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 -1المكان الذي توجد فيه األكياس البوغية عادة في الخنشار
ب -السطح الخارجً للساق

أ -السطح العلوي لألوراق

د -السطح الداخلً للساق

ج -السطح السفلي لألوراق

 -2في النباتات الالوعائية يتم نقل الماء والمواد األخرى عن طريق
ب -االسموزية واالنتشار

أ -النقل النشط

د -األٌض

ج -التارٌض

 -3العضيات التي تساعد الخلية على صنع البروتين
ب ـ الرايبوسومات

أ -المٌتوكوندرٌا

د -جهاز جولجً

ج -األجسام المحللة

 -4النبات الذي يعيش متعلقاً بنبات آخر أو جسم آخر يسمى نبات
ب -هوائي

أ -طفٌلً

د -مخروطً

ج -راٌزوم

 -5ما المستقبل النهائي لاللكترون في سلسلة نقل االلكترون ؟
ب -األكسجين

أFADH2 -

جNADH -

دATP -

 -6تركيب يخزن الغذاء أويساعد النبات البوغي الصغير على امتصاص الغذاء
أ -الشعٌرة الجذرٌة

-7

ب -الفلقة

ما اسم اإلنزيم المسؤول عن فك االلتواء وفصل جزئ DNA

أ -ا ألكسٌن
-8

ج -الورقة الحرشفٌة

ب -فٌرودوكسٌن

ج --هيليكيز

د -الساق المسن
د -روبٌسكو

أي من اآلتي يعد من خصائص الحزازيات
أ-

األزهار

ب -األنسجة الوعائٌة

ج -البذ ور

ب -البناء الضوئي

ج -النقل

 -9من وظائف الخاليا البرنشيمية
أ-

الدعامة

 -11نوع الخاليا في الخيوط الطويلة في نبات الكرفس
ب -برنشٌمٌة

أ -كولنشيمية

ج -إسكلرنشً

د -أشباه الجذور
د -تسرٌع نمو النبات
د -مولّدة

 -11النسيج الوعائي الذي ينقل الماء واألمالح المذابة من الجذور إلى األوراق
ب -البشرة

أ -أ -اللحاء

 -12أي مما يأتي له دور في نقل الجبريلينات عبر النبات
أ -الكامبٌوم الفلٌنً

-13

ب -النسيج الوعائي

ج -الخشب
ج -القمة النامٌة

د -البرنشٌمً
د -الخالٌا الحارسة

الهرمون الغازي الوحيد المعروف هو
ب -الجبرٌلٌن

أ -اإلثيلين

ج -الساٌتوكٌنٌن

د -األكسٌن

 - 14من نباتات النهار المتوسط
أ-

4/0

البطاطس

ب -الخس
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ج -قصب السكر

صفحة  1من 4

د -الطماطم
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 -15أي من اآلتي اليعد جزءاً من البذرة
أ-

ب -الجنٌن

الفلقة

د  -حبة اللقاح

ج -اإلندوسبٌرم

 -16الفترة غير النشطة للبذرة تسمى
أ-

ب -تعاقب األجٌال

الكمون

د -طول الفترة الضوئٌة

ج -اإلخصاب

 -17إحدى الصفات المهمة للغشاء البالزمي
أ-

ب -النفاذية األختيارية

السٌولة

د -اإلسموزٌة

ج -المسامٌة

 -18العضية التي تع ّدل البروتينات وتغلفها داخل أكياس تسمى الحويصالت هي
ب -الغشاء البالزمً

