكونة من  كمٌة الطاقة التً سٌحصل علٌها معٌن – 581 

 غم بروتٌنات بوحدة الكٌلو كالوري :  50

    1450 –د           1700 –ج                     7100 -ب             4520 –أ 

 أقل كمٌة طاقة تنتج من تفكك ك –582

 غم بروتٌن      6 -ب                               غم بروتٌن           1غم دهون و  2 –أ 

 غم دهون 3 –د                                 غم بروتٌن  3غم كربوهٌدرات و 2 –ج 
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 فً مركز التفاعل قادرعلى اطبلق الكترونات منشطة بسبب: aٌكون جزء كلوروفٌل  -583

 تٌنات وظٌفٌةهما ببروارتباط -التعرض المباشر للضوء        ب –أ 

 طاقتهما العالٌة  –و جود مستقبل الكترونً  أولً           د  –ج 

 من : +Hفً التفاعبلت الضوئٌة ٌتم ضخ  –584

 تجوٌف الثاٌبلكوٌد إلى الستروما عبر مضخات بروتٌنٌة –أ 

 ATPالستروما الى تجوٌف الثاٌبلكوٌد عبرانزٌم بناء  –ب 

 دعبر مضخات بروتٌنٌةالستروما الع تجوٌف الثاٌبلكوٌ -ج

  ATPالحٌز بٌن الغشائً الى تجوٌف الثاٌبلكوٌد عبر انزٌم  –د 

البلزمة العادة انتاج الرٌبولوز ثنائً  G3Pعدد جزٌئات  ADPجزئ  18فً مرحلة االختزال تنتج  فً حلقة كالفن  –585

 الفوسفات ؟

  15 –د                             9 –ج                        3 -ب                 18 –أ 

 فً حلقة كالفن من أختزال مركب : +NADPٌنتج مركب  –586

 حمض غلٌسرٌن احادي الفوسفات -حمض غلٌسرٌن ثنائً الفوسفات                   ب –أ 

 رٌبولوز ثنائً الفوسفات –غلٌسر ألدهٌد أحادي الفوسفات                    د  –د 

 الناتجة من التفاعبلت الضوئٌة  ATP, عدد جزٌئات  24الناتجة بشكل كلً   G3Pفن عدد جزٌئات فً حلقة كال –587

  54 –د                         36  -ج                24 -ب                        18 –أ 

Hعدد البروتٌنات  , جزء أكسجٌن   12فً التفاعبلت الضوئٌة ٌنتج  –588
+

NADPل البلزمة الختزا 
+

 

  48 –د                    36 –ج                        24 –ب                                12 –أ 

 المركب الذي ٌمثل الهٌكل لكربونً لكل المركبات العضوٌة؟ - 589

 جلوكوز ال –غلٌسر الدهٌد احادي الفوسفات   د  –رٌبولوز ثنائً الفوسفات         ج  –ب        CO2 –أ 

 ضوئٌةبلأي من المركبات التالٌة ٌسهم فً تثبٌت ثانً أكسٌد الكربون فً التفاعبلت ال –591

 حمض البٌروفٌت  –د                           ADP –ج         NADPH –ب            الماء    –أ 

تم تثبٌتها فً  أسٌد الكربون التً ت ثانًالكترون عدد جزٌئا 48النظام الضوئً نتج من تحلل الماء فً ثاٌبلكوٌدات  -591

 التفاعبلت البلضوئٌة  

  48 –د                                 36 –ج                             24 -ب     12 –أ 

 فً الخبلٌا الحٌة   G3Pتكون جزٌئات   -592

 بلكوٌد و السٌتوسولالثاٌ -الستروما و الغرانا                                  ب –أ 
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 السٌتوسول و الغرانا  –الستروما و السٌتوسول                           د  –ج 

 مستقبل اإللكترونات الخٌر فً التخمر اللبنً  ؟ –593

 األسٌتالدهٌد  –البٌروفٌت                د  –األكسجٌن       ج  –ب     +NADP –أ 

الكلٌة   ATPفإن عدد جزٌئات  CO2جزٌئات  6ى استٌل مرافق األنزٌم أ  ٌنتج فً مرحلة تحوٌل البٌروفٌت ال –594

 النااتجة من نفس المرحلة

  18 –د                      24 –ج                  12-صفر                     ب –أ 

 أي من المراحل األتٌة ال تحدث فً غٌاب األكسجٌن  -595

 جمٌع ما سبق   -سلسلة نقل اإللكترون  د  –حلقة كربس  ج  -ب    -تٌل مرافق األنزٌم أ تحوٌل البٌروفٌت الى أس –أ 

فً سلسلة نقل اإللكترون من المستخدم  NADHجزٌئات ماء  عدد جزٌئات  8فً مرحلة التحلل الغبلٌكولً تنتج  –596

 جمٌع المراحل ؟

  80 –د                   60 –ج                     40 -ب                             20 –أ 

 فً عملٌة تسمى :   ATPتستخدم طاقة اإللكترون النتاج  -597

 الفسفرة التأكسدٌة –االختزال              د –األكسدة                            ج   -االختزال                             ب –أ 

 -تهدف عملٌة التخمر اللبنً الى :  –598

NADإعادة انتاج  –ب                         NADHانتاج  –أ 
+

 انتاج ثانً اكسٌد الكربون –د       ADPانتاج  –ج      

 جزٌئات الغلوكوز الناتجة من عملٌة بناء ضوئً تم فٌها لنصف الناتجة من استهبلك فطر الخمٌرة  ATPعدد جزٌئات  –599

 جزئ ثانً أكسٌد الكربون ؟ 30تثبٌت 

  20 –د         15 –ج           10 -ب                5 –أ 

 فً عملٌة تخمر كحولً فإن عدد جزٌئات األسٌتالدهٌد المتكونة فً نفس المرحلة  CO2جزئ  12إذا نتج  -611

  48 –د       24 –ج                     12   -ب        6 –أ 

 جزٌئات تتمثل الشٌفرة فً تسلسل النٌوكلوتٌدات فً -611

  الناقل Trna  -د         ناضج MRNA –ج           أولً MRNA –ب                    DNA –أ 

 ٌساوي Gعدد ال   %30فٌها  Aنٌوكلوتٌد  النسبة المؤوٌة ل  600مكونة من  DNAقطعة  – 612 

  180 –د                  120 –ج                          60 -ب           30 –أ 

  16حمض امٌنً بحٌث ٌتكون البروتٌن الناتج من  50التً تلزم لعمل سلسلة مكونة من  Trnaما عدد جزٌئات ال  –613

 حمض أمٌنً ؟

   50 –د       30 –ج                     16 -ب                   20 –أ 
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 الحمض النووي الذي ٌشكل قالبا لصنع البروتٌن  –614

 الناقل  tRNA –د                  الناضج mRNA –ج               األولً  mRNA –ب         DNA–أ 

 فإن الكودون المضاد المناسب  DNAعلى سلسلة  ACGإذا كانت الثبلثٌة األتٌة   –615

  "ACG 3 "5  -د     "ACG 5 "3 –ج    "UGC 3 "5 –ب     "UGC 5 "3 –أ 

 : tRNAتحمل على جزٌئات  ال ٌمكن أن أحد الثبلثٌات األتٌة –616

  UCG –د             AUU –ج         UGA –ب         AUG –أ 

 األولً عند  mRNAفً سلسلة  Gٌتم اضافة نٌوكلوتٌد  –617

  5بداٌة السلسلة عند  -د     3عند بداٌة السلسلة  -ب      5عند نهاٌة السلسلة   –ب                  3نهاٌة سلسلة  –ا 

 حتمال انجاب طفل ذكر لعائلة لدٌها ثبلث أوالد هو ا –618

  %100 –د          %75  -ج                  % 50 –ب                    %25 –أ 

 هو   AABbRr و األخر aaBbRrعدد أنواع الطرز الجٌنٌة الناتجة من فردٌن احداهما طرازه الجٌنً  –619

