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                                                               تسعععععععععععععبي  و ال  ليم إعععععععععععععس    ليبحعععععععععععععإ   لعععععععععععععي   ات ععععععععععععع     سعععععععععععععي    لي صععععععععععععع   لح ح عععععععععععععس 
                                                                     شعععععععع   وععععععععع ل ة  تععععععععع لم ت صععععععععع    ح عععععععععس  ل     ععععععععس  لب  عععععععععس   ي   ععععععععع     ععععععععع      ععععععععع   عععععععععمو  
                                                                         لععععععععع و ال  فعععععععععل رعععععععععف  ه  عععععععععم ت ععععععععع ي   لععععععععع ا    ل صععععععععع ال ل ععععععععع  و عععععععععم     عععععععععس ا   ععععععععع   ليبحإ إعععععععععس 

                              ة ك ععععععععععع  قععععععععععع     عععععععععععم  لسعععععععععععف  ه  ل   عععععععععععإس                       قفععععععععععع ل ا   ععععععععععع   ليبحإ إعععععععععععس                      إلذ وعععععععععععس  ليبحإ إعععععععععععس 
                                                                     عععععععععع ذم ت ا  إعععععععععععس  عععععععععععس    ي ععععععععععع ا ه ليسععععععععععع و   ل ح ععععععععععس وحعععععععععععي   رعععععععععععيلك ا  ل  ععععععععععع   ت   ععععععععععع  
                                                                         أوحعععععععععي  لععععععععع ا  ه ة      عععععععععحس ل عععععععععلد  ل  ععععععععع   ت ععععععععع ل  لععععععععع و ال  ل ععععععععع ل  عععععععععل   ل  ععععععععع    ل ي  ععععععععع  

           ععععععععع و ه                                                                عععععععععم تصعععععععععفإل أرعععععععععةحس   ي ععععععععع ا ه  ل     عععععععععس  لب  عععععععععس لحسعععععععععف  ه  لسععععععععع   س   ععععععععع   ل
                                                        ععععععععععععت  م وعععععععععععع ل  شععععععععععععمتم ت   عععععععععععع   لعععععععععععع ا    ل  يم ععععععععععععس ل  عععععععععععع    لصعععععععععععع  ال  ععععععععععععم          ل  ععععععععععععمال 

                            ليسعععععععععععععععع   لح  لعععععععععععععععع  و حإععععععععععععععععس  ل م  بععععععععععععععععس     ل       2222                         عععععععععععععععع مل  فعععععععععععععععع  م    عععععععععععععععع ا  لحبعععععععععععععععع ل 
          لف ععععععععع  مة                                                                إل ععععععععع  س  لعععععععععي تععععععععع ا    ل  لععععععععع  وحعععععععععي كإ إعععععععععس  ليب  ععععععععع   عععععععععت أرعععععععععةحس    ي ععععععععع ا

        ل  لععععععععع         ليبععععععععع س   إعععععععععس                 إل   ععععععععع ه  لف  ذ               عععععععععي  ل  وحعععععععععي                          قعععععععع  ا وعععععععععم  عععععععععم  عععععععععل   ليصعععععععععفإل 
                     ب   م  بس ك     ث.       ذ تإ              ت  إ  أ         وحي

 
                                                                 لعععععععععععع و ال  ذ ت عععععععععععع ل ل ح يفعععععععععععع    وععععععععععععن    ععععععععععععل   لب عععععععععععع  ليم عععععععععععع   ععععععععععععس   أ   عععععععععععع      

                                                  عععععععس  م تعععععععع  وحإععععععع  تعععععععع  ح   لإ   ععععععع     حعععععععس  شععععععععب   ل فععععععع    ععععععععم       لإععععععع                  لي   ععععععع   ععععععع  يصعععععععع    
                       فف   لغ لم  حس  س.
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 األٔنٗ انٕؽذح



 

1 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 
 

 أرقاـ األسئمة مػضػع الجرس ـ
 2 أىسية الصاقة لمخمية الحية  1
 3 البشاء الزػئي  2
 14 التشفذ الخمػؼ  3
 25 عسميتي البشاء الزػئي والتشفذ الخمػؼ التكامل بيغ  4
 25 الذيفخة الػراثية  5
 26 بشاء البخوتيغ  6

 السحتهيات فهرس 



 

2 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 أهسية الطاقة لمخمية الحية الدرس: عشهان 
الخابط

esson/view?id=13359&t=vhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/l 
 

 
 الدؤال األول :اختر االجابة الرحيحة:   
 الدؤال سشة الهرود م
1 2019 

الدورة 
 األولى

 أؼ اآلتية تعتبخ مغ العسميات السيكانيكية التي تحتاج إلى شاقة؟
  انتذار الغازات    -ب                  بشاء الغاليكػجيغ    - أ
 تحمل الغمػكػز -د                   انؿباض العزالت -ج    

2 2019 
 الدورة
 الثانية

  ATP مػؿ مغ 3ما السجسػع الكمي لمصاقة )بػحجة الكيمػ كالػرؼ ( الشاتجة مغ تحمل 

 ؟ ADPإٌٝ 

  4348 -د                 2942 -ج                2149 -ب                        1446 - أ

 
3 

2020 
الدورة 
 األولى

فأؼ عسميات التحػؿ اآلتية تشتج   كالػرؼ  كيمػ 64.6يػية في الخمية تحتاج ؿ عسمية ح
 ىحه الكسية مغ الصاقة؟

 AMPِٛي   2إٌٝ  ATP ِٛي  2  -ة       ADPِٛي   1إٌٝ  ATP ِٛي  1 - أ

 ADPِٛي   2إٌٝ  ATP ِٛي  2  -د       AMPِٛي   1إٌٝ  ADP ِٛي  1 -ط 

4 2020 
 الدورة
 األولى

 ؟  AMPإٌٝ   ATPِٛي ِٓ  1 تحملماذا يشتج مغ 

      7.3Kcal/mol + 2Pi   -ة                7.3Kcal/mol +Pi  - أ

 14.6Kcal/mol + 2Pi -د             14.6Kcal/mol +Pi    -ط          

5 2020   
لدورة ا
 ثانيةال

 أؼ مغ السخكبات العزػية اآلتية تحتػؼ عمى كسية أقل مغ الصاقة ؟
 غع ليبيجات    3 -ب ت            ع كخبػىيجراغ6 - أ
 غع كخبػىيجرات  2غع بخوتيشات و3 -دوتيشات                 غع بخ 7 -ج       

 
 
 
 
 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v


 

3 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 عشهان الدرس: البشاء الزهئي
الخابط

elearning/lesson/view?id=13359&t=vhttp://rawafed.edu.ps/portal/ 
         

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ 
 الدؤاؿ األوؿ :اختخ االجابة الرحيحة:   
1 2007 

2010 
 

 مغ نػاتج التفاعالت الزػئية في عسمية البشاء الزػئي:
 ATP ٚ NADPH  -بٚ غٍٛوٛص                          ATP  - أ
 NADH غٍٛوٛص ٚ -د                    ATP ٚNADH  -ج       

 نتاج جديئيغ سكخ في  حمقة كالفغالالزمة إل  ATPعجد جديئات  2008 2
 24 -د                  63 -ج                42  -ب               9  -أ

 ATPفإف عجد جديئات  NADPHجدؼء  96في حمقة كالفغ إذا تع استيالؾ  2011 3
 144 -د           72 -ط            9  -ة                16  -أالسدتيمكة ىي:  

4 2016 
2020 

 االستكسالية

( فأؼ العبارات اآلتية  G3P( جديئات )4إذا كاف الشاتج الشيائي لحمقة كالفغ )
 صحيحة:

 . CO2جديئات  6يتع تثبيت  -أ    
 عجد جديئات الغمػكػز التي يتع انتاجيا اثشاف فقط .-ب   
 . ATPجديئًا مغ  27يتع انتاج  -د    .NADPHجديئات   6استيالؾ يتع  -ج   

5 2017 
الجورة 
 األولى

 مغ نػاتج تحػؿ الصاقة الزػئية إلى شاقة كيسيائية في السدار االلكتخوني الالحمقي؟
   +ADP + NADP -ب                  ATP + NADH - أ

 +ADP + NAD   -ج                 ATP + NADPH  -ج  
6 2017 

 الجورة الثانية
 مرجر األكدجيغ الشاتج في عسمية البشاء الزػئي:

  ATPتفكظ  -غميدخ ألجىايج  د -ثاني أكديج الكخبػف   ج -الساء   ب - أ
7 2017 

 الجورة الثانية
 في حمقة كالفغ فإنو يدتيمظ: CO2جديئات  3إذا تع تثبيت 

   NADPHجديئات  6و  ATPجديئات  6 - أ
   NADPHجديئات  9و ATPجديئات  6 -ب   

  NADPHجديئات  6و ATPجديئات  9 -ج   
     NADPHجديئات  9و  ATPجديئات  9 -د    

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

8 2017 
 الجورة الثالثة

 أحج األشكاؿ يسثل العالقة بيغ أثخ شجة الزػء و معجؿ البشاء الزػئي:

     -ب       -6

  -د    -ج 
9 2018   

 األولىالجورة
 ( التي تع تثبيتياCO2مػكػز عغ حمقة كالفغ فإف عجد جديئات)( جديئات غ3إذا نتج ) 

  68 -د                  9 -ج               6 -ب            45 - أ

10 2018 
 الجورة الثانية

( )غميدخ ألجىايج أحادؼ الفػسفات ( كشاتج نيائي في حمقة G3P 10) إذا تع إنتاج
 كالفغ فإنو يتع استيالؾ :

  CO2(  30و) ATP(  60)  -ب      CO2(  15و) ATP (45)   - أ

 CO2(  30و) ATP(  90) -د        CO2(  90و)   ATP (15)   -ج 
11 2019 

الجورة 
 األولى

 في حمقة كالفغ؟ NADPHما السخكب الحؼ يختدلو 
 غميدخ ألجىايج أحادؼ الفػسفات -حسس غمدخيغ ثشائي الفػسفات         ب-أ

 رايبػلػز ثشائي الفػسفات -ات       دحسس غمدخيغ أحادؼ الفػسف-ج
12 2019 

الجورة 
 األولى

 أؼ اآلتية صحيح إلكساؿ السعادلة:

 
 
 +2e , 2H -د    +e- , 2H  -ج       e- ,H+  -ب     +2e ,H - أ

13 2019 
الجورة 
 األولى

خالؿ التفاعالت الزػئية في البشاء الزػئي فكع عجد  O 2( جدغ 62إذا تراعج )
 لتي يتع تثبيتيا في التفاعالت الالضػئية ؟ا CO2جديئات 

 6-د                  8 -ج           61 -ب           62 - أ

14 2018 
 الجورة الثانية

 أيغ تشتج خاليا الشبات مخكب غميدخ ألجىايج أحادؼ الفػسفات؟
 حذػة السايتػكشجريا -الثايالكػيج                            ب - أ

 ستخوما البالستيجة  -د                     الديتػسػؿ       -ج



 

5 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

15 2019 
 الجورة الثانية

بذكل نيائي في حمقة كالفغ ما عجد جديئات الساء التي تع  G3Pجدغ مغ  62إذا نتج 
 شصخىا في السدار االلكتخوني الالحمقي؟

  62 -د              66 -ج            32-ب          72  - أ

16 2017 
 ةالجورة الثالث
2019 

 الجورة الثالثة
 

 ماذا يحتػؼ مخكد التفاعل في الشطاـ الزػئي؟
 .   bو aجديئيغ مغ كمػروفيل   - أ
 ومدتقبل الكتخونات أولي.  bو aجديئيغ مغ كمػروفيل    - ب

 ومدتقبل الكتخونات أولي. bجديئيغ مغ كمػروفيل    -ج  
 ومدتقبل الكتخونات أولي .  a جديئيغ مغ كمػروفيل   -د  

17 2019 
 الجورة الثالثة

 أؼ السػجات الزػئية اآلتية يتع امتراصيا بكفاءة عالية بػاسصة الشباتات؟
 األحسخ واألخزخ -األزرؽ واألخزخ                         ب - أ

 األحسخ والبشفدجي  -األحسخ واألزرؽ                           د -ج
18 2019 

 الجورة الثالثة
 خوني الالحمقي في عسمية البشاء الزػئي ؟ما نػاتج السدار االلكت

 ATP,NADH,O2 -ب                ATP,NADPH,CO2 - أ

 ATP,NADH,CO2 -د                 ATP,NADPH,O2 -ج
19 2019 

 الجورة الثالثة
 O2في التفاعالت الالضػئية ما عجد جديئات   NADPHجدػء 68إذا تع استيالؾ

 الزػئية؟لى الجػ في التفاعالت إالتي تشصمق 
 68-د                    62-ج                 9-ب                6-أ

20 2020 
الجورة 
 األولى

( في مخكد تفاعل الشطاـ الزػئي دورًا ميسًا في عسمية البشاء aيمعب جديئا كمػروفيل )
 الزػئي فسا الػضيفة الخئيدة ليسا؟

 ذصة إشالؽ الكتخونات مش -ب         +NADPاختداؿ   - أ

 تحػيل الصاقة الزػئية إلى شاقة كيسيائية  -تكػيغ روابط كيسيائية       د-ج   
21 2020 

 األولىالجورة
 أؼ اآلتية يمـد إلنتاج جدغ غمػكػز واحج مغ حمقة كالفغ؟ 

  ATP 24  -د     NADPH 12 -ج      CO 9  2 -ب   G3P 4  - أ

22 2020 
الجورة 
 األولى

الزػء عمى معجؿ البشاء الزػئي لشبات ما الخقع الجاؿ عمى الذكل السجاور يسثل أثخ 
 شجة الزػء عشج نقصة التذبع الزػئي ؟

 
  4 -د       3 -ج        2 -ب         6 - أ
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

23 2009 
2020 
الجورة 
 األولى

ما مدتقبل االلكتخونات األخيخ في مدار االلكتخونات الالحمقي في عسمية البشاء 
 الزػئي ؟

  O2  -د             ATP -ج        +NADP  -ب           H2O - أ

24 2020 
 االستكسالية

أؼ اآلتية يتع استيالكو كعامل اختداؿ قػؼ يزيف الكتخونات ذات شاقة عالية وأيػنات 
 ىيجروجيغ في حمقة كالفغ؟

 FADH2  -د     NADPH -ج        NADH -ب ATP          - أ

25 2020 
 االستكسالية

اء خالؿ التفاعالت الزػئية الالحمؿية لعسمية البشاء الزػئي فسا جديئات م 6عشج تحمل 
 عجد جديئات األكدجيغ الشاتجة؟

 62 -د               6 -ج              3 -ب              2 - أ

26 2020 
 االستكسالية

أؼ اآلتية يتع بػاسصتو تشذيط االلكتخونات عشج وصػليا لسخكد التفاعل في الشطاـ  
 ؿ بعج استشفاذ شاقتيا؟الزػئي األو 

 الجديئات الربػية  -ب الشطاـ الزػئي الثاني           - أ
 سمدمة نقل االلكتخوف   -الديتػكخومات                   د  -ج   

27 2020 
 االستكسالية

الالزمة إلنتاج تدع جديئات رايبػلػز ثشائي الفػسفات في حمقة  G3Pما عجد جديئات 
  68 -د                65 -ج               9 -ب            6 -أ   كالفغ؟

28 2020 
 الجورة الثانية

جدغ فكع عجد  24إذا كاف عجد جديئات الساء الجاخمة في معادلة البشاء الزػئي 
 السدتيمكة في حمقة كالفغ؟ NADPHجديئات 

 48-د                 36 -ج            24 -ب          62 - أ

29 2020 
 لثانيةالجورة ا

ما العامل الحؼ يؤثخ عمى عسمية البشاء الزػئي حدب 
 الذكل السخفق؟

 
 CO2تخكيد  -شجة الزػء                  ب - أ
 درجة الحخارة       -د                     O2تخكيد  -ج  

30 2020 
 الجورة الثانية

ية البشاء ماذا يشتج عغ السدار االلكتخوني الحمقي في التفاعالت الزػئية في عسم
 الزػئي ؟

 
 NADPH,ATP  -د       +NADP -ج      ATP -ب   NADPH - أ
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

31 2020 
 الجورة الثانية

أؼ مغ اآلتية يديع في تعػيس االلكتخونات التي يفقجىا الشطاـ الزػئي الثاني في 
 مدار االلكتخونات الالحمقي ؟

 الشطاـ الزػئي األوؿ    -ب                           H2Oتحمل  - أ
 السدتقبل األولي -الديتػكخومات                         د  -ج  

32  2021 
 األولى الجورة

 ما مرجر األكدجيغ الشاتج خالؿ عسمية البشاء الزػئي في الشبات ؟
-SO2 -ب         CO2 - أ

  C6H12O6 -د         H2O -ج         4

33 2021 
الجورة 
 األولى 

 
 

 خالؿ البشاء الزػئي الحؼ يسثمو الذكل السجاور ؟ ما نػاتج مدار االلكتخونات
 فمط NADPH  -فمط        ب ATP - أ

  ATP,NADPH -د        O2,ATP -ج

 

 

 

34 2021 
 الجورة الثانية 

المستخدمة فً مرحلة االختزال فمط لتحوٌل حمض  ATPإذا كان عدد جزٌئات 

فكم عدد  24 ؼلٌسرٌن أحادي الفوسفات إلى حمض ؼلٌسرٌن ثنائً الفوسفات =

 جزٌئات الجلوكوز الناتجة من حلمة كالفن؟

  24 -د            42 -ج               4 -ب                     2 - أ

35 2019 
 الجورة
 األولى

 الذي التؽٌر ما الضوئً البناء عملٌة معدل على الحرارة درجة أثر دراسة نشاط تنفٌذ عند
 للنبات المثلى الحرارة درجة أن العلم مع   37C إلى الحرارة درجة رفع عند ٌحدث
 ؟ المثلى حدودها فً األخرى العوامل و  C 35 تساوي
  O2يقل عدد فقاعات  -ب               O2يزيد عدد فقاعات  - أ
 بشكل لوغاريتم   O2 يتضاعف عدد فقاعات  -ثابت     د O2 يبقى عدد فقاعات  -ج
 

36 2020 
 الجورة 
 األولى

 للضوء امتصاص ألل فٌها ٌتم التً لضوئٌةا الموجات طول ما
 الموجات امتصاص ٌمثل الذي المجاور الشكل على اعتمادا  
 ؟ األصباغ بواسطة الضوئٌة
  733 – 433 -ب                      533 – 383 - أ
  733 -633 -د                        633 – 483 -ج

 

37 2021  
 الجورة الثالثة

 ؟ الضوئً البناء عملٌة فً  البلحلمً االلكترونات مسار فً األخٌر االلكترون مستمبل ما
 األكسجي    -د          ATP  -ج                   +NADP -الماء          ب  - أ
 

38 2021  
 الجورة الثالثة

    (RUBP) الفوسفات ثنائً راٌبولوز مركب من جزٌئات 9 تصنٌع إلعادة ٌلزم اآلتٌة أي
        كالفن؟ حلمة من الراٌبولوز نٌعتص إعادة مرحلة فً

9ATP        12  -بNADPH             24  -ج ATP         27 -دNADPH 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 الدؤال الثاني :  2007

 :فٟ ؽٍمخ وبٌفٓ أعت ػّب ٠ٍٟ ATPعض٠ئب ِٓ  36إرا ػٍّذ أٔٗ رُ اعز٩ٙن
 وٕبرظ ٔٙبئٟ؟ ((G3Pوُ عض٠ئب ٠ٕزظ ِٓ  -6
 رُ اعز٩ٙوٙب؟اٌزٟ  NADPHِب ػذد عض٠ئبد  -2
 اٌزٟ رُ اعز٩ٙوٙب ؟ CO2ِب ػذد عض٠ئبد  -3
 وُ عض٠ئبً ٠ٕزظ ِٓ اٌغٍٛوٛص؟ -4

 

 الدؤال الثالث :  2007
 عمل: تعخض الشباتات لسػجات الزػء األزرؽ واألحسخ.                                                      -6

 

                        الدؤال الرابع:                               2008
 النواتج  -لارن بٌن مسار االلكترون الحلمً و البلحلمً من حٌث : النظام المشارن   -2

 تعوٌض االلكترون .

 

 

 مدار االلكتخوف الالحمقي  مدار االلكتخوف الحمقي  وجو السقارنة
   ارؾالشطاـ السذ

   الشػاتج
تعػيس 

 االلكتخونات
   

 

 :                                               الدؤال الخامس 2009
 : ِشاد ِززب١ٌخ 4إرا ؽذصذ ؽٍمخ وبٌفٓ 

 ؟اعُ اٌّشوت اٌؼعٛٞ اٌزٟ رجذأ ثٗ اٌؾٍمخِب  -6
 إٌبرغخ وٕبرظ ٔٙبئٟ؟( G3P) وُ ػذد عض٠ئبد  -2

 اٌّغزخذِخ ٦ٔزبط عضٞء غٍٛوٛص؟ NADPH / ATPِب ػذد عضئ١بد   -3

 ؟وشثظ ٚوبٌفٓ   ِب اٌغضٞء اٌزٞ ٠شثػ ث١ٓ ؽٍمزٟ -4
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 السؤال السادس:    2011
 :                               فٟ ؽٍمخ وبٌفٓ رؾذس فٟ عزشِٚب اٌج٩عز١ذاد اٌخعشاء  CO2رفبػ٩د رضج١ذ      

 (4 ا٨خزضاي ) رؾذس ػٓ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ  -1

 ؟ CO2عضٞء  15إٌبرغخ ٔٙبئ١بً ِٓ اعزخذاَ  (G3P)وُ ػذد عض٠ئبد   -2

 

 لدابع :لدؤال اا 2014
 :    ادسط اٌؾىً ا٢رٟ صُ أعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 ؟(1،2،3،4)ػٍٝ ِبرا رذي وً ِٓ ا٤سلبَ  -1

 ؟( 5،6)عض٠ئبد ِبء وُ ٠ٕزظ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ رّضٍٙب ا٤سلبَ  4ػٕذ رؾًٍ  -2

 ؟(ط-٘ـ  –د  –ط )ِب أ١ّ٘خ اٌّغبس -3

                 

 لثامن:انغؤال ا 2015
عض٠ئبً ، ( 36)إٌبرغخ فٟ ِشؽٍخ ا٨خزضاي ِٓ ؽٍمخ وبٌفٓ  G3Pإرا وبْ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌغض٠ئبد 

 :                                                                                                         اؽغت ػذد اٌغض٠ئبد فٟ وً ِّب ٠أرٟ 
 4ا٩ٌؽٍمٟ  ٌّغبساٌزٟ رُ ؽطش٘ب فٟ ا H2Oاٌّبء -1
 4اٌزٟ رُ رضج١زٙب فٟ ؽٍمخ وبٌفٓ  ١CO2ذ اٌىشثْٛ غصبٟٔ أو-2
3-ATP  4ا٩ٌصِخ ٦ػبدح رص١ٕغ سا٠جٌٛٛص صٕبئٟ اٌفٛعفبد 
4-   NADPH  4اٌزٟ رُ اعز٩ٙوٙب 

 

2017 
الجورة 
 األولى

 الدؤال التاسع: 
 مغ خالؿ دراستظ لعسمية البشاء الزػئي أجب عغ األسئمة :

 تدمدمة السخحمة الثانية )االختداؿ( مغ حمقة كالفغ.وضح بخصػات م -6
 ارسع العالقة بيغ التغيخ في درجة الحخارة ومعجؿ البشاء الزػئي. -2
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 
2018 
الجورة 
 الثانية

 

 الدؤال الحادي عذر:
 حمقة كالفغ ىي مخحمة مغ مخاحل البشاء الزػئي في الشبات أجب عغ األسئمة اآلتية:

 عشج بجء الحمقة؟ CO2خساسي الكخبػف الحؼ يختبط بو  ما عجد ذرات الفػسفات في السخكب-6
 ( عامل اختداؿ قػؼ ؟NADPHلساذا يعتبخ )  -2
 ( ؟NADPHجدغ  ) 48كع عجد جديئات  الغمػكػز الشاتجة إذا تع استيالؾ -3
 أيغ تحجث ىحه السخحمة في الشبات ؟-4
 ؟ CO2جديئات مغ  9السدتيمكة إذا تع تثبيت  ATPما عجد جديئات  -5
 أذكخ أسساء ثالثة إنديسات مختبصة بعسمية البشاء الزػئي.-6

 

 
2019 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الثاني عذر: 
ادرس الذكل اآلتي الحؼ يسثل السدار 

االلكتخوني الحمقي في التفاعالت الزػئية 
 ثع أجب عغ األسئمة اآلتية :

 ما أىسية  ىحا السدار  ؟ -6
أكتب أسساء األجداء السذار إلييا  -2

 لخمػز ) أ , ب (  با
 ؟ بساذا يستاز السدتقبل األولي -4     كيف يتع تعػيس االلكتخونات في ىحا السدار ؟ -3

2017 
 الجورة الثالثة 

 الدؤال العاشر:
جدغ حسس غميدخيغ ثشائي الفػسفات إلى غميدخ ألجىايج  24في حمقة كالفغ إذا تع تحػيل 

 أحادؼ الفػسفات أجب عسا يمي :
 ما اسع ىحه السخحمة مغ حمقة كالفغ؟ -6
 (  السدتيمكة في ىحه السخحمة ؟ATP,NADPHالسثبتة و)  CO2كع عجد جديئات  -2
 كع جديئًا مغ رايبػلػز ثشائي الفػسفات سيتع إعادة ترشيعو؟ -3
كيف تحافع حمقة كالفغ عمى ثبات عجد ذرات الكخبػف في مخحمة إعادة ترشيع مدتقبل  -4

CO2 ؟في كل مخة تحجث فييا 
إذا تع استيالؾ جديئات الغمػكػز الشاتجة مغ حمقة كالفغ الدابقة في خمية خسيخة كع عجد  -5

 الشاتجة ؟ CO2جديئات 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

2019 
 الجورة الثالثة

 
 

2021 
الجورة 
 الثانية

 الدؤال الثالث عذر: 
يسثل الذكل السخفق حمقة كالفغ التي تحجث في الشباتات 

 أجب عسا يأتي:
 .( 6،2أذكخ أسساء السخحمتيغ )-6
 . ما أىسية إنديع روبديكػ في الحمقة-2
 ATP( كع جدغ  CO2( جدغ )36إذا تع تثبيت )-3

 يتع استيالكو في الحمقة ؟
 

2020 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الرابع عذر:
ادرس الذكل السجاور الحؼ يسثل  

تفاعالت السدار االلكتخونى 
 الالحمقى ثع أجب عسا يميو:

إلى ماذا تذيخ األرقاـ -6
 (؟4(،)3(،)2(،)6:)
كع عجد جديئات السخكب السذار -2

اليو بالخمد)س( اذا تع فرل 
 جديئات ماء؟4
جديئات   6( الشاتجة بذكل نيائي مغ حمقة كالفغ إذا نتجت G3Pكع عجد جديئات مخكب ) -3

NADPH  خالؿ ىحا السدار؟ 
 

2013 
2020 

 االستكسالية

 الدؤال الخامس عذر:
 مل السؤثخة في معجؿ البشاء الزػئي أجب عسا يأتي:تعج درجة الحخارة مغ العػا

ارسع مشحشى العالقة بيغ درجة الحخارة ومعجؿ البشاء الزػئي مذيخًا إلى درجة الحخارة  -6
 السثمى عمى الذكل.

 عمل: قج تكػف درجة الحخارة سببًا في تػقف عسمية البشاء الزػئي. -2
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
2020 

 االستكسالية

 عذر: الدادسالدؤال 
ل اآلتي الحؼ يسثل التفاعالت ادرس الذك

الالضػئية )حمقة كالفغ ( ثع أجب عغ األسئمة 
 التالية:

أذكخ أسساء السخكبات السذار إلييا باألرقاـ  -6
 ( .2( و )6)

فسا عجد  CO2جديئًا مغ  62إذا تع تثبيت  -2
 الشاتجة ؟ ADPجديئات جديئات 

 ز؟غمػكػ السدتخجمة إلنتاج ثالثة جديئات  NADPHكع عجد جديئات   -3
 

2007 
 
 

2017/8 
2019/6 
2019/12 
2021/7  

 الدؤال الدابع عذر:
 . وضح السقرػد بكل مغ : مخكد التفاعل في الشطاـ الزػئي -6
 . ما أىسية كل مغ : السدار االلكتخوني الالحمقي  -2

               فدر تفديرًا عمسيًا:  -ج   
                                          4            رؼشض إٌجبربد ٌّٛعبد اٌعٛء ا٤صسق ٚا٤ؽّش -6
 بجاية السدار االلكتخوني الالحمقي تكػف عشج الشطاـ الزػئي الثاني . -2
 .ضيػر المػف األخزخ في الشباتات -3

 

2021 
الجورة 
 األولى
 

 عذر: ثامنالدؤال ال
ادرس الشكل المجاور الذي ٌمثل تفاعبلت 

 حلمة كالفن ثم أجب عما ٌلٌه:

الكربون فً المركب كم عدد ذرات  -2

 (؟1المشار إلٌه بالرلم )

كم عدد مجموعات الفوسفات فً المركب  -4

 (؟2المشار إلٌه بالرلم )

كم عدد جزٌئات حمض ؼلٌسرٌن أحادي  -6

 CO2جزٌئات  3الفوسفات إذا تم تثبٌت 

 فً الحلمة؟

 (؟3بشكل نهائً فكم عدد جزٌئات المركب المشار إلٌه بالرلم ) G3Pجزٌئات  2إذا نتج  -2

اٌبولوز ثنائً الفوسفات بثانً أكسٌد الكربون فً رم االنزٌم الذي ٌتم بواسطته ربط ما اس -5

 الحلمة ؟
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

2021 
الجورة 

 ثانية ال
 

 عذر: لتاسعالدؤال ا
 ٌعد المسار االلكترونً الالحلقً جزءاً من التفاعالت الضوئٌة أجب عما ٌأتً :

 أٌن تحدث تفاعبلت المسار االلكترونً البلحلمً؟ -2

 أهمٌة تحلل الماء؟ ما -4

 جزٌئات ماء؟ 3الناتجة إذا تم فصل  NADPHكم عدد جزٌئات  -6

 وضح أثر شدة الضوء على معدل البناء الضوئً وارسم المنحنى الدال على ذلن. -2

 

2021 
الجورة 
 الثانية 
 

 :العذرون الدؤال 
 ٌأتً: خالل حلقة كالفن أجب عما NADPH  66إذا تم استهالك 

 التً تم تثبٌتها ؟ CO2كم عدد جزٌئات  -2

 كم عدد جزٌئات الجلوكوز الناتجة؟ -4

 كم عدد جزٌئات الماء التً تم فصلها فً التفاعبلت الضوئٌة ؟ -6

 المستهلكة فً مجمل حلمة كالفن؟ ATPكم عدد جزٌئات  -2

 . +NADPأكتب معادلة اختزال  -5

 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الحادي و الدؤال
 

 مركز التفاعل 4 يتة    وضح المقصود بالمصطلحات ال 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الثاني و الدؤال
 

ي      CO2جزئ ) 21إذا يتم يتثبةت 
 
ي حلق  كالفن أجب عمايأت

 
   (   ف

؟   G3P  كم عدد جزيئات   -1  
 الناتجة كناتج نهائ 

 كم عدد جزيئات الجلوكوز الناتجة ؟ -2
   الكلية المستهلكة ؟ ATPكم عدد جزيئات  -3
 المستهلكة ؟  NADPHيئات كم عدد جز  -4
  الفوسفات ؟   CO2ما اسم االنزيم الذي يتم بواسطته ربط    -5

 بالرايبولوز ثنائ 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الثالث و الدؤال
ي  
 
 علل كال مما يأت

 تتكرر دورة حلقة كربس مرتي   عند تحلل جزئ جلوكوز واحد 4  -1
  تعتبر درجة الحرارة من العوامل الخارجية ا -2

  معدل البناء الضوئ 
 
 لمؤثرة ف
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الرابع و الدؤال
الشكل المجاور يمثل يتفاعالت المسار  

ي ادرس الشكل ثم أجب  
ي الحلق 

 
وت  االلكت 

 ( ؟2.1.1ما الذي يتدل علةه األرقام )  -
 ما نوايتج هذا المسار ؟ -
 هذا فً المشارن الضوئً النظام هو ما -