أ -النواة

+

د  -جهاز جولجي

ج  -الراٌبوسوم

 -19ما البروتين الذي يعمل على تحويل أيون  NADPإلى  NADPH؟
أ -روبٌسكو

ب ـ فيرودوكسين

د -هلٌكٌز

ج -انترفٌرون

 -21عضية محاطة بغشاء  .توفر الطاقة للخلية
ب  -الفجوات

أ  -الراٌبوسومات

د  -الميتوكوندريا

ج  -المرٌكزات

 -21عضيات تمتص الطاقة الضوئية وتحولها إلى طاقة كيميائية
أ-

ب -البالستيدات الخضراء

المرٌكزات

د -الجدار الخلوي

ج -الفجوات

 -22أي ممايلي مادة تقلل من طاقة التنشيط
أ-

ب -المواد المتفاعلة

األٌون

د -المحفز

ج -مادة اإلنزٌم المتفاعلة

 -23من السكريات الثنائية
أ-

ب -السٌلٌلوز

الجلوكوز

د -السكروز

ج -الفركتوز

تكون البروتين هي
 -24المركبات الكربونية الصغيرة التي ّ
أ-

ب -الدهون المفسفرة

األحماض الدهنٌة

د -النٌوكلٌوتٌدات

ج -األحماض األمينية

 -25النص الذي يشير إلى حدوث فقدان للطاقة عند تحولها من شكل إلى آخر هو
أ-

ب -عملٌات األٌض

قانون حفظ الطاقة

ج -القانون الثاني في الديناميكا الحرارية

د -التنفس الخلوي

 -26القاعدة النيتروجينية التي توجد في جزئ  ATPهي
أ-

الثاٌمٌن

ب -الجوانٌن

د -األدنين

ج -الساٌتوسٌن

 -27مجموعة من األغشية المسطحة تشبه الكيس تحدث فيها التفاعالت الضوئية للبناء الضوئي
ب -الغشاء البالزمً

أ -اللحمة

د -الثايالكويد

ج -الحشوة

 -28من نباتات األيض الحمضي العشبي
أ-

األناناس

ب -الذرة

ج -البطاطس

يحول ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية
 -29اإلنزيم الذي ّ
أ-

الفٌرودوكسٌن

ب -روبيسكو

ج -الكاروتٌن

د -قصب السكر

د -األدٌنوسٌن

 -31الجزئ الذي يتم فيه تخزين معظم الطاقة الناتجة من الجلوكوز في نهاية عملية التحلل السكري
أ-

حمض السترٌك

بATP -

جNADH -

د -البيروفيت

 -31عدد ذرات الكربون في مركب أستيل مرافق االنزيم  -أ
أ-

ب6 -

2

د3 -

ج4 -

 -32سلسلة التفاعالت التي يتحلل فيها البيروفيت إلى ثاني أكسيد كربون تسمى
أ -حلقة كربس

-33

ج -التحلل السكري

ب -حلقة كالفن

د -سلسلة نقل اإللكترون

يحدث التنفس الخلوي في مرحلتين رئيستين هما
أ -التنفس الهوائً وحلقة كربس

4/0
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ب -التحلل السكري والتنفس الهوائي

ج -التنفس الهوائً ونقل اإللكترون
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د -التحلل السكري وحلقة كربس
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من أحداث طور النمو الثاني (  ) G2في الطور البيني

-34
أ-

نسخ ال DNA

-35

ب -بناء بروتين األنبيبات الدقيقة

د -تتهٌأ الخلٌة لتضاعف . DNA

ج -انقسام المادة النووٌة

أقصر األطوار في االنقسام المتساوي
التمهٌدي

أ-

-36

ج -االنفصالً

ب -النهائً

د -االستوائي

طور االنقسام المتساوي الذي تختفي فيه النوية و يبدأ فيه تكوين خيوط المغزل
أ-

التمهيدي

-37

ب -االستوائً

د -النهائً

ج -االنفصالً

المركبات التي تنظم دورة الخلية هي
الكربوهٌدرات

أ-

-38

ج -الدهون المفسفرة

ب -البروتينات الحلقية

د -المستقبالت

أي مما يلي يعد التعرض له من أكثر األسباب احتماالً لسرطان الرئة ؟
أ-

-39

ا ألسبست

ج -األبواغ الفطرٌة

ب -األشعة فوق البنفسجٌة

د -األشعة تحت الحمراء

في االنقسام المنصف للخلية أي االطوار التالية تنفصل فيها الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها
أ-