  16 –د                  9  -ج        6 -ب       4 –أ 

 فً السٌادة التامة ال ٌزٌد عدد الطرز الشكلٌة للصفة الواحدة عن  –611

 أربعة طرز  –ثبلث طرز       د  –طرازان           ج  -طراز واحد          ب –أ 

 فً الحاالت الوراثٌة األتٌة  1:2:1تنشأ النسبة  –611

 الصفات المرتبطة بالجنس  –الصفات المتأثرة  بالجنس      د  –المتعددة         ج  األلٌبلت -التامة          بغٌر السٌادة  –أ 

 فً ببلزما دم الشخص تكون فصٌلة دمه   Bو Aعند و جود األجسام المضادة  –612

  O –د          AB  -ج              B  -ب              A -أ 

 ٌحدث تفاعل التخثر فً حالة اجتماع :  –613

 مولد الضد فً دم المستقبل  مع الجسم المضاد له فً دم المعطً –أ 

 مولد الضد فً دم المعطً مع الجٌم المضاد له فً دم المستقبل –ب 

 الجسم المضاد فٌدم المعطً مع مولد الضد فً جسم المستقبل  –ج 

 الجسم المضاد فً دم المعطً مع الجسم المضاد فً ببلزما دم المستقبل  –د 

 

 ا تزاوج فردان مصابان بمرض هنتٌغتون بصورة غٌر نقٌة فراد الحٌة الى المٌتة ؟إذ – 614

  1:1 –د                3:1 –ج               1:3 –ب             1:2 –أ 
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فإن الطراز  AaBbDdً للون البشرة من امرأة طرازها الجٌن AaBbddت زوج رجل طرازه الجٌنً للون البشرة  – 615

 ي ٌعطً اغمقلون بشرة متوقع ظهوره ؟الجٌنً الذ

  AABBDD –د          AaBBDd –ج        AabbDD –ب              AABbdd–أ 

 كروموسوم جسمً التركٌب الكروموسومً لخلٌة منقار الذكر 12بوٌضة انثى طٌور تحتوي على  -616

  ZZ+20 –د         ZZ+24 –ج            ZZ+10 -ب         ZZ+12 –ا 

 سلٌم من عسر النمو العضلً شعره طبٌعً ؟ الطراز الكروموسومً لشاب -617

X -أ 
r
bY            ب-Y X

r
B+        ج– bb+XRY                    دb+b+X

R
Y 

 هو AaBb و األخر  aaBBألبوٌن أحدهما طرازه الجٌنً  AaBbاحتمال ظهور طفل ذكر طرازه الجٌنً   -618

 -أ 
2

1
 -ب                        

4

1
 -ج                   

8

1
 صفر  -د                       

 إذا اجرى تلقٌح بٌن دٌك رزي و دجاجة سوداء فإن احتمال انتاج افراد بٌضاء هو  – 619

أ 
4

1
 -ب                            

2

1
 -ج                 

8

1
 صفر –د                       

 اذا كانت األبناء الناتجة من تلقٌح نباتً الساعة الرابعة كلها زهرٌة فإن طراز األبوٌن  – 621

 أبٌض   Xزهري  –د         ضأبٌ Xأحمر  –ج             زهري Xأحمر  -ب            زهريXزهري  –أ 

 ؟  ATPما سبب كفاءة المٌتا كندرٌون فً انتاج كمٌة كبٌرة من الطاقة من  – 621

 أ األعراف التً تساعد على وجود الكثٌر من سبلسل نقل اإللكترون 

 قدرة المٌتاكندرٌون على التضاعف الذاتً –ب 

  و رٌبوسومات فً حشوة المٌتاكندرٌون RNAو  DNAوجود  –ج 

 الستروما الغنٌة باإلنزٌمات  –د 

 ( ما احتمال انتاج افراد متماثلة الجٌنات للصفتٌن معاً  rrTt   XRrTtعند تلقٌح نباتٌن طرازهما الجٌنً )  –622

 -ا 
2

1
 -ب                    

4

3
 -ج                      

4

1
-د                     

16

1
 

ما احتمال انتاج نباتات بازٌبلء طوٌلة الساق من تزاوج نباتٌن كبلهما طوٌل أرجوانً األزهار املس البدور على فرض  –623

 أن من بٌن الجٌل الناتج نبات قصٌر أبٌض ؟

 -أ 
16

1
 -ب                

8

1
 -ج                    

4

1
 -د                      

4

3
 

 أي من العبارات األتٌة صحٌحة فٌما ٌتعلق فً سلسلة نقل اإللكترون ؟ – 624

 للمٌتاكندرٌا داخلً تشكل سبلسل نقل اإللكترون جزءا من  غشاء الثاٌبلكوٌد ات و جزءا من الغشاء ال –أ 
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 هً مجرد مرحلة من مراحل كل من التنفس الخلوي الهوائً و البناء الضوئً  –ب

 هً مرحلة ٌتم من خبللها انتاج الطاقة بشكل غٌر مباشر و تتم فً التنفس الخلوي فقط  –ج 

 هى احدى طرق انتاج الطاقة الكٌمٌائٌة التً تحدث حصرا فً المسار اإللكترونً البل حلقً  –د 

 626و  625باالستعانة بالشكل المجاور أجب عن الفقرات 

 فً الشكل  1ماذا ٌشٌر الشكل رقم  -625

 مركز تفاعل النظام الضوئً األول  -مركز تفاعل النظام الضوئً الثانً           ب –أ 

 بروتٌن ناقل لئللكترونات –مستقبل األلكترونات األولً                 د  –ج 

 لعبارات األتٌة صحٌحة فٌما ٌتعلق بالرسم أي من ا – 626

 تتحرر اإللكترونات فً هذا المسار من النظام الضوئً الثانً و تستهلك فً انتاج الطاقة -أ 

 تتحرر اإللكترونات فً هذا المسار من النظام الضوئً األول و تستهلك فً انتاج الطاقة  –ب 

 الضوئً الثانً و تستهلك طاقتها فً انتاج الطاقةتتحرر اإللكترونات فً هذا المسار من النظام  –ج 

 تتحرر اإللكترونات فً هذا المسار من النظام الضوئً األول و تستهلك طاقتها فً انتاج الطاقة  –د 

اذا تزوجت امرأة تركٌبها الجٌنً خلٌط بالنسبة لمرض عمى األلوان من رجل سلٌم من المرض فغن احتماالت ٌظهر  – 627

 ؟على ابنائها 

 جمٌع اإلناث حاملة للمرض -جمٌع األبناء الذكور مصابة           ب  -أ 

 ٌظهر المرض على نصف الذكور –نصف اإلناث مصابة                      د  –ج 

 ما العبارة الصحٌحة فٌما ٌتعلق فً مرض كرابً ؟ – 628

 لٌاف المٌلٌنٌة ٌتسبب فً عدم تكوٌن األ 16مرض طفرة متنحٌة على الكرموسوم رقم  –أ 

 ٌمنع تكوٌن انزٌم الهٌدروكسٌلٌز   12مرض طفرة متنحٌة على الكروموسوم رقم  –ب 

 ٌسبب تدمٌر األغلفة المٌلٌنٌة  14مرض طفرة متنحٌة على الكروموسوم رقم  – -ج 

 تمنع تكوٌن بروتٌن الدستروفٌن  12مرض طفرة متنحٌة على الكرموسوم رقم  –د 

و األخر صغٌر األوراق طرفً األزهار ظهرت  Bو محوري األزهار  Aنباتٌن احدهما كبٌر األوراق فً تزاوج بٌن  – 629

 ؟ Bو الجٌن  Aالنتائج األتٌة ما نسبة ارتباط جٌن 

 %92ب                       %16 –أ 

 %94 –د                      %84 -ج

 

الصلع سلٌمة من نزف الدم اذا كان والد الشاب ذو  تزوج شاب اصلع مصاب بنزف الدم من فتاة تظهر صفة – 631

 شعرطبٌعً ووالد الفتاة مصاب بنزف الدم أي الطرز الجٌنٌة التظهرفً النسل الناتج ؟

 

 صغٌر طرفً 420 كبٌر محوري    420

 صغٌر محوري 80 كبٌر طرفً 80
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X -أ 
H