 ؟المسار

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الخامس و الدؤال
:  ما أهمية كل مما  

 يأئى
ون  -   سلسلة نقل االلكبى

 
وتينات ف  4 البر

 

 عشهان الدرس: التشفس الخمهي 
n/view?id=13359&t=vhttp://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesso  

 
 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
 الدؤاؿ األوؿ :اختخ االجابة الرحيحة:   
 إحجػ العبارات التالية صحيحة بالشدبة لمتخسخ : 2009 1

 ال تحجث في الديتػسػؿ   -ب           ATPجديئات  4يشتج عشيا -أ
 مدمة نقل االلكتخوف االلكتخوف لد  NADHيسشح  -دتبجأ بالتحمل الغاليكػلي     -ج

2 2010 
2014 

( ، تقػـ +Hتػجج بخوتيشات في سمدمة نقل االلكتخوف تعسل كسزخات  لمبخوتػنات)
 ( مغ:+Hبزخ)

 الحيد بيغ الغذائي إلى حذػة السيتػكشجريا                                     - أ
 الديتػسػؿ إلى حذػة السيتػكشجريا   - ب

 لى الحيد بيغ الغذائي          داخل حذػة السيتػكشجريا إ -ج  
 حذػة السيتػكشجريا إلى الديتػسػؿ  -د   

الشاتجة مغ تفكظ جدؼء غمػكػز واحج في التشفذ  NADHيبمغ عجد جديئات  2013 3
 الخمػؼ ) اليػائي(:            

        NADH 6  -ب                     NADH 4 -أ
         NADH 18 -د                  NADH 10 -ج

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 عجد ذرات الكخبػف في مخكب ممح الميسػف )حسس الدتخيت( 2016 4
 6  -د                 4 -ج                  3 -ب               2 -أ

 في عسمية التشفذ الخمػؼ في مخحمة :   ATPتشتج معطع جديئات  2016 5
 التحمل الغاليكػلي         - أ
 خافق انديع أ               تحػؿ البيخوفيت إلى أستيل م - ب

 سمدمة نقل االلكتخوف                 -ج  
 حمقة كخبذ  -د  

6 2017 
 الجورة الثانية

 يشتج عغ عسمية التخسخ الكحػلي مغ تحمل جدغ سكخ غمػكػز واحج:
 وجديئيغ مغ اإليثانػؿ  ATPجديئات  4 - أ
  CO2جديئات مغ  4و ATPجديئيغ  - ب
 (CO  2و ATPؿ و جديئيغ لكل مغ )اإليثانػ  -ج
 ( NADHو  ATPجديئيغ لكل مغ )  -د

7 2017 
 الجورة الثانية 

2019 
 الجورة الثالثة

 أحج مخاحل التشفذ الخمػؼ اآلتية تحجث في سيتػسػؿ الخمية:
 حمقة كخبذ  -ب           كتخوف                   سمدمة نقل االل - أ

 التحمل الغاليكػلي -د         -أ-تحػؿ البيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع  -ج 

8 2017 
 الجورة الثالثة 

 مرجر األكدجيغ في ثاني أكديج الكخبػف الشاتج في التشفذ الخمػؼ؟
 سمدمة نقل االلكتخوف  -األكدجيغ اليػائي    د -الساء   ج -الدكخ   ب - أ

9 2017 
 الجورة الثالثة  

 بذكل مباشخ؟  ATPج جديئات سكخ غمػكػز فإف حمقة كخبذ تشت 3إذا تع أكدجة 
 ATP 114 -د       ATP 72  -ج   ATP 6    -ب   ATP 3 - أ

10 2012 
 

2018/8 
2019/8 

 في التشفذ الخمػؼ: CO2مخاحل إنتاج 
 -أ-التحمل الغاليكػلي وتحػؿ البيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع  - أ

 التحمل الغاليكػلي وكخبذ. - ب
 كخبذ وسمدمة نقل اإللكتخوف. -ج 
 وكخبذ -أ-بيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع تحػؿ ال -د 

11 2019 
 الجورة األولى

 دتخجـ في صشاعة الخبد والسعجشاتما مدتقبل االلكتخونات  األخيخ في التخسخ الس
 أسيتيل ألجىايج -البيخوفيت     د -األكدجيغ      ج -ب    +NAD - أ

12 2019 
 الجورة الثانية

التي تشتج بذكل مباشخ   ATPجد جديئات  جديئات غمػكػز ما ع 4إذا تع تحميل 
 66 -د           62 -ج           8 -ب          4 -أ   مغ حمقة كخبذ؟
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

13 2019 
 الجورة الثالثة

 أؼ اآلتية صحيحة بخرػص الديتػكخومات؟
 تيبخوتيشات تحتػػ ذرة كبخ  -بخوتيشات تحتػػ ذرة حجيج         ب - أ
 ليبيجات تحتػػ ذرة ىيجروجيغ -د          ليبيجات تحتػػ ذرة حجيج -ج    

14 2019 
 الجورة الثالثة

جديئات  61ما عجد جديئات الغمػكػز السدتيمكة في التشفذ اليػائي إذا تع إنتاج 
FADH2 21 -د                65 -ج           61 -ب           5 -أ   ؟  

15 2020 
 الجورة األولى

الشاتجة  NADHحمقة كالفغ فكع عجد جديئات في  CO2جديئات  6إذا تع تثبيت 
 في عسمية التشفذ اليػائي -أ-يع في مخحمة تحػؿ البيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلند 

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

16 2020 
 الجورة األولى 

تحمل في سمدمة نقل االلكتخوف عشج  FADH 2 الشاتجة عغ ATPما عجد جديئات 
 8-د            6-ج         4-ب         2-أ      جديئيغ مغ الجمػكػز؟

17 2020 
 الجورة األولى 

 أيغ تحجث مخحمة التحمل الغاليكػلي في الخمية ؟
 الثايالكػيج-حذػة السايتػكشجريا    د  -الدتخوما   ج -الديتػسػؿ   ب - أ

18 2020 
 االستكسالية

 ت أؼ الشػاتج اآلتية صحيحة؟( مخا6إذا تكخرت حمقة كخبذ )
 FADH2 , 12CO2 4 -ب                6NADH,4CO2  - أ

  NADH, 6FADH 18  2 -د                  ATP,4CO 6 2 -ج
19 2020 

 االستكسالية
 ماذا يشتج عشج تحمل جدغ غمػكػز واحج ىػائيًا في عسمية التشفذ الخمػؼ اليػائي؟

  ATPجدغ  36 -ب                      O2جديئات   6 - أ
  CO2جديئات  6 -د                    H2O جديئيغ مغ -ج

20 2020 
 الجورة الثانية 

 )ثالثي الكخبػف(؟أؼ مخاحل عسمية التشفذ اليػائي يشتج عشيا سكخ غميدخ ألجىايج 

  -أ-تحػؿ البيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع  -التحمل الغاليكػلي     ب - أ
 سمدمة نقل االلكتخوف     -د      حمقة كخبذ       -ج

21 2020 
 الجورة الثانية

الشاتجة بذكل غيخ مباشخ في حمقة كخبذ مغ تحمل جدغ  ATPما عجد جديئات `
 24-د        22-ج           66 -ب         2-أ   جمػكػز واحج ىػائيًا؟

22 2020 
 الجورة الثانية 

جديئات  5الشاتجة عشج تحمل  H2Oفي عسمية التشفذ اليػائي ما عجد جديئات 
 31 -د              25 -ج            21 -ب      65 -أ    غمػكػز؟

23 2021 
 الجورة األولى 

 CO2جزٌئات بٌروفٌت فكم عدد جزٌئات  2إذا نتج من مرحلة التحلل الؽبلٌكولً 

 الناتجة خبلل جمٌع مراحل التنفس الهوائً؟

 

  24 -د             4 -ج                   2 -ب               4 - أ
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

24 2021 
 الجورة األولى

أي المواد اآلتٌة ستتراكم فً الخبلٌا العضلٌة بعد لٌام العضبلت بمجهود كبٌر 

 حمض اللبن          -ب                 أسٌتٌل ألدهاٌد       -أ         ومتواصل؟

 الؽلوكوز -د             ثانً أكسٌد الكربون     -ج                    
25 2021 

 الجورة الثانية
 أخٌر لبللكترون فً التنفس البلهوائً؟ أي اآلتٌة مستمبل

 األكسجٌن -السلفات          د -جألدهاٌد       أستٌل  -ب  البٌروفٌت     - أ

26 2021 
 الجورة الثانية 

   ترونفً سلسلة نمل االلك FADH2جزئ 42الناتجة عن  ATPكم عدد جزٌئات 

  32 -د              22 -ج               42 -ب               22 - أ

27 2020 
 األولى الجورة

 لبكتٌرٌا البلهوائً التنفس فً  لبللكترونات األخٌر المستمبل ٌعد اآلتٌة من أي
 الكزاز؟
   +NADP -د                   SO4 -2  -ج               O2 -ب       ATP - أ

28 2020 
 األولى لجورةا

 البلهوائً؟ والتنفس الهوائً التنفس عملٌتً من كل تشترن بماذا
  الطالة كمٌة -ب             لبللكترونات النهائً أ.المستمبل  
   -ج  

 
 تحليل الغلوكوز بمعزل عن األكسجي    -د كل المرحل                  التشابه ف

 

29 2020 
 الجورة
 األولى

 الذٌن المرضى عند الخلوي التنفس عملٌة على(  DNP) دةما استخدام تأثٌر ما
 ؟ المفرطة البدانة من ٌعانون

وتونات إىل الحشوة -ب                      ATP تضاعف انتاج  - أ  تحفب   ضخ البر
 ATPوقف بناء  -د                       ATPتحطيم أنزيم بناء  -ج

30 2021 
  الجورة الثالثة

 الؽلوكوز جزٌئات عدد فكم الهوائً التنفس بعملٌة الماء من جزئ 18 نتج إذا
 ؟ المتحللة
 4-د                3 -ج                           2 -ب              1 - أ

 

 الدؤال الثاني: 2008
ٌبٌن الشكل المجاور احدى مراحل التنفس 

 الخلوي :
 جزء من الخلٌة تحدث هذه العملٌة فً أي  -2
  2-2األجزاء المرلمة من أكتب أسماء  -4
 / CO2/ NADHما عدد جزئٌات    -6

ATP الناتجة لكل جزيء ؼلوكوز ؟ 
 

 

 

 الدؤال الثالث: 2009
 تدسى السخحمة الخابعة مغ عسمية التشفذ الخمػؼ سمدمة نقل االلكتخوف .                        

 ور األكدجيغ فييا .بيغ د - 3     ما نػاتجيا ؟ -2  وضح أىسية ىحه السخحمة .-6
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

                               

 الدؤال الرابع: 2010
تعتبخ مخحمة التحمل الغاليكػلي إحجػ مخاحل عسمية التشفذ الخمػؼ .                                           

 .ؼ وضح السقرػد بالتشفذ الخمػ - 3 ما نػاتجيا الشيائية ؟- 2   أيغ تحجث ىحه السخحمة؟ -6
 الدؤال الخامس: 2011

 :                                -أ-من مراحل عملٌة التنفس الخلوي تحول البٌروفٌت إلى أستٌل مرافك اإلنزٌم 
 فً أي جزء تحدث هذه المرحلة ؟ -2
الناتجة من تحلل جزيء بٌروفٌت فً هذه  ATP/ NADH/ CO2كم عدد جزٌئات -4

 المرحلة؟

 

2012 
2014 

 السادس:السؤال 
من مراحل عملٌة التنفس الخلوي التحلل الؽبلٌكولً وحلمة كربس لارن بٌن المرحلتٌن من 

 :حٌث

 

 

 حلمة كربس التحلل الؽبلٌكولً وجه الممارنة

   مكان الحدوث

    الناتجة CO2عدد جزٌئات 

الناتجة بشكل  ATPعدد جزٌئات 
 مباشر من تحلل حزئ ؼلوكوز واحد

  

الناتجة من  NADHعدد جزٌئات 
 تحلل جزئ ؼلوكوز واحد

  

 

 
2014 

 الدؤال الدابع:
 

 سئلة التالٌة  :                          من خبلل دراستن للتخمر اللبنً أجب عن األ
 ما الهدؾ من هذه التفاعبلت ؟ - 4  فً أي الخبلٌا تحدث هذه التفاعبلت؟ -2

 ؟ ما األهمٌة االلتصادٌة لها -3
 

 امن:الدؤال الث 2015
 من خبلل دراستن لمراحل التنفس الخلوي والتخمر أجب عن األسئلة التالٌة :  

 ؟-أ-ما الجزيء الذي ٌخسره البٌروفٌت لٌتحول إلى أستٌل مرافك  اإلنزٌم  -2
 ما نواتج تفكن جزيء البٌروفٌت فً الخمٌرة ؟ -4
 ؟ FADH2و  NADHجزٌئات سكر بشكل تام كم ٌنتح من  5عند تفكن  -6

  ( فً الحٌز بٌن الؽشائً فً الماٌتوكندرٌا؟+Hازدٌاد تركٌز أٌونات ) ماذا ٌحدث عند -4
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

والتخمر الكحولً ثم  بعملٌتً التخمر اللبنً  أدرس الشكل المجاور الخاص الدؤال التاسع: 2016

 أجب عن األسئلة اآلتٌة:
 
 
 
 
 
 
 
 ؟5,2,4كم عدد ذرات الكربون فً المركبات  -أ
 ؟5،2المركبات المشار الٌها باألرلام  ما أسماء -ب
 عند تخمر جزيء ؼلوكوز واحد؟ 5،6كم عدد الجزٌئات المرلمة  -ج
 (؟2فكم عدد جزٌئات المركب ) 2الناتجة هو  CO2إذا كان عدد جزٌئات المركب  -د

 

2017 
الجورة 
 األولى 

 الدؤال العاشر:  
 : باالعتماد على دراستن للتنفس الخلوي أجب عن األسئلة

فً سلسلة نمل االلكترون من عملٌة  ATPوضح عملٌة تكوٌن جزٌئات حاملة الطالة  -6
 التنفس الخلوي.

إذا تم أكسدة جزئ ؼلوكوز واحد فكم جزئ تنتج مرحلة تحول البٌروفٌت إلى أستٌل  -2
 . ( ATP, NADH,CO2من كل ) -أ-مرافك االنزٌم 

 

 
2018 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الحادي عذر:
ل المرفك الذي ٌمثل إحدى ادرس الشك

 مراحل التنفس الخلوي ثم أجب: 
 ما اسم المركب المشار إلٌه بالرمز ) أ ( -2
كم عدد ذرات الكربون فً جزئ -4

 بٌروفٌت واحد؟
أٌن تحدث الخطوات المشار إلٌها باألرلام -6
 ( ؟6( و)4( و)2)
ما مصٌر االلكترونات حاملة الطالة التً -2

 ٌحملها المركب )ب( ؟
الناتجة من الجزيء )ب( فً سلسلة نمل االلكترون اعتمادا  على  ATPكم عدد جزٌئات -5

 الشكل؟
الناتجة فً  -أ-( جزٌئات ؼلوكوز كم عدد جزٌئات أستٌل مرافك اإلنزٌم 6إذا تم أكسدة )-3

 هذه المرحلة ؟
 



 

23 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
2017 

 الجورة الثالثة

 الدؤال الثاني عذر:
ؿ التشفذ الخمػؼ والتخسخ فإذا تع إنتاج الصاقة مغ يتع انتاج الصاقة في الخاليا مغ خال

 جديئيغ مغ سكخ الغمػكػز أجب عغ األسئمة اآلتية :
 وماء يشتج بذكل نيائي في التشفذ الخمػؼ؟  CO2كع جديئًا مغ كل مغ  -6
 الكمية الشاتجة؟ ATPفي حاؿ تػفخ األكدجيغ , كع عجد جديئات  -2
 في عزالت الجدع؟   في حاؿ عجـ تػفخ األكدجيغ ما نػاتج تحمميا -3

 
2018 

  األولى الجورة

 الدؤال الثالث عذر: 
 تعج حمقة كخبذ إحجػ مخاحل التشفذ الخمػؼ أجب عسا يأتي : 

 أيغ تحجث ىحه السخحمة ؟ -6
ما عجد ذرات الكخبػف في السخكب  الحؼ تبجأ بو الحمقة ويختبط مع جدغ أستيل   -2

 ؟ -أ-مخافق اإلنديع 
في  ATPجدغ   36ة مغ الحمقة إذا تع استيالؾ الشاتج NADHما عجد جديئات  -3

 حمقة كالفغ؟

 

2019 
 الجورة الثانية

 الدؤال الرابع عذر: 
 يسثل الذكل السجاور إحجػ مخاحل التشفذ اليػائي أجب عغ األسئمة اآلتية :

 ما اسع ىحه السخحمة ؟ -6
 أيغ تحجث ىحه السخحمة ؟ -2
 إلى ماذا تذيخ الخمػز ) س ، ص (؟-3
الشاتجة في  ATPيئات  ما عجد جد  -4

جدغ  (2سمدمة نقل االلكتخوف مغ تحمل )
  غمػكػز في ىح السخحمة؟

 



 

21 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
2020 

 الجورة األولى

 الدؤال الخامس عذر:
حج أنػاع التخسخ ادرس الذكل السجاور الحؼ يسثل أ
 ، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو:

( 6ما أسساء السخكبات السذار إلييا باألرقاـ ) -6
 ( ؟3( و )2و )

( إلى 2ما الجدؼء الحؼ يختدؿ السخكب رقع ) -2
 (؟3السخكب رقع )

الشاتجة عشج تحمل  ATPكع عجد جديئات  -3
 ؟الغمػكػز في ىحا أنػع مغ التخسخ جديئيغ مغ

 

2020 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الدادس عذر:
 ادرس الشكل الممابل الذي ٌمثل حلمة كربس ثم أجب عما ٌلً :

لٌها باألرلام ما أسماء المركبات المشار إ -2

 (؟4( و)2)

ما عدد ذرات الكربون فً المركب  -4

 (؟6المشار إلٌه بالرلم )

كم عدد جزٌئات المركب المشار إلٌه  -3

( إذا تمت أكسدة ثبلثة جزٌئات 2بالرلم )

 ؼلوكوز؟

 

2016 
2020 

 االستكسالية

 الدؤال الدابع عذر :
حدى الخبلٌا كانت أعداد الجزٌئات إذا علمت أنه عند حدوث عملٌة التنفس الخلوي الهوائً فً إ

 الناتجة وفك الجدول اآلتً:

 
 

 كم عدد جزٌئات الؽلوكوز المتحللة فً عملٌة التنفس الخلوي الهوائً؟ -2

الواردة فً  NADHالناتجة من سلسلة نمل االلكترون عند تحول  ATPما عدد جزٌئات   -4

 الجدول؟

 ند بدء حلمة كربس؟ع -أ-أنزٌم  مرافك ما المركب الذي ٌتفاعل مع أستٌل -6

  ؟ -أ-فً أي جزء من الخلٌة تحدث مرحلة تحول البٌروفٌت إلى أستٌل مرافك اإلنزٌم  -4
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 
2019 

 الجورة األولى

 الدؤال الثامن عذر:
 CO2جزٌئات  3 -أ-إذا علمت أنه نتج فً مرحلة تحول البٌروفٌت إلى أستٌل مرافك االنزٌم 

 أجب عما ٌلً:
 متحللة فً عملٌة التنفس الخلوي ؟ما عدد جزٌئات الؽلوكوز ال -2

  أٌن تحدث هذه المرحلة؟ -6    الناتجة بشكل مباشر ؟ ATPما عدد جزٌئات  -4

 

 
2017/6 
2018/6 
2020/6 

 الدؤال التاسع عذر :
 ما ٌأتً: فسر 

 تولؾ سلسلة نمل االلكترون عن العمل فً ظل ؼٌاب األكسجٌن. -2

 خمر باستمرار.( فً عملٌة الت NADH( من ) +NADإعادة انتاج ) -4

البد من استخبلص الطالة خبلل التنفس الهوائً من جزٌئات حامبلت الطالة عبر سلسلة  -6

 نمل االلكترون.

2020 
 االستكسالية

 السؤال العشرون :
 لارن بٌن عملٌة التنفس الهوائً والتخمر من حٌث:

 

 

 التخمر التنفس الهوائً وجه الممارنة

الناتجة من  ATPعدد جزٌئات 

 جزئ ؼلوكوز تحلل 

  

   مثال لكائنات حٌة تحدث بها

 

 
2021 

 الجورة األولى

 :الحادي والعذرون الدؤال 
 الشكل المجاور ٌمثل إحدى مراحل التنفس الهوائً أجب:

كم عدد ذرات الكربون فً جزئ  -2

 البٌروفٌت؟

 كم عدد جزٌئات المركب المشار إلٌه بالرمز  -4

ئات جزٌ 2المرحلة عند تحلل  ه) س ( فً هذ

 ؼلوكوز؟

ما دور المركب المشار إلٌه بالرمز )ص(  -6

 لبدء حلمة كربس ؟

تتبع التحوالت الحاصلة للبٌروفٌت فً ؼٌاب  -2

 األكسجٌن داخل المعجنات .
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 
 الجورة األولى 2021

 :الثاني والعذرون الدؤال 
 وضح أىسية الفدفخة التأكدجية .

 

 

 

 
الجورة  2021

 األولى

 :الثالث والعذرون الدؤال 

 حلمة كربس حلل الؽبلٌكولًالت 

NADH 4 ص 

FADH2 - 4 

ATP  فً سلسلة نمل
 االلكترون

 ع س

 ٌأتً: الشكل المجاور ٌمثل نتائج عملٌة إنتاج الطاقة خالل عملٌة تنفس هوائً أجب ما

 

 

 

 

 كم عدد جزٌئات الؽلوكوز  المتحللة خبلل العملٌة ؟ -2

 (؟)س، ص، ع كم عدد األعداد التً تشٌر إلٌها الرموز -4

 الناتجة بشكل مباشر من جمٌع المراحل عند تحلل الؽلوكوز؟ ATPكم عدد جزٌئات  -6

 خبلل سلسلة نمل االلكترون . ATP أكتب معادلة بناء  -2

2021 

 الثانية الجورة  

 :الرابع والعذرون الدؤال 

 وضح المقصود بسلسلة نقل االلكترون )فً المٌتوكندرٌا( .

 
الجورة  2021

 األولى

 :والعذرون  خامسالالدؤال 
 21بشكل مباشر من حلقة كربس و ATPجزئ  21إذا نتج خالل عملٌة التنفس الهوائً 

 من مرحلة التحلل الغالٌكولً أجب : NADH جزئ 

 كم عدد جزٌئات الؽلوكوز المتحللة ؟ -2

 كم عدد ذرات الكربون فً مركب  األوكسالوأستٌت ؟ -4

 لمة كربس؟الناتجة بشكل ؼٌر مباشر عن ح ATPكم عدد جزٌئات  -6

الناتجة بشكل  مباشر من مرحلة التحلل الؽبلٌكولً لنفس عدد  ATPكم عدد جزٌئات  -2

 الؽلوكوز ؟

 أكتب معادلة تكوٌن الماء فً نهاٌة سلسلة نمل االلكترون خبلل عملٌة التنفس الهوائً. -5
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 
2021 

الجورة  
 الثانية 

 :والعذرون  دادسالالدؤال 
 لٌه:ادرس الشكل المجاور ثم أجب عما ٌ

 أٌن تحدث تفاعبلت حلمة كربس؟ -2

ما المركب الناتج من تفاعل المركب المشار  -4

 إلٌه بالرمز )س( مع األوكسالوأستٌت؟

الناتجة بشكل مباشر  ATPكم عدد جزٌئات  -6

 جزئ جلوكوز ؟4من جلمة كربس عند تحلل 

 ماذا ٌمثل الرمز )ص(؟ -2

كم عدد جزٌئات المركب )ع( الناتجة إذا تحلل  -5

 جزئ جلوكوز؟4

 جزئ جلوكوز؟ 4لمة كربس إذا تحلل حالناتجة بشكل ؼٌر مباشر من  ATPكم عدد جزٌئات  -3

2021 

 الثانية الجورة  

 :الدابع والعذرون الدؤال 

 قارن بٌن كل مما ٌأتً وفق المطلوب:

من حٌث: مكان  -أ-التحلل الؽبلٌكولً وتحول البٌروفٌت إلى أستٌل مرافك االنزٌم  -2

 المواد الناتجة عند تحلل جزئ جلوكوز واحد.   -حدوث كل منهما   

 التخمر الكحولً واللبنً من حٌث : المواد الناتجة فً كل منهما . -4

2021   

 الجورة الثالثة

 :الثامن والعذرون الدؤال 

 لارن بٌن كل مما ٌأتً وفك المطلوب بٌن الموسٌن:

 االنزٌم "أ"مرحلة التحلل الؽبلٌكولً ومرحلة تحول بٌروفٌت إلى أستٌل مرافك 

 .مكان الحدوث  -2من حٌث اآلتً : 

 .جزٌئات جلوكوز هوائٌا   2تحلل  الناتجة بشكل مباشر من  ATPعدد جزٌئات  -4

   2021 
 الجورة الثالثة

 ادرس الشكل المرفك الذي ٌمثل أحد مساري التخمر ثم أجب : :التاسع والعذرون الدؤال 

 ما الهدؾ من عملٌة التخمر؟ -2

الكربون فً المركب المشار إلٌه  كم عدد ذرات -4

 (؟2بالرلم )

( عند 4كم عدد جزٌئات المركب المشار إلٌه بالرلم ) -6

 ( جزئ جلوكوز؟4تحلل )

 ما المركب الذي ٌختزل أسٌتٌل ألدهاٌد ؟ -2

 (؟6ما اسم المركب المشار إلٌه بالرلم ) -5

 ما استخدامات هذا النوع من التخمر؟ -3

 حلقة كربس 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 البشاء الزهئي والتشفس الخمهي التكامل بين عسميتي  :عشهان الدرس
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v 

 
 

 
 

 الدؤاؿ الثالث :  2007
 بء اٌعٛئٟ ِغزخذِبً اٌّؼبد٨د ؟                                                       ٚظؼ اٌؼ٩لخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ػ١ٍّزٟ اٌزٕفظ اٌخٍٛٞ ٚاٌجٕ

 

 عشهان الدرس: الذيفرة الهراثية
deo/view?id=115http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevi  

 
 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
  1 
     

2019 
 الجورة الثانية

 بأؼ الكػدونات اآلتية يذفخ الحسس األميشي سيدتيغ؟
 AUG-د         UAG -ج        UGA -ب          UGU-أ  

2 2016  
 الجورة األولى

 بأؼ الكػدونات اآلتية يذفخ الحسس األميشي بخوليغ؟
 AUG -د         UAG -ج        UGA -ب     CCA   -أ    

3 2012 
 الجورة األولى

 ما الحسس األميشي الحؼ يذفخ بكػدوف واحج فقط؟ 
 فيثيل أالنيغ -مثيػنيغ        د –سيخيغ        ج  -ب    فاليغ   - أ

4 2008 
 الجورة األولى

 مغ خرائز الكػدوف؟ ليدتأؼ اآلتية 
 .يسكغ أف يذفخ أكثخ مغ حسس أميشي  - أ
 .يتكػف مغ ثالثة نيػكميػتيجات   - ب

 يسكغ أف يذفخ الحسس األميشي الحؼ يذفخه كػدوف آخخ. -ج
 يختبط مع الكػدوف السزاد. -د

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13359&t=v
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=115
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=115
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 عشهان الدرس : بشاء البروتين
/elearning/interactivevideo/view?id=115http://rawafed.edu.ps/portal  

 
 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
 الدؤاؿ األوؿ: اختخ االجابة الرحيحة:  
1  2017  

 الجورة األولى
 أثناء مرحلة:  RNAٌشكل المحفز مكانا  الرتباط انزٌم بلمرة 

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

2 2017 
 الجورة األولى

أنواع من الحموض  4حمض أمٌنً فٌها  42لترجمة سلسلة عدٌد الببتٌد مكونة من 
 البلزمة لنمل الحموض األمٌنٌة على األلل: tRNAاألمٌنٌة ٌكون عدد جزٌئات   

  2 -د                 4 -ج              24 -ب           42 -أ
3 2017 

 الجورة الثانية 
2019 

 جورة الثانيةال

( جزءا  من سلسلة الشٌفرة الوراثٌة   ATG   CCG    CTAإذا كان التسلسل ) 
 ، فإن الكودونات المضادة لها تكون: DNAعلى جزئ 

    AUG   GGC    GAU - أ
 
          

     AUG   CCG    CUA    - ب
 
         

                   AUG   GGC    CUA   -ج  

     UAC   GGC    GAU -د  
 
                 

 

4 2017 
 الجورة الثالثة

 تتكون الرابطة الببتٌدٌة أثناء عملٌة ترجمة عدٌد الببتٌد بفعل :

   المحفز -بروتٌنات الراٌبوسوم     د -ج    rRNA -إنزٌم البلمرة    ب - أ

5 2018 
 الجورة األولى

حموض أمٌنٌة  4رجمة ٌتكون من إذا كان أحد البروتٌنات الناتجة عن عملٌة الت
 الناضج الخاص به ٌحتوي على : mRNAفإن عدد المواعد النٌتروجٌنٌة فً 

  62 -د                42 -ج                 62 -ب            4 - أ

6 2018  
 الجورة الثانية

 التالٌة :  mRNAعدد الحموض األمٌنٌة الناتجة من سلسلة 
 (AUG    CGA    AUC   CAC   UAG )   

 3 -د                   5-ج                     2 -ب                6-أ  
7 2019  

 الجورة األولى
 عند تكوٌن المبعة ؟ mRNAما النٌوكلٌوتٌد الذي ٌضاؾ لشرٌط  

     في نياية الدمدمة   C -ب                 في نياية الدمدمة  G  -أ
     في نياية الدمدمة   C – د               مدمة في نياية الد G   - ج

   

   

   

   
   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=115
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=115
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

8 2019  
 الجورة األولى

 إلى ماذا يذيخ الخمد ٍ)س( في الذكل السخفق؟
  Pمػقع  -ب الػحجة البشائية الكبيخة       - أ

  mRNAمػقع ارتباط   -د    ميثػنيغ          -ج

9 2019  
 الجورة الثانية

2020 
 الجورة الثانية

 مغ الغالؼ الشػوؼ إلى الديتػسػؿ ؟ mRNAعسمية التي تداعج في خخوج ما ال
 إضافة ذيل األدنيغ  -إضافة الؿبعة                           ب - أ
 إزالة اإلكدػنات  -د  إزالة االنتخونات                          -ج  

10 2019  
 الجورة الثانية

أثشاء مخحمة اإلنياء  tRNAبتيج عغ ما السػقع الحؼ تشفرل ؼيو سمدمة عجيج الب
 B  -د            E -ج           P  -ب      A    -أ    لعسمية التخجسة ؟

11 2019  
 الجورة الثالثة

لاللتفاؼ بسجخد مخور  DNAتعػد سمدمتا  mRNAفي أؼ مخحمة مغ مخاحل ندخ 
 مع استسخار إضافة الشيػكميػتيجات الستسسة؟ RNAإنديع بمسخة 

 السعالجة  -اإلنياء          د -االستصالة      ج -ء        بالبج - أ

12 2019  
 الجورة الثالثة

ما الخابصة التي تخبط الكػدوف السزاد مع الكػدوف الستسع أثشاء مخحمة االستصالة 
 ثشائية الكبخيت -د  ثالثية الفػسفات  -ج  ببتيجية  -ب ة ىيجروجيشي-أ في التخجسة؟

13   2019 
 الثالثة الجورة

 إلى ماذا يذيخ الخمد )ص( في الذكل السخفق؟
 الػحجة البشائية الكبيخة  - أ
 الػحجة البشائية الرغيخة -ب 
 البجء     tRNA-ج 
 mRNAمػقع ارتباط  -د 

14 2019 
 الجورة الثالثة

 (؟    5-3أؼ الحسػض الشػوية اآلتية تتختب فييا القػاعج الشيتخوجيشية وفق االتجاه )
 الستسع DNA,mRNA -ب                 tRNA,mRNA  - أ
  DNAالستسع والقالب  DNA  -د            tRNAالقالب و DNA -ج    

