


  :ـ (مستعيناً باهلل متوكالً عليه وحده سبحانه ، واثقاً من قدراتك ، أجب عن األسئلة التالية  )

 

 ظللها في ورقة اإلجابة :   لصحيحة مما يلي ثم اختر اإلجابة ا

 هي :ـ   DNAالنباتات األكثر بساطة في التركيب الفتقارها لتسلسل  -1

a-       الحشائش البوقيةb-      الحشائش الكبدية        c-     الحزازيات      d-   النباتات الصولجانية 

 عالقة :ـ   Nostcالعالقة بين الحشائش البوقية والبكتيريا الخضراء المزرقة من الجنس 2- 

         -a                      تطفلb-                     تعايشc-                         افتراسd- تقايض 

ذهب عمر إلى الطبيب وكان يعاني من الرشح فوصف له دواء يحتوي على مركب يسمى إفيدرين هذه   -3

 :ـ      المادة توجد في جنس

a- Ephedra            b- Gnetum          c- Welwitschia      d- Lycopodium   

 نباتاً :ـ   Evening primroseيعتبر نبات زهرة الربيع المسائية  -4

a-        ًمعمرا              b-       ًسنويا                 c-                  ثنائي الحولd-   ًفصليا 

 :ـ   يجذب الملقحات ويوفر لها مكاناً للوقوف على الزهرة هو  الجزء من الذي -5

a-   السبلة             b-   البتلة             c-      الكربلة               d-  السداة 

 :ـ طة للبذرة تسمى النشالفترة غير   -6

a-   تعاقب األجيال            b-   اإلخصاب            c- الكمون              d-  طول الفترة الضوئية 

 :ـ أربعاً أو خمساً يصنف هذا النبات بأنه من  عندما يكون عدد البتالت  -7

a-  ذوات الفلقتين           b-       ذوات الفلقة الواحدة     c-  معراة البذور       d-  الصولجانيات 

عند فحصك لنبات وجدَت أن التركيب النموذجي له عبارة عن ساق جوفاء مضلعة عليها دوائر من أوراق  – 8

 :ـ :ـ حرشفية هذا النبات هو

a-  خنشارال            b-   ذيل الحصان            c- ماركانتياال            d-  مخلب الذئب 
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  ناتج عملية البناء الضوئي الذي يتحرر إلى البيئة هو :ـ  -9

a- 2CO                       b-  O2H                   c- 3NH                  d- 2O 

 :ـ   يحيط بالثغر مباشرة خليتين -10

a- حارستين              b- مساعدتين                    c- مرافقتين            d- طالئيتين  

 الذي يحفز  عملية نضج الثمار هو هرمون :ـ   الغازي الهرمون -11

a-        األكسينb-        السيتوكاينينc-       اإليثيلينd- الجبريلين 

 الخاليا النباتية التي أمامك هي خاليا :ـ   - 12

a-         برنشيميةb-             كولنشيميةc-           إسكلرنشيميةd-  البشرة 

 يوجد النسيج الذي أمامك في نبات :ـ  -13

a-     الكرفس         b-        اإلجاص         c-      الموز         d-  العنب 

 من نباتات النهار :ـ خس والسبانخ يعد ال -14

a-     المحايد        b-         القصير          c-        الطويل      d-  المتوسط 

 لجنين البذرة بواسطة :ـ  يتم توفير الغذاء -15

a-         غالف البذرةb-         الجذير     c-       االندوسبيرم     d-  السويقة 

 :ـ (   ضاعفة) الم ركبةأي مما يلي يُعد من الثمار الم -16

a-      األناناس         b-         الفراولة      c-       الخوخ        d- طماطم ال 

 البروتينات في :ـ   تصنيعيتم  -17

a-       الرايبوسوماتb-            النواةc-          أجسام جولجيd-  الليسوسومات 

 :ـأحياناً يتعرض الالعب لإلعياء العضلي بسسب تراكم عند القيام بتمارين رياضية  -18

a-         الجاليكوجينb-            السيليلوزc-         الالكتيك     d- دهونال  

 أي التراكيب التالية تتوقع أن تجد فيها جداراً خلوياً ؟  – 19

a-       جلد اإلنسانb-       خلية كبد الفأرc-         خلية دم األرنبd-  تفاحخلية  

 جزءاً من النيوكليو تيدات ؟    ال يُعدأٌي مما يلي  -20

a-         السكرb-            الماءc-            الفوسفاتd-   القاعدة النيتروجينية 