Ybb                    ب-  X
H

Yb+b+        ج– X
h
Yb+b            د- X

h
X

h
bb  

 ما مصدر الزٌادة فً كتلة النبات ؟ – 631

 الماء وسكر الجلوكوز      -ثانً أكسٌد الكربون                                             بالماء و  –أ 

 ثانً أكسٌد الكربون  –االمبلح و األسمدة التً ٌتم امتصاصها من التربة                   د  –ج 

 ً البلحلقً ؟من األتٌة ٌعتبر المستقبل النهائً لئللكترونات فً المسار االلكترون أي – 632

NADPأنزٌم مختزل  -األكسجٌن    ب –أ 
+

NADP –جزٌئات الكلوروفٌل فً مركز تفاعل النظام الضوئً األول  د  –ج   
-

 

 ؟ نفصالً الثانًالكم نوعا من الغامٌتات ٌنتج عن طفرة عدم انفصال الكروماتٌدات الشقٌقة فً الطور ا – 633

  4 –د                             2 –ج                3 -ب        1 –أ 

و طوٌل الجناح  Gعند اجراء تلقٌح لذكر دروسوفٌبل رمادي اللون طوٌل الجناح غٌر متماثل الجٌنات ) اللون الرمادي  – 634

T  سائدان على األسود قصٌر الجناح و كان الجٌنT  وg  محموالن على نفس الكروموسوم  وعلى فرص عدم حدوث عبورما

 التً تعبر عن النسل الناتج ؟ العبارة

 رمادي طوٌل  %75قصٌر :  أسود %25 -رمادي طوٌل                     ب50أسود قصٌر :  %50  -أ 

 رمادي قصٌر %50أسود طوٌل :  %50 –د  أسود طوٌل  %25رمادي طوٌل :  %25:  رمادي قصٌر%25 :% أسود قصٌر 25-ج 

 حلل فً الستوسول ؟الناضج من الت  mRNAكٌف تتم حماٌة 635

 إزالة االكسونات و اضافة الذٌل  –اضافة القبعة و إزالة االنترونات                   ب  –أ 

 إضافة نٌوكلوتٌد الغوانٌن فً بداٌة السلسلة  –اضافة القبعة و اضافة الدٌل                د  –ج 

ما الطراز الجٌنً األغمق و  aaBbCCن فتاة طرازها الجٌنً م AaBbCCتزوج رجل طرازه الجٌنً بالنسبة للون البشرة  – 636

 فً األبناء ؟ هالمتوقع ظهور

 AABBCC –د         aaBBCC –ج       AaBBCC -ب         AaBbCC–أ 

 ضوئٌة ؟بماذا تختلف التفاعبلت الضوئٌة عن اال – 637

  NADPHو ATPتحدث فً الستروما حٌث ٌتم انتاج  –أ 

 ATPالثاٌبلكوٌات  حٌث ٌتم استهبلك ال تحدث فً غشاء –ب 

  CO2تحدث فً الستروما منتجة غاز  –ج 

  G3Pإلنتاج  NADPHتحدث فً الستروما حٌث ٌتم أكسدة  –د 

 أي من الصفات الوراثٌة األتٌة تحمل جٌناتها على الكروموسومات الجسمٌة  – 638

 نزف الدم –ل       د مرض التفو –الصلع     ج  -مرض عسر النمو العضلً      ب –أ 
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وضعت سعاد و التً تحمل مرض نزف الدم طفلها األول فً المستشفى وكأجراء روتٌنً تم اجراء فحص لتحدٌد  – 639

و ان زوجها ٌستطٌع استقبال الدم من  Oفصٌلة دمها فكانت النتٌجة كما هو موضح فً الشكل اذا علمت أن والدها فصٌلة دمه 

  Anti –A           Anti – B؟     Bمال أن ٌكون طفلهما ذكر مصاب بنزف الدم فصٌلة دمه جمٌع الفصائل ما احت

 -أ 
2

1
 -ب       

8

1
 -ج         

4

1
 -د       

16

1
 

 انتٌترٌبسٌن  ما المرض الذي ٌعالجه ؟ – 1 –اج حلٌب ٌحتوي انزٌم الفا ٌتم انتاج اغنام معدلة وراثٌا قادرة على انت – 641

 نقص المناعة المشترك الشدٌد –انتفاخ الرئة الوراثً        ج  –الفٌنٌل كٌتونٌورٌا        ج  –التلٌف الكٌسً           ب  –أ 

 ء فً المسار البلحلقً ( جزئ ما 12الناتجة من تحلل )  NADPHاحسب عدد جزٌئات األكسجٌن و  – 641

  NADPH 6 أكسجٌن /  3 -ب                        NADPH 12أكسجٌن /  6 –أ 

  NADPH 6   /أكسجٌن  6  -د                   NADPH 12  أكسجٌن    / 12 –ج 

 ز ؟جزئ جلوكو 2جزٌئات ثانً  ألكسٌد الكربون لكل  4أي من مراحل التنفس الخلوي الهوائً تنتج  – 642

 التحول الى استٌل مرافق األنزٌم أ و حلقة كربس –د   التحول الى استٌل مرافق األنزٌم أ –ج  التحلل الغبلٌكولً   -كربس   بحلقة  –أ 

 فً النسل الناتج ؟ 1:2:1إلى ماذا تشٌر النسبة  – 643

 ارتباط جٌنات   -د         سٌادة تامة             –سٌادة مشتركة       ج   -جٌنات قاتلة          ب  -أ 

التخمر  ماهً الثانٌة  مساريتبدأ عملٌة التخمر بالتحلل الغبلٌكولً ثم ٌدخل البٌروفٌت الى المرحلة الثانٌة وهً  – 644

 الصحٌحة الخاصة بهذه العملٌة ؟

 فً السٌتوسول و ٌتم احدى مسارى التخمر فٌحشوة المٌتاكندرٌا .  ATPٌتم انتاج   -أ 

NADفً مرحلة التحلل الغبلٌكولً و تحدث المرحلة الثانٌة بهدف انتاج  ATPانتاج ٌتم  –ب 
+

  

   NADHفً مرحلة التحلل الغبلٌكولً و تحدث المرحلة الثانٌة بهدف انتاج   ATPٌتم انتاج  –ج 

 فً هذه المرحلة اٌضاً  ATPوٌتم انتاج  +NADتحدث المرحلة الثانٌة بهدف انتاج  –د 

 لجة سلسلة عدٌد الببتٌد تقسٌم السلسلة الى قطعتٌن أو أكثر . أي من التٌة ٌعتبر مثاال على ذلك ؟من طرق معا -645

 البروتٌنات السكرٌة  –مٌوغلوبٌن          د  –هٌموغلوبٌن      ج   -األنسولٌن                                ب –أ 

  mRNA AUG CCG GAU UGG GAG CCU UGAعدد أنواع الحموض األمٌنٌة التً تنتجها سلسلة  – 646

  7 –د                   5 –ج          6 -ب                   4 –أ 

 (648و )  (647باالستعانة بالشكل أجب عن السئلة )

 اذا كان تسلسل النٌوكلوتٌدا ت على السبلسل المشاركة 

 فً بناء البروتٌن كما هو مبٌن 

 

 

 1 – UGG      CGA     AGA     

2 – ACC      GCU      UCU     

3 – ACC        GCT       TCT     
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 (  من الٌمٌن الى الٌسار ظ3( )   2( ) 1ماذا تمثل السبلسل )  – 647

 tRNA  - DNA  . mRNA –ب         mRNA -     DNA –tRNA –أ 

 tRNA  m RNA – DNA –د      mRNA   -  DNA – tRNA –ج 

 استعن فً الجدول  فً ص  ما هو الترتٌب الصحٌح فً سلسلة عدٌد الببتٌد الناتجة   - 648