15 2019 
 الجورة الثالثة

 ما األجزاء التركٌبٌة للراٌبوسوم ؟

 اإلكدػنات   -البخوتيشات     د -ج     mRNA  -ب     rRNA - أ

16 2020  
 الجورة األولى

  ة وذٌل األدنٌن خبلل معالجة سلسلة  إضافة كل من المبع لهدؾ المشترن منما ا
mRNAاألولى؟ 

 مغ الغالؼ الشػوؼ  mRNAخخوج  -ب   دور ميع في عسمية التخجسة       - أ

 بالخايبػسـػ mRNAإشارة الرتباط  -د  mRNAالحفاظ عمى ثبات وحساية  -ج
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

17 2020 
 الجورة األولى 

    DNA ( ::(      CTG   ATC إذا أعطٌت التسلسل اآلتً من
 ؟mRNAفما الشٌفرة الوراثٌة فً     

        CUG   AUC  -ب                     CUG   AUC -أ

      GAC   UAG  -د            UAG     GAC       -ج
18 2020  

 الجورة األولى
 األولى اآلتٌة : mRNAلدٌن سلسلة 

)UUU   CCG    UAA   UAC(AUG    UGC     ن الكودون إذا علمت أ

الذي تحته خط عبارة عن انترون ما عدد الحموض األمٌنٌة فً سلسلة عدٌد الببتٌد 

  3 -د            4  -ج              5  -ب          3-أ    الناتجة ؟
19 2020 

 االستكسالية
عوامل النسخ وإنزٌم بلمرة أي سبلسل الحموض النووٌة اآلتٌة ٌمكن أن ترتبط بها 

RNA عند بدء عملٌة النسخ؟ 

 (mRNA   (                      سمدمة  - أ
  mRNA      (                    )  سمدمة -ب  
      (                 )       DNA    سمدمة  -ج  
    DNA      (                 ) سمدمة   -د  

 الراٌبوسومً فً عملٌة بناء البروتٌن؟ RNAما دور   20
 . ربط الحموض األمٌنٌة بروابط ببتٌدٌة - أ

 . نمل الحموض األمٌنٌة إلى السٌتوببلزم - ب
 . نمل الحموض األمٌنٌة إلى الراٌبوسوم -ج

 . تشكٌل لالب لصنع البروتٌن من لبل الراٌبوسوم -د 
21 2020 

 االستكسالية
على  tRNAرتبط بها عامل بروتٌنً لئلٌماؾ بدال  من أي الكودونات اآلتٌة ٌ

 عند إنهاء عملٌة الترجمة؟ Aالمولع  

 UGU  -د               UAG -ج        UAC  -ب  AUG     - أ

22 2020  
 الجورة الثانية

 فً مرحلة البدء من عملٌة النسخ ؟  RNAأٌن ٌرتبط إنزٌم بلمرة  

    ذٌل األدنٌن -المحفز    د -ج الكودون المضاد      -االنترون     ب - أ
             

23 2020  
 الجورة الثانية

 أي الكودونات اآلتٌة تشفر الحمض األمٌنً تٌروسٌن؟                   

 AUG -د         UAG   -ج              UAU  -ب     UAA -أ 

24 2014  
 الجورة األولى

فما الكودون  DNAفرة الوراثٌة فً جزء من الشٌ AGCإذا كان التسلسل التالً 
 المضاد المناسب له؟

 GCU -د            CGA -ج              UCG -ب    AGC -أ 
25 2013  

 الجورة األولى
2021 

 الجورة الثانية

ما اسم الحمض النووي الذي ٌعمل على ربط الحموض األمٌنٌة المتجاورة بروابط 
 ببتٌدٌة أثناء عملٌة الترجمة؟  

 rRNA -د           mRNA -ج          tRNA    -ب    DNA -أ
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

26 2021 
 الجورة األولى

 DNAتمثل جزءا  من الجٌن المراد نسخه على  \3(  CAG)  \ 5ذا كانت الثبلثٌة إ

 تٌة صحٌحة ؟ فأي اآل

 كودون مضاد  تمثل \3(  CAG)  \5   –أ 

 تمثل كودون 3\ ( GUC)  5\ -ب 

 ل كودون ثتم 5\(  GTC)  3\  –ج 

   الممابل DNAتمثل نٌوكلوتٌد  \5(  CUG) 3\  –د 

27 2021 
 الجورة الثالثة

ٚ اٌىٛدْٚ ٚ اٌّزُّ  tRNAِب ٔٛع اٌشاثطخ ث١ٓ اٌىٛدْٚ ٚ اٌىٛدْٚ اٌّعبد ػٍٝ 

 ؟  mRNAػٍٝ 
 رغب١ّ٘خ  –د     أ١ٔٛ٠خ        –ط     ثجز١ذ٠خ        -١٘ذسٚع١ٕ١خ          ة –أ 
 

28 2019  
 لجورة األولىا

ٔغخخ ِٓ ػذ٠ذ اٌججز١ذ ٔفغخ فٟ آْ (  15) اٌّغزخذِخ ٦ٔزبط   mRNAِب ػذد ٔغخ 

 ٚاؽذ ؟
 1 -د               5 –ط                  10 -ة                    15 –أ 

 

 ادرس الذكل اآلتي وأجب عغ األسئمة اآلتية : الدؤال الثاني : 2018/8
 أ ، ب، ج (؟ما اسم كل من السبلسل ) -6

ماذا تسمً عملٌة تحول السلسلة أ إلى   -2
السلسلة ب وعملٌة تحول السلسلة ب 

 إلى السلسلة ج ؟
أكتب الكودونات المشار إلٌها باألرلام -ج
 ( ؟ 5، 2، 6، 4، 2)

 

 
2019 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الثالث :
  DNAإذا كان لدٌن الشٌفرة الوراثٌة على جزئ 

 ( 4علما  بأن الرلم ) كما فً الشكل المجاور
 . DNAٌمثل انترون عند نسخ 
 (. 6( و)2)أكتب الشٌفرات المشار إلٌها باألرلام  -ا أجب عن األسئلة اآلتٌة :

  الناضجة. mRNAأكتب تسلسل الكودونات على سلسلة  -4
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

2019 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الرابع :
مثٌونٌن( أجب عن  –االنٌن  –برولٌن  -نإذا كان لدٌن سلسلة عدٌد الببتٌد اآلتٌة  ) أرجٌنٌ

 األسئلة اآلتٌة باالستعانة بالجدول المرفك:
اكتب تسلسل النٌوكلٌوتٌدات على سلسلة               -2

DNA .المالب 
 ما الكودون الذي ٌشفر الحمض األمٌنً برولٌن؟ -4
 ما كودون البدء فً عملٌة الترجمة؟ -6
 شفر نفس الحمض األمٌنً؟بماذا تختلؾ الكودونات التً ت-2

 

2019 
 الجورة الثالثة

 الدؤال الخامس :
ٌمثل الشكل المجاور سبلسل مختلفة من حموض نووٌة 

  تسهم فً بناء البروتٌن أجب عن األسئلة اآلتٌة :
 النالصة .أكمل الشٌفرات -4 ماذا تمثل السبلسل )أ ، ب، ج(-2

 

 
2020 

 االستكسالية

 الدؤال الدادس :
شكل المجاور سبلسل مختلفة من حموض نووٌة تسهم فً بناء البروتٌن نفسه ٌمثل ال

 أجب عما ٌأنً:
 ماذا تمثل السبلسل ) أ ، ب ،ج (؟-2
( على 2،4،6،2،5أكمل الشٌفرات )-4

 السبلسل؟
ما رمز السلسلة التً تحتوي  -6

 الكودونات المضادة ؟

 

2020 
 الجورة الثانية

 الدؤال الدابع:
 مستعٌنا  بالجدول المرفك أجب عما ٌأتً: DNAتً على شرٌط لدٌن التسلسل اآل

TAC  GGT  GCC  ACA  CTT  ATT    
اكتب تسلسل  -2

الحموض األمٌنٌة 
فً سلسلة عدٌد 
 الببتٌد الناتج.

 ما الكودون -4
 الذي ٌشفر الحمض األمٌنً ؼلوتمٌن؟

 البلزمة إلتمام عملٌة الترجمة ؟ tRNAما عدد جزٌئات  -6
 2017 

 لجورةالثالثةا
 الدؤال الثامن :

وترجمة عدٌد الببتٌد من  mRNAلارن ما بٌن مرحلة اإلنهاء فً كل من عملٌتً نسخ 

 النواتج -ج             مكان حدوثها    -ب         نمطة بداٌتها    -أ            حٌث:
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 2020 
 األولىالجورة

2019  
 األولىالجورة

 الدؤال التاسع :
 ٌأتً: وضح دور كل مما - أ

  mRNAخبلل مرحلة البدء من عملٌة نسخ    RNAإنزٌم بلمرة   -6

  mRNAإضافة المبعة فً شرٌط   -2
 اشرح مرحلة االستطالة فً عملٌة الترجمة خبلل بناء البروتٌن.-ب

 

2015 
 الجورة األولى

إذا علمت أن الحمض األمٌنً الدؤال العاشر:

الرابع فً سلسة عدٌد الببتٌد المترجم من أحد 
سبلسل اآلتٌة هو المٌثونٌن، أجب عن ما ال

 ؟  2،4،6ماذا تمثل الشٌفرات  -2 ٌأتً؟
 ؟ أكمل الشٌفرات الوراثٌة النالصة-2

 

 الحادي عذر الدؤال  األولى الجورة   2021

   rRNA وضح مفهوم وأهمٌة  

2021 

 األولى الجورة  

 عذر  لثانياالدؤال 

         دء عملٌة الترجمة ، أجب عن األسئلة اآلتٌة :الشكل المجاور ٌمثل المرحلة األولى لب
 (  3( , )  2, )  1)ما الذي تدل علٌه األرلام ) – 1
 ,mRNA( تدل على نهاٌتً سلسلة 5( و )4األرلام ) – 2
 ؟ كل رلم منهما فما النهاٌة التً ٌمثلها 
 الظاهرفً الشكل   tRNAما المولع الذي ٌكون فٌه  – 3

 البدء ؟فً نهاٌة مرحلة 
 

2021 

 األولى الجورة  

 السؤال الثالث عشر 

الشكل المجاور ٌمثل سالسل مختلفة من حموض نووٌة تسهم فً بناء سلسلة عدٌد ببتٌد 
 : معطاه أجب عما ٌلٌه 

 ( ،  1ماذا تمثل السبلسل )  – 1
 (2  ( ، )3 . ) 
 أكمل الشٌفرات ) أ(،)ب( ،)ج(. – 2
 الثبلثً إذا تم اعتبار الترتٌب  – 3
 (ACG  هو األخٌر فً عملٌة ) 

 ؟ mRNAالترجمة فماذا ٌسمى الكودون التالً له على 
 :  ما أسماء الحموض األمٌنٌة المشار إلٌها بالرموز ) د(، )ص( ،) و( مستعٌنا  بالجدول – 4
 

 سٌستٌن ثٌروسٌن غالٌسٌن الحمض األمٌنً

 CCA AUG AC الكودون المضاد

 
 
 
 

UAC 

 

 

1-                                                               CCA       AUG          ACG       ( أ )       

2-       AUG    GGU      UAC             ( ة ) 

3-       TAC       ( ط )      ATG            ACG 

)                          ( د )       ( ص )  ػذٚذ انججزٛذ   ٔ  ) 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 

 

2021 

 األولى الجورة  

    -ثم أجب عما ٌلٌه :  mRNAادرس الشكل الذي ٌمثل مراحل معالجة :عذر  لرابعاالدؤال 

 
 
 
 
 
 
    
 .(  1ماذا ٌمثل الرلم )  – 1

 ( ؟ 5\( أم )  3 \السلسلة )  ( فً نهاٌة Gهل ٌتم إضافة نٌوكلوتٌد  الجوانٌن )  – 2

 ( ؟ 2ٌها بالرلم ) لإ ة المشارا الهدؾ من إضافة الوحدات المتكررم – 3

 . ((3ماذا ٌحدث فً المرحلة المشار الٌها بالرلم  – 4

2021 

 الجورة األولى

 :عذر  لخامساالدؤال 

    .( Aنهاء خبلل الترجمة ) من حٌث دور المولع ن بٌن مرحلة االستطالة ومرحلة اإللار

2021 

 الجورة الثانية

 عذر  لدادساالدؤال 

    وضح الممصود باإلكسونات  .

2021 

  ثانيةالالجورة  

 عذر  لدابعاالدؤال 

                                          53              52       51      50 

التً سٌتم و DNA GGC  ,  ATT   TCA   CGAتٌة من لدٌن السلسلة اآل –أ 

(ٌنسخ منه  (52م فإذا علمت بأن التسلسل رل،  استخدامها فً بناء بروتٌن فاعل للخلٌة 

 ما البمٌة فٌنتج منها إكسونات . أجب عما ٌأتً :       انترون أ

 .المتممة للسلسلة  DNAاكتب النٌوكلوتٌدات فً سلسلة  – 1

 .الناضجة  mRNAأكتب الكودونات فً سلسلة  2

 .  tRNAاكتب الكودونات المضادة فً  جزٌئات  – 3

ما أثر ذلن على عملٌة  ، ACT( و أصبح  51 إذا حدثت طفرة انمبلب للتسلسل رلم ) – 4

                                                                                                   . الترجمة 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

2021 

 الجورة الثانية

 : الدؤال الثامن عذر 

 األولً . mRNAللحصول على  mRNAوضح مرحلة االستطالة خالل نسخ 

2009 

 الجورة األولى

 عذر تاسعالدؤال ال

 األولي . mRNAوضح آلية معالجة 

2008 

  الجورة األولى 

 العذرون الدؤال 

 . mRNAاشخح مخاحل عسمية ندخ 

2021 

 الجورة الثالثة

 والعشرون  السؤال الحادي  

 .( وئؽذٜ ِشاؽً ثٕبء اٌجشٚر١ٓ ) اٌزشعّخ    رٛخ ٔ ضؼ انًقظٕد ثبنًظطهؾبد اٜ

2021 

 لجورة الثالثةا

 السؤال الثانً والعشرون 

 . ا٤ٌٟٚ mRNAإظبفخ اٌمجؼخ خ٩ي ِؼبٌغخ    ٔضؼ أًْٛخ كم يًب ٚأرٙ 

2021 

 الجورة الثالثة

 والعشرون الثالثالسؤال 

 رغُٙ فٟ ثٕبء اٌجشٚر١ٓ, ٠ّضً اٌؾىً اٌّغبٚس ع٩عً ِخزٍفخ ِٓ ؽّٛض ٠ٚٛٔخ 

 

 

 

 

 

 ؟  (ط , ة , أ ) ِبرا رّضً اٌغ٩عً  –1

 4 ػٍٝ اٌغ٩عً (  4,  3,  2,  1) أوًّ اٌؾ١فشاد  –2

 4 اٌّزّّخ ٌٍمبٌت DNAأوزت ١ٔٛوٍٛر١ذاد عٍغٍخ  – 3

2014 

 الجورة األولى 

 والعشرون الرابعالسؤال  

 ػذ٠ذ اٌش٠جٛعَٛ -1 : ٚظؼ اٌّمصٛد ثىً ِّب ٠أرٟ 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 انضبَٛخ انٕؽذح
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 
 

 الرفحة مػضػع الجرس الػحجة ـ
 33 الػراثة السشجلية  الثانية 1
 39 الديادة غيخ التامة   2
 40 الديادة السذتخكة  3
 41 األليالت الستعجدة   4
 42 الجيشات القاتمة   5
 43 أنطسة تحجيج الجشذ في الكائشات الحية   6
 43 الرفات السختبة بالجشذ   7
 45 الرفات الستأثخة بالجشذ   8
 45 ر االرتباط  و العبػ   9
 47 الخخائط الجيشية  10
 48 االختالالت الػراثية   11
 64 تصبيقات في عمع الػراثة   12

 الهحدة محتهيات فهرس   



 

 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
         : اختخ اإلجابة الرحيحة -6
 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
نيائي  2119 1

إكساؿ  2169
 االنجاز

 ما نػع وراثة صفة لػف االزىار في نبات البازيالء  ؟
 سيادة غيخ تامة      -سيادة  تامة                   ب -أ

 جيشات قاتمة -د           سيادة مذتخكة      -ج
2 2019 

 الجورة األولى
 ؟ 6:6:6:6أؼ التداوجات اآلتية تشتج عشيا الشدبة  

 Rr * rrب.   AArr* AaRrأ. 
 aarr *AaRr -د.  AaRr *Aarrجػ. 

 فسا عجد أنػاع الغاميتات التي يكػنيا  RrTtنبات بازيالء يحسل الصخاز الجيشي لرفتيغ  2017 3
 8د .               6ج .                  4ب.                  2أ. 

4 2012 
 اكساؿ

 ؟   AabbEemmRrما عجد أنػاع الجاميتات التي يكػنيا فخد شخازه الجيشي 
 62د .                 9ج .                    8ب.               6أ. 

5 2018 
 الجورة األػػلى

, فأؼ األفخاد التالية ابغ     AaBBCC × AABbCcجيشي ألبػيغ ىػ إذا كاف التخكيب ال
 العائمة ؟

 aaBBCCب.   AabbCcأ. 
 AaBBccد.  AaBbCcجػ. 

6 2019 
 الجورة األولى

 لرفتيغ مشجليتيغ ؟  AaBBالصخاز الجيشيأؼ اآلتية يشتج مغ تداوج فخديغ كالىسا يحسل 
                      aaBBب.                        AaBbأ. 

 AABbد.                       aaBbجػ. 
7 2018 

 الجورة األولى
ما عجد الغاميتات التي تشتج عغ االنقداـ السشرف لخمية تشاسمية عشج فخد شخازه الجيشي 

AAbb )  )؟ 
  4د.                   3ج.                     2ب.              6أ. 

 عشهان الدرس : الهراثة السشدلية
  الخابط:

g/interactivevideo/view?id=116http://rawafed.edu.ps/portal/elearnin  
 QRرمد    

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=116
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=116


 

 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 نيائي 2009 8
 اكساؿ  2019

  أنجبت عائمة ثالث بشات، ما احتساؿ أف يكػف السػلػد الخابع  ليحه العائمة بشتًا  ؟
 6/2د .              6/4ج .               8/ 6ب.                   6/66أ. 

9 2017  
اٌذٚسح 

 ا٤ٌٚٝ

 والثاني أنثى ؟ إذا أنجبت عائمة ما شفميغ ، ما احتساؿ أف يكػف األوؿ ذكخًا 
 %    25 -%              د51%          ج.  75%               ب.   611أ.
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

10 2018 
اٌذٚسح 

 ا٤ٌٚٝ

رجل وزوجتو كالىسا يستمكاف صفة القجرة عمى ثشي المداف " صفة سائجة  " أنجبا شفمة ال 
 ى ثشي المداف ؟ تستمظ ىحه الرفة فسا احتساؿ إنجابيسا لصفل ذكخ يحسل صفة القجرة عم

   3/8د.               6/8ج .              4/ 3ب.              4/ 6 . أ
11 2008 

 اكساؿ
في أفخاد الجيل األوؿ ألبػيغ شخازىسا الجيشي    GgRrما ندبة ضيػر الصخاز الجيشي   

GgRr  ؟ 
 6/66د.              2/66ج.               8/66ب.              4/66أ. 

12 21169 
 اكساؿ

فسا احتساؿ انتاج فخد شخازه   AaBbddعشج حجوث تمؿيح ذاتي لشبات شخازه الجيشي 
 ؟   aabbddالجيشي 

  6/66      .د            6/8  .ج              6/4  .ب               6/2 .أ
الجورة  2164 13

 األولى
( فسا احتساؿ إنتاج أفخاد غيخ متساثمة  RrTt- rrTtعشج تمؿيح نباتيغ شخازىسا الجيشي ) 

 الجيشات لمرفتيغ معًا ؟ 
  6/2د.               3/4ج.                  6/4ب.                        6/8أ. 

الجورة  2168 14
 األولى

عشج إجخاء تمؿيح بيغ نبتتي بازيالء إحجاىسا خزخاء وممداء القخوف سائجة برػرة نؿية 
صفخاء ومجعجة القخوف ، فإف ندبة إنتاج نباتات تحسل صفتي القخوف الرفخاء  والثانية

 والسمداء معًا فسا ىػ ؟ 
 %75%            د. 51%                 ج. 25أ. صفخ                 ب.  

الجورة  2165 15
 األولى

ازه الجيشي ما عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة مغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا شخ 
AaBbRr   واآلخخAABbRr؟ 

   66د.                   68ج.                 32ب.                      48أ. 
16 2017 

 الجورة الثالثة
ما ندبة الصخز الذكمية في أفخاد الجيل الثاني الشاتجة مغ تداوج أبػيغ أحجىسا الصخاز        

 ؟  aa، واآلخخ   AAالجيشي     لو 

 42:1 د                  1:1ط              43:1ة%              133 - أ 

 

17 2017 

 ا       الجورة الثانية

اخت    ما عجد أنػاع الصخز الجيشية ألفخاد الجيل األوؿ الشاتجة مغ تداوج فخديغ كالىسا شخازه 
 ؟     AaBbالجيشي 

 66د.                   9 .ج                 8ب.               4أ.
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف انؼبيخ اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

18 2017 
 الجورة األولى

 أؼ التداوجات اآلتية تسثل تمؿيحًا تجخيبيًا لرفتيغ معًا ؟ 
 Aabb × AaBBب.           AaBb × AaBbأ. 

            AaBb × aabbد.  aaBb × AAbbجػ. 
19 2021 

 الجورة األولى

 ند تزاوج فردٌن طرازهما ع AaBb ما احتمال إنجاب فرد طرازه الجٌنً 

    AaBbX aaBb ؟ 
 %25-د                %  52-ج           %   45-ب      صفر    - أ

20 2021 
 الجورة األولى

إذا حرل تمؿيح اختبارؼ لشبات بازيالء أصفخ و أممذ البحور) غيخ نقي الرفتيغ( ، فأؼ 
 الشاتج؟الصخز الذكميو اآلتية يسكغ أف يطيخ بيغ أفخاد الشدل 

 أصفخ أممذ نقي لمرفتيغ .-ب أصفخ )نقي الرفة( مجعج البحور .-أ

 أصفخ أممذ غيخ نقي لمرفتيغ . -د أخزخ أممذ البحور )نقي الرفة( . -ج

21 2021 
 الجورة الثانية

 ؟  BbAaGgكم نوع من الجامٌتات ٌنتجه فرد طرازه الجٌنً 

 9 -د                     4 -ج                 3-ب                   6 - أ

22 2021 
  الثالثةالجورة 

) إرا ؽظم رهقٛؼ اخزجبس٘ نُجزخ ثبصٚالء طٕٚهخ أسعٕاَٛخ األصْبس طشاصْب انغُٛٙ  - 2

RrTt  )ٜرٛخ ًٚكٍ أٌ ٚؾًهّ  أؽذ أفشاد انُغم انُبرظ ؟فأ٘ انطشص ا 

  Rrtt –د           RRTT –ػ                RrTT –ة           RRtt –أ 
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 األسئمة السقالية / الهراثة السشدلية :
 6الدؤاؿ:   سشة الػرود
2119 

 إكساؿ  
 اكتب الصخز الجيشية ألنػاع الغاميتات التي يكػنيا كل مغ األفخاد ذات الصخز الجيشية اآلتية :

AABbCC - 1              2         ؟ -  AABB      ؟ 

 
 2الدؤاؿ : سشة الػرود
2117 

 يائين
 ما أنػاع الغاميتات التي يكػنيا كل مغ األفخاد ذات الصخز الجيشية اآلتية : 

AABbCc -1 ؟               AaBb -2   ؟ 
 

 3الدؤاؿ : سشة الػرود

2169 
انجاز 
 اكساؿ

و  الثانية تحسل الصخاز  TtRrBbأجخؼ تداوج بيغ نباتي بازيالء األولى تحسل الصخاز الجيشي 
( و t( سائج عمى جيغ قريخ الداؽ )Tفإذا عمست أف جيغ  شػيل الداؽ ) TtRrbbالجيشي 

وجيغ صفة األوراؽ  ،( r( سائج عمى جيغ البحور السجعجة  )Rجيغ  البحور السمداء  )
 :( السصمػب  b( سائج عمى جيغ صفة األوراؽ الصخؼية ) Bالسحػرية  )

مشبات ذؼ الصخاز الجيشي  كتب أنػاع الجاميتات ل- 2 .اكتب الصخز الذكمية لألبػيغ  -6
TtRrbb .  3-  ما احتساؿ الحرػؿ عمى الصخاز الذكمي شػيل الداؽ أممذ البحور

 محػرية األوراؽ بيغ أفخاد الجيل األوؿ ؟
 بيغ أفخاد الجيل األوؿ ؟ ttrrbbما احتساؿ الحرػؿ عمى الصخاز الجيشي -4

 
 4الدؤاؿ: سشة الػرود

2167 
اكساؿ  
 االنجاز

لمػف  Rالسجاور بعس نتائج عسمية التمؿيح لشباتي بازيالء حيث يذيخ الخمد  يسثل الججوؿ
لسػقع األزىار السحػرية  و  Hلمػف األزىار األبيس  و الخمد  rاألزىار األرجػانية  و الخمد 

 لسػقع األزىار الصخؼية  و السصمػب :  hالخمد 
كتب الصخز الذكمية  لمشباتات أ-2 أكتب الصخز الجيشية لمشباتيغ األبػيغ لمرفتيغ معا ؟-6

 ما احتساؿ ضيػر نباتات بيزاء األزىار محػرية السػقع ؟-3  ؟ 3-2-6السذار الييا باألرقاـ 
rh     rH Rh RH  الجاميتات 
1   RRHh Rh 

 rrhh 2 Rrhh 3  rh 
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 5الدؤاؿ: سشة الػرود
2166 
 إكساؿ

 T)الطوٌلة( واألذن b ) لى اللون األبٌضسائد ع( Bفـً أحد أنـواع الـكبلب اللـون البنـً  )
حدث تزاوج بٌن ذكر بنً اللون لصٌر األذن مع أنثى بٌضاء ( t)تسود على األذن المصٌرة )

  المطلوب :ة األذن كبلهما متماثلة الجٌنات طوٌل
 اكتب الطرز الجٌنٌة والشكلٌة  والنسب المئوٌة ألفراد الجٌل األول ؟-2

  األول ؼٌر متماثلً الجٌنات ؟ كٌؾ تبرهن أن أفراد الجٌل -2
 

 6الدؤاؿ : سشة الػرود

 

  أجري تلمٌح بٌن نبتتٌن ثم جمعت البذور وزرعت فكان أفراد الجٌل الناتج كما ٌلً :
نبتة لصٌرة  25نبتة طوٌلة الساق مجعدة  البذور،  22نبتة طوٌلة الساق ملساء البذور،  23

مجعدة  البذور ، فإذا علمت أن جٌن طوٌل الساق نبتة لصٌرة الساق  22الساق ملساء البذور، 
(T( سائد على جٌن لصر الساق )t( وجٌن البذور الملساء )A سائدة على جٌن البذور )

( ما الطراز الشكلً لنبات البازٌبلء 4 .  ( الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن2  ( اكتب :aالمجعدة )
ما احتمال ظهور نباتات طوٌلة ( 2( الطرز الجٌنٌة ألنواع ؼامٌتات األبوٌن 6 المجهول.

 الساق مجعدة البذور فً الجٌل الناتج.
 

 7الدؤاؿ :  سشة الػرود
 فسر : ال نلجأ للتلمٌح التجرٌبً فً حالة الصفات المتنحٌة ؟    نهائً  4222

 

 4السؤال :  سنة الورود

 اكمال 4222نهائً  4222

 الدورة الثانٌة  4242
 ؟ ًما الممصود بالتلمٌح التجرٌب

 9السؤال:  سنة الورود

لدٌن نبتة بازٌبلء طوٌلة الساق كٌؾ تعرؾ فٌما إذا كانت تحمل هذه  نهائً 4229
 الصفة بصورة نمٌة أم بصورة ؼٌر نمٌة ؟

 61 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 األولى
 
 

، واألخرى  زهار ؼٌر نمٌة للصفتٌنالساق حمراء األ هما طوٌلةاحدإ تم تلمٌح نبتتً بازٌبلء

 فكانت نسب أفراد الجٌل األول كالتالً : ،ؼٌر معروفة الطراز الشكلً

      لصٌرة حمراء(  24)لصٌرة بٌضاء  (2حمراء)طوٌلة ( 24)طوٌلة بٌضاء( 2 )

وأن جٌن طول  ،( r )سائد على جٌن اللون األبٌض(  (Rفإذا علمت أن جٌن اللون األحمر 

 (  t ) ساقسائد على جٌن لصر ال(  T) الساق 

 : المطلوب 

 ما الطراز الجٌنً لجامٌتات األبوٌن؟-4المجهول؟     ما الطراز الجٌنً والشكلً للنبات -2
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 66 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 

 ثانيةال
 
 

 T،وصفة الساق الطوٌلة  aسائدة على الطرفٌة  Aفً نبات البازٌبلء صفة األزهار المحورٌة 

، فاذا أجري gسائدة على الصفراء  G،وصفة لون المرون الخضراء  tسائدة على المصٌرة 

تلمٌح بٌن نباتٌن أحدهما محوري األزهار لصٌر الساق أخضر المرون ،أما اآلخر فهو 

 محوري األزهار طوٌل الساق وأصفر المرون، فكانت األفراد الناتجة بالطرز واألعداد اآلتٌة:

 المرون . ( محوري األزهار طوٌل الساق أخضر229)

 ( محوري األزهار لصٌر الساق أخضر المرون .254)

 ( طرفً األزهار طوٌل الساق أخضر المرون .29)

 ( طرفً األزهار لصٌر الساق أخضر المرون .24)

 المطلوب:

 اكتب الطرز الجٌنٌة للنباتٌن األبوٌن. .2

 جامٌتات األبوٌن.ألنواع اكتب الطرز الجٌنٌة  .4

ت التً طرزها الشكلٌة ) محورٌة األزهار لصٌرة الساق اكتب الطرز الجٌنٌة للنباتا .6

 خضراء المرون(.

 
 

 الديادة غير التامة عشهان الدرس:
 الخابط:

d=162http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?i 
  

 QRرمد 
 

سشة  م
 الهرود

 : اختر اإلجابة الرحيحة مسا يمي :األولالدؤال 

)إنجاز  1
2167) 

 إذا تزوج شاب شعره مجعد من فتاه مجهولة الطراز الشكلً لهذه الصفة، وكان جمٌع           

     لجٌنً للفتاة هو:أبنائهما بشعر مموج ، فإن الطراز الشكلً وا    

 SSد. مدتؿيع      SWمدتؿيع  -ج           WWب. مسػج           CWأ.مسػج          

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=162
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=162
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2 2020 
2021 
الجورة 
 الثانية 

أجري تلمٌح بٌن نباتً فجل أحدهما طوٌل الجذور ، واآلخر كروي الجذور، فكان جمٌع أ        

 ؟أفراد الجٌل األول بجذور بٌضوٌة . أي النسب اآلتٌة تمثل أفراد الجٌل الثانً

 2:6 .د         6:2:6. ج        9:3:3:6      .ب           6:  6أ. 