 

                                           (2 ) 
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 يتم سحب الكروموسومات من منطقة السنترومير باتجاه األقطاب بشكل متطابق في الطور :ـ 21-

a- فصالي             االن    b-          االستوائي        c-                النهائيd- التمهيدي  

 :ـ   في القهوة نبات المجموعة الكروموسومية -22

4n -a                     b- 6 n                            c- 8 n                       d- 10 n 

 تناول وجبات خالية من الالكتوز والجالكتوز عالج لـ :ـ  -23

     -a      الجالكتوسيميا    b-       المهاق     c-          مرض تاي ساكسd- التليف الكيسي   

 :ـ ( فيها  C( فما نسبة السايتوسين )  Tثايمين )  %23تحوي   DNAإذا كانت قطعة  24- 

 - a   22%            b-  27%                   c-   72%                   d-  52% 

 قدرة المخلوق الحي على التحكم في اختيار أي الجينات تنسخ استجابة للبيئة يطلق على :ـ  -25

      -a              التنظيم الجينيb-             الترجمةc-                  النسخd-      المعالجة 

 في الطور :ـ    Crossing overالكروموسومات المتماثلة العبور  تظهر -26 

  -a            التمهيدي األول     b- االستوائي األول       c-          االنفصالي األولd -   النهائي األول 

 نسبة الطرز الشكلية لصفة القدرة إلى عدم القدرة على ثني اللسان هي :ـ  -27

-a 1:3                       b - 2:3                        c - 3:3                    d- 2 :2  

 :ـ  C4أي النباتات التالية يصنف من نباتات  -28

 -a                     األناناس        b- رة       الذ             c-            السحلب        d-  الصبار 

 :ـ  من االختالالت الوراثية السائدة في اإلنسان     -29

       -a         مرض هنتنجتون   b- التليف الكيسي       c-المهاق                d- ساكس -مرض تاي  

 تساقط أوراق النبات في فصل الخريف يعتبر مثاالً على :ـ  -30

-a          الموت المبرمج للخليةb-      سرطان الخليةc-       انقسام الخلية       d-   موت النبات 

 اإلناث الطبيعيون يحملون كروموسوم :ـ   31-

XX- a                             -b  XY                     c - YY                         d-  XO 

 األزهار الوردية الناتجة من نباتات شب الليل حمراء األزهار وبيضاء األزهار مثال على :ـ  -32

a-      السيادة غير التامةb -      السيادة التامةc-       السيادة المشتركةd-  تفوق الجينات 

                                                   

 األسئلةتابع بقية  ( 3)                                                 



 من الصفات المتأثرة بالجنس :ـ  -33

a-  السرطان               b- السكري              c- الصلع             d-  األنيميا المنجلية 

 كروموسومات متالزمة تيرنر من النوع :ـ  34-

XO -a                         b-  XX                      c- XXY               d- OY  

 أٌي مما يلي يعد أكثر األسباب احتماالً لسرطان الرئة ؟    -35

-a      األسبست b –      األبواغ الفطرية     c- األشعة تحت الحمراء      d- األشعة فوق البنفسجية  

 :ـ  لها دور في الشيخوخة والسرطان  -36

a- كروماتيداتال b        - األمشاج        c- خيوط المغزليةال          d-  القطع الطرفية 

 عن إنتاج لون الصبغة في جسم القطة السيامية يتأثر بـ :ـ   الجين المسؤول -37

a-            أشعة الشمسb-               الماءc-          درجة الحرارةd-  الغذاء 

 :ـ  هو   mRNAكودون االنتهاء في   -38

      a- AUG                      b- AUU              c- CAU                  d - UAA 

 الطفرة التي تغير ترتيب األحماض األمينية تسمى بـ :ـ  -39

        a- اإلضافة                  b-             االستبدالc- ذفالح              d-  اإلزاحة 

 :ـ  ما الذي تخزنه الخاليا ، وتطلقه بوصفه مصدراً رئيسياً للطاقة الكيميائية 40-

      a- ATP                 b-  +NADP            c- PDA            d- AMP 

 

 انتهت األسئلة 

 

 قائد المدرسة                                  معلم المادة          
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مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

 والنجاح