 أرجنٌن    تربتو فان  -أرجنٌن    -ٌن        بثربون -االنٌن     –سٌرٌن  –أ 

 أرجنٌن  –أرجنٌن  -تربتوفان   –سٌرٌن     د  -االنٌن    –ثربونٌن  –ج 

 حدث تزاوج بٌن فأرٌن فأنتجت األفراد بالصفات و  – 649

 األعداد األتٌة  ما نوع الوراثة ؟ 

 طول الشعر و اللون جٌنات قاتلة –أ 

 مة و لون الشعر جٌنات قاتلةطول الشعر سٌادة تا –ب 

 طول الشعر جٌنات قاتلة و لون الشعر سٌادة غٌر تامة –ج 

 طول الشعر جٌنات قاتلة و لون الشعر سٌادة تامة  –د 

 "الى ماذا ٌؤدي اخصاب بوٌضة تحتوي على مجموعتٌن كروموسومٌتٌن بغامٌت ذكري طبٌعً -651

 ( 4nانتاج فرد تحتوي  اربع مجموعات كروموسومٌة )  -ب       انتاج فرد تحوى خبلٌاه زٌادة فً كروموسوم  –أ 

 انتاج فرد تحوى خبلٌاه ثبلث نسخ من الكروموسومات  -(   د  3nانتاج فرد تحوى خبلٌاه ثبلث مجموعات كروموسومٌة  )  –ج 

 ند كل من الذكور و اإلناث ؟ما نوع الوراثة التً تفسر ترجمة الطرز الجٌنٌة غٌر المتماثلة الى طرز شكلٌة مختلفة ع –651

 الصفات المتأثرة   -السٌادة المشتركة       د  –الصفات المرتبطة بالجنس      ج  –السٌادة التامة          ب  –أ 

 العضلٌة عند نقص األكسجٌن الوارد  الٌها من الدم ؟الخبلٌا   تقوم به ما نواتج التخمر الذي –652

  2ATPثانً أكسٌد الكربون و اإلٌثانول و   –ب           2ATPاللبن و  ثانً أكسٌد الكربون و حمض –أ 

 ثانً اكسٌد الكربون و اإلٌثانول   -د                               2ATPحمض اللبن و  –ج 

 مرات ؟ 3) بصورة مباشرة( الناتجة من تكرار حلقة كربس   ATPما المجموع الكلً للطاقة الناتجة من تحلل جزٌئات  -653

 Kcal/mo 7.3 –د      Kcal/mo 43.8-ج        21.9Kcal/mol–ب       Kcal/mol 14.6 –أ 

( سائد على A) الملساء  و جٌن البدور( t( سائد على قصٌر الساق)  Tإذا كان طول الساق فً نبات البازٌبلء )  – 654

 جٌل األول كما فً الجدول . ما الطرز الشكلٌة لؤلبوٌن ؟لبعض أفراد الالمجعد حصل تزاوج بٌن نبتتٌن فظهر الطرز الجٌنٌة  

 أ كبل األبوٌن طوٌل الساق غٌر نقً  

 مجعد قصٌر الساق أملس xطوٌل الساق نقً  –ب 

 قصٌرالساق مجعد xطوٌل الساق أملس غٌرنقً  –ج 

 فئران طوٌلة الشعر 6

 لونها أصفر

لونها  فئران طوٌلة الشعر 3

 رمادي

فئران قصٌرة الشعر  2

 لونها أصفر

فأر قصٌر الشعر لونها  1

 رمادي

 

 الجامٌتات                         

   TTAA  

  TTaa   

 ttAA    

ttaa     
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 ال ٌمكن تحدٌد ذلك –د 

 بالمرض ؟ ب ذكر مصاب اذا كان احد الوالدٌن مصابا بهذا المرض , ما احتمال انجا -655

 -أ 
2

1
 -ب        

16

1
 -ج                

4

1
 -د                

8

1
    

 ما هى الكودونات التً لٌس لها كودونات مضادة ؟ – 656

 UGA UAA UAG –د  ACU- AUU –AUG–ج   ACU – AUU – AUC –ب     UGA – UAA –AUG –أ 

 أي الشكال التالٌة ٌوضح أثر شدة الضوء على معدل البناء الضوئً ؟ – 657

 

 

   -د      -ج    -ب     -أ 

 ما االتجاه الذي تبدأ به عملٌة النسخ؟ DNAبسلسلة  RNAبارتباط انزٌم البلمرة    mRNAتبدا عملٌة نسخ شرٌط   -658

 الطرف الكربونً        النٌتروجٌنً –من المحفز الى كودون األنهاء د  –ج     "5            "3 –ب     "3           "5 –أ 

  -أي المركبات التالٌة تحوي كمٌة أكبر من الطاقة :  – 659

 غم بروتٌن 7  -غم لٌبٌدات    د  2غم بروتٌن و  3  -غم لٌبٌدات      ج  4 -غم كربوهٌدرات       ب 5 –أ 

 المستقبل األخٌر لؤللكترونات فً عملٌة التنفس الخلوي فً بكتٌرٌا الكزاز هو ك -661

SO4 –ب          الماء –أ 
NADP –ج        2-

+
 األكسجٌن  –د          

 ؟ CO2أي مراحل التنفس الخلوي التً ٌتم فٌها انتاج  – 661

 التحلل الغبلٌكولً و حلقة كربس  -و حلقة كربس      ب   ٌم أ تحوٌل البٌروفٌت الى أستٌل مرافق األنز –أ 

 التحلل الغبلٌكولً و سلسلة نقل اإللكترون  –حلة كربس و سلسلة نقل اإللكترون            د  –ج 

 فإن العبارة الصحٌحة  G3Pجزٌئات   6اذا كان الناتج الكلً لحلقة كالفن   - 662

 عدد جزٌئات الغلوكوز الناتجة هو اثنان فقط -ب              CO2جزء  12ٌتم تثبٌت  –أ 

 RUBPجزئ  12ٌتم اعادة انتاج  –د       NADPHجزٌئات  6ٌتم استهبلك  –ج 

 قررت عائلة إنجاب طفلٌن ما احتمال أن ٌكون أحدهما ولد و األخر بنت ؟ – 663

  1/2 -د       1/4 –ج       1/8 –ب        3/4 –أ 

 إن الكودون المضاد له :ف DNA(  جزء من الشٌفرة الوراثٌة فً  ACGتسلسل األتً ) إذا كان ال – 664

  GCA  -د          ACG  -ج            UGC  -ب       TGC  -أ 

 ؟   mRNAبأي اتجاه ٌبدأ ترجمة  شرٌط  – 665
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 "3              "5 –لنٌتروجٌنً             د الطرف ا -الطرف الكربونً                 ج  -ب             "5          "3 –أ 

( أي الطرز الجٌنٌة االتٌة ال تظهر فً GgRrحصل تلقٌح اختٌاري لنبات بازٌبلء أحمر األزهار أخضر القرون )  – 666

 أفراد النسل الناتج ؟

  Ggrr –د         ggRR –ج        ggrr –ب            GgRr –أ 

Oسطح خلٌة دم حمراء لشخص فصٌلة دمه  عدد األنتجٌنات على -667
+

  : 

  3 –د             2 –ج                       1 -صفر                 ب –أ 

 جمٌع النسب األتٌة تظهر فً أكثر من نوع من أنواع الوراثة ما عداك  - 668

  1:1 –د                                   3:1 -ج                %100 -ب       2:1 –أ 

 -ما مصٌر اإللكترونات التً تغادر النظام الضوئً الثانً :   - 669

 فقط  ATPتلزم إلنتاج  -تعود إلى النظاام الضوئً الذي انطلقت منه                ب –أ 

  NADPHالى  +NADPتستخدم لتحوٌل  –تحلل الماء                              د  –ج 

 و الكاروتٌنات موجات الضوء : b ,Aكلوروفٌل تمتص أصباغ  – 671

 الحمراء و الزرقاء و تعكس الخضراء –الحمراء و الخضراء و تعكس الزرقاء           ب  –أ 

 الخضراء و الزرقاء و تعكس الحمراء –الحمراء و فوق البنفسجٌة و تعكس الخضراء      د  –ج 

 فس الهوائً  ؟أي المعادالت التالٌة صحٌحة بالنسبة للتن – 671

 6CO2+6H2O            + 6O2 C6H12O6   طاقة +       –أ 

 6O2 +      C6H12O6                6H2O   +6CO2 +طاقة          -ب 

6CO2 +  6 O2 +      طاقة +       C6H12O6+ 6H2O  ج-  

 6H2O  +C6H12O6طاقة   +              6O2 +6CO2 –د 

 جاب طفل ذكر مصاب بمرض هنتغتون ألبوٌن أحداهما سلٌم من المرض و الخر مصاب؟ما احتمال ان – 672