إذا أجخؼ تمؿيح بيغ نباتي فجل أحجىسا كخوؼ الجحور واآلخخ بيزػؼ الجحور فكانت  (2121) 3
 ما آلية وراثة الرفة؟  ،(6:6الذكمية لألفخاد الشاتجة كخويو وبيزػية بالشدبة )الصخز 

 أليالت متعجدة .د  جيشات متعجدة     . الجشذ      جمختبصة ب. ة.   بأ. سيادة غيخ تام    

) الجورة  4
الثانية 
2167) 
2021 
الجورة 
 الثالثة

 في أفخاد الجيل الشاتج الى : 6:  2:  6تذيخ  الشدبة 
 أ. الديادة التامة.      ب. ارتباط جيشات .   ج. الديادة غيخ التامة   د. الجيشات القاتمة

وكانت األفخاد الشاتجة مغ التداوج  ،إذا حرل تداوج بيغ قط وقصو كالىسا قريخ الحيل  (٠٢٠٢) 5
( قريخ الحيل : فسا نػع 97( شػيل الحيل : )48( بجوف ذيل: )49بالشدب اآلتية : )

 الػراثة  ليحه الرفة؟  
 بصة بالجشذصفات مخت .جيشات متعجدة     د .ج   سيادة تامة. ب      سيادة غيخ تامة.أ

 
 

 اٌغ١بدح اٌّؾزشوخ  عشػاف الجرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=162 
  

 QRرمد 
 
 د٠ه ٚدعبعخ و٩ّ٘ب سصٞ اٌش٠ؼ، ِب إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌظٙٛسأعشٞ رٍم١ؼ ث١ٓ             (2١1٢) 1

 أفشاد ث١عبء اٌش٠ؼ فٟ اٌغ١ً ا٤ٚي ؟           

 %133 -د%4             75 -ط%                     53-ة%               25-أ            

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=162
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=162
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 ا٩١ٌ٤د اٌّزؼذدح عشػاف الجرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178 
  

 QRرمد 
 

 

 الدؤاؿ : سشة الػرود ـ
)إنجاز  1

2167) 
 وي دمه على :تٌح Aالشخص الذي  فصٌلة دمه        22

 . Aساما  مضادة من نوع  وٌكون أج Aمولدات ضد من نوع  - أ

 وال ٌكون أي نوع من األجسام المضادة .  Aمولدات ضد من نوع  - ب

 . Aوٌكون أجساما  مضادة من نوع     Bمولدات ضد من نوع  -ج

 . Bوٌكون أجساما  مضادة من نوع  Aمولدات ضد من نوع   -د         

الثالثة)الجورة 2
2167) 

و  Oطراز الشكلً لصفه فصٌله الدم ، أنجبا ولدا  فصٌله دمه تزوج شاب وفتاه مجهولً ال
 ، فإن الطرز الشكلٌة لؤلبوٌن لهذه الصفة هً:   ABبنتا  فصٌلة دمها 

 A,Bد.              A,Aج.             AB,ABب.       AB , A  -أ          - أ
)الجورة  3

 (2167الثالثة
 ،  AB( وكانت فصٌلة دم األم AB,B,Aولع إنجابهم )إذا كانت فصائل الدم لؤلبناء المت        

 ما الطراز الجٌنً لفصٌلة دم األب ؟         

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

 اآلتً فمط، أي الطراز الجٌنً   Anti_Aشخص ٌحمل فً ببلزما دمه أجسام مضادة       (2169)        4

 ال ٌمكن أن ٌكون لوالد هذا الشخص؟          

 i -د                 IBi -ج         IAIA -ب               IAIB -أ

 أي صفات األفراد اآلتٌة تظهر مبدأ السٌادة التامة والسٌادة المشتركة للصفتٌن معا  ؟ 2020 5

 Bٌعٌه الشعر و فصٌلة دمها أنثى طب -ب        Oزرلاء العٌون و فصٌلة دمها  - أ

 ABعسلً العٌون فصٌلة دمه  -د                  Aذكر أصلع وفصٌلة دمه  -ج

6 2015 

 الدور الثانً
 :ر١خ فٟ ا٦ٔغبْ رزجغ ٌٍغ١ٕبد اٌّزؼذدح ِب ػذا اٌصفبد ا٢

 ؼشؽىً اٌؾ –د        غٛي اٌمبِخ –ٌْٛ اٌؾؼش          ط  -ة             ٌْٛ اٌغٍذ –أ 

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178
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 اٌغ١ٕبد اٌمبرٍخ  عشػاف الجرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178 
  

 QRرمد 
 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

الوراثٌة الشكلٌة الناتجة عن أحد التزاوجات فً نوع من الفئران هً كالتالً:  إذا كانت النسبة  2016

( 2( لصٌره الشعر صفراء : )4( طوٌله الشعر سوداء :  )6(طوٌله الشعر صفراء : )3)

              ر ولون الجسم على الترتٌب هو:لصٌره الشعر سوداء ، فان نوع الوراثة لصفتً  طول الشع

 ب . جٌنات لاتلة وسٌادة ؼٌر تامة                                                                                              امة و ألٌبلت متعددةأ . سٌادة ت  

           د. سٌادة  تامة  و جٌنات لاتلة               ج. سٌاده ؼٌر تامة و جٌنات متعددة 

 

 2الدؤاؿ :  سشة الػرود

 الجٌنات الماتلة عند الفئران ؟فً حالة  AYأي العبارات اآلتٌة صحٌحة بخصوص األلٌل    2020

 سائد فً صفه اللون سائد فً المتل -سائد فً صفه اللون متنح فً المتل         ب-أ 

 متنح فً صفه اللون ومتنح فً المتل-متنح فً صفه اللون سائد فً المتل        د-ج 

 
 6السؤال :  ودسشة الػر 

 ؟م         ما الطراز الجٌنً المحتمل لزوجٌن أنجبا طفبل  مصابا  بمرض هنتنؽتون  2020 

 Hh×hh   -ب                               XhY  × XHXH -أ 

 hh×hh -د                               XHY × XhXh -ج 

 
 4الدؤاؿ :  سشة الػرود

 ً الناتج عن ألٌل طفرة سائد ٌسبب انحبلل و تدمٌر الخبلٌا العصبٌة.   ما المرض الوراث 2020

 كلٌنفلتر -هنتؽتون                د -ج         حمى البحر المتوسط -ب         بًكر-أ 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=178
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 5الدؤاؿ :  سشة الػرود

ٌنً ما احتمالٌة إصابة أحد األبناء بمرض هنتنؽتون، إذا كان أحد الوالدٌن طرازه الج 2019

(Hh واآلخر ؼٌر مصاب؟ ) 

 %45 -%                   د52 -%           ج25-%          ب 222 -أ 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 

 الجورة األولى

سائد فً اللون ومتنح فً المتل ،ما نسبة األفراد D فً الثعالب جٌن لون الفراء الببلتٌنً 

 ب ببلتٌنً وثعلبة فضٌه اللون؟الناتجة إذا تم إجراء تزاوج بٌن ثعل

 فضً                     2ببلتٌنً: 4 -ب % ببلتٌنً  اللون                  222-أ

 ببلتٌن2ًفضً:4-د فضً                        2ببلتٌنً : 2-ج

 

 أَظًخ رؾذٚذ انغُظ عشهان الدرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210 
 

 QRرمز 
 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

) إنجاز 
2167) 

كخومػسػـ جدسي ، يكػف التخكيب الكخومػسػمي لخالياىا  68خميو أنثى حيػاف ثجؼ تحتػؼ 
 الجدسية:

   XX+9د.               X+ 9.  ج             XX+ 68ب.        X+68أ. 
 

 

 انظفبد انًشرجطخ ثبنغُظ   عشهان الدرس:
  الخابط:

w?id=210http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/vie 

 
 QRسيض   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
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 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

يشتج المػف الخمادؼ الخير لجػ بعس أنػاع العرافيخ كرفة وسصية مختبصة بالجشذ ، أؼ  (٠٢٠٢)
 األلػاف اآلتية تطيخ لجػ إناث ىحا الشػع مغ العرافيخ؟ 

 ؼاألبيس والخماد -الخمادؼ        د -األسػد والخمادؼ     ج -األسػد      ب - أ 
 

 2:الدؤاؿ  سشة الػرود

 أؼ الكائشات الحية اآلتية يشتج نػعيغ مغ الغاميتات ويحجد جشذ األبشاء؟ (٠٢٠٢)

 ذكخ الفخاش -ذكخ الصيػر.       د -أنثى الصيػر    ج -أنثى اإلنداف         ب - أ 
 

 3الدؤاؿ :  سشة الػرود

ٚ٘زٖ اٌصفخ ِشرجطخ  bش ِخطػ عبئذح ػٍٝ اٌش٠ؼ اٌغ١ Bفٟ اٌذعبط صفٗ اٌش٠ؼ اٌّخطػ  2020

 ثبٌغٕظ ، ِب اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٤ٔضٝ ِخططخ اٌش٠ؼ؟

 ZBZB-د                       ZBZb -ط                       ZbW  -ة                          ZBW-أ 

 

 4الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 

 الجورة الثانية 

ونتجت أفخاد بالشدب  Mنثى بيزاء الخير أو  Bإذا حجث تداوج بيغ شائخ بشي الخير 
 ف صفة المػف مختبصةأعمست  فإذا ذكػر كخيسية الخير ، 4إناث بشيو الخير، 4تية:اآل

 تية تسثل الصخز الجيشية لألبػيغ؟اآلفأؼ  ، بالجشذ

            ZBZB    x     ZMw   -ب                          ZBZM      X      ZMW-ا

      ZMZm   X     ZBW-د                       ZMZM      X      ZBW  -ج

2021 

 الجورة الثالثة 

 األجنحة طبٌعً اللون رمادي كبلهما أنثى مع فاكهة ذبابة ذكر تزاوج عند : السؤال الخامس

 على  مرتبطان(  G و T)  الجٌنٌن أن علمت إذا و(  GgTt)  للصفتٌن الجٌنات متماثل ؼٌر

 ؟ األول الجٌل أفراد نسبة ما،  عبور حدوث عدم فرض على و،  روموسومالك نفس

 1:1 –د                   % 17  : % 73 –ط            1:  3 -ة                 9:3:3:1 –أ  
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 اٌصفبد اٌّزأصشح ثبٌغٕظ   عشػاف الجرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210 
 

 
 

 QRرمد 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

 ما الصخاز الجيشي لذاب أصمع و مراب بشدؼ الجـ؟           (2167)الجورة الثانية

 +xhY b+ bد.           +XHYbb ج.           +XhYbbب.            XHYbbأ.  

 2الدؤاؿ :  سشة الػرود

 (2168)انجاز

2020 

إذا تدوج شاب أصمع مغ فتاه متساثمو جيشًيا و تخالفو شكميًا ، فإف احتساؿ إنجاب شفل  
 ذكخ ذو شعخ شبيعي:

 %475 د%                     453 ط                 41/4ة                     41/8أ 

 3الدؤاؿ :  شة الػرودس

 شاب أصمع والجه بذعخ شبيعي ما الصخاز الجيشي لمذاب؟     2020

 XbY -د                    +b+b -ج               bb-ب                 b+b-أ 

   عشػاف الجرس :  االرتباط و العبػر 
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232 
 

 
 QRرمد 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=210
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
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 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

اوّبي  )

2١13) 
محسػالف عمى كخومػسػـ واحج   Bو Aإذا عمست أف الجشيغ   AaBbفخد شخازه الجيشي   

 د أنػاع الغاميتات التي يسكغ أف يشتجيا ىحا الفخد يداوؼ عمى فخض عجـ حجوث عبػر فإف عج

 4٨د                             4٦ط                                  44ة                          42أ 

  2الدؤاؿ :  سشة الػرود

بصاف عمى نفذ مخت A,b( والجيشاف   AaBbفخد شخازه الجيشي لمرفتيغ مختبصتيغ معًا ىػ ) 2014
. فإذا كانت ندبو تكخار عسميو العبػر بيغ جيشي الرفتيغ  % فإف الصخز 61الكخومػسـػ

 الجيشية لمجاميتات وندبيا تكػف: 

 AB  %45   ,45  %ab  ,5  %Ab  ,5   %aB 4 أ 

   ab % 5 , AB  % 5,  Ab % 45 , aB %    445ة     

 AB   ,40%%10,  Ab % 10 , ab   aB%  40   4ط     

 Ab   ,40  %aB  ,10   %AB   ,10%  ab%   40   4د    

 3الدؤاؿ: سشة الػرود

مختبصاف   Bوالجيغ  Aلرفتيغ فإذا عمست أف الجيغ   AaBbفخد يحسل الصخاز الجيشي  2017
 :      Ab% ، فإف ندبة تكػف غاميت شخازه الجيشي   91بشدبة 

 %493 د                   %445 ط            %      413 ة              %   5 .  أ 
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 عشػاف الجرس: الخخائط الجيشية

  الخابط:
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232 

 
 

 QRرمد 
 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
 ؟H,Fفي خخيصة الجيشات السجاورة ما ندبة االرتباط بيغ الجيشيغ   إكساؿ2161

 %61%         د. 96%           ج.  94%            ب. 91أ. 
 

 
 

 2الدؤاؿ :  سشة الػرود
 اكساؿ 2166

 
 % فسا ندبة تكخار عسمية العبػر بيشيسا ؟81إذا كانت ندبة االرتباط بيغ الجيشيغ  

 %21د .       %         41ج .        %       61ب .          %  81أ.  
 

 3الدؤاؿ : سشة الػرود
 نيائي 2166

 
% فسا ندبة 31إذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشيغ  عمى أحج الكخومػسػمات  

 االرتباط بيشيسا؟
 %91%           د .  71%            ج .61%            ب . 31أ.  
 

 4الدؤاؿ : سشة الػرود
نيائي  2169

 انجاز
% ما ندبة  27تداوؼ  Bالجيغ  و Aغ بة تكخار عسمية العبػر بيغ الجيإذا كانت ند 

 االرتباط بيشيسا ؟

 4الدؤاؿ:  سشة الػرود

فىبٔذ إٌغجخ ث١ٓ أفشاد اٌغ١ً   MmRrؽصً رضاٚط ث١ٓ ٔجبر١ٓ و٩ّ٘ب ٠ؾًّ اٌطشاص اٌغ١ٕٟ  2018

 فبٌزفغ١ش اٌٛساصٟ ٌزٌه ( ِزٕؾٟ 1:عبئذ 3)ٚي ا٤

 4اسرجبغ ع١ٕبد ٚػجٛس -د    اسرجبغ ع١ٕبد -ع١بدح ِؾزشوخ     ط -ة      ع١بدح ربِخ 4 أ 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
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 %  73. %              د . 63%               ج 54%             ب  27أ.  
 5الدؤاؿ : سشة الػرود
2126 

 الجورة الثالثة 
 فٟ خش٠طخ اٌغ١ٕبد اٌّغبٚسح  h  ٚfب ٔغجخ رىشاس اٌؼجٛس ث١ٓ اٌغ١ٕ١ٓ ِ  

 

 
  

 % 7 –د                     % 14 –ط          %       86 –ة %          94 –أ 

 
 

 عشػاف الجرس  : االختالالت الػراثية
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232 
 

 
 QRرمد 

 
 6الدؤاؿ : سشة الػرود

 ما نػع الصفخة الكخومػسػمية التي تحجث عشج تكخار جدء مغ  الكخومػسػـ ؟  اكساؿ 2165
 شفخة انقالب      د.  شفخة انتقاؿ أ . شفخة ححؼ         ب. شفخة تكخار           ج.  
 

 2الدؤاؿ:  سشة الػرود
 ما نػع الصفخة التي تؤثخ في التختيب الخصي لمجيشات ؟  2005

 أ . شفخة ححؼ        ب. شفخة تكخار          ج. شفخة انقالب            د.  شفخة انتقاؿ  
 

 3الدؤاؿ: سشة الػرود
اكساؿ  2169

 االنجاز
 اآلتية يشعكذ فييا تختيب الجيشات في جدء مغ الكخومػسػـ ؟  أؼ الصفخات 

 أ . شفخة ححؼ         ب. شفخة تكخار        ج. شفخة انقالب           د.  شفخة انتقاؿ
 

 4الدؤاؿ : سشة الػرود
نيائي  2167

 االنجاز
 الجيشية التي يسثميا الذكل اآلتي؟ أؼ الصفخات 

 ححؼ         ب. شفخة تكخار        ج. شفخة انقالب           د.  شفخة انتقاؿ أ . شفخة

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=232
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2126  
 الجورة األولى

 
 5الدؤاؿ : سشة الػرود

نيائي  2167
 اكساؿ االنجاز

أؼ الصفخات الجيشية التي يسثميا الذكل اآلتي؟ 

 
 قاؿأ . شفخة ححؼ         ب. شفخة تكخار        ج. شفخة انقالب           د.  شفخة انت 
 

 6الدؤاؿ : سشة الػرود
 كع يبمغ عجد الكخومػسػمات الجشدية لفخد مراب بستالزمة داوف ؟  إكساؿ 2163

 4د.            3جػ.            2ب.              6أ.  
 

 7الدؤاؿ: سشة الػرود
إكساؿ  2169

 االنجاز
ثى مرابة بستالزمة ما التخكيب الكخومػسػمي الجشدي و عجد الكخومػسػمات الجدسية ألن

 داوف ؟
  XY+ 45ب.   XX+ 45 أ.  
 XX+  47 د.  XX +44جػ. 

 
 9الدؤاؿ : سشة الػرود

 2162نيائي 2118
 اكساؿ

 أؼ االختالالت الػراثية التالية تشتج عغ شفخة جيشية ؟  

 كيتػنيػريا           فيشيل ب.  متالزمة كميشفمتخ          أ.  
 د. متالزمة تيخنخ جػ. متالزمة داوف           
 

 8الدؤاؿ : سشة الػرود
و الصخاز  47ما االختالؿ الػراثي الحؼ يكػف ؼيو عجد كخومػسػمات الخمية الجدجية  اكساؿ 2166

 ؟    XXYالكخومػسػمي الجشدي 
 إدواردز           ب. متالزمة   أ. متالزمة كميشفمتخ           
 د. متالزمة تيخنخ جػ. متالزمة داوف           
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 61الدؤاؿ :  سشة الػرود
 ؟  62ما السخض الػراثي الحؼ يشتج عغ شفخة جيشية عمى الكخومػسـػ رقع  اكساؿ االنجاز 2169

 ب. فيشيل كيتػنيػريا           أ. حسى البحخ االبيس الستػسط            
 د. إدواردز جػ. ىشتغتػف           
 

 66الدؤاؿ :  سشة الػرود
2126 

 الجورة الثانية 
 تية يدبب نقرو مخض انتفاخ ذات الخئة الػراثي ؟     أؼ اآل

 أٌفب غٍٛث١ٓ               -ة ث١زب وبسٚر١ٓ          –أ 
  أنتٌتربسٌن – 1 –ألفا  –د  أ١ٕ١ِض         –أد٠ٕٛع١ٓ دٞ 

 
 62الدؤاؿ : سشة الػرود
2166 

 الجورة األولى
                  َزٛغخ نــ ( ٌ  4) ثؼخ يٍ انكشٔيٕعٕيبد رُزظ انؾبنخ انشا

 ػذو اَقغبو انضٚغٕد إنٗ خهٛزٍٛ فٙ انطٕس انُٓبئٙ نالَقغبو انًُظف  –أ  

 ػذو اَقغبو انضٚغٕد إنٗ خهٛزٍٛ فٙ انطٕس انُٓبئٙ نالَقغبو  انًزغبٔ٘  -ة 

 ػذو اَفظبل نغًٛغ انكشٔيٕعٕيبد أصُبء االَقغبو انًُظف –ط 

  ػذو اَفظبل نغًٛغ انكشٔيٕعٕيبد أصُبء االَقغبو انًزغبٔ٘ -د 

 
 أسئمة متشهعة/ الرفات غير السشدلية  :

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
2121 

 الجورة الثالثة 
تزوج شاب سلٌم من مرض نزؾ الدم الوراثً وأصابعه لصٌرة لكن أحد والدٌه ذوق أصابع 

رض نزؾ الدم الوراثً، فأنجبا طفبل  ذكرا  أصابعه طوٌلة، من فتاة أصابعها طوٌلة وسلٌمه من م
طوٌلة ومصاب بمرض نزؾ الدم الوراثً ،فإذا علمت أن صفة األصابع المصٌرة فً اإلنسان 

 سائدة على صفة األصابع الطوٌلة أجب عما ٌأتً: 
 ا؟ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة والطفل الذكر للصفتٌن مع   .2
 ب طفلة أصابعها طوٌلة و مصابة بمرض نزؾ الدم من بٌن النسل ؟ما احتمال انجا .4

 لجٌن عدم اإلصابة بنزؾ الدم . Hلجٌن األصابع المصٌرة ، والرمز  Gمبلحظة /استخدم 
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 2الدؤاؿ:   سشة الػرود
2١2١ 
الجورة 
 الثالثة

 

بطة فً الدجاج صفه الرٌش المخطط سائدة على صفه الرٌش ؼٌر المخطط  وهذه الصفة مرت
بالجنس حصل تزاوج بٌن ذكر رٌشه مخطط وأنثى ؼٌر مخططة الرٌش فكانت األفراد الناتجة 

 كما ٌلً :
 نصؾ الذكور مخطط الرٌش والنصؾ الثانً ؼٌر مخطط الرٌش. 
 نصؾ اإلناث مخطط الرٌش والنصؾ الثانً ؼٌر مخطط الرٌش . 

 ٌل األول.المطلوب : أكتب الطرز الجٌنٌة والشكلٌة لآلباء وألفراد الج
 

 3الدؤاؿ:   سشة الػرود

2١2١ 
 
 

،كان والده ذا شعر طبٌعً من فتاة ؼٌر صلعاء و فصٌلة دمها  Aتزوج رجل أصلع فصٌلة دمه 
،ولم تنجح عملٌه نمل الدم من الزوجة إلى  Bؼٌر معروفة، فأنجبا طفلة صلعاء فصٌلة دمها 

 .زوجها بٌنما نجحت عملٌه نمل الدم من الزوج إلى الزوجة
 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الزوج والزوجة والطفلة.-2
 فسر فشل نمل الدم من الزوجة إلى زوجها. -4
 ؟ Aما احتمال إنجاب ولد أصلع فصٌلة دمه  -6

 
 4الدؤاؿ:   سشة الػرود

2١2١ 
 
 

حصل تزاوج بٌن ذكر طائر بنً الرٌش لصٌر األرجل مع أنثى بٌضاء الرٌش لصٌرة األرجل ، 
( ذكور وإناث 2( ذكر كرٌمً الرٌش: )6( أنثى بنٌة الرٌش : )6سل الناتج كما ٌأتً :)فكان الن

 ( ذكور وإناث طوٌلة األرجل.4لصٌرة األرجل: )
 اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات األبوٌن.-4   اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن .-2
 ما نوع الوراثة للصفتٌن؟-6

 
 5الدؤاؿ:  سشة الػرود

2١2١ 
 
 

جل سلٌم من نزؾ الدم فصٌلة دمه  ؼٌر محددة، من فتاة مجهولة الطراز الشكلً تزوج ر
والثانً سلٌم من  Oللصفتٌن فأنجبا طفلٌن ذكرٌن األول مصاب بمرض نزؾ الدم فصٌلة دمه 

،ومن خبلل الفحص المخبري تبٌن أنه ال ٌستطٌع أي من  Bمرض نزؾ الدم و فصٌلة دمه 
 Bاحتواء أؼشٌة خبلٌا الدم الحمراء الخاصة باألم على األنتجٌن الوالدٌن التبرع لآلخر بالدم و

 أجب عن ما ٌأتً: 
 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الرجل والزوجة للصفتٌن معا.-2
 من بٌن النسل؟  Bما احتمال انجاب طفل ذكر سلٌم من المرض وفصٌلة دمه -4
 فسر وجود نمطٌن من السٌادة فً فصائل الدم.-6

 
 6الدؤاؿ:   سشة الػرود
2١2١ 

 
 

كان النسل الناتج ٌحمل الصفات والنسب  RrYyعند إجراء تلمٌح تجرٌبً لنبات طرازه الجٌنً 
% 22,5% صفراء مجعدة : 4,5% خضراء مستدٌرة، 4,5% خضراء مجعدة : 22,5اآلتٌة: 

 : جٌنات لون البذرة وشكلها تمع على الكروموسوم واحد . مالحظة  صفراء مستدٌرة.
 هذه النتائج على أسس وراثٌة.فسر -2
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 8الدؤاؿ:  سشة الػرود

2019 
 

عند تلمٌح ذكر ذبابة فاكهة أسود الجسم ضامر األجنحة مع أنثى رمادٌة الجسم طبٌعٌة األجنحة 
رمادٌة الجسم  94متماثلة الجٌنات للصفتٌن(،  ظهر األبناء بالصفات واألعداد اآلتٌة: )ؼٌر

رمادٌة  22سوداء الجسم طبٌعٌة األجنحة: 9سوداء الجسم ضامرة الجناح: 44طبٌعٌة األجنحة:
 الجسم ضامرة الجناح. 

ألجنحة وجٌن ا bسائد على جٌن لون الجسم األسود  Bعلما  بأن جٌن لون الجسم الرمادي  
 . gسائد على جٌن األجنحة الضامرة  Gالطبٌعٌة 

 أجب عن ما ٌأتً:
 اكتب الطرز الجٌنٌة األبوٌن؟-2
اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات األنثى موضحا  الجامٌتات الناتجة بسبب عملٌة العبور ، -4

 الجامٌتات الناتجة بدون عملٌة العبور؟
 ألجنحة ؟ماالمسافه بٌن جٌن لون الجسم وجٌن حجم ا-6

 
 9الدؤاؿ:  سشة الػرود

 
2019 

نمً طراز الجٌنً للصفة سلٌم من مرض عسر النمو  Bتزوج شاب عادي الشعر فصٌلة دمه 
العضلً التدرٌجً من فتاة صلعاء وسلٌمة من عسر النمو العضلً التدرٌجً ولكن والدتها مصابة 

الشاب إلى الفتاة تنجح وال تنجح من بعسر النمو العضلً التدرٌجً، علما  بأن عملٌة نمل الدم من 
 الفتاة إلى الشاب، أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة؟-2
 ما الطرز الجٌنٌة للجامٌتات الشاب؟-4
 وسلٌم من عسر النمو العضلً التدرٌجً؟ Bصلع فصٌله دمه ما احتمال انجاب ولد أ-6

 
 61الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 
 اكساؿ

والدته سلٌمة من مرض عمى األلوان )نمٌة(, من امرأة ؼٌر مصابة  Bتزوج رجل فصٌلة دمه 
مصابا  بالمرض، لم تنجح عملٌة نمل  Aبالمرض و فصٌله دمها مجهولة فأنجبا طفبل  فصٌلة دمه 

 الدم من الزوجة إلى زوجها بٌنما نجحت عملٌه نمل الدم من الزوج للزوجة، المطلوب :
 الطرز الجٌنٌة للرجل والمرأة والطفل للصفتٌن معا. اكتب-2
 اكتب الطرز الجٌنٌة للجامٌتات المرأة.-4
 ما نوع الوراثة لمرض عمى األلوان؟-6
 

 7الدؤاؿ:   سشة الػرود

2019 
 
 

من فتاة ذات شعر طبٌعً ومصابة  Bتزوج رجل أصلع سلٌم من مرض نزؾ الدم و فصٌلة دمه 
وذكر ذو شعر طبٌعً  Aبنزؾ الدم و فصٌلة دمها ؼٌر معروفة، فأنجبا أنثى صلعاء فصٌلة دمها 

 )متماثل الجٌنات(. Bفصٌلة دمه 
 ب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن الصفات الثبلث معا.اكت-2
 اكتب الطرز الجٌنٌة للجامٌتات األم .-4
 ما نوع مولد الضد على أؼشٌة خبلٌا الدم الحمراء للرجل؟-6
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 66الدؤاؿ:   سشة الػرود

2018 

تزوج رجل أصلع ولون عٌونه عسلٌة ، كان والده ذو شعر طبٌعً و أزرق العٌنٌن، من فتاة ذات 
نها عسلٌة، فأنجبا طفلة تظهر صفة الصلع ذات عٌون زرلاء، أجب عن شعر طبٌعً ولون عٌو

لصفه  aلصفه العٌون العسلٌة و  Aللصفة الصلع والرمز  b+, bاألسئلة اآلتٌة مستخدما  الرموز 
 العٌون الزرلاء.

 اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلب واألم والطفلة.-2
 اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات الزوج والزوجة.-4

 
 62الدؤاؿ:  الػرودسشة 

2021 
 الجورة األولى 

تزوج رجل أصلع ومصاب بنزؾ الدم ،والده ذو شعر طبٌعً ،من فتاة طبٌعٌة الشعر وؼٌر 

مصابة بنزؾ الدم، فأنجبا طفلة عند بلوؼها تسالط شعرها و مصابة بنزؾ الدم ،فإذا رمزنا 

 المطلوب: rلجٌن اإلصابة بنزؾ الدم 

 ( لكل من الرجل والمرأة؟تٌن معا  ما الطرز الجٌنٌة )للصف-2

 ما نمط الوراثة لهذه الصفات؟-4

 صلع من بٌن الذكور؟د أما احتمالٌة إنجاب ول-6

  ما احتمالٌة إنجاب بنت صلعاء مصابه بنزؾ الدم من بٌن النسل للناتج؟ -2

 
 63الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 

رتبطتان على نفس الكروموسوم، فً أحد أنواع الحٌوانات لون الجسم وطول الذٌل صفتان م
وعند إجراء تزاوج بٌن ذكر أسود اللون طوٌل الذٌل مع أنثى بٌضاء اللون لصٌرة الذٌل كانت 

 األفراد الناتجة تحمل الصفات والنسب التالٌة:
% 2,5% أفراد بٌضاء اللون لصٌرة الذٌل 25,5% أفراد سوداء اللون طوٌلة الذٌل 25,5

% أفراد سوداء اللون لصٌرة الذٌل . فإذا علمت أن جٌن 2,5الذٌل  أفراد بٌضاء اللون طوٌلة
سائد على جٌن  T، وأن جٌن الذٌل الطوٌل  bعلى جٌن اللون االبٌض  Bاللون األسود سائد 

 ، أجب : tالذٌل المصٌر 
 صفتٌن معا؟لل بوٌنما الطرز الجٌنٌة لؤل-2
 فسر سبب ظهور هذه النسب.-4
 ؟ فتٌن معا  ما المسافة بٌن جٌنً الص-6

 
 64الدؤاؿ:  سشة الػرود

2017 

تزوج رجل أصلع مصاب بنزؾ الدم والده بشعر طبٌعً من فتاة شعرها طبٌعً نمٌة الصفة 
 ؼٌر مصابة بنزؾ الدم ووالدها مصاب بنزؾ الدم .المطلوب :

 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الرجل والفتاة للصفتٌن معا.-2
 كل من الرجل والفتاة.جامٌتات اكتب الطرز الجٌنٌة ألنواع -4
 ما احتمال انجاب بنت بشعر طبٌعً مصابة بنزؾ الدم؟-6
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 65الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 

 Oسلٌمة من عمى األلوان ، فأنجبا طفلة دمها  Aفتاة فصٌلة دمها  Bتزوج رجل فصٌلة دمه 
 مصابة بعمى األلوان ،المطلوب :

 لوان؟ما الطراز الشكلً لؤلب لصفة عمى األ-2
 اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن والطفلة )للصفتٌن معا (.-4
 سلٌم من عمى األلوان ؟ ABما احتمال إنجاب ذكر فصٌلة دمه -6

 

 66الدؤاؿ:  سشة الػرود

2017 

تزوج رجل أصلع )والده بشعر طبٌعً ( من فتاة ؼٌر صلعاء وؼٌر مصابة بنزؾ الدم ،فأنجبا 
 نزؾ الدم أجب عن األسئلة األتٌة:طفلة تظهر صفه الصلع و مصابة ب

 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الرجل والفتاة للصفتٌن معا .-2
 ما مبدأ الوراثة لكل من الصفتٌن؟-4
 ما احتمال انجاب طفل ذكر أصلع و مصاب بنزؾ الدم.-6

 

 67الدؤاؿ:  سشة الػرود
ج من العجول إناثا ، فسر سبب وجد مزارع أن ربع األبمار تصاب باإلجهاض ، وأن ثلثً النات 2017

 حدوث هذه الظاهرة وراثٌا .
 