-41

النهائً األول

ج -النهائً الثانً

ب -االنفصالً األول

د -االنفصالي الثاني

عملية تبادل األجزاء بين زوج من الكروموسومات التماثلة تسمى
أ-

-41

التصالب

ج -العبور

ب  -التشابك

د -التماثل

المكونان الرئيسيان للكروموسوم
أ-

-42

 DNAوبروتين

ج DNA -و قواعد نٌتروجٌنٌة

بDNA -ونٌوكلٌوتٌد

د DNA -و RNA

أي المفاهيم التالية الينطبق عليه قانون مندل الثاني( التوزيع الحر )
أ-

-43

العبور الجٌنً

ج -تعدد المجموعة الكروموسومٌة

ب -ارتباط الجينات

د -انعزال الصفات

أي االختالالت التالية يعد اختالالً وراثياً سائداً
أ-

-44

المهاق

ج -مرض تاي – ساكس

ب -التلٌف الكٌسً

د -مرض هنتنجتون

يعزى صعوبة دراسة الوراثة في البشر إلى
أ-

-45

كثرة الكروموسومات

ج -الوقت والدين

ب -قلة الصفات

د -الظروف المناخٌة

الفرد الذي يكون غير متماثل الجينات الختالل وراثي متنح يسمى
أ-

-46

حامالَ للصفة

ج -مقاوم للمرض

ب -مصاب بالمرض

د -مرتبط الجٌنات

الطراز الجيني لشخص فصيلة دمه  Aهجين
أ-

-47
أ-

-48

A A

ب-

I I

A

A B

جI i -

I I

تكون اللحاء في النبات
من العناصر األساسية التي َ
ب -الخاليا المرافقة

األوعٌة الخشبٌة

دii -

ج -القصٌبات

د -قطع أوكازاكً

حدوث تغير دائم في  DNAالخلية يسمى
أ-

-49

الطفرة

من النباتات الثنائية الحول ؟
أ -الطماطم

-51

ب -الكمون

ج -الجزر

د -الحشائش

شكل آخر للجلوكوز يوجد في الكبد والعضالت
أ-

4/0

ب -متالزمة داون

ج -التٌلومٌرات

د -متالزمة كلٌنفلتر

السلٌلوز

2014/01/01

ب -النشا

ج -الكاٌتٌن

صفحة  9من 2

د -الجاليكوجين
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السؤال الثاني  ( :كل فقرة بنصف درجة )
(أ) ضع اشارة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )xأمام العبارة الخاطئة
) x
 -1الطراز الجٌنً لذكر مصاب بمتالزمة كلٌنفلترهو (( . ) XXO
x

 -2طور االنقسام المتساوي الذي ٌتم فٌه تجهٌز المخطط الكروموسومً هو الطور االنفصالً (

√

 -3الٌوراسٌل هً القاعدة النٌتروجٌنٌة التً ال توجد فً جزئ ( DNA
 -4لون الجذر من الصفات السبع النً درسها مندل فً نبات البازالء
ٌ -5عتبر  UGCأحد كودونات اإلنتهاء فً بناء البروتٌن (

x

(

x

)
)

)

√

 -6المشغل هو قطعة من  DNAتعمل عمل مفتاح لبدء النسخ وإٌقافه (
-7

)

√

اإلكسونات هً القطع الفعّالة التً تبقى فً  RNAالنهائً بعد نسخه من ( DNA

 -8عندما تحدث الطفرة فً الخالٌا الجنسٌة للمخلوق الحً فإنها تنتقل إلى أبنائه (

x

 -9النٌوكلٌوتٌدات هً المعلومات الوراثٌة الكاملة التً توجد فً الخلٌة (
ٌ -10سبب األكسٌن ظاهرة سٌادة القمة النامٌة فً النباتات (

√

)

√

)
)

)

)

السؤال الثالث  ( -:كل فقرة بدرجة )

(ب) تعرف على أنواع المخاريط التالية بكتابة اسمها.

لحمية.....................
(ج) ما قاعدة تشارجاف ؟
-4
-5

4/0
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A = T

C = G

عنبية...........

....خشبية..

كمبة األدنين = كمية الثايمين

كمبة السايتوسين = كمبة الجوانين

صفحة  4من 2
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السؤال الرابع  ( :كل فقرة بنصف درجة )
(أ) علّل :

 -4الملمس الرملي لثمرة اآلجاص
بسبب وجود الخاليا الحجرية
 -5تفضيل المزارعين زراعة أشجار الجنكة المذكرة عن المؤنثة
ألن مخاريط األنثى تعطي رائحة نتنة بعد اخصابها

عرف اآلتي:
(ب) ّ

 -4الوراثة .

.انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء
 RNAالناقل .
قطع صغيرة من نيوكليوتيدات  RNAتنقل األحماض األمينية إلى الرايبوسومات
(ج) هناك عامالن يحددان حجم الخلية الذي تتوقف فيه عن النمو أو تنقسم  ،اذكرهما .
 -4نسبة مساحة سطح الخلية إلى حجمها
 -5قدرة بروتينات التواصل الخلوي على الحركة
(د) ما المقصود بالسيادة المشتركة ؟

هي الحالة التي يظهر فيها أثر كال الجينين عندما يكون الطراز الجيبني لصفة ما غير متماثل الجينات

( انتهت األسئلة )
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صفحة  2من 2
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