    –أ 
2

1
 -ب                 

8

1
  –ج             

3

1
–د       

4

1
 

 نٌة األتٌة للون الجلد فً النسان ٌعطً الطراز الشكلً األفتح :أحد الطرز الجٌ – 673

  AaBBDd –د        AaBbDd –ج      AaBbDD -ب         AABBDd –أ 

من خبلل دراستك لنشاط أثر العوامل البٌئٌة على معدل البناء الضوئً أي من األتٌة ٌعد دلٌبل على كمٌة ومعدل البناء  – 674

 الضوئً  ؟
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 إنتاج الهٌدروجٌن  –إنتاج  األكسجٌن      د  –إنتاج الماء      ج  -ج غاز ثانً أكسٌد الكربون      بانتا  –ا 

 أح األتٌة صحٌحا بالنسبة لمتبلزمة ادوارد : – 675

  21ٌتكون نتٌجة ثبلث مجموعات من الكروموسوم رقم  –أ 

  XXYطرازه الكروموسومً ٌمكن أن ٌكون   –ب 

  18لمنوي الذي ٌنتجه نسختٌن من الكروموسوم رقم ٌحتوي الحٌوان ا –ج 

  18تحتوي البوٌضة المخصبة المنتجة له على نسختٌن من الكروموسوم رقم  –د 

 كسالو اسٌتٌت ؟ما عدد درات الكربون فً مركب  اال  - 676

 6 –د          5 –ج                       4 -ب        2 –أ 

 ب بمرض عسر النمو العضلً التدرٌجًالطراز الجٌنً لشخص مصا -677

  mm –د         XmY -ج        XmYM -ب          XMXm -أ 

 ال تبدأ عملٌة النسخ إال عند : – 678

 ارتباط عوامل النسخ بالمحفز  –عن بعضهما البعض   ب   DNAانفصال كامل لشرٌطً  –أ 

 القالب  DNAترونات من شرٌط إزالة اإلن –د           mRNAفً  "5إزالة القبعة عن  –ج 

 أي من االتً ال ٌلزم  لحدوث لعملٌة الترجمة :  – 679

  tRNA –راٌبوسومات       ج  –ج         mRNA –ب          DNA –أ 

 توجد بروتٌنات فً سلسلة نقل اإللكترون تعمل كمضخات للبروتونات حٌث تقوم بضخها من :  – 681

 الستوسول  إلى حشوة المٌتاكندرٌا –وة المٌتوكندرٌا          ب الحٌز بٌن الغشائً إلى حش –أ 

 حشوة المٌتاكندرٌا إلى السٌتوسول  –حشوة المٌتاكندرٌا إلى الحٌز بٌن الغشائً          د  –ج 

فإن عدد أنواع الطرز الجٌنٌة و عدد    CACR Bb  X CACRBBإذا حصل التزاوج اآلتً بٌن الطرز الجٌنٌة   – 681

 ز الشكلٌة على التوالً  كالطر

   6 , 4  -د       8 , 4 -ج        6 , 3 –ب       8 ,3 –أ 

( مرتبطان على نفس الكروموسوم فإن الجامٌتات الناتجة  Ab  (( حٌث   AaBbإذا كان لدٌك الطراز الجٌنً )  – 682

  %80ونسبتها تكون  كا آلتً إذا علمت أن نسبة االرتباط بٌن الجٌنٌن 

  %80  ,  (ab , AB  )%20(  Ab , aB)  -ب  AB ,  %40ab  ,%20Ab ,  %40Ab 20% -أ 

 AB %40  ,%20ab  ,%40aB, %20Ab  –د       %80  ( ,Ab  ,AB   )%20(   ab , aB)  –ج 

 خلل وراثً سببه طفرة جٌنٌة متنحٌة ٌؤدي إلى خلل فً انتاج ٌروتٌن معٌن فً بعض الخبلٌا المناعٌة :  – 683 

 فنٌل كٌتونٌورٌا  –حمى البحر المتوسط    د   -مرض كرابً  ج  -عسر النمو العضلً       ب –أ 
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 جزٌئات غلوكوز هو:  3الناتجة فً نهاٌة التنفس الخلوي من حلقة كربس عند تحلل   ATPعدد جزٌئات  – 684

   72 -د              54 –ج               36 -ب                20 –أ 

 الحمض النووي  الذي ٌعمل على ربط الحموض األمٌنٌة فً سلسلة عدٌد الببتٌد أثناء عملٌة الترجمة هو :   -  685

  rRNA –د        tRNA –ج           mRNA -ب                 DNA –أ 

 أحد الكودونات األتٌة ال ٌوقف عملٌة الترجمة :   - 686

  UAG  -ب          UGA –ب                  UCA -ب            UAA –أ 

 جمٌع الحموض األمٌنٌة  األتٌة تشفر بأكثر من كودون ما عدا :  – 687

 غلوتامٌن  –فنٌل االنٌن             د  –الغبلٌسٌن                    ج  -التربتوفان                    ب –أ 

 ؟  AMPكلٌا إلى  ATPمن مول  3ما المجموع الكلً للطاقة الناتجة من تحلل   - 688

  43.8 –د                    85.4  -ج            54.8 –ب          58.4 –أ 

  -تحدث عملٌة البناء الضوئً فً :   - 689

 الستروما و الراٌبوسومات   -الثاٌبلكوٌد فقط                             ب –أ 

 الستروما و الغشاء الداخلً للببلستٌدات  –د  الثاٌبلكوٌدات  و الستروما              –ج 

 أي العبارات التٌة صحٌحة بالنسبة لحلقة كالفن ؟ – 691

NADPو   ATPتحتاج  –ب      CO2تحتاج للضوء و  –أ 
+

 تحدث فً الستروما –ناتجها النهائً غلوكوز   د  –ج     

  -ج عنها : إلى عملٌة التخمر فإنه  ٌنتمن الغلوكوز دخل جزٌئٌن إذا  – 691

 2CO2و  2ATP –د   حمض اللبن 4كحول و  4 –ج   4CO2و    +NAD 4و  ATP 4 –ب   حمض اللبن  4و  4CO2    –أ 

 أحد التسلسبلت التالٌة ٌعتبر كودون مضادا :   - 692

 ACU  -د            AUC   -ج           CCC -ب            AUU –أ 

 نسً للحٌوان المنوي لدى الطٌور ؟ما الطراز الكروموسومً الج – 693

  Z  -د          W –ج                               ZWب        ZZ  -أ 

 A      2         C       5          D        8            B(  على الكروموسوم  المجاور ؟  Bو  Aما نسبة ارتباط الجٌنٌن )  – 694

    92% –د     85% -ج      8%  -ب     15% -أ 

 ( ؟ 4nمم تنتج حالة التعدد الكروموسومً الرباعً )  – 695

 الزٌغوت إلى خلٌتٌن فً الطور النهائً لبلنقسام المنصف عدم انقسام سٌتوببلزم  –أ 

 عدم انقسام الزاٌغوت إلى خلٌتٌن فً الطور النهائً لبلنقسام  المتساوي  –ب
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 أثناء االنقسام المنصفعدم انفصال جمٌع الكروموسومات   -ج 

 تلقٌح بوٌضة من حٌوان منوي حدث فً احداهما عدم انفصال  –د 

 A     B    C       D   E    F                 A   C    B       D   E   F     ما نوع الطفرة الموضحة فً الشكل ؟    - 696

 انقبلب                               د إضافة  –ج           فقد             -انتقال                        ب –أ 