 68الدؤاؿ:  سشة الػرود

2017 

فمط وؼٌر محدد الطراز الشكلً  Aتزوج رجل األجسام المضادة فً ببلزما دمه من نوع 
لصفه نزؾ الدم ،من فتاة ؼٌر مصابة بمرض نزؾ الدم وؼٌر محددة فصٌلة دمها ،فأنجبا بنت 

صابة بنزؾ الدم ، فإذا علمت أن عملٌة نمل الدم لم تنجح من الزوجة إلى وم Aفصٌلة دمها 
 زوجها بٌنما نجحت من الزوج إلى زوجته أجب عن ما ٌأتً:

 أكتب الطراز الشكلً للرجل لصفة نزؾ الدم.-2
 اكتب الطراز الشكلً للفتاة لصفة فصٌلة الدم.-4
 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الرجل والفتاة والبنت.-6
 وسلٌم من نزؾ الدم؟ Bما احتمال انجاب ذكر فصٌله دمه  -2

 

 69الدؤاؿ:  سشة الػرود

2017 

تزوج رجل شعره مموج وأصابعه لصٌرة وعٌونه عسلٌة، من فتاه شعرها مستمٌم وأصابعها 
طوٌلة وعٌونها زرلاء فكان من بٌن النسل الناتج طفبل  بشعر مستمٌم و أصابع طوٌلة وعٌون 

لمت أن جٌنً صفتً األصابع ولون العٌون محمولة على نفس الكروموسوم. زرلاء. إذا ع
لون  hلون العٌون العسلً  Hلؤلصابع الطوٌلة ،  tلؤلصابع المصٌرة  Tمستخدما الرموز:  

 اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من األبوٌن للصفات معا .-2الزرلاء. أجب عن األسئلة اآلتٌة:العٌون 
 امٌتات األبوٌن.اكتب الطرز الجٌنٌة للج-4
ما احتمال إنجاب فرد مستمٌم الشعر طوٌل األصابع عسلً العٌون فً حال عدم حدوث -6

 العبور؟
 ما مبدأ الوراثة لكل من الصفات؟ -2
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 21الدؤاؿ:  سشة الػرود

2016 

تزوج رجل أصلع مصاب بمرض نزؾ الدم من فتاة ؼٌر صلعاء وؼٌر مصابه بنزؾ الدم 
+ لعدم اإلصابة bً الصلع ومصابه بنزؾ الدم أجب :) استخدم الرمز فأنجبا طفلة تحمل جٌن

لئلصابة بنزؾ  hلعدم اإلصابة بنزؾ الدم ورمز  Hاإلصابة بالصلع والرمز  bبالصلع 
 الدم(.

 لؤلبوٌن والطفلة . المحتملة اكتب الطرز الجٌنٌة-2
 ما احتمال انجاب ذكر أصلع ؟ -4

 

 26الدؤاؿ:  سشة الػرود

2016 

تزاوج نبات أملس البذور أصفر األزهار مع نبات مجعد البذور أبٌض األزهار كانت عند 
% مجعدة 22,5% ملساء صفراء  22,5األفراد الناتجة تحمل الصفات والنسب التالٌة :

 %ملساء بٌضاء.4,5% مجعدة صفراء    4,5بٌضاء 
وجٌن األزهار b سائد على جٌن البذور المجعدة   Bفإذا علمت أن جٌن البذور الملساء 

وأن جٌنً الصفتٌن مرتبطان على نفس  rسائد على جٌن األزهار البٌضاء  Rالصفراء 
 الكروموسوم فأجب :

 ما الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن وجامٌتات األبوٌن للصفتٌن معا  ؟ -2
 فسر سبب ظهور النسب المعطاة.-4
  ٌدة ؟ما الطرز الجٌنٌة لؤلفراد الناتجة التً تحمل تراكٌب جٌنٌة جد-6

 

 22الدؤاؿ:  سشة الػرود

2015 

تزوج شاب ؼٌر محدد الطراز الشكلً والده بشعر طبٌعً، من فتاة  طبٌعٌة الشعر فصٌلة 
، فإذا علمت أن الوالدٌن ال ٌمكن أن  Oفأنجبا بنتا  تظهر صفة الصلع و فصٌله دمها  Bدمها  

 ٌتبرع أحدهما لآلخر بالدم.
 لشاب الصفتٌن معا  ؟.ما الطراز الشكلً ل2المطلوب: 

 . ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة والبنت للصفتٌن معا  ؟4
 ؟AB. ما احتمال إنجاب ولد طبٌعً الشعر وفصٌله دمه 6

 

 23الدؤاؿ:  سشة الػرود

2015 

يسثل الذكل السجاور آلية تػارث صفو المػف في أحج فرائل الخيػؿ األمخيكية. فدخ آلية   
 الرفة مدتخجمًا رمػزًا مشاسبة تػارث ىحه
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 24الدؤاؿ:  سشة الػرود

2014 

شعره على شكل لمة األرملة من فتاة فصٌلة دمها  ؼٌر معروفه  Aتزوج شاب فصٌلة دمه 
وشعره بخط مستمٌم ، فإذا علمت أن عملٌة  Oوشعرها بخط مستمٌم فأنجبا طفبل  فصٌلة دمه 

 وجة وال من الزوجة إلى الزوج فأجب عن ما ٌأتً: نمل الدم لم تنجح من الزوج إلى الز
 الشعر بخط مستمٌم(. gلممة األرملة والرمز  G) استخدم الرمز 

 ما الطراز الشكلً للفتاة لصفة فصٌلة الدم؟-2
 ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب والفتاة الصفتٌن معا ؟-4
 ما الطراز الجٌنً للطفل؟ -6
 بشعر على شكل لمة أرملة؟ ABدمها  ما احتمال إنجاب بنت فصٌلة -2

 

  25الدؤاؿ: سشة الػرود

2014 

حصل تزاوج بٌن ذكر طائر أسود الرٌش لصٌر الرجل مع أنثى بٌضاء الرٌش لصٌرة 
( ذكور رمادٌة 25( إناث سوداء الرٌش )25األرجل فكانت أفراد الجٌل الناتج كما ٌأتً: )

 كور وإناث طوٌلة األرجل .( ذ22( ذكور وإناث لصٌرة األرجل )42الرٌش )
 الطرز الجٌنٌة لكل من األبوٌن الصفتٌن معا .-2المطلوب: 

 اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات كل من األبوٌن .-4
 ما احتمال ظهور أنثى سوداء الرٌش طوٌلة األرجل؟ -6
 ما نوع الوراثة لكل من الصفتٌن ؟-2

 

 26الدؤاؿ:  سشة الػرود

2013 

، من فتاة ال تستطٌع ثنً لسانها  ABً لسانه )ؼٌر نمً( فصٌلة دمه  تزوج رجل ٌستطٌع ثن
( سائد على جٌن  R، إذا علمت أن جٌن ثنً اللسان ) Oوفصٌلة دم والدتها  Aفصٌلة دمها 

 ( . rعدم ثنً اللسان )
 أكتب الطرز الجٌنٌة للرجل والفتاة .-2المطلوب:

 اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات الرجل . -4
 ؟ Aحتمال إنجاب طفل ذكر ال ٌستطٌع ثنً لسانه و فصٌلة دمه ما ا -6

 

 27الدؤاؿ:  سشة الػرود

2013 

تزوج رجل أصلع )نمً( سلٌم من نزؾ الدم وعسر النمو العضلً التدرٌجً من فتاة شعرها 
طبٌعً وسلٌمة من نزؾ الدم وعسر النمو العضلً التدرٌجً ، والدتها مصابة بنزؾ الدم 

ا أصلع ا ) نمً( و مصابا  بنزؾ وعسر النمو الع ضلً التدرٌجً، أنجبت هذه العائلة طفبل  ذكر 
 الدم وعسر النمو العضلً التدرٌجً ، وعلى  فرض عدم حدوث عبور.

 (. r( ولجٌن عسر النمو العضلً التدرٌجً بالرمز)hملحوظة: ارمز لجٌن نزؾ الدم بالرمز)
 فل ، الرجل ، الفتاة.اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من : الط -2المطلوب : 

 اكتب الطرز الجٌنٌة  للجامٌتات الرجل والفتاة . -2
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 28الدؤاؿ:  سشة الػرود

2021 
  ثانية الجورة ال

رجل أصلع  )ؼٌر نمً للصفه( مصاب بعمى األلوان ، تزوج من امرأة طبٌعٌة الشعر ؼٌر 

دتها تظهر صفة مصابه بعمى األلوان، والدها طبٌعً الشعر و مصاب بعمى األلوان، ووال

 ،المطلوب: hسائد على جٌن عمى األلوان Hالصلع فإذا علمت أن جٌن الرؤٌة الطبٌعٌة  

 اكتب الطرز الجٌنٌة لجامٌتات األبوٌن.-4        اكتب الطرز الجٌنٌة األبوٌن-2

 ما احتمال إنجاب أنثى مصابه بعمى األلوان؟-6

 طبٌعً الشعر؟ ما احتمال إنجاب ذكر سلٌم من مرض عمى األلوان -2

 

 29الدؤاؿ:  سشة الػرود

2021 
   ولى الجورة األ

 الجدول المرفك ٌظهر نتائج تزاوجات مختلفة فً أحد أنواع األرانب، أجب عما ٌلٌه:

 الطرز الشكلٌة النسل باءالطرز الشكلٌة لآل

 ذكور 
 اللونبٌضاء 

 ذكور
 سوداء اللون

 إناث
 اللونرمادٌة 

 إناث
 سوداء اللون

 4 4 4 4 أرنبة رمادٌة  Xسودأرنب أ

أرنبة  X أرنب أبٌض

 سوداء

 صفر 4 4 صفر

    ما نوع الوراثة؟ -4 ما الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن فً التزاوج األول والتزاوج الثانً ؟ -2

 

 31الدؤاؿ :  سشة الػرود
الدورة  4242
 الثانٌة 

 علل : نسبة انتشار صفة الصلع عند الذكور أكثر منها عند اإلناث .

 

 36 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثانية
 
 

 اً فانجبا ابش AB ، مغ فتاة زرقاء العيػف فريمو دميا Aتدوج شاب عدمي العيػف فريمة دمو 
سائج عمى جيغ لػف  Eفإذا عمست أف جيغ لػف العيػف العدمية  ، B عيػنو زرقاء فريمة دمو

 فأجب عسا يأتي: ،  eالعيػف الدرقاء 
 ز الجيشية لألبػيغ؟ما الصخ -6
 نتجيغ )مػلج الزج( في دـ األـ؟ما نػع األ -2
 لى أؼ مغ األبػيغ يدتصيع االبغ التبخع بجمو؟إ-3
 عدمي العيػف؟ Aما احتساؿ إنجاب فخد فريمو دمو -4
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 32 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة
 
 

فئرا , غف٩ً ع١ٍّبً ِٓ اٌّشض ٚ ، رضٚط سعً ِٓ اِشأح فأٔغجب غفٍخ ِصبثخ ثؼّٝ ا٤ٌٛاْ 

ٚ ٟ٘ صفخ (  r) عبئذ ػٍٝ ع١ٓ ا٦صبثخ (  R) ػٍّذ أْ ع١ٓ ػذَ ا٦صبثخ ثؼّٝ ا٤ٌٛاْ 

 : اٌّطٍٛة , ِشرجطخ ثبٌغٕظ 

 اوزت اٌطشص اٌؾى١ٍخ ٥ٌث٠ٛٓ  – 2اوزت اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٥ٌث٠ٛٓ                  – 1

 اوزت اٌطشص اٌغ١ٕٟ ٌٍطفٍخ  – 4     اوزت اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٌٍطفً               – 3

 ِب اؽزّبي إٔغبة أثٕخ ع١ٍّخ ِٓ اٌّشض ؟ – 5

 

 33 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة
 
 

 :أعشٞ رٍم١ؼ ث١ٓ فأس ٚ فأسح ٚ وبٔذ اٌطشص اٌؾى١ٍخ ٚ اٌغ١ٕ١خ ٌٍٕغً إٌبرظ وّب ٠أرٟ 

 ٛد لص١ش اٌز٠ً أع(  4) أعٛد غ٠ًٛ اٌز٠ً                   (  12)  

 سِبدٞ لص١ش اٌز٠ً(  2) سِبدٞ غ٠ًٛ اٌز٠ً                    (  6) 

AYاعزخذَ اٌشِض ( : ٩ِؽظخ ) 
ٚ  ،ٌغ١ٓ اٌٍْٛ اٌشِبدٞ  Aٚ اٌشِض  ،ٌغ١ٓ اٌٍْٛ ا٤عٛد    

 4 ٌغ١ٓ لص١ش اٌز٠ً tٚ اٌشِض ،ٌغ١ٓ غ٠ًٛ اٌز٠ً  Tاٌشِض 

 : اٌّطٍٛة 

 اوزت اٌطشص اٌؾى١ٍخ ٌٍفبس ٚ اٌفأسح  – 2                  ٚ اٌفأسح اوزت اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٌٍفبس – 1

 ؟ للصفتٌن الوراثة آلٌة ما 4  ؟ الناتج النسل بٌن من الذٌل لصٌر أسود فأر ظهور احتمال ما –3

 

 34 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة
 
 

فأٔغجب ، خ دِٙب غ١ش ِؼشٚفخ ِٓ أِشأح ؽؼش٘ب غج١ؼٟ فص١ٍ،  Aرضٚط سعً أصٍغ فص١ٍخ دِٗ 

ٌُ رٕغؼ ػ١ٍّخ ٔمً اٌذَ ِٓ  ،ٌٚٚذ غج١ؼٟ اٌؾؼش ،  Oثٕذ رظٙش صفخ اٌصٍغ فص١ٍخ دِٙب 

  -: اٌّطٍٛة  ،ٚ ٨ ِٓ اٌضٚعخ إٌٝ صٚعٙب  ، اٌشعً إٌٝ صٚعزٗ 

 ِب اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٥ٌثٕخ ؟                   2  -   ِب اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٥ٌث٠ٛٓ ؟ –1

 شاص اٌؾىٍٟ ٌصفخ فص١ٍخ اٌذَ ثبٌٕغجخ ٥ٌَ ؟ِب اٌط – 3

 غج١ؼٟ اٌؾؼش ؟  Bِب اؽزّبي إٔغبة فشد فص١ٍخ دِٗ  – 4
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 35 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة
 
 

  -: رُ رٍم١ؼ ٔجبر١ٓ صُ عّؼذ اٌجزٚس إٌبرغخ ٚصسػذ فٕزغذ ٔجبربد ثبٌصفبد ٚ إٌغت ا٤ر١خ  

 لص١ش ( ص٘شٞ ) ص٘ش٠خ غ٠ٍٛخ               (  2)     أؽّش غ٠ًٛ             (  1) 

 اؽّش لص١ش(  1) اث١ط لص١ش                 (  1) اث١ط غ٠ًٛ                (  1) 

 : اٌّطٍٛة ( ,  t) عبئذ ػٍٝ ع١ٓ صفخ اٌمصش (  T) ٚإرا ػٍّذ أْ ع١ٓ صفخ اٌطٛي 

 ت اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٥ٌثبء اوز – 2اوزت اٌطشص اٌؾى١ٍخ ٣ٌثبء                – 1

 ِب آ١ٌخ اٌٛساصخ ٌٍصفز١ٓ ؟ – 4اوزت اٌطشص اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد ا٤ثبء          – 3

 

 36 الدؤاؿ : سشة الػرود
2021 
الدورة 
 الثالثة
2010 
الدورة 
 األولى
 

ُٛبرٓب رؾًم  ػهٗ عػًٗ األنٕاٌ ٔخظهخ انشؼش انجٛضبء فٙ اإلَغبٌ طفزبٌ يشرجطزبٌ ثبنغُظ ٔ 

 ثأَضٗؽظم رضأط ثٍٛ سعم عهٛى يٍ ػًٗ األنٕاٌ ٔرٔ خظهخ شؼش ثٛضبء , انكشٔيٕعٕو َفظ 

 .غٛش يزًبصهخ انغُٛبد نكال انظفزٍٛ فكبَذ انُزبئظ كًب ٚهٙ 

 روٛس ع١ٍّخ ِٓ ػّٝ ا٤ٌٛاْ ٚثؾؼش غج١ؼٟ  % 25

 روٛس ِصبثخ ثؼّٝ ا٤ٌٛاْ ٚخصٍخ ث١عبء% 25
 عبء       إٔبس ع١ٍّخ ِٓ ػّٝ ا٨ٌٛاْ ٚثخصٍخ ث١% 25

 4ِٓ  ا٦ٔبس ع١ٍّخ ِٓ ػّٝ ا٤ٌٛاْ ٚثؾؼش غج١ؼٟ% 25
خصٍخ ؽؼش  rؽؼش غج١ؼٟ ٚ  Rِصبة ٚ  اٌشِض  bع١ٍُ ِٓ ػّٝ ا٤ٌٛاْ ٚ  Bاعزخذَ اٌشِض 

 . ًطهٕة فغش انُزبئظ  ػهٙ أعظ ٔساصٛخان4    ث١عبء

 

 37 الدؤاؿ : سشة الػرود

2012 
 

  فٙ األَغبٌ  نذٚك انطشص انغُٛٛخ األرٛخ نهٌٕ انغهذ  
RrTtGg      ,rrttgg    ,RRttGg  ,RRTTGG   ,RrTtGG 

   أ٘ انطشص انغُٛٛخ انغبثقخ ًٚضم انطشاص انغُٛٙ نكم يٍ  – 2ط
 شخض نٌٕ ثششرّ فبرؼ عذاً    -ة         شخض نٌٕ ثششرّ غبيق عذاً           –أ 
 ؽذد طشاصٍٚ عٍُٛٛ نًٓب َفظ انزأصٛش فٙ نٌٕ انغهذ    –1ط
   يب انًقظٕد ثظبْشح رؼذد انغُٛبد  –1ط 

 

 أسئلة مقالٌة ) االرتباط والعبور والخرائط الجٌنٌة ( : 

 2السؤال :  سنة الورود

 ما الممصود  بالجٌنات المرتبطة ؟ نهائً 4229
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 4السؤال :  سنة الورود

4224 
اكمال 
 النجاز

مسافة بوحدة خرٌطة بٌن أربع ٌمثل الجدول المجاور نسبة االرتباط  ونسبة االنفصال  و ال
  ؟ Mعن الجٌن   Hكم ٌبعد الجٌن  جٌنات و المطلوب:

 ارسم خرٌطة جٌنات لهذه الكروموسومات ؟

 حدد  أي الجٌنٌن بٌنهما أكبر نسبة تكرار عملٌة العبور و ما ممدارها ؟

 

 
 

 3الدؤاؿ :  سشة الػرود
 2169نيائي  و  2166

 اكساؿ االنجاز 
 ) , ( A  ، B 96%جٌنات إذا كانت نسبة االرتباط كما ٌأتً )ارسم خرٌطة ال 

D , B 87% ) , ( B ، E 94 ( : ًوكانت نسبة تكرار العبور كما ٌأت ) %D 
، A  17% ) ( D ، E  5) %    أوجد نسبة تكرار عملٌة العبور بٌنE  وA . 

 
 4الدؤاؿ :  سشة الػرود

2162 
 اكساؿ

الجٌنات ألحد الكروموسومات إذا علمت أن نسبة تكرار  ٌمثل الرسم اآلتً جزء من خرٌطة
 % و المطلوب : E,C=94% ونسبة االرتباط بٌن A,D=24عملٌة العبور بٌن 

 ؟ B,D     -    E,Aما نسبة تكرارا عملٌة العبور بٌن االزواج االتٌة من الجٌنات    

 ؟    D, A        -       D,Cنسبة االرتباط بٌن األزواج اآلتٌة من الجٌنات:  

 
 

 
 5الدؤاؿ :   سشة الػرود
 ما الوحدة المستخدمة للتعبٌر عن المسافات بٌن جٌنٌن فً الخرٌطة الجٌنٌة ؟ إكساؿ االنجاز 2019

 
 6الدؤاؿ :   فخيق اإلعجاد

 علل موالع الجٌنات ثابتة على الكروموسوم وال تتؽٌر؟

 
 سشة الػرود

 إكساؿ االنجاز 2169-نيائي  2163
 7لدؤاؿ : ا

 ما الممصود بخرٌطة الجٌنات ؟ 
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 8الدؤاؿ :  سشة الػرود

 ما الممصود  بالجٌنات المرتبطة ؟ نيائي 2119

 
 61الدؤاؿ :  سشة الػرود

2169 
نيائي 
 االنجاز

مع أنثى ذبابة خل رمادٌة اللون ر األجنحة أسود الجسم ضامعند تلمٌح ذكر ذبابة فاكهة  
األبناء والصفات و األعداد كما فً الجدول  طبٌعٌة األجنحة ؼٌر متماثلة الجٌنات ؟  ظهر 

( ،و جٌن طبٌعً الجناح b( سائد على األسود )Bعلما  بأن جٌن لون الجسم الرمادٌة اللون )

(G( سائد على ضامر الجناح )g)   . 
 
 
 

 لجيشية لألبػيغ ؟أكتب الصخز ا 
و  اكتب الطرز الجٌنٌة لؽامٌتات األنثى موضحا  الؽامٌتات الناتجة بسبب عملٌة العبور-2

  الؽامٌتات الناتجة بدون عملٌة العبور ؟
 جنة ؟سافة بٌن لون الجسم و جٌن حجم األما الم-4

 
 66الدؤاؿ :  سشة الػرود

2168 
نيائي 
 االنجاز
2222 
الدورة 
 األولى

نواع الحٌوانات لون الجسم وطول الذٌل صفتان مرتبطتان على نفس الكروموسوم ، فً أحد أ
وعند إجراء تزواج بٌن ذكر أسود اللون طوٌل الذٌل مع أنثى بٌضاء اللون لصٌرة الذٌل كانت 

 :األفراد الناتجة تحمل الصفات والنسب التالٌة 
راد بٌضاء اللون لصٌرة % ( أف525) % ( أفراد سوداء اللون طوٌلة الذٌل ،  25,5) 

% ( أفراد سوداء اللون لصٌرة 52)  % ( أفراد بٌضاء اللون طوٌلة الذٌل ،52)  الذٌل 
( ، وأن  b( سائد على جٌن اللون األبٌض )  Bالذٌل  فإذا علمت أن جٌن اللون األسود ) 

 ( ، أجب : g( سائد على جٌن الذٌل المصٌر )  Gجٌن الذٌل الطوٌل ) 
 ز الجٌنٌة لؽامٌتات األبوٌن للصفتٌن معا  ؟ما الطر-2
      ؟ Bو G نسبة العبور بٌن الجٌنٌن  -4
  فسر سبب ظهور هذه النسب؟-6
 

 62الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 
الجورة 

فً أحد أنواع الثدٌٌات إذا علمت أن صفة لون الجسم وطول الذٌل صفتان  مرتبطتان 

سوم، وتم إجراء تزاوج بٌن أنثى سوداء اللون طوٌلة الذٌل مع محمولتان على نفس الكرومو

 ذكر أبٌض اللون لصٌر الذٌل ،فكانت الطرز الشكلٌة لؤلفراد الناتجة كاآلتً:

 9الدؤاؿ :    سشة الػرود
 ما الممصود العبور؟ فرٌك االعداد 4242
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 الثانية 
 

 اللون طوٌلة الذٌل  ( بٌضاء23)        ( سوداء اللون لصٌرة الذٌل 23)

 لذٌل.( سوداء اللون طوٌلة ا42)        ( بٌضاء اللون لصٌرة الذٌل 42)

 Tوصفة الذٌل الطوٌل  bسائدة على صفة اللون األبٌض  Bفإذا علمت أن صفة اللون األسود 

 : فأجب عما ٌأتً tسائدة على صفة الذٌل المصٌر 

 اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلفراد الناتجة.- 4     بوٌن.اكتب الطرز الجٌنٌة لؤل-2

 حدد األفراد الناتجة التً تحمل تراكٌب جٌنٌة جدٌدة.-6

 

 ئمة مقالية / االختالالت الهراثية : أس
 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

 هنان أنواع مختلفة من االختبلالت الوراثٌة ناتجة حاالت عدم االنفصال ؟  4242لجنة اإلعداد 

 

 63الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 
الجورة 

  ولىاأل
 

 -جب عن األسئلة المتعلمة بها :أادرس الخرٌطة الجٌنٌة المرفمة ثم 

A    3    B       6       C      4      D 

 ؟CوA ما نسبة االرتباط بٌن الجٌنٌن -4    ؟BوA ما نسبة حدوث عبور بٌن الجٌنٌن -2

ما الل نسبة ارتباط فً - 2 ؟ DوB ما نسبة تكرار التراكٌب الجٌنٌة الجدٌدة بٌن الجٌنٌن -6

ما نوع الطفرة التً ٌمثلها الشكل المجاور ؟             -5لٌمتها ؟            الخرٌطة المعطاه وما 

 

 64الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 
الجورة 
 الثانية 

 

فات بٌن أربعة جٌنات على طول كروموسوم معٌن بوحدة ٌمثل الجدول المجاور المسا

 السنتٌمرؼان، أجب عما ٌأتً:

D C B A  
2 2 3 - A 
4 2 - 3 B 
5 - 2 2 C 
- 5 4 2 D 

 . Dو Bنسبه تكرار العبور بٌن -2

 . CوA نسبه االرتباط بٌن -4

 ارسم خرٌطة جٌنٌة تبٌن موالع الجٌنات األربعة على طول الكروموسوم.-6
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 2الدؤاؿ :   سشة الػرود
4222 
 اكمال

ات التً من أنواع الطفرات الكروموسومٌة  التً تحدث تؽٌٌر فً تركٌب الكروموسوم والطفر
 ؟ DNAتؽٌر فً تسلسل  

 
 :3الدؤاؿ  سشة الػرود
 أذكر اسم االختبلل الوراثً الناجم عن كل طراز كروموسومً جنسً من اآلتٌة   ؟ نهائً 4225

 
XXY     : 

 :   XO    

 
 5الدؤاؿ :  سشة الػرود

ادرس المخطط التالً الذي ٌوضح اآللٌات التالٌة التً ٌتم من خبللها ظهور بعض  نيائي 2166
 االختبلالت الوراثٌة ثم أجب عن األسئلة البلحمة :

 

 

 

 ؟ (أ  )ما نوع الطفرة الكروموسومٌة المشار الٌها بالرمز .2
 ؟ ( ب) جسمٌة فً الفرد الناتج المشار الٌه بالرمز ما عدد الكروموسومات ال .4
 ؟  ( ج)ما الطراز الكروموسومً الجنسً للفرد المشار الٌة بالرمز  .6

 ما جنس الفرد الناتج المشار إلٌه بالرمز ) ج ( ؟ .4
 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
 ما الممصود بمرض كرابً ؟ نيائي 2118

 
 7الدؤاؿ :   سشة الػرود
مرض كرابً و حمى البحر األبٌض المتوسط من حٌث ون مرض فنٌل كٌتونٌورٌا لارن بٌ 2020

 رلم الكروموسوم الذي تحدث علٌه الطفرة ؟
 

 4الدؤاؿ :   سشة الػرود
 موسومً الجنسً  .لارن بٌن متبلزمة كلٌنفلتر ومتبلزمة داون من حٌث الطراز الكرو  نيائي 2162
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 8الدؤاؿ :   سشة الػرود
 ؟وضح مفهوم العبلج الجٌنً       الجورة األولى 2021

 

 9الدؤاؿ :   سشة الػرود
2021 

 الجورة األولى
 علل كل مما ٌأتً : 

 .معاد التركٌب   DNAلببلزمٌد لحمل جٌن االنسولٌن عند استخدام تمنٌة اختٌار ا-2

 . DNAال تصلح خبلٌا الدم الحمراء الناضجة لتمنٌة بصمة -1 الثانية 2021

 

 61الدؤاؿ :   سشة الػرود
 .انديع أديشػسيغ دؼ أميشيد وضح أهسية :  الجورة األولى 2021

 

 66الدؤاؿ :   سشة الػرود

2021  
 ورة الثانيةالج

أجب عما ٌأتً ، لتً لها عبللة بالطفرات الجٌنٌة من خبلل دراستن لبلختبلالت الوراثٌة ا
    : 

 ما الممصود بالطفرة الجٌنٌة ؟ – 1

و أذكر رلم الكروموسوم الذي  ،الت لها عبللة بالطفرات الجٌنٌة اكتب ثبلث اختبل – 2

 حدثت فٌه الطفرة فً كل حالة .

 

 62دؤاؿ :  ال سشة الػرود

  

ِٓ ا٨خز٨٩د اٌٛساص١خ اٌزٟ ٠زُ رؾخ١صٙب (  pku) ٠ؼزجش ِشض ف١ًٕ و١ز١ٔٛٛس٠ب  

 :                  أعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزب١ٌخ /    ٌذٜ ا٤غفبي ؽذ٠ضٟ ا٨ٌٛدح 

 ث١ٓ اٌغجت اٌغ١ٕٟ ٧ٌصبثخ ثبٌّشض             – 1

 4 ٍّش٠ط ثِٗب أ١ّ٘خ اٌؾ١ّخ اٌغزائ١خ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب ٌ – 2 

 

 

 تطبيقات في الهشدسة الهراثية :عشهان الدرس
الخابط: 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=263 
 

 
 QRرمد 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=263
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=263
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 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
 اشخح خصػات إنتاج ىخمػف اإلندػليغ .  ق اإلعجادفخي

 

 2الدؤاؿ :  سشة الػرود
 ( ؟ DNAما السقرػد ببرسة ) نيائي 2119
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 انضبنضخ انٕؽذح



 

 

 

 

 

 

 الرفحة مػضػع الجرس ـ
 68 الجياز الييكمي .1
 74 جياز الجوراف .2
 79 الجياز السشاعي .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الهحدة محتهيات فهرس   
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 عشػاف الجرس: أقداـ الجياز الييكمي
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=315  رمدQR 
 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
1 

 
إكساؿ  2166
 إكساؿ 2164

  اختخ اإلجابة الرحيحة :
 ات الستسفرمة في العسػد الفقخؼ ؟                                                                                             ما عجد الفقخ 

 33د.                      69ج.                 24ب.                 9أ.   
 فقخؼ لجدع اإلنداف ؟كع يبمغ عجد الفقخات السمتحسة في العسػد ال نيائي 2163 2
 33د.                      24ج.                  9ب.                 5أ.   
 ما عجد الفقخات العشؿية في جدع اإلنداف ؟ نيائي 2119 3
 7د.                       5ج.                62ب.                  4أ.   
   رجرية في جدع اإلنداف ؟                                                                                                       ما عجد الفقخات ال إكساؿ 2119 4
 62د.                        7ج.                  5ب.                 4أ.   
 العسػد الفقخؼ لجدع اإلنداف ؟      فقخة في 62ما الفقخات التي يبمغ عجدىا  نيائي 2161 5
 أ. العشؿية            ب. الرجرية          ج. القصشية                 د. العجدية  
                          ماذا تدسى األضالع السترمة بذكل مباشخ بعطع القز ؟ نيائي 2162 6

     ؿيؿية              د. الحخةأ. الكاذبة            ب. الصاؼية            ج. الح
 بع تترل األضالع الحؿيؿية ؟             نيائي 2168 7

 فقخات صجرية 7فقخة صجرية                     ب.  62أ.              
 فقخات صجرية                    د. فقختيغ صجريتيغ 3ج.             

غ الخمف بالفقخات الرجرية ومغ األماـ بعطسة القز ما عجد األضالع السترمة م نيائي 2121 8
                                     64د.             62ج.              3ب.             2أ.    مباشخة ؟  

 ما الخقع الحؼ يذيخ إلى األضالع الكاذبة في الذكل السخفق ؟ إكساؿ 2169 9
 4د.                         3ج.                    2ب.                 6أ.    

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=315
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=315


 
 

69 

أؼ األرقاـ اآلتية في الذكل السجاور تذيخ إلى الفقخات التي تديع في تخكيب الييكل  نيائي 2169 10
 ؟ الصخفي

  (5،  4(               د. )4،  3(         ج. )3،  2(           ب. )2،  6أ. )  

 
                     عجد عطاـ الُخسغ في الصخؼ العمػؼ في جدع اإلنداف ؟كع يبمغ  نيائي 2167 11

  
 69د.                      64ج.                    8ب.               7أ.   
 ما عجد عطاـ ) اليج والُخسغ ( في اإلنداف ؟ نيائي 2166 12
 27د.                      26ج.                  69ب.             64أ.   
         ما اسع العطع الحؼ يذيخ إليو الخمد )س( في الذكل السجاور ؟                                                                      نيائي 2121 13
 أ. عجيع االسع          ب. القربة       ج. الدنج                     د. الفخح  

 
                           ما عجد عطاـ الكاحل والقجـ في جدع اإلنداف ؟ إكساؿ 2166 14
 7د.                        69ج.                26ب.             27أ.   
                                                          كع يبمغ عجد عطاـ القجـ في اإلنداف ؟                                                     إكساؿ 2164 15
 31د.                        26ج.                69ب.             64أ.   

 
                          أؼ األزواج اآلتية تعتبخ مغ عطاـ الييكل العطسي السحػرؼ ؟                                                      نيائي 2121 16
 أ. الفقخات والحداـ الرجرؼ               ب. العسػد الفقخؼ والحداـ الحػضي  

 ج. الجسجسة وعطسة القز              د. القفز الرجرؼ وعطستا التخقػة
                                                            كع يبمغ عجد عطاـ الجسجسة والػجو في اإلنداف البالغ ؟                           نيائي 2167
 

                  ما وضيفة األقخاص الغزخوؼية التي تفرل بيغ فقخات العسػد الفقخؼ ؟ إكساؿ 2166- نيائي 2166
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                                                                            مغ خالؿ دراستظ لعطاـ العسػد الفقخؼ ، بيغ السشاشق السكػنة لو ؟       نيائي 2167 -نيائي 2166
 

 اذكخ مثااًل واحجًا يسثل كاًل مسا يمي :  الفقخات الستسفرمة والستحخكة في العسػد الفقخؼ ؟ نيائي 2166
 

 اذكخ مثااًل واحجًا : فقخات ممتحسة أو غيخ متحخكة في العسػد الفقخؼ ؟ نيائي 2168
 

 اذكخ أسساء األضالع السكػنة لمقفز الرجرؼ ؟ إكساؿ 2162
                       اشخح تخكيب الحداـ الرجرؼ ؟                                                                                                    إكساؿ 2165 -إكساؿ 2118
 

 تفديخًا عمسيًا  : يحػؼ شخؼ عطع لػح الكتف تجػيفًا خاصًا ؟ فدخ كاًل مسا يمي إكساؿ 2169
 

                                             ما اسع التجػيف الستػاجج عمى جانبي عطاـ الحػض ؟ وما أىسيتو ؟ نيائي 2167
 

 لدفمية :مغ مكػنات الجياز الييكمي الصخفي لإلنداف ، األشخاؼ العمػية واألشخاؼ ا نيائي 2162
 اذكخ أسساء العطاـ السكػنة لمصخؼ الدفمي ؟     -أ 

  وضح أىسية كل مغ : ثقب ماغشػـ ؟   إكساؿ 2169
 نيائي 2119
 ينيائ  2166-ؿ إكسا 2161

 عمل ما يمي :  وجػد أقخاص ليؽية غزخوؼية بيغ فقخات العسػد الفقخؼ ؟            

 

2126 
 الجورة األولى

  -ل فمرات العمود الفمري فً االنسان أجب عما ٌلٌه : الشكل المجاور ٌمث
 ما شكل عظام الفمرات . – 2
 ؾ( وكٌؾ تتصل بعضها ببعض  ؟   ا بالرمز )كم عدد الفمرات المشار الٌه – 4
 لٌها  بالرمز )هـــ ( ملتحمة أم متحركة ؟هل الفمرات المشار إ – 6
 ( ؟ماذا تسمى الفمرات المشار الٌها بالرمز ) م  – 2
 ( ؟الفمرات المشار الٌها بالرمز) نماذا ٌفصل بٌن  – 5
 ما نوع العظم الذي ٌكون الطبمات الخارجٌة للفمرات ؟ – 3

 
2126 

 الجورة األولى 
 الشكل المجاور ٌمثل القفص الصدري فً اإلنسان أجب :

 كم عدد الفمرات التً تتصل بها األضبلع المشار إلٌها بالرمز  – 2
 خلؾ ؟) ؾ ( من ال 
 لماذا تسمى األضبلع المشار الٌها بالرمز ) هــ ( باألضبلع الكاذبة ؟ – 4
 ما شكل العظمة المشار الٌها بالرمز ) ن ( ؟ – 6
 هل ٌتصل الضلع المشار إلٌه بالرمز ) م ( بعظمة المص ؟ – 2
 أٌن ٌوجد العظم األسفنجً ؟  - 5
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2126 
الجورة الثانية 

 نسان ٌمثل الهٌكل العظمً فً اإل ر الذيأدرس الشكل المجاو
 ثم أجب عما ٌلٌه : 

 ؟نسان البالػ ما عدد عظام اإل – 2
 لٌها فً صنٌفٌا ٌجمع بٌن العظام المشارإصمم مخططا ت – 4

 الشكل المجاور .
 كم نسبة الخبلٌا العظمٌة من كتلة العظم ؟ – 6
 ؟ ما اسم التجوٌؾ الذي ٌوجد فً جانبً الحوض – 2
 ؟ ٌة لناة هافرستما أهم – 5

عشهان الدرس: أشكال العظام
 الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
QRرمد 

الدؤاؿسشة الػرودـ
                                                 ا شكل عطاـ الكاحل ؟                                                                                                          متجخيبي 12117

أ. مدششة            ب. مدصحة        ج. قريخة            د. سسدسية
                    مغ أؼ أشكاؿ العطاـ  تعج عطاـ الخسغ والكاحل مثااًل عمييا ؟                                                                    ينيائ 22117

أ. الصػيمة          ب. القريخة          ج. الدسدسية        د. غيخ السشتطسة
             اـ التالية ترشف عطسة لػح الكتف ؟                                                                                             مغ أؼ أشكاؿ العطنيائي 32167

أ. السدششة                               ب. الصػيمة             
تطسةج. السدصحة                            د. غيخ السش

إكساؿ 42163
إكساؿ 2166

 مغ أؼ أشكاؿ العطاـ التالية ُتعج الُخضفة  مثاؿ عمييا ؟ 
                                                        أ. القريخة      ب. الزاغصة لميػاء      ج. غيخ السشتطسة         د. الدسدسية 

ة ُتعج درزات الجسجسة مثاؿ عمييا ؟مغ أؼ أشكاؿ العطاـ التاليإكساؿ 52167
أ. القريخة        ب. السدششة             ج. الدسدسية          د. غيخ مشتطسة

62126 
الجورة الثانية

 ما تصنٌؾ العظام التً تكون لناة ٌمر فٌها الحبل الشوكً ؟
   السمسمٌة         -ب              المسطحة                –أ       
 المصٌرة -ؼٌر المنتظمة                       د  –ج       

     ما شكل عطاـ الخسغ ؟نيائي 2162

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://www.sh-pal.com
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2162 
إكساؿ

زوجًا مغ الزمػع وعطسة القز والفقخات الرجرية ، ما شكل عطسة  62يتكػف القفز الرجرؼ مغ 
القز ؟                  

                      ع الػضيفة في كل مسا يمي : عطاـ األنف ؟بيغ كيف يتالءـ التخكيب منيائي 2169

عشهان الدرس: تركيب نديج العظم
 الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
QRرمد 

الدؤاؿسشة الػرودـ
ما أىسية القشيات في الشديج العطسي الكثيف ؟  نيائي 12169

أ. يحتػؼ أعرابًا وأوعية دمػية                ب. تستج فييا الدوائج البخوتػبالزمية
ج. تتػاجج في الخاليا العطسية                   د. تختبط مع قشػات فػلكساف

    ماذا تحتػؼ تجاويف العطع االسفشجي ؟                                                                                           كساؿإ 22169
أ. أوعية دمػية                                   ب. أعراب       

خاع العطع األحسخج. ألياؼ الكػالجيغ                               د. ن

 كع الشدبة التي يذكميا الكػالجيغ مغ بخوتيشات العطع ؟                                                                          نيائي 2168

صف تخكيب جياز ىافخس ؟إكساؿ 2117

                        صف تخكيب ومػقع العطع االسفشجي ؟نيائي 2121

قارف بيغ العطع الكثيف والعطع اإلسفشجي مغ حيث :                                          نيائي 2163
األىسية ؟  -أماكغ تػاججىسا في العطع ؟      ب  -أ

 -علل : الجورة األولى  2126
 . لدرة المطط على سحك أطراؾ عظم فخذ الدجاج و تركها للجزء األنبوبً منه

 

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
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 الغزاريف عشهان الدرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411 
 QRرمد 

 

 

 اٌغؤاي سشة الػرود ـ

1 2222 
 الدورة األولى 

  ثى .1
 ؟يغ انُغٛظ انغضشٔفٙ  ٚزفقال انزبنٛخ انخظبئض يٍ أ٘ 

  2.  

 ٚخهٕ أَغغزّ يٍ األٔػٛخ انذيٕٚخ . ٚؾزٕ٘ أنٛبف انكٕالعٍٛ             ة. أ       . أ         

 رُزقم انًٕاد انغزائٛخ إنٗ خالٚبِ ػجش قُٕاد ْبفشط. ًٚزبص ثبنًشَٔخ                        د. ط                   

 
2 2222 

 نهائي
 

 ٘ ا   أ٘ اٜرٛخ ٚزى ثٕاعطزٓب اَزقبل انًٕاد انغزائٛخ ٔاألكغغٍٛ إنٗ انخالٚب ٔانزخهض يٍ انفضالد    

 ؟ ف       انُغٛظ انغضشٔفٙ 

 

 انشؼٛشاد انذيٕٚخ . األٔػٛخ انهًٛفٙ   د. انخبطٛخ األعًٕصٚخ         ط. االَزشبس         ة. أ           

 

2118 
 كساؿا 2119

  
 .طف رشكٛت انُغٛظ انغضشٔفٙ  

                                   
 

 

 السفاصل عشهان الدرس:
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411 
 QRرمد 

 

 

 اٌغؤاي سشة الػرود ـ

 ؟يٍ أ٘ َٕع يٍ انًفبطم انضبثزخ  رُؼزجش دسصاد انغًغًخ يضبالً ػهٛٓب     ثى .3 2222 1

 ة. غ١ش ِغٕٕخ            ط. ػظ١ّخ                 د. ١ٌف١خ  أ. غعشٚف١خ                             

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=411
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    سرفب  انؼبَٙ رجؼبً نهؾشكخ ؟أ٘ انًفبطم انزبنٛخ ًٚبصم يفظم اال   2222 2
 د. دسصاد ِغٕٕخ   أ. ع١ِ٩بد ا٤صبثغ        ة. ِفصً اٌىزف     ط. ِفصً ا٦ثٙبَ    

 اكسال 2222 3
2222 
2222 

 يٍ أ              

   ٍ أ٘ انًفبطم انزبنٛخ رُظُف انًفبطم ثٍٛ فقشاد انؼًٕد انفقش٘؟ ي                 و 

 ة. ؽشح اٌؾشن     ط. اٌضبثزخ      د. اٌّزؾشوخ ثبرغب١٘ٓ      . اٌّزؾشوخ ثبرغبٖ ٚاؽذ  أ                

                               

 يٍ انًفبطم اٜرٛخ ُٚؼذ يضبالً ػهٗ يفبطم يزؾشكخ ثبرغبٍْٛ  2222 4

 د. اٌذسصاد اٌّغٕٕخ          أ. اٌىزف             ة. ع١ِ٩بد ا٤صبثغ        ط. ا٦ثٙبَ       أ. انك     
 

 ٚظؼ أ١ّ٘خ وً ِٓ : اٌّفصً فٟ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ ؟                                                    ٠٢٠٢

 ػشف َ           ػشف اٌّمصٛد ثـ : اٌّفصً  اكًبل ٠٢٠2

                                              ِب ٚ              ِب ٚظ١فخ : اٌغؾبء اٌض٨ٌٟ ؟                      ٠٢٠2

 اٌّفصً ِىبْ اٌزمبء ػظّز١ٓ أٚ أوضش :                               اكًبل٠٢٠2

 ِب ّ٘ب اٌؼظّزبْ اٌٍزبْ رٍزم١بْ ٌزى٠ٛٓ ِفصً اٌىزف ؟    -أ                    

   ّفصً ؟ ِٚب أ١ّ٘زٗ ؟ِبرا ٠غطٟ ٔٙب٠بد اٌؼظُ فٟ ِٕطمخ اٌ  -ة          ة       

 ؟ ِب اعُ اٌزغ٠ٛف اٌّٛعٛد ػٕذ وً عبٔت ِٓ عبٔجٟ اٌؾٛض ؟ ٚ ِب أ١ّ٘زٗ -ط                   

                                                                                                                                                                                   ِب ٔٛع اٌّفبصً ٌفمشاد اٌؼّٛد اٌفمشٞ  ثبٌٕغجخ ٌٍمذسح ػٍٝ اٌؾشوخ ؟               ٠٢٠2

  ا                 اروش ِضب١ٌٓ ٌّفبصً ِؾذٚدح اٌؾشوخ ؟ ٠٢٠٠

                                                        ِب ٔٛع ِفصً ارصبي اٌغّغّخ ثبٌؼّٛد اٌفمشٞ ؽغت ؽشوزٗ ؟                اكًبل ٠٢٠2

                                            َ           ِب ٔٛع ِفصً اٌّشفك رجؼبً ٌؾشوزٗ ؟                                                                                 ٠٢٠٠

 لبسْ ث١ٓ اٌذسصاد اٌّغٕٕخ فٟ اٌغّغّخ ِٚفصً اٌىزف ِٓ ؽ١ش :          لب    انذٔسح األٔنٗ ٠٢٠٢

 ٔٛع        ٔٛع اٌّفصً ٚأ١ّ٘خ وً ِّٕٙب ؟                           

                    ن            و١ف ٠ز٩ءَ اٌزشو١ت ِغ اٌٛظ١فخ فٟ وً ِّب ٠ٍٟ : اٌّفبصً ؽشح اٌؾشوخ ؟                                اكًبل ٠٢٠٢
 

 

 عشهان الدرس: تركيب جهاز الدوران
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457 
  

 QRرمد 
 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
 إكساؿ 2169 1

2126  
 الجورة األولى

        ما الػعاء الجمػؼ الحؼ يحسل دـ فقيخ بغاز األكدجيغ مغ الجدع إلى القمب ؟
                                                                

 أ. الذخياف األبيخ                         ب. الػريج األجػؼ العمػؼ  
 ػؼ                        د. الػريج الخئػؼ ج. الذخياف الخئ

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457
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                                                        ما الػعاء الجمػؼ الحؼ يحسل الجـ بعيجًا عغ القمب ويترل بالبصيغ األيسغ ؟                                                        إكساؿ 2165 2
 ػؼ                         ب. الذخياف األبيخ    أ. الذخياف الخئ  

 ج. الػريج األجػؼ                        د. الػريج الخئػؼ 
 ما الػعاء الجمػؼ الحؼ يحسل الجـ باتجاه القمب ويترل باألذيغ األيدخ ؟                       إكساؿ 2168 3
 . الذخياف األبيخ       أ. الذخياف الخئػؼ                         ب  

 ج. الػريج األجػؼ                        د. الػريج الخئػؼ 
                ما الحجخة القمبية التي تترل بيا األوردة الخئػية ؟                                                                             نيائي 2121 4
 ب. األذيغ األيدخ                               أ. األذيغ األيسغ   

                   ج. البصيغ األيسغ                         د. البصيغ األيدخ
 ما اسع الرساـ الحؼ يفرل بيغ األذيغ األيدخ والبصيغ األيدخ ؟                                        إكساؿ 2167 5
 ب. ثالثي الذخفات                              أ. ثشائي الذخفات   

 ج. نرف قسخؼ أبيخؼ                    د. نرف قسخؼ رئػؼ 
 إكساؿ 2162 6

 إكساؿ 2164
 مغ أيغ ترجر الشبزة األولية السدببة النؿباض عزمة القمب ؟                                  

 ب. العقجة األذيشية البصيشية         أ. العقجة الجيب أذيشية                 
  ج. حـد ىذ                             د. ألياؼ بخكشجي

  أؼ مغ السخصصات الديسية التالية يطيخ التتبع الرحيح آللية نبس القمب ؟  نيائي 2168 7
    أ. العقجة األذيشية البصيشية           العقجة الجيب أذيشية          حـد ىذ      

 ألياؼ بخكشجي . 
 حـد ىذ                      مشطع الشبس    ب. العقجة الجيب أذيشية     

 ألياؼ بخكشجي .
 ج. مشطع الشبس              حـد ىذ            العقجة األذيشية البصيشية          

 ألياؼ بخكشجي
 حـد ىذ                  العقجة األذيشية البصيشية     د. مشطع الشبس    

 . ألياؼ بخكشجي
 إلى أيغ يشتقل جيج الفعل بعج وصػلو إلى حـد ىذ خالؿ نبس القمب ؟ نيائي 2121 8
 أ. العقجة األذيشية البصيشية                      ب. ألياؼ بخكشجي        

 ج. العقجة جيب أذيشية                         د. مشطع القمب
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 ما الصبقة التي تذتخؾ فييا الذخاييغ والذعيخات الجمػية ؟   اكساؿ 2169 9
 أ. العزالت السمداء                          ب. الشديج الزاـ           

 ج. الخاليا الصالئية                           د. ألياؼ الكػالجيغ
 جـ الحسخاء ؟                                                                                 أؼ اآلتية يعج مغ مسيدات وخرائز خاليا ال نيائي 2121 10

 ب. تديع في الجفاع والسشاعة                 DNAأ. ترمح لتقشية برسة          
 3( مميػف/ممع6-5ج. تعير شيػرًا وسشػات                      د. عجدىا )

 
في فحز لحداب العجد الكمي لخاليا دـ شخز سميع تبيغ وجػد خاليا عجدىا  نيائي 2169 11

 ، ما نػع ىحه الخاليا ؟ 3( خمية/ممع311111)
 أ. حسخاء ناضجة                             ب. بيزاء ليسؽية            

           ج. قاتمة شبيعية                             د. صفائح الجمػية 
 في أؼ الػضائف التالية تتذابو كل مغ أيػنات وبخوتيشات بالزما الجـ ؟ إكساؿ 2168 12
 أ. تخثخ الجـ                                  ب. الجفاع والسشاعة      

 ج. تشطيع درجة الحسػضة                     د. تشطيع نفاذية األغذية الخمػية
 ائف األيػنات الستػاججة في بالزما الجـ ؟                   أؼ مغ اآلتية مغ وض نيائي 2121 13
 أ. التػازف األسسػزؼ                          ب. الجفاع والسشاعة       

 ج. نقل األكدجيغ                            د. تخثخ الجـ
 اليا دـ حسخاء ؟                     خ 5كع عجد جديئات األكدجيغ )بػحجة السميػف( التي تحسميا  إكساؿ 2169 14
  5111د.                 6251ج.              6111ب.               251أ.   

 

                     لساذا يكػف ججار البصيغ األيدخ أكثخ سسكًا مغ البصيغ األيسغ ؟ ما أىسية ذلظ ؟ نيائي 2167
 

 صساـ يقع في الجدء األيسغ مغ القمب ؟ اذكخ مثااًل واحجًا لػ : نيائي 2168
 

 ما وضيفة : مشطع الشبس ؟ إكساؿ 2163
 

 فدخ كاًل مسا يمي تفديخًا عمسيًا : يستمظ القمب آلية ذاتية الستسخار وتشطيع الشبس ؟ نيائي 2169
 

   تتبع خصػات انؿباض القمب ؟ إكساؿ 2167 - نيائي 2162
 

 ىذ ؟                                                                                                                      بيغ أىسية كل مغ : حـد نيائي 2167
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 إكساؿ 2163
 إكساؿ 2167- 2164

 قارف بيغ الذخياف والػريج مغ حيث : 
      الجـاتجاه نقل  -د وجػد صسامات  -ج سعة تجػيفيا  -ب  سسظ ججرانيا -أ

 

يػضح الخسع التخصيصي وعائيغ دمػييغ عشج اإلنداف يترالف بالذعيخات الجمػية ،   نيائي 2121
 ادرسو ، ثع أجب عغ األسئمة اآلتية : 

 قارف بيغ الذخاف والػريج مغ حيث سعة التجػيف . -أ   
 ما اسع الصبقة السذتخكة بيغ ججراف الذخياف  -ب

 خمد )ب( ؟والػعاء السذار إليو في الذكل بال
 

 نيائي 2168
 

قارف بيغ كل مغ : خاليا الجـ الحسخاء والبيزاء والرفائح الجمػية )مغ حيث : العجد في 
  مغ الجـ( ؟  3كل ممع

 قارف بيغ كل مغ : خاليا الجـ الحسخاء والبيزاء )مغ حيث : الػضيفة( . إكساؿ 2168
 

 الػضيفة -العجد     ب -جمػية مغ حيث : أقارف بيغ خاليا الجـ البيزاء والرفائح ال إكساؿ 2169
 

 مغ مكػنات بالزما الجـ األيػنات . اذكخ وضيفتيغ ليحه األيػنات .                                                                 إكساؿ 2162
 

                                    وضح دور: بخوتيشات بالزما الجـ .                                   إكساؿ 2164
 

 نيائي 2164
 الجورة األولى2126

  وضح التالؤـ بيغ كل مغ شكل وتخكيب خمية الجـ الحسخاء مع وضيفتيا . 

 

                        عمل لسا يمي : تتسيد خاليا الجـ الحسخاء بػجػد غذاء خمػؼ مخف .                                                   نيائي 2163
 

 بيغ كيف يتالءـ التخكيب مع الػضيفة في كل مسا يمي : الييسػغمػبيغ ؟                    نيائي 2169
 

يغ في السشاشق السختفعة  عشو في السشاشق ششـ الحسخاء لجػ القافدخ : يدداد عجد خاليا الج نيائي 2168
                      السشخفزة ؟

 

 

2126    
 الجورة األولى

      علل :                                                                                             

 . وجود خبلٌا دم بٌضاء أعلى من معدلها الطبٌعً عند بعض األشخاص

 



 
 

78 

 

 . العقجة األذيشية البصيشية : وضح أىسية الجورة األولى 2126
 

 

2126  
 جورة الثانية ال

 :  ثم أجب عما ٌأتً، لذي ٌُمثل ممطعا  طولٌا  للملب ادرس الَشكل المجاور ا

     اذكر أسماء األجزاء المشار   .2

 ( . 2( و )  1إلٌها باألرلام ) 

 لارن بٌن األجزاء المشار .4

 من حٌث (  4( و )   3إلٌها باإللام )  

 نوع الدم فٌها .

 ا لارن بٌن األجزاء المشار إلٌه .6

 ( من حٌث اتجاه  6( و )  5باألرلام ) 

 نمل الدم .

 من الصمامٌن المشار الٌها بالرموز ) أ ( و ) ب ( .  اسم كل صمامحدد  .2

 .علل : ٌنبض الملب بشكل منتظم و مستمر  .5
 

 

 

 

 خثر الدم والتئام الجروحعشهان الدرس: ت
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457 
  

 QRرمد 
 

 

 اٌغؤاي سشة الػرود ـ

 ؟يب انجشٔرٍٛ انز٘ ٚؾٕل انجشٔصشٔيجٍٛ إنٗ صشٔيجٍٛ خالل ػًهٛخ رخضش انذو ٔانزئبو انغشٔػ  2222 1
 فٛجشُٕٚعٍٛ. د                 فٛجشٍٚ. ط           غهٕثٍٛ. ة  يجٕثالعزٍٛ      صشٔ. أ           س. أ .1  

 ؟  يب أًْٛخ ثشٔرٍٛ صشٔيجٍٛ أصُبء رفبػالد رخضش انذو  2222 2

               ٍضشٔيجٛانجشٔصشٔيجٍٛ إنٗ انم ٚرؾٕ. ة            رؾٕٚم انفٛجشٍٚ إنٗ خضشح ديٕٚخ. أ          

                               ٍجشٔصشٔيجٛانضشٔيجٕثالعزٍٛ إنٗ انم ٚرؾٕ. د         فٛجشٍٚ انم انفٛجشُٕٚعٍٛ إنٗ ٚؾٕر. ط      

 ؟رخضش انذوػًهٛخ انخطٕح األخٛشح فٙ يب ْٙ    2222 3
 غشٖ انذيٕ٘رؾذس خبسط انً. ة    رزطهت إَٔٚبد طٕدٕٚو                           . أ                          

 رؾٕل انفٛجشُٕٚعٍٛ إنٗ فٛجشٍٚ. رؾٕل ثشٔصشٔيجٍٛ إنٗ صشٔيجٍٛ                     د. ط                        

 
 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=457
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ً ٚعلل :  2167   .ؼزجش انؾفبظ ػهٗ انًغزٕٖ انطجٛؼٙ ألَٕٚبد انكبنغٕٛو فٙ انذو أيشاً ؽٕٛٚب

                                                                                               

2167 
 اكساؿ 2168
 اكساؿ  2169

                                                                   انضشٔيجٍٛ نٕقف انُضٚف ؟: ٍ أًْٛخ ثٛ  

 الجهاز السشاعي 
 عشهان الدرس: األنظسة السشاعية في الجدم

  الخابط:
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435 

 
 

 QRرمد 
 

 

 الدؤاؿ سشة الػرود ـ
 ما الخاليا التي تياجع الخاليا الغخيبة والخاليا السرابة بالفيخوسات ؟ نيائي 2161 1
 Bالسثبصة        د.      Tالسداعجة      ج.  Tالدامة        ب.     Tأ.    
 وتتحكع بجرجة االستجابة السشاعية ؟                    Bو  Tما الخاليا التي تثبط استجابة خاليا  نيائي 2166 2
 Bالسثبصة        د.      Tالسداعجة       ج.  Tالدامة       ب.     Tأ.    
 ( ؟ Bأؼ العبارات التالية ال تعتبخ مغ خرائز خاليا )  إكساؿ 2162 3
 أ. تتحػؿ عشج إثارتيا إلى خاليا بالزمية       ب. تختز بالسشاعة الخمػية              

 %( مغ الخاليا الميسؽية في الجـ 65 – 61ج. تتسايد في نخاع العطع       د. تذكل )
 تي تقـػ بإنتاج األجداـ السزادة ؟ ما الخاليا ال نيائي 2119 4
 الحاكخة                            Bالقاتمة       ج. السداعجة      د.   Tالبالزمية         ب.   Bأ.                 
 ما الخاليا الميسؽية الستػاججة في الجـ والتيُ تعخؼ بالخاليا الميسؽية السحببة الكبيخة ؟   نيائي 2168 5
  Bد. خاليا   السداعجة Tب. خاليا الجـ القاتمة الصبيعية  ج.  خاليا  القاتمة   Tأ. خاليا               
 ؟      NKص خاليا الجـ القاتمة الصبيعيةلعبارات التالية ال تعتبخ مغ خراأؼ ا نيائي 2162 6
 كبيخة  أ. تياجع الخاليا الدخشانية     ب. خاليا ليسؽية محببة               

 ( % مغ الخاليا الميسؽية  في الجـ 61 – 5ج. تتسايد في الغجة الدعتخية     د.  تذكل )            
 أؼ األعزاء الميسؽية التي تقػـ بترؽية الميسف مغ األنتيجيشات ومدببات األمخاض ؟              نيائي 2121 7
 جة الدعتخية      ج. الصحاؿ      د. نخاع العطعأ. العقج الميسؽية           ب. الغ               

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
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 ؟                                                    Tما العزػ الّميسفي الحؼ يحفد انقداـ الخاليا الميسؽية الجحعية وتسايدىا إلى خاليا  إكساؿ 2169 8
 د. الصحاؿ         أ. العقج الميسؽية      ب. نخاع العطع      ج. الغجة الدعتخية  
تع إعصاء حيػاف تجارب مادة كيسيائية تػقف عسمية البمعسة في الخاليا األكػلة ، أؼ  إكساؿ 2169 9

 اآلتية صحيحة ؟                   
 أ. تتذكل فجػة تحيط بسدبب السخض        

 ب. ُيبتمع مدبب السخض باألقجاـ الكاذبة    
 لميدػزايع داخمو    ج. يحتفع الجدع الحاؿ بإنديع ا

  د. ُتصمق بقايا مدبب السخض باإلخخاج الخمػؼ 
                                                                                                        أؼ مغ اآلتية يشتج بخوتيغ اإلنتخفيخوف ؟                                                                                        إكساؿ 2164 10
 أ. الفيخوسات إلحجاث السخض لخاليا العائل     

 ب. خاليا الجدع عشج إصابتيا بالفيخوسات
 ج. بعس أنػاع الفصخيات لقتل أو وقف نسػ البكتيخيا 

 د. خاليا الجدع عشج إصابتيا بالبكتيخيا 
نيائي  2168 11

 إكساؿ 2168
 دسى السادة التي تفخز مغ خاليا أندجة الجدع السرابة بالفيخوسات ؟                                                        ماذا تُ 

 أ. بيخفػريغ             ب. إنتخفيخوف          ج. انتخلػكيغ           د. سايتػكايشات   
 

      فجػة تحيط بسدبب السخض ؟ وضح خصػات عسمية البمعسة بعج أف تتذكل إكساؿ 2169
 

 ( مغ حيث :                                                                            NK( والخاليا القاتمة الصبيعية )Tقارف بيغ خاليا ) نيائي 2121
 ندبتيا مغ الخاليا الميسؽية في الجـ . -مكاف التسايد .    ب -أ

 

 

 NKخاليا  Tيا خال وجو السقارنة
   مكاف التسايد

   الشدبة
 

                           ما وضيفة الخاليا القاتمة ؟                                                                                                    الجورة األولى  2126نيائي 2118
 

( مغ حيث :   NK( وخاليا الجـ القاتمة الصبيعية )  Tcيا الدامة القاتمة ) قارف بيغ : الخال نيائي 2164
 مكاف التسايد والػضيفة .        



 
 

81 

 

 

 NKخاليا  الخاليا الدامة القاتمة وجو السقارنة
   مكاف التسايد

 
   الػضيفة

 

 

 نيائي 2119-إكساؿ 2118
 الجورة األولى 2126- نيائي 2162

 

      ما وضيفة : الصحاؿ ؟
                                                          يعتبخ الصحاؿ جدءا مغ جياز السشاعة ؟

 الجورة الثانية 2126- إكساؿ 2117
 

                               ما وضيفة :  الخاليا الرارية ؟                                                                                              

فدخ: حجوث التػـر عشج استجابة الخاليا السحصسة في األندجة السرابة  نيائي 2169
                                    بسدببات األمخاض؟

 نيائي 2121
 الجورة األولى  2126

  ما السقرػد بػ : الشطاـ الستسع ؟  

  ١زٗ ؟ِب اٌّمصٛد ثبٌٕظبَ اٌّزُّ ٚأّ٘
 ما السقرػد بػ : اإلنتخفيخوف ؟        إكساؿ 2161
  نيائي 2162

تعسل األنطسة السشاعية الستخررة  مغ خالؿ تعاوف خاليا الجـ البيزاء 
                                           T ، Bالميسؽية مغ نػعي  

بساذا تعخؼ   -؟     ب   Bبساذا تعخؼ السشاعة التي تختز بيا خاليا   -أ
 ؟ Tالسشاعة التي تختز بيا خاليا 

 الجورة الثانية 2126
 

 ٌعتبر الجلد جزءا من المناعة الطبٌعٌة.علل           علل/

 

                                                                                                                                 وضح كيؽية حجوث االستجابة االلتيابية . الجورة األولى2126
2126  

 الجورة الثانية 
 -من حٌث : Bوخبلٌا  Tلارن بٌن خبلٌا  

 مكان التماٌز . -4نسبة كل منها فً الخبلٌا اللٌمفٌة             -1

 ( .T( وخبلٌا )Bوظائؾ أنواع خبلٌا ) - 6
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 عشػاف الجرس: السشاعة اإليجابية والسشاعة الدمبية
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435  
 QRرمد 

 

 إكساؿ 2169
 الجورة الثانية2126

                                         ما السقرػد بػػ : السشاعة اإليجابية ؟                                                                                         

 

                                                                                             ما أىسية : إعصاء المقاحات ؟                إكساؿ 2167
 

                                                    عمل : إعصاء لقاحات لألشفاؿ تحتػؼ عمى مدبب السخض ميتًا أو ضعيفًا ؟                                                             نيائي 2164
 

     وضح كيف تشتج السشاعة الدمبية مع ذكخ مثاؿ ؟ نيائي2121

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبتها وجه الممارنة
 

 ٌفتهاوظ تماٌزها

 Tخبلٌا 
 
 

   

 Bخبلٌا 
 
 

   

 

            اذكخ مثااُل واحجًا : مشاعة سمبية شبيعية .                                                                                     نيائي 2168

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
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 عشػاف الجرس: السشاعة اإليجابية والسشاعة الدمبية
  الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435  
 QRرمد 

 

 اٌغؤاي سشة الػرود ـ

 إكسال 2222 1
2222 

 الدورة األولى 

 ؟ غٛشِٚخزهف انغغى انًضبد ػٍ   ثى     ثى .4

5.   