  -الصفات النوعٌة :   - 697

         طراز شكلً محدد بألٌل واحد       –أ 

 طراز شكلً محدد بأكثر من زوج من الجٌنات  –ب    

   ا تدرٌجً على الطراز الشكلًصفة وراثٌة أثره –ج 

 لمسؤول عنها محمول على الكروموسوم الجنسً ٌمكن أن تكون زوج الجٌنات ا –د 

 الموز الخالً من البدور الذي نتناوله مثاال على : – 698  

 4n -د             3n –ج                2n -ب            1n –أ 

 -كٌلو كالوري / غم فإنها نتجت من :  61  المنتجة  إذا كانت كمٌة الطاقة –699

 غم لٌبٌدات 6غم بروتٌن و  4 –غم لٌبٌدات      ب 6 وغم كربوهٌدرات   4 –أ 

 غم لٌبٌدات2غم كربوهٌدرات و  2غم بروتٌن و  10 –غم بروتٌن            د 6غم لٌبٌدات و 4 –ج 

 كٌلو كالوري / مول فإنها نتجت من تحلل: 58,4إذا كان المجموع الكلً للطاقة هى  -711

  AMPالى   ATPن مول م 4 -ب    ADPإلى  ATPمول من  4 –أ 

  AMPالى  ATPمول من 6 –د       AMPالى  ADPمول من  4 –ج 

 من نواتج التفاعبلت الضوئٌة فً عملٌة البناء الضوئً ؟ – 711

 وجلوكوز   NADPH –د     ATP , NADH –ج           و جلكوز   ATP -ب    NADPH , ATP –ا 

 الضوئً :مصدر الزٌادة فً النبات فً عملٌة البناء  –712

 CO2 +O2 –د       H2O –ج       CO2 –ب                           O2 –أ 

 فً عملٌة التنفس الخلوي فً مرحلة :  ATPٌنتج معظم جزٌئات  – 713

 تكوٌن أستٌل مرافق االنزٌم أ –سلسلة نقل اإللكترون    د  –حلقة كربس             ج  –التحلل الغبلٌكولً         ب  –أ 

 احد األتٌة قادرة على إطبلق الكترونات منشطة : – 714

 ) أ +ب (  -د    bجزٌئٌن كلوروفٌل  –مستقبل الكترونً أولً     ج  -ب   -جزٌئٌن كلوروفٌل أ  –أ 

 :ما عدا  من ممٌزات المسار اإللكترونً الحلقً فً التفاعبلت الضوئٌة   - 715

   ATP , NADPHٌشارك النظام الضوئً األول وٌنتج  -فقط          ب  ATPٌشارك  النظام الضوئً األول وٌنتج  –أ 
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 فقط ATPال ٌتم تعوٌض اإللكترونات وٌنتج  –ال ٌتم تعوٌض اإللكترونات و ال ٌوجد مستقبل لبللكترونات أخٌر       د  –ج 

 جزٌئات جلوكوز فً حلقة كالفن فأي الجمل صحٌحة : 6إذا نتجت  – 716

 كلً  G3Pجزئ   60نتجت  -تستخدم إلنتاج راٌبولوز ثنائً الفوسفات   ب G3Pمن  جزئ 72أستهلك  –أ 

 جزيء راٌبولوز ثنائً الفوسفات  36لزم للعملٌة  –تستخدم إلنتاج راٌبولوز ثنائً الفوسفات    د  G3Pجزئ  72 –ج 

 -ربونات الصودٌوم هو : فً تجربة العوامل الخارجٌة المؤثرة فً معدل البناء الضوئً , أهمٌة استخدام بٌك717

 غذاء لنمو الطحالب  –د     PHلرفع  –مصدر لغاز ثانً أكسٌد الكربون     ج  -أ مصدر لغاز األكسجٌن     ب

 أي الجمل األتٌة صحٌحة ألثر شدة الضوء أو الحرارة فً معدل البناء الضوئً لنبات االلودٌا  – 718

 بنقصان درجة الحرارة ٌزداد عدد فقاعات األكسجٌن –فقاعات األكسجٌن   ب بزٌادة شدة اإلضاءة لحد معٌن ٌزداد عدد  –أ 

 بزٌادة شدة الضوء تقل عدد فقاعات األكسجٌن  –بزٌادة درجة الحرارة بشكل عام تزداد عدد فقاعات األكسجٌن    د  –ج 

 فً مرحلة التحلل الغبلٌكولً هى:جزٌئات جلوكوز فً التنفس الهوائً فإن عدد جزٌئات الماء الناتجة  3   عند تحلل – 719

 جزٌئات   3 –جزٌئات       د  -6 –جزئ         ج  12 -جزئ         ب 18 –أ 

 :  SO4-2تشٌر الجملة مستقبل اإللكترونات النهائً  – 711

 قٌام بكتٌرٌا الكزاز بعملٌة تنفس هوائً  -قٌام بكتٌرٌا الكزاز بعملٌة التخمر اللبنً          ب –أ 

 قٌام بكتٌرٌا الكزاز بعملٌة التنفس البلهوائً  –قٌام بكتٌرٌا  الكزاز بعملٌة تخمر كحولً        د  –ج 

 احدي الجمل األتٌة لٌس من خصائص الكودون :  – 711

 ٌمكن أن ٌشفر أكثر من حمض أمٌنً  -ٌتكون من ثبلث نٌوكلوتٌدات     ب –أ 

 كن أن ٌشفر الحمض األمٌنً الذي ٌشفره كودون أخرٌم –ٌرتبط مع الكودون المضاد          د  –ج 

 أول حمض أمٌنً ٌبنى فً سلسلة عدٌد الببتٌد هو :  – 712

 مٌثونٌن    –فالٌن              د  –االنٌن          ج   -غبلٌسٌن        ب –أ 

 بروابط mRNAمع الكودون المتمم على tRNA ٌرتبط الكودون المضاد فً ال  – 713

 أٌونٌة   -هٌدروجٌنٌة        د  –نٌتروجٌنٌة         ج  –دٌة           ب ببتٌ –أ 

 الحمض األمٌنً الذي ٌشفر فً كودون واحد فقط :  – 714

 االنٌن  –سٌرٌن      د  –فالٌن          ج  –أ تربتو فان        ب 

تٌب النٌوكلوتٌدات المتممة لشرٌط ( فإن تر UUA – AGC – UAU)  tRNAإذا كانت الكودونات المضادة على  – 715

DNA : المنسوخة منه تكون 

  AAT- TCG-ATA –د  AAU –UCG AUA –ج   AAU – AGC – AUA –ب   TTA – AGC – TAT –أ 

 الحمض النووي الذي ٌعمل على ربط الحموض األمٌنٌة بروابط ببتٌدٌة اثناء عملٌة الترجمة : – 716
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  tRNA –د             rRNA –ج         mRNA-ب         DNAأ 

  AUG UUU AUG AAA UAGاألتٌة :  mRNAكم عدد أنواع الحموض األمٌنٌة التً تشفرها سلسلة  – 717

  5 –د                   4 –ج                     3 -ب                       2 –أ 

 :هو  TtRRDdعدد أنواع الجامٌتات الناتجة عن الطراز الجٌنً  – 718

  16 –د                       8 –ج          4 -ب           2 –أ 

 باستثناء : AaBBCcجمٌع أنواع الجامٌتات التالٌة تنتج عن الطراز الجٌنً  – 719

  abc –د                aBC –ج         ABc -ب                aBc –أ 

 ت هو : احتمال إنجاب عائلة لثبلث أطفال ولدان و بن – 721

   –أ 
8

1
   -ب                  

4

1
–ج          

8

3
–د            

8

6
 

 هو :   TtRRMmمع    TtRrMmعدد أنواع الطرز الجٌنٌة الناتجة من تزاوج  – 721

  64 –د                18 – ج             27 -ب      32 –أ 

(فان  Mm( أملس البدور ) Tt( طوٌل الساق )  Ppعند اجراء تلقٌح بٌن نباتً بازٌبلء كبلهما ارجوانً األزهار ) – 722

 احتمالظهور نباتات ارجوانٌة قصٌرة ملساء هو : 

–أ 
64

9
 -ب            

64

27
–ج                          

64

3
  –د               

64

1
 

 Anti A  Ant – B  AntI RHصحٌحة على الشخص الذي ٌظهر فحص دمه فً الشكل المجاور: أي الجمل األتٌة – 723