                                                                                                 خاٌغٍغٍخ اٌضم١ٍ .د   اٌغٍغٍخ اٌخف١فخ     . ط         C ِٕطمخ . ة          Vِٕطمخ . أ            .6

  ؟ يب نغغى انًضبد انشئٛظ فٙ انذٔسح انذيٕٚخ  نهائي2222 2

  IgG. د                  IgE. ط                       IgD. ة                 IgA. أ  .  أ           

                                                                                                                             ؟ٚشرجظ يٕنذ انضذ ثبنغغى انًضبد أٍٚ    2222 3
 الثقيمة  اٌغٍغٍخ .د    اٌغٍغٍخ اٌخف١فخ     . ط       Cخ  ِٕطم. ة         Vِٕطمخ . أ    

 

2162 
 

 طف رشكٛت األعغبو انًضبدح يٕضؾبً األعبط نزُٕػٓب ؟

                                                                     

 

2126 

 ولىالجورة األ

 ( ن حٌث التعرٌف ومثال على كل منهاقارن بٌن المناعة االٌجابٌة والسلبٌة )م

 

 

 

 المناعة السلبٌة المناعة االٌجابٌة وجه الممارنة 

 التعرٌؾ  
 

  

 مثال 
 

  

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=435
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 انًُٕرعٛخ اإلعبثبد
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 إجابات الػحجة األولى
 أسئمة االختيار مغ متعجد: -6

 الخيار الرحيح الدؤاؿرقع  مػضػع الجرس
 ج 1 أىسية الصاقة لمخمية الحية 

 ب 2 
 د 3 
 د 4 
 د 5 

 ب 1 البشاء الزػئي 
 ج 2 
 د 3 
 ب 4 
 ج 5 
 أ 6 
 ج 7 
 أ 8 
 د 9 
 د 10 
 أ 11 
 د 12 
 أ 13 
 د 14 
 أ 15 
 د 16 
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 ج 17 
 ج 18 
 ب 19 
 ب 20 
 ج 21 
 ب 22 
 ب 23 
 ج 24 
 ب 25 
 ب 26 
 ج 27 
 ب 28 
 د 29 
 ب 30 
 أ 31 
 ج 32 
 أ 33 
 أ 34 
 ب 35     
 ج 36 
 ب 37 
 أ 38 
 

2007 
 الدؤال الثاني : 

6- 4 G3P  24  -2              . كشاتج نيائي NADPH 
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   -  4                          12 CO2-   3    2جدغ غمػكػز . 

2007 
  الدؤال الثالث :

 والكاروتيغ  تستريا بكفاءة عالية فيدداد معجؿ البشاء الزػئي.  a , bاألصباغ كمػروفيل  ألف

2008 

                                                       انغؤال انشاثغ
 مدار االلكتخوف الالحمقي مدار االلكتخوف الحمقي وجو السقارنة

 الشطاـ الزػئي األوؿ والثاني الشطاـ الزػئي األوؿ فقط رؾاالشطاـ السذ
 ATP ATP ,NADPH ,O2 الشػاتج

تعػيس 
 االلكتخونات

اليػجج تعػيس 
 لاللكتخونات

الشطاـ الزػئي الثاني يعػض الشطاـ  -
 . الزػئي األوؿ

  تحمل الساء يعػض الشطاـ الزػئي الثاني -
 

 

2009 

                                                 انغؤال انخبيظ
 . رايبػلػز ثشائي الفػسفات -6

 .  G3Pجديئات  4 -2

3-  18 ATP    / 12 NADPH . 

4- CO2 . 

 

2011 

 السؤال السادس:                                               
يحرل كل جدغ مغ حسس غمدخيغ أحادؼ الفػسفات مغ الجديئات الدتة التي تكػنت  -6

غمدخيغ ثشائي الفػسفات ويعسل  ويتكػف حسس ATPعمى مجسػعة فػسفات مغ جدغ 
عمى اختداؿ حسس غمدخيغ ثشائي الفػسفات إلى غميدخ ألجىايج  NADPHمخكب  

 حيث يتكػف مشو ستة جديئات . G3Pأحادؼ الفػسفات 
  .كشاتج نيائيG3Pجديئات  5  -2

2014 

 لدابع:انغؤال ا
 ( نطاـ ضػئي أوؿ  2( نطاـ ضػئي ثاني       )6 ( -6

 NADP +إنديع مختدؿ (4)      ( سيتػكخومات     3) 
 NADPH 4 (   6، السخكب )    2O2 (  5السخكب ) -2
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2015 

 لثامن:انغؤال ا
 H2Oجدغ  36 -6

 CO2جدغ  68 -2

  ATPجدغ  68 -3

   NADPHجدغ  36 -4

 

2017 
الجورة 
 األولى

 الدؤال التاسع: 
دخيغ أحادؼ الفػسفات مغ الجديئات الدتة التي تكػنت يحرل كل جدغ مغ حسس غم-6

فيتكػف حسس غمدخيغ ثشائي الفػسفات ويعسل مخكب  ATPعمى مجسػعة فػسفات مغ جدغ 
NADPH  عمى اختداؿ حسس غمدخيغ ثشائي الفػسفات إلى غميدخ ألجىايج أحادؼ الفػسفات

 . G3Pحيث يتكػف ستة جديئات 
 حخارة ومعجؿ البشاء الزػئي .العالقة بيغ التغيخ في درجة ال-2

 
 
 

 
 

 

2017 
 الجورة الثالثة

 الدؤال العاشر:
 مخحمة االختداؿ. -6
 جدغ  NADPH =24جدغ     ، عجد جديئات  CO2 =62عجد جديئات   -2

 .  جدغ  ATP   =24عجد جديئات 
 . جدغ رايبػلػز ثشائي الفػسفات 62 -3
 G3Pاـ خسدة جديئات تحافع حمقة كالفغ عمى ثبات ذرات الكخبػف  مغ خالؿ استخج -4

 . التي تدتخجـ في حمقة كالفغ  ATPإنتاج كسية كاؼية مغ  -3
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 لكي تدتسخ الحمقة بالعسل.  CO2في إعادة ترشيع مدتقبل 
 CO2جديئات  4يشتج في خمية الخسيخة  -5

 

2018 
الجورة 
 الثانية

 الدؤال الحادي عذر:
 . عجد ذرات الفػسفات في السخكب الخساسي = ذرتيغ فػسفات  -6
 جديئات الدكخ. ألنو يزيف إلكتخونات ذات شاقة عالية وأيػنات ىيجروجيغ لرشع -2
 تحجث في ستخوما البالستيجة. -4      .جديئات  4عجد جديئات الغمػكػز =  -3
 .جدغ  ATP  =27عجد جديئات  -4
 ، إنديع روبيدكػ  . +NADP، إنديع مختدؿ    ATPإنديع بشاء  -5

 

2019 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الثاني عذر: 
 .  ATPإنتاج جديئات حامالت الصاقة  -6
 . ب.الشطاـ الزػئي األوؿ         .أ. الديتػكخومات  -2
 ال يتع التعػيس . -3
 السدتقبل األولي لو جاذبية قػية لاللكتخونات.  -4

2019 
 الجورة
 الثالثة
2021 
الجورة 
  الثانية

 الدؤال الثالث عذر:
 .مخحمة االختداؿ  ( 2( مخحمة تثبيت الكخبػف    ، )6) -6
 جدغ بسخكب  خساسيمغ خالؿ ربط كل  CO2إنديع روبيدكػ يدتخجـ لتثبيت   -2

الكخبػف يدسى رايبػلػز ثشائي الفػسفات ويشتج مخكب نذط )سجاسي الكخبػف( غيخ 
 ثابت .

  .جديئات   ATP  =618عجد جديئات  -3

 

2020 
الجورة 
 األولى

 الدؤال الرابع عذر:
  +NADP( إنديع مختدؿ  4( مدتقبل أولي    )3( أصباغ     )2( ضػء     )6) -6
 . O2جدغ  2س( عجد جديئات السخكب ) -2
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 . NADPHجديئات  6إذا نتج  G3Pيشتج جدغ واحج   -3

 

2013 
2121 

 االستكسالية

 عذر: خامسالدؤال ال
 مشحشى العالقة بيغ درجة الحخارة ومعجؿ البشاء الزػئي  -6
الدبب :ألف درجة الحخارة السختفعة تعسل عمى تحمل  -2

السػاقع الشذصة في اإلنديسات الخاصة  بتفاعالت البشاء 
 ئي ويتػقف بحلظ البشاء الزػئي.  الزػ 

 

2020 
 االستكسالية

 عذر: دادسالدؤال ال
 .( رايبػلػز ثشائي الفػسفات 2حسس غمدخيغ أحادؼ الفػسفات   ) (6) -6
 . جدغ  ADP =36عجد جديئات  -2
 جدغ . NADPH   =36عجد جديئات   -3

 

2007 
2017/8 
2019/6 
2019/12 
2021 

 األولىالجورة
 

 الدؤال الدابع عذر:
  a: ىػ نطاـ بخوتيشي يحتػؼ عمى جديئيغ مغ كمػروفيل مركز التفاعل في الشظام الزهئي.أ

 ومدتقبل الكتخوني أولي.
تحػيل الصاقة الزػئية إلى شاقة كيسيائية واختداليا في لسدار االلكتخوني الالحمقي: ب.أىسية ا

 وإنتاج األكدجيغ. ATP ,NADPHجديئات حامالت الصاقة  

والكاروتيغ تستز مػجات الزػء الحسخاء  bو كمػروفيل  aالكمػروفيل ألف أصباغ  -6ج.
 بكفاءة عالية فيددادمعجؿ البشاء الزػئي .  والدرقاء

ألنو تع اكتذاؼ الشطاـ الزػئي األوؿ قبل الشطاـ الزػئي الثاني لحلظ اعتبخ ىػ األوؿ ،  -2
متخ والشطاـ الزػئي نانػ  681وبسا أف الشطاـ الزػئي الثاني يستز مػجات ضػئية بصػؿ 

، نانػمتخ تع تختيب الثاني ليكػف في بجاية السدار 711األوؿ يستز مػجات ضػئية بصػؿ 
 .  وكحلظ إلحتػاء الشطاـ الزػئي الثاني عمى إنديع فرل الساء لتعػيس االلكتخونات
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الدبب/ ألف صبغة الكمػروفيل ال تستز بل تعكذ مػجات المػف األخزخ ؼيطيخ لػنيا -3
  أخزخ.

 

2021 

الجورة 
 األولى
 

 عذر: ثامنالدؤال ال

 3عدد ذرات الكربون =  -2

 4عدد مجموعات الفوسفات = -4

فً الحلمة  CO2جزٌئات  3عدد جزٌئات حمض ؼلٌسرٌن أحادي الفوسفات  إذا تم تثبٌت  -6

=24 

 42(=6بشكل نهائً فعدد جزٌئات المركب المشار إلٌه بالرلم ) G3Pجزٌئات  2إذا نتج  -2

 . انزٌم روبٌسكواالنزٌم هو  

 

2021 
الجورة 
 الثانية 
 

 عذر: لتاسعالدؤال ا
 .تحدث تفاعبلت المسار االلكترونً البلحلمً فً ؼشاء الثاٌبلكوٌد  -2

أهمٌة تحلل الماء : تعوٌض االلكترونات التً ٌفمدها مركز التفاعل فً النظام الضوئً  -4

 .الثانً 

 NADPH 6 ء =  جزٌئات ما 3الناتجة إذا تم فصل  NADPHعدد جزٌئات  -6

ٌزداد معدل البناء الضوئً مع الزٌادة فً شدة الضوء إلى أن ٌتم الوصول إلى نمطة   -2

 التشبع الضوئً والتً ٌثبت عندها معدل البناء الضوئً.
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2021 
الجورة 
 الثانية 
 

 :العذرون الدؤال 
 
 24التً تم تثبٌتها =  CO2عدد جزٌئات  -2

 6اتجة = عدد جزٌئات الجلوكوز الن -4

  63عدد جزٌئات الماء التً تم فصلها فً التفاعبلت الضوئٌة  =  -6

 ATP 52 المستهلكة فً مجمل حلمة كالفن  =  ATPعدد جزٌئات   -2

 :  +NADPمعادلة اختزال   -5

 

 NADP+  +  2H   +2e                                 NADPH + H+ 

 

2021 
 الجورة الثالثة

 :ذرون الع الحادي و الدؤال
  يحتوي عىل جزيئي   من كلوروفيل  مركز التفاعل

  أوىل  ، aهو نظام بروتين 
وئ  ومستقبل الكبى

ونات منشطة 4    مركز التفاعل قادرين عىل إطالق الكبى
 
 ويكون جزيئا الكلوروفيل ف

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الثاني و الدؤال
1- G3P 4 )          )2-  (2             )3غلوكوز-   (ATP 36 )                             

4- (( NADPH 24          5-           انزيم روبيسكو 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الثالث و الدؤال
  تتحول إىل  2ألن تحلل جزئ الغلوكوز ينتج عنه  -1

وفيت والنى أستيل مرافق االنزيم  2بب 

 ك  تتحلل مرة لكل جزئ من مجموعة "أ" ودخولها إىل حلقة كربس تحتاج لدورت
ي  

 4 -أ-األستيل مرافق االنزيم 

  درجة الحرارة إىل أن يتم الوصول إىل درجة  -2
 
  يزداد مع الزيادة ف

ألن معدل البناء الضوئ 

  أعىل ما يمكن وبعدها مع 
  يكون عندها معدل البناء الضوئ 

الحرارة المثىل والنى

  زيادة درجة الحرارة يكون 
 
  حيث االستمرار ف

 عىل معدل البناء الضوئ 
ً
التأثب  سلبيا

  االنزيمات الخاصة بالبناء 
 
ينخفض بشكل ملحوظ  بسبب تحلل المواقع النشطة ف

  4  
  ويتوقف بذلك البناء الضوئ 

 الضوئ 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الرابع و الدؤال
ونات           -2مستقبل أوىل             -1  رومات سايتوك -3ناقل لاللكبى

 4 فقط ATPالنواتج 
  األول   

  المشارك هو النظام الضوئ 
 4النظام الضوئ 

2021 
 الجورة الثالثة

 :العذرون  الخامس و الدؤال
وتينات تعمل عىل اطالق الطاقة    النواقل الهيدروجينية )الالبر

 
نة ف    FADH2 ,NADHمخبى 

ون لتكوين  (عبر  وتونات ، حيث تعمل كمضخات ATPسلسلة نقل االلكبى من داخل  + Hللبر

ون كما  ون عبر سلسلة نقل اإللكبى
  باستخدام طاقة اإللكبى

الحشوة إىل الحب   بي   الغشائ 

 +NAD + + 2e-  +  2H+  -----------   NADH+ Hتوضح المعادلة :                                

  مختزلإنزٌم 

NADP+
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 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 ج 1 التشفذ الخمػؼ  

 ج 2 
 ج 3 
 د 4 
 ج 5 
 ج 6 
 د 7 
 أ 8 
 ب 9 
 د 10 
 د 11 
 ب 12 
 أ 13 
 أ 14 
 ج 15 
 د 16 
 أ 17 
 د 18 
 د 19 
 أ 20 
 ج 21 
 د 22 
 د 23 
 ب 24 
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2008 

 الدؤاؿ الثاني:
 تحجث في حذػة السيتػكشجريا. -6
2- (1)  CO2   (2أست ) (3)   -أ-يل مخافق اإلنديع    ATP (4)        FADH2  
3- 4CO2    /  6 NADH    / 2 ATP . 

 

2009 

 الدؤاؿ الثالث:
والتي نتجت مغ  NADH , FADH2استخالص الصاقة مغ جديئات حامالت الصاقة  -6

 3ATPيعصي شاقة تعادؿ   NADHمخاحل عسمية التشفذ الخمػؼ حيث أف كل جدغ 
 . 2ATPدؿ تعا FADH2وكل 

2- 34 ATP    6وH2O . 
يعسل األكدجيغ كسدتقبل نيائي لإللكتخونات في سمدمة نقل االلكتخوف حيث يختبط مع  -3

H+        .وااللكتخونات لتكػيغ الساء 

 

2010 

 الدؤاؿ الخابع:
 تحجث في الديتػسػؿ. -6
  2ATP   ،     2NADHبيخوفيت   ،  2  -2
في السخكبات العزػية حيث تشصمق  التشفذ الخمػؼ : ىي عسمية تفكيظ الخوابط  -3

 ج 25 
 ج 26 
 ج 27 
 ج 28 
 د 29 
 ج 30 
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الصاقة السخدنة بيا وذلظ عبخ سمدمة تفاعالت كيسيائية تحجث في الديتػسػؿ 
 والسايتػكشجريا. 

 

2011 

 الدؤاؿ الخامذ:
 . تحجث في حذػة السايتػكشجريا  -6
 .  1CO2  /  1NADH  / ATP   ج يشت ال -2

 

2012 
2014 

 الدؤاؿ الدادس:
  حمقة كخبذ يكػليالتحمل الغال وجو السقارنة

 حذػة السايتػكشجريا الديتػسػؿ مكاف الحجوث
  2CO2 صفخ  .ة الشاتج CO2جديئات  عجد

الشاتجة بذكل مباشخ مغ  ATPعجد جديئات 
 دغ غمػكػز واحججتحمل 

2ATP 2ATP 

الشاتجة مغ تحمل جدغ  NADHعجد جديئات 
 غمػكػز واحج

2NADH 6NADH 

 

 

2014 

 الدؤاؿ الدابع:
 في أنػاع البكتيخيا وفي خاليا العزالت عشج غياب األكدجيغ.تحجث  -6
لمحفاظ عمى استسخار عسمية التحمل الغاليكػلي إلنتاج  NADHمغ  +NADإعادة إنتاج  -2

 . ATPالصاقة 
 صشاعة السخمالت والمبغ . -3

 

2015 

 الدؤاؿ الثامغ:
 ثاني أكديج الكخبػف. -6
2- CO2 )مخكب كحػلي ثشائي الكخبػف )إيثانػؿ ، . 
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3-  50 NADH ,10 FADH2 . 
  ATPتشتقل أيػنات الييجروجيغ بفعل فخؽ التخكيد إلى داخل الحذػة عبخ إنديع بشاء  -4

  ADPمغ جديئات  ATPوبالتالي بشاء  ATPىحا االنتقاؿ يؤدؼ إلى تشذيط إنديع يشاء 
و مجسػعة الفػسفات كسا في 

 السعادلة: 
 

 

2016 

 الدؤاؿ التاسع:
 ( ذرتيغ5( ثالث ذرات  ،   السخكب )4كب )( ذرتيغ  ،  السخ 2السخكب ) -6
 . ( إيثانػؿ5( حسس المبغ  ،  السخكب )4السخكب ) -2
 .إيثانػؿ  2( 5السخكب )  ،بيخوفيت    2( 3عجد جديئات السخكب ) -3
 بيخوفيت . 4 -4

 

2017 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ العاشخ: 
 H+ث تقـػ بزخ حي H+ نقل االلكتخوف كسزخات لمبخوتػناتتعسل البخوتيشات في سمدمة  -6

مغ داخل الحذػة إلى الحيد بيغ الغذائي باستخجاـ شاقة االلكتخوف عبخ سمدمة نقل 
 االلكتخوف كسا تػضح السعادلة اآلتية:

 
 

استسخار ضخ البخوتػنات إلى الحيد بيغ الغذائي يؤدؼ إلى زيادة تخكيد أيػنات الييجروجيغ  
H+ عل فخؽ التخكيد إلى داخل الحذػة عبخ إنديع ويؤدؼ ذلظ إلى انتقاؿ أيػنات الييجروجيغ بف

 .  ATPبشاء 
 ADPمغ جديئات  ATPوبالتالي بشاء   ATPىحا االنتقاؿ يؤدؼ إلى تشذيط إنديع بشاء 

ت الفػسفات كسا تػضح ومجسػعا
 تية: السعادلة اآل
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 .= صفخ   CO2 =2  ،  NADH = 2   ، ATPعجد جديئات   -2

 
2018 
الجورة 
 األولى

 ادؼ عذخ:الدؤاؿ الح
 .ذرات  3عجد ذرات الكخبػف في جدغ البيخوفيت =  -CO2            2(  أ السخكب )-6
 .تحجث في حذػة السيتػكشجريا  -3
تقػـ بتفخيغ حسػلتيا مغ االلكتخونات ومغ ثع يتع نقل االلكتخونات التي تع تفخيغيا في   -4

لكتخوف حيث الدمدمة مغ ناقل الكتخوني إلى آخخ حيث يرل نياية سمدمة نقل اال
 لتكػيغ الساء. H+ويختبط معيا ومع  O2السدتقبل الشيائي لاللكتخونات 

 .جديئات  ATP  =3عجد جديئات   -5
 . جديئات 6=  -أ-عجد جديئات أستيل مخافق اإلنديع  -6

2167 
 الجورة الثالثة

 الدؤاؿ الثاني عذخ:
 .جدغ ماء CO2    ،62جدغ   62 -6

 . جدغ  76الكمية =  ATPعجد جديئات  -2
 .  ATP 4و  حسس المبغ  4 - 3

 

2168 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الثالث عذخ:
 . تحجث في حذػة السيتػكشجريا -6
 . ذرات كخبػف  4عجد ذرات الكخبػف =  -2
 . جدغ  NADH  =62عجد جديئات  -3

 

2019 
الجورة 
 الثانية

 الدؤاؿ الخابع عذخ:
 . -أ-مخحمة تحػؿ البيخوفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع -6
 .في حذػة السيتػكشجريا  تحجث-2
 .  -أ-) ص ( أسيتيل مخافق اإلنديع    CO2)س( -3
 . جدغ  ATP  =62عجد جديئات  -4
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2121 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الخامذ عذخ:
6-  (6  )CO2     (2(       أسيتيل ألجىايج )إيثانػؿ 3 ). 
2-     NADH   3-  4 ATP  . 

 

2020 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الدادس عذخ:
  . CO2( 2)    -أ-أستيل مخافق اإلنديع  (6) -6
 ذرات كخبػف.  4عجد ذرات الكخبػف في السخكب =  -2
 . NADHجدغ  68عجد جديئات السخكب =  -3

 

2016 
2121 

 االستكسالية

 الدؤاؿ الدابع عذخ :
 .جديئات  4عجد جديئات الغمػكػز =  -6
 . جدغ  ATP   =72عجد جديئات   -2
 . حذػة السيتػكشجريا -4                . مخكب األوكدالػأسيتيت  -3

 

2169 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الثامغ عذخ:
 جديئات . 3عجد جديئات الغمػكػز =  -6
 تحجث في حذػة السيتػكشجريا. -3 .في ىحه السخحمة   ATPنتاج جديئات  إال يتع  -2

 

 
2017/6 
2018/6 
2020/6 

 الدؤاؿ التاسع عذخ :
ي لاللكتخونات حيث أنو يختبط مع االلكتخونات و الدبب/ ألف األكدجيغ ىػ السدتقبل الشيائ -6

H+ .لتكػيغ جدغ الساء 
الدبب/ لزساف استسخار حجوث التحمل الغاليكػلي حيث يتع انتاج كسية قميمة مغ الصاقة  -2

 . ATPتداوؼ جديئيغ مغ 
خ فيتع تخديشيا في الشاتجة بذكل مباشخ قميمة أما الشدبة األكب ATP الدبب/ ألف الصاقة  -3

  . ATP 34سمدمة نقل اإللكتخونات إلنتاج  فتجخل .  NADH ,FADH 2ةالصاقحامالت 
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2121 
 االستكسالية

 الدؤاؿ العذخوف :
 التخسخ التشفذ اليػائي وجو السقارنة

الشاتجة  ATPعجد جديئات 
 مغ تحمل جدغ غمػكػز

38 2 

الكائشات الحية التي تعتسج  مثاؿ لكائشات حية تحجث بيا
اإلنداف عمى األكدجيغ مثل 

 والحيػاف والشبات.

البكتيخيا والخسيخة وخاليا 
 العزالت في اإلنداف

 

2021 
الجورة 
  األولى
 

 :العذرون  الحادي و الدؤال
 ذرات  6عدد ذرات الكربون فً جزئ البٌروفٌت =  -2

جزٌئات  2المرحلة عند تحلل  هعدد جزٌئات المركب المشار إلٌه بالرمز ) س ( فً هذ  -4

  8NADH ؼلوكوز=

دور المركب المشار إلٌه بالرمز )ص( هو أن حلمة كربس تبدأ بتفاعل جزئ أستٌل    -6

مع مركب رباعً الكربون ٌسمى أوكسالوأستٌت لٌنتج مركب  -أ-مرافك االنزٌم 

 .السترٌت

التحوالت الحاصلة للبٌروفٌت فً ؼٌاب األكسجٌن داخل المعجنات هو أنه ٌتحرر جزئ   -2

CO2 لكربون أستٌل ألدهاٌد )وٌكون المستمبل النهائً لٌتم إنتاج مركب ثنائً ا

 .  NADHلبللكترون( لٌختزل إلى مركب إٌثانول بواسطة جزئ 

 

 

2021  
 الجورة األولى

 :الثاني والعذرون الدؤال 
( عبر سلسلة نمل  FADH2,NADHانطبلق الطالة المخزنة فً النوالل الهٌدروجٌنٌة )

 . ATPااللكترون لتكوٌن جزٌئات 

2021  
 الجورة األولى

 :الثالث والعذرون الدؤال 
 جزٌئات . 2عدد جزٌئات الؽلوكوز  المتحللة خبلل العملٌة= -2

 44،   ع =       42،     ص=          42األعداد التً تشٌر إلٌها الرموز س=   -4

الناتجة بشكل مباشر من جمٌع المراحل عند تحلل الؽلوكوز=  ATPعدد جزٌئات   -6



 
 

133 

 

 

23ATP  

  خبلل سلسلة نمل االلكترون : ATP  معادلة بناء  -2

 

ADP   +    Pi                            ATP                             
2021 

 الثانية الجورة  

 :والعذرون  الرابعالدؤال 

البروتٌنات توجد فً الؽشاء الداخلً للماٌتوكندرٌون ) األعراؾ ( مجموعة من االنزٌمات و

ٌتٌح لها اطبلق الطالة عند نمل االلكترونات من جزٌئات حامبلت  تترب وفك نظام خاص

 . ( FADH2 , NADHالطالة )

 
2021 

 الجورة األولى 

 :والعذرون  الخامسالدؤال 
  3عدد جزٌئات الؽلوكوز المتحللة = -2

 ذرات  2عدد ذرات الكربون فً مركب األوكسالوأستٌت = -4

     264لمة كربس=الناتجة بشكل ؼٌر مباشر عن ح ATPعدد جزٌئات  -6

    NADH                   63 ×6 =224 63ٌنتج   

 FADH2                  24×4 =42 24ٌنتج    

                                                                     224   +42 =264 

س عدد الناتجة بشكل  مباشر من مرحلة التحلل الؽبلٌكولً لنف ATPعدد جزٌئات  -2

 ATP 24الؽلوكوز =

 معادلة تكوٌن الماء فً نهاٌة سلسلة نمل االلكترون خبلل عملٌة التنفس الهوائً:  -5

 

2H+ + 2 e- + 1/2O2                      H2O 

2021 

 الثانية الجورة  

 :الدادس والعذرون الدؤال 

 تحدث تفاعبلت حلمة كربس فً حشوة الماٌتوكندرٌون.  -2

من تفاعل المركب المشار إلٌه بالرمز )س( مع األوكسالوأستٌت هو المركب الناتج  -4

 السترٌت.

 4جزئ جلوكوز  =4الناتجة بشكل مباشر من جلمة كربس عند تحلل  ATPعدد جزٌئات  -6

ATP  .بشكل مباشر 

 FADH2ٌمثل الرمز )ص( حامبلت الطالة   -2

 CO2 8 جزئ جلوكوز= 4عدد جزٌئات المركب )ع( الناتجة إذا تحلل  -5

جزئ جلوكوز  4الناتجة بشكل ؼٌر مباشر من جلمة كربس إذا تحلل  ATPد جزٌئات عد  -3

 = 44 ATP  بشكل ؼٌر مباشر. 

 ATPإنزٌم بناء  

 أض٠ُ
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2021 

 الثانية الجورة  

 :الدابع والعذرون الدؤال 

 

تحول البٌروفٌت إلى أستٌل  التحلل الؽبلٌكولً وجو السقارنة
 -أ-مرافك االنزٌم 

 حدوثالمكان 
 

 حشوة الماٌتوكندرٌا سٌتوسول جمٌع الخبلٌا

السػاد الشاتجة عشج تحمل 
 جدغ جمػكػز واحج.