  +B+ , ABٌمكن أن ٌعطً  +B –أ 

   -B- ,AB- B+ , ABٌمكن أن ٌعطً  +B  -ب 

  +B- , AB- , B+ , AB ٌأخذٌمكن أن  +B –ج 

 فقط   +B-  , Bٌمكن أن ٌأخذ  +B –د 

 عدم قدرة الجٌنات على انتاج انزٌم هٌدروكسٌلٌز ٌتسبب فً مرض ك – 724

 عسر النمو العضلً –حمى البحر األبٌض المتوسط        د  –فنٌل كٌتونٌورٌا        ج  – كرابً       ب –أ 

 ور ٌشٌر إلى الطفرة : الرسم المجا – 725

 انقبلب –انتقال      د  –تضاعف     ج  –فقد  ب  –أ 

 -التركٌب الكروموسومً للحٌوان المنوي عند اإلنسان هو :  – 726

  Xزوج جسمً و   22-د    yزوج جسمً و 22 –ج   Xكروموسوم جسمً و  22 –ب    XYزوج جسمً و  22 –أ 
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مرتبطان على نفس الكرموسوم (و على فرض  Aو B)  AaBbطرازهما الجٌنً  عند إجراء تهجٌن بٌن حٌوانٌن – 727

 هو :  aabbعدم حدوث عبور فإن احتمال ظهور الطراز 

  –أ 
2

1
ب        

4

1
 1/8  -ج        

8

1
–د         

16

1
 

 ن التالٌة تحدد جنس األبناء :واحدة م – 728

 انثى دبابة الخل  –انثى الطٌور            د  –انثى االنسان         ج  -ذكر الطٌور            ب –أ 

فإن الطراز  AB( و كانت فصٌلة دم األم  A%25 , AB%25 , B%50إذا كانت فصائل الدم لعائلة ما و نسبها )  – 729

  الجٌنً لفصٌلة دم األب هً :

I -أ 
B

i                           ب- I
A
I
A

I -ج            
A

i           د- I
B

I
B

 

  ABفصٌلة الدم أي الجمل األتٌة تشٌر إلى  – 731

  Bو  Aٌوجد أجسام مضادة  -ال ٌوجد أي نوع من  األنتجٌنات       ب –أ 

 Aاد و جسم مض Aٌوجد انتجٌن  –د          Bو انتجٌن  Aٌوجد أنتجٌن  –ج 

 احد األمراض األتٌة تسبب انحبلل و تدمٌر الخبلٌا العصبٌة و الجهاز العصبً : – 731

 حمى البحر األبٌض المتوسط  –كرابً         د  –هنتغغتون           ج  -شلل الطفال       ب –أ 

 احد الطرز الجٌنٌة للطول فً اإلنسان هو األطول : – 732

  AABBDd –د        aaBbDd  -ج          AaBBdd -ب             AABBdd –أ 

مرتبطان على نفس الكروموسوم و نسبة االرتباط  Grلصفتٌن مرتبطتٌن و الجٌنان  GgRrفرد طرازه الجٌنً  – 733

 :  grفان نسبة انتاج جامٌت  94%

  94% -د                  47% -ج                    3% -ب         6% -أ 

و  C , B %96وكانت نسبة االرتباط  بٌن   C , D %12وبٌن  %3هى A,Cكانت نسبة العبور بٌن الجٌنٌن إذا  – 734

 هى :  A ,Dفان المسافة بٌن  B , D  %92بٌن 

 سنتمورغان  7 –سنتمورغان      د  8 –سنتمورغان       ج  12 -سنتمورغان                        ب 15 –أ 

حدهما مقاومة للمٌكروبات و ثماره صغٌرة و األخر ثماره كبٌرة فأراد جمع الصفات الجٌدة  و انتاج لدى باحث نباتٌن ا – 735

 نٌات جدٌد مقاوم وثماره كبٌرة فأي الطرق األتٌة أفضل :

 معاد التركٌب   DNAتكنولوجٌا  –االستنساخ الجٌنً       د  –تكنولوجٌا تعطٌل الجٌنات       ج  –ب     DNAبصمة  –أ 

حصل زلزال فً منطقة ما , وراح ضحٌته الكثٌر من الناس فوجد طفل واراد والده التعرف علٌة و لكن مبلمح وجه و  – 736

 جسمه مشوهه  , فأي الطرق األتٌة تساعده بذلك ؟

 كٌبمعاد التر  DNAتكنولوجٌا  –االستنساخ الجسدي      د  –تكنولوجٌا تعطٌل الجٌنات     ج   -ب       DNAبصمة  –أ 

  EcoR1أي الخٌارات األتٌة تنطبق على انزٌم القطع  – 737
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  cو Aبٌن نٌوكلوتٌد  DNAو ٌقطع سلسلتً  GTTAACعلى التتابع  ٌتعرف –أ 

  Gو  , Aبٌن نٌوكلوتٌد DNAو ٌقطع سلسلتً  GAATTCٌتعرف على التتابع  –ب 

  Aو   Aبٌن نٌوكلوتٌد  DNAوٌقطع سلسلتً  GAATTCٌتعرف على التتابع   -ج 

  Gو  Tبٌن نٌوكلوتٌد  DNAوٌقطع سلسلتً  GAATTCٌتعرف على التتابع  -د 

 أي الجمل األتٌة صحٌحة فٌما ٌتعلق بالهجرة الكهربائٌة : - 738

 سالبة الشجنة بتجاه القطب الموجب بتأثٌر المجال الكهربً DNAتتحرك قطع  –أ 

 بتأثٌر المجال الكهربًموجبة الشحنة باتجاه القطب الموجب  DNAقطع  ٌتحرك–ب 

 جاه القطب الموجب اكبر حجما كانت أسرع فً الحركة بات DNAكلما كانت قطع   -ج 

 تستخدم هذه التقنٌة فً انتاج  هرمونات كهرمون النمو  –د 
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 الزٌناتًأ. أكرم         ٌار من متعددــــــــلة االختـــــإجابة أسئ                          

 الفقرة رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة
رمز 
 اإلجابة

 رمز اإلجابة لفقرة

 د 77 ب 58 ج 39 ج 21 ج 1

 د 78 ب 59 د 41 د 21 ج 2

 ج 79 أ 61 ب 41 أ 22 د 3

 ب 81 ج 61 ب 42 ب 23 ب 4

 ب 81 ب 62 ج 43 د 24 أ 5

 د 82 د 63 ج 44 ج 25 ج 6

 ب 83 د 64 ب 45 أ 26 ج 7

 د 84 د 65 ب 46 ج 27 د 8

 ج 85 ج 66 ج 47 أ 28 ب 9

 ج 86 أ 67 د 48 ج 29 ج 11

 ج 87 أ 68 د 49 ب 31 ب 11

 ج 88 أ 69 ج 51 أ 31 د 12

 ب 89 أ 71 د 51 ج 32 ب 13

 ج 91 ج 71 د 52 أ 33 د 14

 ج 91 أ 72 ب 53 ج 34 د 15

 أ 92 ج 73 ج 54 ج 35 د 16

 ب 93 د 74 ج 55 ج 36 ب 17

 ج 94 د 75 أ 56 ب 37 ب 18

 ب 95 ج 76 ج 57 ج 38 د 19

 الفقرة رمز االجابة الفقرة رمز االجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة
رمز 
 االجابة

 رمز االجابة الفقرة
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 ج 181 ج 159 ج 138 ج 117 د 96

 ج 181 ب 161 ج 139 د 118 ج 97

 أ 182 ب 161 أ 141 ب 119 د 98

 أ 183 أ 162 ج 141 ج 121 ب 99

 د 184 ب 163 د 142 ج 121 ج 111

 د 185 ب 164 ب 143 د 122 أ 111

 ب 186 د 165 أ 144 ج 123 ج 112

 ج 187 ب 166 ب 145 أ 124 ب 113

 ج 188 ج 167 د 146 ب 125 ب 114

 ج 189 ب 168 ب 147 ب 126 ب 115

 د 191 ب 169 أ 148 أ 127 أ 116

 د 191 ب 171 ب 149 أ 128 أ 117

 أ 192 د 171 ج 151 د 129 ب 118

 أ 193 ج 172 د 151 ج 131 أ 119

 أ 194 ب 173 د 152 ب 131 أ 111

 ج 195 د 174 ب 153 2 132 ج 111

 ج 196 ب 175 د 154 ج 133 أ 112

 ب 197 ج 176 أ 155 د 134 د 113

 ب 198 ج 177 ب 156 ب 135 ج 114

 ب 199 د 178 أ 157 ج 136 ج 115

 د 211 ج 179 ج 158 ب 137 أ 116
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 رمز اإلجابة الفقرة رمز  اإلجابة الفقرة رمز االجابة الفقرة
 
 الفقرة

 
 االجابة

 رمز االجابة الفقرة

 ج 285 د 264 ب 243 أ 222 ب 211

 ج 286 ب 265 أ 244 ج 223 أ 212

 ج 287 أ 266 ج 245 ب 224 د 213

 ب 288 ج 267 ج 246 ج 225 أ 214

 ج 289 أ 268 أ 247 ج 226 ج 215

 أ 291 ب 269 ج 248 ب 227 ب 216

 د 291 ج 271 د 249 ج 228 ج 217

 ب 292 أ 271 ب 251 أ 229 ب 218

 د 251 أ 231 ج 219
 ج 272

 ب 293

 ب 294 ب 273 د 252 أ  231 د 211

 د 295 د 274 أ 253 ج 232 ب 211

 د 296 ب 275 ج 254 د 233 ج 212

 ب 297 ب 276 أ 255 ب 234 أ 213

 د 298 ج 277 ب 256 د 235 ج 214

 ج 299 د 278 ب 257 ج 236 ج 215

 ج 311 ج 279 ج 258 ب 237 ج 216

 د 311 ج 281 ب 259 ج 238 ج 217

 ب 312 د 281 ج 261 أ 239 ب 218

 ج 313 د 282 ج 261 د 241 ب 219

 ج 314 د 283 د 262 ج 241 د 221

 ج 315 ب 284 أ 263 ب 242 د 221
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 رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة
 االجابة الفقرة

 رمز اإلجابة الفقرة

 ب 391 أ 369 ج 348 ب 327 ا 316

 د 391 ب 371 ب 349 ب 328 د 317

 د 392 ج 371 ج 351 ب 329 ج 318

 أ 393 أ 372 أ 351 ج 331 ب 319

 ج 394 د 373 د 352 أ 331 د 311

 أ 395 أ 374 ج 353 د 332 أ 311

 ب 396 ج 375 أ 354 ج 333 ج 312

 ج 397 أ 376 د 355 ج 334 ب 313

 ج 398 ج 377 ج 356 أ 335 د 314

 د 399 ج 378 د 357 أ 336 أ 315

 ج 411 ب 379 ب 358 أ 337 ب 316

 د 411 ج 381 د 359 د 338 د 317

 د 412 ج 381 ب 361 ب 339 د 318

 ج 413 ج 382 د 361 أ 341 ج 319

 ب 414 د 383 ب 362 ج 341 د 321

 أ 363 د 342 أ 321
 د 384

 ب 415

 د 364 ج 343 أ 322
 ج 385

 ب 416

 د 365 ب 344 د 323
 أ 386

 ب 417

 ب 366 د 345 ج 324
 أ 387

 أ 418

 ب 367 أ 346 ب 325
388  

419  

 ج 368 د 347 أ 326
 ب 389

 أ 411
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 رمز اإلجابة رةالفق رمز اإلجابة الفقرة  رمز اإلجابة الفقرة
 
 الفقرة

 
 رمز اإلجابة الفقرة  جابةاإل

 ب 453 د 432 أ 411
 د 474

 ب  495

 ج 454 ب 433 ج 412
 د 475

 ج 496

 د 455 أ 434 ب 413
 ج 476

 د 497

 أ 456 ب 435 أ 414
 أ 477

498  

 د 457 أ 436  415
 أ 478

 د 499

 أ 458 ب 437 ج 416
 ج 479

 ج 511

 د 459 د 438 أ 417
 ب 481

 أ 511

 أ 461 د 439 ج 418
 ج 481

 د 512

 ج 461 ب 441 ج 419
 ج 482

 ج 513

 أ 462 ب 441 ب 421
 أ 883

 د 514

 ب 463 أ 442 ج 421
 ج 484

 ب 515

 ج 464 ج 443 د 422
 د 485

 ب 516

 ب 465 ج 444 ب 423
 د 486

 ب 517

 د 466 ب 445 أ 424
 ب 487

 د 518

 د 467 أ 446 أ 425
 ب 488

 ب 519

 ب 468 د 447 ج 426
 ج 489

 ب 511

 ج 469 ج 448 أ 427
 ب 491

 أ 511

 أ 471 ب 449 ب 428
 أ 491

 ب 512

 ج 471 د 451 د 429
 د 492

 ب 513

 ب 472 د 451 ج 431
 ج 493

 أ 514

 د 473 د 452 ج 431
 أ 594

 ب 515
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 رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة  رمز االجابة الفقرة 
 
 الفقرة

 
 الفقرة  اإلجابة

رمز 
 اإلجابة

 ب 558 ج 537 د 516
 ب 579

 ب 611

 ب 559 د 538 أ  517
 ب 581

 أ 611

 أ 561 ج 539 ج 518
 ج 581

 ج 612

 ب 561 ج 541 ج 519
 ج 582

 ب 613

 ج 562 ج 541 د 521
 د 583

 أ 614

 أ 563 ب 542 د 521
 أ 584

 ج 615

 د 564 ب 543 ج 522
 ج 585

 ب 616

 ب 565 ج 544 ج 523
 أ 586

 د 617

 ج 566 أ 545 أ 524
 ج 587

 ب 618

 د 567 د 546 ب 525
 د 588

 ج 619

 ب 568 ب 547 د 526
 ج 589

 ب 611

 ج 569 د 548 أ 527
 ب 591

 أ 611

 ب 571 ج 549 أ 528
 أ 591

 د 612

 ب 571 ج 551 ج 529
 ج 592

 ب 613

 ج 572 ج 551 ب 531
 ج 593

 أ 614

 د 573 د 552 د 531
 د 594

 ج 615

 ب 574 أ 553 ج 532
 د 595

 ج 616

 ج 575 أ 554 ب 533
 ب 596

 د 617

 د 576 ج 555 ج 534
 د 597

 ج 618

 أ 577 د 556 ب 535
 ب 598

 د 619

 د 578 أ 557 ب 536
 أ 599

 أ 621
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 الفقرة رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة  الفقرة
رمز 
 اإلجابة

 
 الفقرة

 
 ز اإلجابةرم الفقرة  اإلجابة

 ب 715 د 684 د 663 ج 642 أ 621

 د 716 د 685 ج 664 ب 643 ج 622

 ب 717 ب 686 د 665 ب 644 د 623

 أ 718 أ 687 ج 666 أ 645 أ 624

 ج 719 د 688 ب 667 ج 646 ج 625

 د 711 ج 689 أ 668 أ 647 د 626

 ب 711 د 691 د 669 ب 648 د 627

 د 712 ب 691 ب 671 ب 649 ج 628

 ج 713 ب 692 أ 671 ج 651 ج 629

 أ 714 د 693 د 672 ب 651 ب 631

 د 715 ج 694 ج 673 ج 652 د 631

 ج 716 ب 695 ج 674 ب 653 د 632

 ب 717 ج 696 ج 675 أ 654 ب 633

 ب 718 د 697 ب  676 ج 655 د 634

 د 719 ج 698 ج 677 د 656 ج 635

 ج 721 ج 699 ب 678 د 657 ب 636

 ج 721 ب 711 أ 679 ب 658 د 637

 أ 722 أ 711 ج 681 ب 659 ب 638

 أ 723 ب 712 ب 681 ب 661 ب 639

 ب 724 ج 713 ب 682 أ 661 ج 641

 د 725 أ 714 ج 683 ج 662 ج 641
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 تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح
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 رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة رمز اإلجابة الفقرة

 أ 736 ب 731 ب 726

 ب 737 د 732 ب 727

 أ 738 ب 733 ج 728

   أ 734 أ 729

   د 735 ج 731