   2ATP , 2NADH 
 بٌروفٌت4

-أ-أستٌل مرافك االنزٌم  4

   

 2 CO2 , 2 NADH 
 اللبنً التخسخ التخمر الكحولً وجو السقارنة

المواد الناتجة فً كل 
 منهما

 حمض اللبن CO2 واٌثانول 

 

2021 

 الجورة الثالثة
التحلل  ارن وجه المق

 الغاليكولي 
وفةت  يتحول البتر
إل أستةل مرافق 

 -أ-االنزيم 
سيتوسول  مكان الحدوث

 جميع الخاليا
حشوة 

 الميتوكندريا
النايتج  بشكل مباشر  ATPعدد جزيئات 

 جزيئات جلوكوز 4من يتحلل 
 صفر 8

 الدؤال الثامن والعذرون : 

 

2021 

 الجورة الثالثة

 :والعذرون  تاسعالالدؤال 

حدوث التحلل  لضمان استمرار NADHمن  +NADالهدف منه إعادة إنتاج مركبات  -1

 ATP 4الغاليكوىل  حيث يتم انتاج كمية قليلة من الطاقة تساوي جزيئي   من 

  المركب المشار إليه بالرقم ) -2
 
 3( = 1عدد ذرات الكربون ف

 4= ( جزئ جلوكوز 2( عند تحلل )2عدد جزيئات المركب المشار إليه بالرقم )  -3

ل أسيتيل ألدهايد هو  -4   NADHالمركب الذي يخبى 

 ( هو إيثانول4 3اسم المركب المشار إليه بالرقم ) -5

  صناعة المعجنات والخبر  والكحول4   -6
 
 يستخدم هذا النوع من التخمر ف
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                                                    التكامل بيغ عسميتي البشاء الزػئي والتشفذ الخمػؼ   2007

 

 

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 الذيفخة الػراثية

 أ 1 
 أ 2 
 ج 3 
 أ 4 

 بشاء البخوتيغ
 ب 1 
 ج 2 
 ب 3 
 ب 4 
 ج 5 
 ب 6 
 أ 7 
 أ 8 
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 ب 9 
 ب 10 
 ب 11 
 أ 12 
 ج 13 
 ب 14 
 ج 15 
 ج 16 
 أ 17 
 ج 18 
 ج 19 
 أ 20 
 ج 21 
 ج 22 
 ب 23 
 أ 24 
 د 25 
 أ 26 
 أ 27 
 د 28 

  

2018/8 
2010 

 الدؤاؿ الثاني : ادرس الذكل اآلتي وأجب عغ األسئمة اآلتية :
 الشاضج  mRNAاألولي    )ج(    mRNAالقالب     ، )ب(   DNA)أ(   -6
 . عسمية تحػؿ الدمدمة أ إلى الدمدمة ب تدسى عسمية الشدخ -2

 .ة ج تدسى السعالجة عسمية تحػؿ الدمدمة ب إلى الدمدم
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3- (1)  UGU (2) ACG  (3) AGU  (4)  UGU (5)  CGU   

 

2169 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الخابع :
6-  TAC      CGA     GGT    GCT      
 . CCAميشي بخوليغ  الكػدوف الحؼ يذفخ الحسس األ -2
 .  AUGكػدوف البجء  -3

 .تختمف الكػدونات في نػع الشيػكميػتيجات وتختيبيا   -4

 

2169 
 الجورة الثالثة

 الدؤاؿ الخامذ :
  mRNA)ج(       tRNAالقالب    )ب(    DNA)أ(   -6
2- (1)  TTT   (2) UUU   (3) UUA  (4)  CGG 

 

 االستكسالية2121

 الدؤاؿ الدادس :
  mRNAالقالب    )ج(    DNA)ب(   tRNA)أ(   -6
2- (1) GCU   (2)  GCT (3)  GTA  (4) AGG   (5)  CAU 
 . الدمدمة أ -3

 

الجورة  2121
 الثانية

 الدؤاؿ الدابع:
   . ميثػنيغ  ،بخوليغ   ،أرجشيغ    ،سيدتيغ    ،` حسس غمػتسيظ   -6
 .GAA غمػتسيظ كػدوف الحسس األميشي  -2

2169 
الجورة 
 األولى

 الدؤاؿ الثالث :
6- (1) TAC     -   GAT 3)) . 
2-  mRNA 5\    UAC  CUA  GGA  3\ 
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 .خسدة جديئات  مية التخجسةالالزمة إلتساـ عس tRNAعجد جديئات  -3

 

 

 

2020 
 الجورة األولى 

2019  
 الجورة األولى

2013 
 ورة األولىالج

 الدؤاؿ التاسع :
 DNAعمى بجاية الجيغ السخاد ندخو مغ سمدمة  RNAيختبط إنديع بمسخة  -6   -6

 بعسمية الشدخ  RNAويبجأ إنديع بمسخة   DNAوبالتحجيج عمى السحفد فيتع فتح سمدمتي  
مغ التحمل في الديتػبالـز وليا دور في  mRNAالؿبعة ليا دور في ثبات وحساية   -2

.  mRNAالتخجسة حيث تذكل إشارة إلرتباط  عسمية   بالخايبػسـػ
 خصػات االستصالة في عسمية التخجسة : -2

الحامل لمحسس األميشي  tRNAالتعخؼ عمى الكػدوف: يختبط الكػدوف السزاد في   -6
 ( Aفي مػقع ) mRNAبخوابط ىيجروجيشة مع الكػدوف الستسع عمى  

حجة البشائية الكبيخة كإنديع عمى تكػيغ في الػ  rRNAتكػيغ الخابصة الببتيجية :يعسل  -2
(   A( والحسس األميشي في مػقع )Pرابصة ببتيجية بيغ الحسس األميشي في مػقع ) 

(عغ الحسس األميشي الحامل لو ويخخج مغ  Pفي مػقع ) tRNAوعشجىا يشفرل  
 ( عشج تحخؾ الخايبػسـػ . Eالسػقع )

2017 
 الجورة الثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدؤاؿ الثامغ :
 عسمية التخجسة عسمية الشدخ وجو السقارنة
إلى  RNAعشجما يرل انديع بمسخة  نقصة بجايتيا

تتابع مغ الشيػكميػتيجات يدسى 
مشصقة اإلنياء يشفرل إنديع بمسخة 

RNA    عغ سمدمةDNA 

ونات عشج الػصػؿ إلى أحج كػد
 UAA,UAG,UGAاإليقاؼ 

يختبط عامل بخوتيشي بكػدوف 
 tRNAاإليقاؼ بجاًل مغ 

 الديتػسػؿ الشػاة  مكاف حجوثيا
أولي يحتاج إلى  mRNAجدغ   الشػاتج

 معالجة
سمدمة عجيج ببتيج تحتاج إلى تعجيل 

 لتربح بخوتيغ وضيفي فعاؿ.
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مغ مػقع  tRNAار كػدوف واحج فيشتقل تغييخ مػقع الخايبػسػـ :يتحخؾ الخيبػسػـ بسقج -3
(A    ( إلى مػقع )P  ونتيجة لحلظ يتغيخ مػقع )tRNA  الحامل لعجيج الببتيج مغ

 ( P( إلى مػقع )   Aمػقع )
(: يربح مػقعًا فارغًا ومدتعجًا  Aججيج في السػقع ) tRNAالخايبػسـػ جاىد إلستؿباؿ  -4

 .  tRNAإلستؿباؿ جدغ ججيج مغ 

 

 
 

2015 
 ة األولىالجور 

 
 
 
 

 الدؤاؿ العاشخ:
6-         tRNA- 2        DNA     3-  mRNA 
6- TAC  TCT  TCC   TAC 
2- UAC  UCU  UCC  UAC  
3- AUG  AGA  AGG  AUG 

 

 

 

 

2021 

 الجورة األولى  

 الدؤال الحادي عذر 

ٌدخل فً بناء الراٌبوسوم ، و ٌمثل الناحٌة الوظٌفٌة فٌه وٌعمل على ربط الحموض األمٌنٌة 

تجاوة بروابط ببتٌدٌة أثناء عملٌة الترجمة وٌبنى على شكل كروي ، حٌث ٌوجد منه عدة الم

 أنواع .

2021 

 الجورة األولى  

 الدؤال الثاني عذر 

 mRNA( مولع ارتباط  3( الوحدة البنائٌة الصؽٌرة   )  2( المٌثونٌن        )  1)   - 1
  3\لنهاٌة  ( ٌمثل ا 5،  )    \5( ٌمثل النهاٌة  4) – 2
   pالمولع  – 3
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2021 

 الجورة األولى  

 الدؤال الثالث عذر 

1 -   (1  )tRNA                            (2  )mRNA               (3    )DNA    

   CCA) ج (                  UGC) ب (                              UAC(  أ ) – 2
 كودون اٌقاف – 3

 ٌسٌن                           ) ص ( مٌثٌونٌن               ) و ( سٌستٌن) د ( غال –4

2021 

 الجورة األولى  

 الدؤال الرابع عذر

     \5فً نهاٌة السلسلة  – 2المبعة                           – 1

في خخوجو مغ الغالؼ الشػوؼ إلى الديتػسػؿ ، والحفاظ   mRNAاليجؼ ىػ مداعجة  – 3
 مع الخايبػسـػ . mRNA، ويذكل إشارة إلرتباط   باتو وعجـ تحصسو في الديتػبالـزعمى ث

  ( يتع إزالة االنتخونات وربط اإلكدػنات. 3في السخحمة السذار إلييا بالخقع ) – 4

2021 

 الجورة األولى 

 

 

  

 الدؤال الخامس عذر 

 مرحلة اإلنهاء مرحلة االستطالة وجه المقارنة

  tRNAٌرتبط الكودون المضاد فً  A دور المولع
الحامل للحمض األمٌنً مع الكودون 

وفً نهاٌة  mRNAالمتمم على 
فارؼا   Aاالستطالة ٌصبح المولع ِ 

 جدٌد  tRNAالستمبال 

ٌرتبط عامل بروتٌنً 

لئلٌماؾ مع كودون اإلٌماؾ 

 mRNAعلى 
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2021 

 الجورة الثانية  

 الدؤال الدادس عذر 

األولً التً ٌتم ترجمتها إلى حموض أمٌنٌة ، ) وٌتم ربطها معا   mRNAلفاعلة من األجزاء ا

 الناضج (  .                                                                                                              mRNAلتكوٌن 

2021 

 الجورة الثانية  

 الدؤال الدابع عذر 

 ( GCT   AGT  TAA  CCGالمتمم) DNA    لسل تس – 1

 ( GCU  AGU CCGالناضج )   mRNAشرٌط  2

 (  CGA UCA GGCالكودونات المضادة )  – 3

 ٌتكون كودون إٌماؾ فتتولؾ عملٌة الترجمة .  – 4

2021 

 الجورة الثانية  

 الدؤال الثامن عذر 

ن متممة لتلن الموجودة على على إضافة نٌوكلوتٌدات بحٌث تكو RNAٌعمل أنزٌم بلمرة 

فً التكون وبمجرد مرور   mRNA، التً تعمل كمالب ، حٌث تبدأ سلسلة  DNAسلسلة 

لبللتفاؾ مرة أخرى ، وٌستمر إضافة النٌوكلوتٌدات المتممة  DNAاألنزٌم تعود سلسلتا 

 . mRNAوٌحدث استطالة  لجزئ 
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2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . األولي mRNAة معالجة وضح آليالدؤال التاسع عذر :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

113 

 الدؤال العذرون   
2008 

 الجورة األولى
 .  mRNAاشخح مخاحل عسمية ندخ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 الجورة الثالثة 

 العشرونالحادي والسؤال 
غً ا١ٌٕٛوٍٛر١ذاد رّضً ػ١ٍّخ رشعّخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ٌغخ عض٠ئ١خ ٤خشٜ ٚ رٌه ٌزؾ٠ًٛ رغٍ

 4إٌٝ رغٍغً اٌؾّٛض ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ػ١ٍّخ ثٕبء اٌجشٚر١ٓ 
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 إجابات الػحجة الثانية
 أسئمة االختيار مغ متعجد: -6

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 أ 1 الػراثة السشجلية

 د 2 
 ب 3 
 ب 4 
 ج 5 
 ب 6 
 د 7 
 د 8 
 د 9 
 د 10 
 أ 11 
 د 12 
 ب 13 
 أ 14 

2021     
 الجورة الثالثة   

 والعشرون  الثانًالسؤال 
ٚ ٌٙب دٚس فٟ ػ١ٍّخ اٌزشعّخ ؽ١ش  ،ِٓ اٌزؾًٍ فٟ اٌغ١زٛث٩صَ  mRNAبد ٚ ؽّب٠خ صج

 4 ثبٌش٠جٛعَٛ mRNAرؾىً إؽبسح ٦سرجبغ 
 

2021     
 الثةالجورة الث  

 والعشرون الثالثالسؤال 
2 – DNA            ة– tRNA           ط– mRNA  

2 -  1 – TAT                       2 – UAU         3 -  AUA                   4 – GGC  
3 – GGC             ATA              ATA 
 

2014     
 الجورة األولى 

 والعشرون الرابعالسؤال 
 4اٌشعبٌخ اٌٛساص١خ ثأوضش ِٓ س٠جٛعْٛ فٟ آْ ٚاؽذ ٦ٔزبط ػذح ٔغخ ِٓ ػذ٠ذ اٌججز١ذ رشعّخ

 



 
 

112 

 ج 15 
 ب 16 
 ج 17 
 د 18 
 ب 19 
 د 20 
 ج 21 
 د 22 

 د 1 اٌغ١بدح غ١ش اٌزبِخ
 ج 2 
 أ 3 
 ج 4 
 أ 5 

 أ 1 اٌغ١بدح اٌّؾزشوخ
 د 1 ا٩١ٌ٤د اٌّزؼذدح

 د 2 
 ج 3 
 ب 4 
 د 5 
 د 6 

 د 1 اٌغ١ٕبد اٌمبرٍخ
 أ 2 
 ب 3 
 ج 4 
 ج 5 
 ج 6 



 
 

113 

 ب 1 ؾذ٠ذ اٌغٕظ  أٔظّخ ر :
   

   اٌصفبد اٌّشرجطخ ثبٌغٕظ  
 أ 1 
 ب 2 
 أ 3 
 ب 4 
 ب 5 

 ب 1 اٌصفبد اٌّزأصشح ثبٌغٕظ  
 أ 2 
 أ 3 
   

     ضاىخة االرتباط و العبػر 
 أ 1 
 ب 2 
 أ 3 
 ج 4 
   

 أ 1 الخخائط الجيشية
 د 2 
 ج 3 
 د 4 
 ج 5 

 ب 1 االختالالت الػراثية
 ج 2 
 ج 3 
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 ج 4 
 د 5 
 ب 6 
 أ 7 
 أ 8 
 ب 9 
 ب 10 
 د 11 
 ب 12 

 
 األسئمة السقالية/ الػراثة السشجلية : 

 6الدؤاؿ:   سشة الػرود
 ABC    - 1    ٚAbC إكساؿ   2119

AB  -  2 

 
 2الدؤاؿ : سشة الػرود
2337 
 ٔٙبئٟ

ABC     - 1  ٚABc         ٚAbC  ٚAbc 
AB     -2    ٚAb   ٚaB   ٚab 

 
 3الدؤاؿ : سشة الػرود

2169 
انجاز 
 اكساؿ

 
الخمػز  ( pاآلباء        ) األب الثاني األب االوؿ

 السدتخجمة
  شخاز شكمي)ط .ش( شػيمة ممداء شخؼية شػيمة ممداء محػرية

TtRrBb TtRrbb ) شخاز جيشي)ط .ج  
 TRb,Trb,tRb,trb ( الجاميتاتG )  

  ( F) األفخاد الشاتجة  
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 . مشجلية نػع الػراثة
 .  إليجاد االحتساالت لػحجىانأخح كل صفة 

Tt x  Tt Rr x   Rr Bb  x bb 
TT, Tt  ,Tt ,  t t RR  ,   Rr , Rr  ,   rr   Bb,  bb, Bb, bb 

 شػيل 3قريخ :  6
1/4 :3/4 

 أممذ 3مجعج :  6
1/4   : 3/4 

 محػرية 6شخؼية :  6
1/2 : 1/2 

فخاد أممذ البحور محػرية األوراؽ بيغ أؿ عمى الصخاز الذكمي شػيل الداؽ حرػ ما احتساؿ ال
 x 3/4 x 1/2 = 9 /32 3/4 :  الجيل األوؿ

 بيغ أفخاد الجيل األوؿ . ttrrbbما احتساؿ الحرػؿ عمى الصخاز الجيشي 
1/4 x 1/4 x 1/2 = 1/32 
 

 
 

 4الدؤاؿ: سشة الػرود

2167 
اكساؿ  
 االنجاز

 
 اآلباء    األب الثاني األب االوؿ

((p 
الخمػز 
 السدتخجمة

األرجػانية   شخاز شكمي أرجػانية شخؼية أرجػانية محػرية
R 

 األبيس 
 r 

السحػرية  

RrHh Rrhh شخاز جيشي 
  

RH,  Rh , rH , rh   Rh , rh تالجاميتا 
((G 
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rh rH Rh RH G 

Rrhh1 
أرجػانية 
 شخؼية

RrHh 
نية أرجػا

 محػرية

RRhh 
 أرجػانية
 شخؼية 

RRHh 
أرجػانية 
 محػرية

Rh 
 

rhrh 
بيزاء 
 شخؼية

2  rrHh 
 بيزاء
 محػرية

Rrhh 
أرجػانية 
 شخؼية

3 R rH h 
 ارجػانية
 محػرية

rh 

 

األفخاد 
 ( F)الشاتجة

H 
 الصخؼية 

 h 
 
 
 
 
 
 

 
 . 6/8  = احتساؿ ضيػر نباتات بيزاء األزىار محػرية السػقع -3

 
 5الدؤاؿ: سشة الػرود
2166 
 إكساؿ

 
 الخمػز السدتخجمة ( pاآلباء          ) األب الثاني األب األوؿ
 ذكخ بشي

 قريخ األذف
 أنثى بيزاء
 شػيمة األذف

 شخاز شكمي
 )ط . ش (

 Bالمػػف البشػي 
 bالمػف االبيس 
 Tاألذف الصػيمة  
 tاألذف القريخة 

BBtt bbTT ) شخاز جيشي  )ط .ج 
Bt bT ( الجاميتاتG ) 
BbTt  611 األذفشػيمة % بشية (  األفخاد الشاتجةF ) 

 : كيف تبخىغ أف
 الخمػز السدتخجمة ( pاآلباء         ) األب الثاني األب األوؿ

 Bالمػػف البشػي  شخاز شكمي )ط.ش ( بيزاء قريخة األذف األذفشػيمة بشي 
 bالمػف األسػػد

 Tاألذف الصػيمة  
 tاألذف القريخة 

BbTt  bbtt 
 

 شخاز 
 شي  )ط .ج (ب

BT,Bt,bT,bt bt ( الجاميتاتG ) 
BbTt,     Bbtt,    bbTt,     bbtt (  األفخاد الشاتجةF ) 
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 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

 

 
اآلباء             األب الثاني األب االوؿ

(p ) 
الخمػز 
 السدتخجمة

شػيمة الداؽ ممداء 
 البحور

شػيمة الداؽ مجعجة  
 البحور

شػيل الداؽ  يشخاز شكم
(T) 

قريخ الداؽ 
(t) 

البحور السمداء 
(A) 

البحور السجعجة 
(a) 

AaTt aaTt شخاز جيشي 
  

AT , At, aT, at,   aT , at ( الجاميتاتG ) 

 

at aT At A T الجاميتات 
taat 

 قريخة
 مجعجة

aaTt 
شػيمة 
 مجعجة

Aatt 
قريخة  

 ممداء

AaTt 
شػيمة 
 ممداء

at 

aa Tt 
شػيمة 
 مجعجة

TTaa 
 شػيمة
 مجعجة

AaTt 
شػيمة 
 ممداء

AaTT 
شػيمة 
 ممداء

aT 

األفخاد الشاتجة  
(F ) 

 مشجلية نػع الػراثة :
 .  3/8االحتساؿ ىػ   -4

 
 

 7الدؤاؿ : سشة الػرود
2167  
 نيائي

ألف الرفة الستشحية دائسًا نؿية الصخاز الجيشي متساثمة الجيشات  ، حيث ييجؼ ھحا التمؿيح إلى 
 از الجيشي لمرفة الدائجة ھل ھػ متساثل الجيشات أـ غيخ متساثل الجيشات  .تحجيج الصخ 

 
 8الدؤاؿ :  سشة الػرود

نيائي  2161
 اكساؿ 2117

 ھػ إجخاء تمؿيح بيغ فخديغ أحجھسا يحسل الرفة الستشحية معمػمة الصخاز الجيشي واآلخخ 
كانت ىحه الرفة تحسل يحسل الرفة الدائجة غيخ معمػمة الصخاز الجيشي لسعخفة ما إذا 
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 بذكل نقي أـ غيخ نقي .
 9الدؤاؿ:  سشة الػرود

  نيائي 2119
 الخمػز السدتخجمة  ( pاآلباء        )  األب الثاني األب األوؿ
 Tشػيل الداؽ شخاز شكمي )ط .ش ( قريخ الداؽ شػيل الداؽ

 جيشي  )ط .ج (ز شخا t TT ttقريخ الداؽ 
T t ( الجاميتاتG ) 

Tt %611   تجؿ عمى أف األب سائج نقي
 الرفة عشج اخرابو مع متشحي الرفة .

 ( Fاألفخاد الشاتجة  )

 
 الخمػز السدتخجمة  ( pاآلباء         )  األب الثاني وؿاألب األ

 Tشػيل الداؽ شخاز شكمي )ط .ش ( قريخ الداؽ شػيل الداؽ
 شخاز جيشي  )ط .ج ( t Tt Ttقريخ الداؽ 

T, t T, t ( الجاميتاتG ) 
  51% Tt     51و % tt     تجؿ عمى

أف األب سائج غيخ نقي الرفة عشج 
 اخرابو مع متشحي الرفة .

 ( Fاألفخاد الشاتجة  )

 

 66الدؤاؿ :  سشة الػرود
2021 
الدورة 
 الثانية
 
 

 محوري لصٌر أخضر* محوري طوٌل أصفر               

AaTtgg                 *                AattGg               - 1   

ATg,Atg,aTg,atg                  AtG,Atg,atG,atg      - 2             

 -  3 AattGg ,AAttGg       . 

 61الدؤاؿ :  سشة الػرود
2021 
الدورة 
 األولى
 

 ( ttRrالطراز الجٌنً والشكلً للنبات المجهول هو : لصٌر أحمر وطرازه الجٌنً )

 حمراء لصٌرة  ★   طوٌلة حمراء                 

ttRr          X        TtRr      

         tR, tr          :TR,Tr,tR, tr الجامٌتات 
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 األسئمة السقالية / أسئمة متشػعة :
 6الدؤاؿ  سشة الػرود
2121 

 الجورة الثالثة
   XHY Ggالذاب -6

    XHXhggالفتاة 
  XhY ggالصفل 

 صفخ.-2
 

 2الدؤاؿ:   سشة الػرود

2١2١ 
 الجورة الثالثة

 
 

 ذكخ مخصط      ط.ش×   أنثى غيخ مخصصة                

ZBZb    X        ZbW               ط .ج 
ZB  , Zb    :   Zb  ,W               ج 

F1            ZBZb ,ZbZb ,ZBW,ZbW 

 أنثى مخصصة6: أنثى غيخ مخصصة   6ذكخ مخصط:6ذكخغيخ مخصط : 6
 

 3الدؤاؿ:   سشة الػرود

2١2١ 
 
 

   bb+IAiالدوج    -１
 +IAIB bbالدوجة 
 IBi  bbالصفمة 
عمى خاليا الجـ الحسخاء وجدع الدوج قادر عمى تكػيغ  A,Bألف الدوجة تستمظ أنتجيغ  -２

 مسا يؤدؼ إلى فذل العسمية وتخثخ الجـ . Bأجداـ مزادة ضج األنتجيغ 
-３ 3/16 . 

 

 4الدؤاؿ:   الػرود سشة

2١2١ 
 
 

   ZCW ATAاألنثى              ZBZB ATAالحكخ   -6
  ZBAT, ZBAغاميتات الحكخ  -2
 .ZCAT   ,ZCA ,   WAT ,WAغاميتات األنثى   
 . شػؿ األرجل:  جيشات قاتمة  - ر: سيادة غيخ تامة مختبصة بالجشذلػف الخي-3
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 5الدؤاؿ:  سشة الػرود

2١2١ 
 
 

 . XRXrIBi،    الدوجة      XRY IAiالخجل -6
2-6/66 
ألف فرائل الجـ تتبع نطاـ األليالت الستعجدة والحؼ يتحكع بيا أكثخ مغ أليميغ )ثالث أليالت -3

IA, IB ,i) 
 , سيادة مذتخكة .IA,IBو األليل  iسائج  عمى  IBواألليل  iسائج عمى  IAاالليل    

 

 

 6الدؤاؿ:   سشة الػرود

2١2١ 
 
 

 ش              ط .  خزخاء مجعجة           ×   صفخاء مدتجيخة              
r
y I  I ry     x   R Y I  I ry                         ط .ج 

r
y I    :   IRY   , Ry  I  ,   rY I  ,   I ry                ج 

  ػرحجث عب
F1.  RYI I ry   ,  Ry  I  I ry  ,  rY I I ry   , ry I I ry 

 

 7الدؤاؿ:   سشة الػرود

2019 
 

   +XhXh IAIB bbالفتاة  , +XHY IBi  bbالخجل -6
 +XhIAb, XhIAb+ ,XhIBb ,XhIBbغاميتات األـ -2
 . Bأنتجيغ -3

 

 8الدؤاؿ:  سشة الػرود

2019 
 

 . BbGg,األنثى     bbggالحكخ   -6
 . BG ,bgالغاميتات الشاتجة بجوف عبػر -2
 . bG ,Bg , bg, BGعبػر عسمية التجة مغ غاميتات الشاال
 .وحجات 3-61
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 9الدؤاؿ:  سشة الػرود

2019 
    bb IAIB  XRXr,    الفتاة    b+b+ IBIB XRYالذاب -6
   b+IBXR ,b+IBYغاميتات الذاب  -2
3-6/8 

 
 61الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 
 اكسال 

 . IAi XrY،  الصفل        IAIB XRX r،       السخأة  IBi XRYالخجل  -6
2   IBXR ,IBXr , IAXR ,IAXr-  
 مختبصة بالجشذ .-3

 
 66الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 
 .  bb aa,         الصفمة   bb+ Aa,      األـ  bb+ Aaاألب  -6
 .bA ,ba, b+A ,b+aغاميتات الدوج -2
 . bA ,ba ,b+A,b+aغاميتات الدوجة    

 
 62الدؤاؿ:  سشة الػرود

2021 
 الجورة األولى 

 رجل أصلع ومصاب    *      فتاة طبٌعٌة سلٌمة     

X R X r bb +               *    X r Y bb +.                          

 متأثرة بالجنس  ، صفة نزؾ الدم: صفة مرتبطة بالجنس .: صفة صفة الصلع  -4

6- 6/2  

2- 2/23  . 

 
 63الدؤاؿ:   سشة الػرود

2018 
2-   BT I I bt

   X    bt I  Ibt      
 .ارتباط جيشات وعبػر -2
3-9% . 
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 64الدؤاؿ:   سشة الػرود

2017 
 .   +XRXr b+b، الفتاة   +XrYbbالخجل -6
    +XRb+ ,Xrbالفتاة            +Xrb ,Xrb+ ,Yb ,Ybالخجل -2
3-6/4 . 

 
 65الدؤاؿ:  سشة الػرود

2018 
 .مراب بالسخض -6
     XrXr ii،    الصفمة         XRXr IAi، الفتاة            XrY IBiالخجل  -2
3-6/66  

 
 66الدؤاؿ:   سشة الػرود

2017 
 .   +XrYbb، الخجل    +XRXrbbالفتاة  -6
 ندؼ الجـ مختبط بالجشذ . صفة   الرمع متأثخة بالجشذ   ،صفة  -2
3- 3/16    . 

 
 67الدؤاؿ:   سشة الػرود

2017 

 سميع  أنثى             X           سميع ذكخ                   
XX*           X           XY                                               ط.ج 

X ,     X*      -          X , Y                        
F               XX    ,              XY       ,    XX*            , X*Y    

 سميسة أنثى 6  ، كخ سميع   ذ 6     ،   أنثى سميسة  6خ يسػت       ،  ذك
 

 68الدؤاؿ:   سشة الػرود

2017 

 . Bمراب بشدؼ الجـ دمو  - 6
  ABدميا    -2
 .  IAi XrX r البشت.       XRXr IAIB، الفتاة  XrY IBiالخجل   -3
4-   6/8 . 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 69الدؤاؿ:   سشة الػرود

2017 

 Iht Iht SSالفتاة            IHT Iht  CSالخجل  -6
 IHTC,  IHTS,        ،      IhtC ,IhtSجاميتات الخجل    - 2

 IhtSجاميتات الفتاة    ,    
 . صفخ  - 3
 الذعخ سيادة غيخ تامة   ،   األصابع ولػف العيػف ارتباط جيشات. - 4

 
  21الدؤاؿ:   سشة الػرود

2016   
  XhXh bb،   الصفمة      XHXhbb+ الفتاة    XhYb+b أو   XhYbbالخجل    -6

  6/2فإف احتساؿ انجاب ذكخ أصمع =     XhYbb  إذا كاف األب  -2
 3/8فإف احتساؿ انجاب ذكخ أصمع =      XhYb+bأما إذا كاف األب  

 
  26الدؤاؿ:   سشة الػرود

2016 

B
R I  I br        X   br I  I br                               - 1 

 حجث عبػر بيغ الجيشيغ فشتجت أفخاد جيشية ججيجة . -2
  B

r  I I br         -      bR I   I br                  - 3 
 

 
  22الدؤاؿ:   سشة الػرود

2015 
 Aأصمع دمو -6
 . iibbالبشت   -    +IBi bbالفتاة    -   +IAi b bالذاب       -2
3-6/32 

 
  23الدؤاؿ:   سشة الػرود

2015 

 مبخقع        ط. ش         Xمبخقع             
BW*          X   BW*                  ط .ج 

G     B  ,   W*     :    B      ,W*       
   BB , BW*  ,  BW*  ,  W*W*     

 . أسػد  6مبخقع   ، 2أبيس)يسػت(   ،6 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
  24الدؤاؿ:   سشة الػرود

2014 

 . Bدميا -6
 .   IBiggالفتاة      -               IAiGgالذاب  -2
3- iigg. 
4- 6/66 . 

 
  25الدؤاؿ:   سشة الػرود

2014 

 ZCWA*Aاألنثى           ZBZBA*Aالحكخ -6
2 ZBA , ZBA* -  غاميتات الحكخ .                            

WA* , ZCA ,  WA ,   ZCA*                          . غاميتات األنثى                                                                                                                                                                                                                                                            
 . الجيل الشاتج 6/6 -3
 شػؿ األرجل جيشات قاتمة . صفةسيادة غيخ تامة مختبصة بالجشذ ، صفة لػف الخير  -4

 
  26الدؤاؿ:   سشة الػرود

2013 
  rrIAi,    الفتاة       RrIAIBالخجل -6
2 RIA,RIB,rIA,rIB   -  
3-6/8 

 
  27الدؤاؿ:   سشة الػرود

2013 
 XrhYbbالصفل            +XRH Xrh bbالفتاة          XRH Ybbالخجل 

 XRH b ,Ybغاميتات الخجل  
 +XRHb , XRH b+, Xrhb, Xrhbغاميتات الفتاة 

 
 28الدؤاؿ:  سشة الػرود

2021 
 الجورة الثانية  

 أصلع مصاب بعمى األلوان   *        أنثى طبٌعٌة سلٌمة من عمى األلوان  -2

X H X h bb +                    *           X h Y bb +                  

X H b, X H b +, X h b,X h b +       : X h b ,X h b + ,yb + ,yb            - 2 

6- 2/                                                    2- 2/23 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 29الدؤاؿ:  سشة الػرود

2021 
 الجورة األولى   

  X B X W        الذكر      ، األنثى           X B Yول: الطرز الجٌنٌة فً التزاوج  األ-2

 X B X Bالذكر       ، األنثى      X W Yالطرز الجٌنٌة فً التزاوج الثانً:     

 نوع الوراثة : سٌادة ؼٌر تامة و جٌنات مرتبطة بالجنس. -4

 
 31الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 
 الجورة الثانية  

مع يتأثخ باليخمػنات الجشدية ، حيث يكػف جيغ الرمع سائج وذلظ ألف جيغ صفة الر
عمى جيغ وجػد الذعخ الصبيعي عشج الحكػر ، أما عشج اإلناث  ؼيكػف جيغ وجػد الذعخ 

 الصبيعي سائجًا عمى جيغ الرمع .
 

 36 الدؤاؿ : سشة الػرود
2021 
الدورة 
 الثانية

 ABالعٌون فصٌلة دمها *     فتاة زرلاء  Aشاب عسلً العٌون فصٌله دمه  -2

eel A l B  *          Eel A ì                                      

 4/ 2  -2              ٌستطٌع التبرع لؤلم . -A,B  .          6أنتجٌن   - 4

 
 32 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة

   XRXr: ٌٍّشأح 4 ط 4 غ ،                      XrY: ٌٍشعً 4 ط 4 غ  – 1

 4 ع١ٍّخ ِٓ اٌّشض : ٌٍّشأح 4 ػ  3غ   ، ِصبة ثبٌّشض : ٌٍشعً 4 ػ4 غ – 2

   XrXr: ٌٍطفٍخ 4 ط4 غ – XRY                                 4 ٌٍطف4ً ط 4غ – 3

 % 25= ا٨ؽزّبي  – 5

 
 33 الدؤاؿ : سشة الػرود

2021 
الدورة 
 الثالثة

 لص١ش:   سِبدٞ                     غ٠ًٛ    :        أعٛد         -: اٌؾً 

                    16       :8                                18    :6  

                      2        :1                                3      :1  

      AYATt    ,     AYATtأثبء                   4ط4غ – 1

 عٛداء غ٠ٍٛخ   ,    آثبء                 أعٛد غ٠ًٛ         4 ػ4غ – 2



 
 

126 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

    1/8=  1/16  +  1/16=   اؽزّبي ظٙٛس فأس أعٛد لص١ش اٌز٠ً 4  3

 ع١بدح ربِخ ٚٚساصخ ِٕذ١ٌخ: صفخ اٌطٛي , ع١ٕبد لبرٍخ ٚٚساصخ غ١ش ِٕذ١ٌخ  : صفخ اٌٍْٛ  – 4

 
 34الدؤاؿ :  سشة الػرود

2126 
 الثالثة  الجورة

  b+bIBiاٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٌٍّشأح                   b+b IAiاٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٥ٌة  - 1

  Bفص١ٍخ دَ ا٤َ   -bbii                     3اٌطشاص اٌغ١ٕٟ ٥ٌثٕخ  – 2

4 – 1/16 

 
 35الدؤاؿ :  سشة الػرود

2126 
 الجورة الثالثة 

                                2:  4 :2                                         4:4 

1 : 1                                                 1 : 2 :1                                        

   Tt  :  ttلص١ش            Xغ٠ًٛ     ص٘شٞ        xص٘شٞ                                 

 لص١ش ص٘شٞ  xغ٠ًٛ ص٘شٞ          :   ٣ٌثبء 4 ػ 4 غ  - 1

                ٣ٌRWtt    X RWTtثبء               4ط4غ – 2

  Rt , Wtإٌجبد اٌضبٟٔ     RT , Rt ,WT,Wtٌغب١ِزبد إٌجبد ا٤ٚي 4 ط4غ – 3

 ع١بدح غ١ش ربِخ : صفخ ٌْٛ ا٤ص٘بس , ع١بدح ربِخ ِٕذ١ٌخ : صفخ غ٠ًٛ اٌغبق : آ١ٌخ اٌٛساصخ  – 4

 
 36الدؤاؿ :  شة الػرودس

2126 
 الجورة الثالثة

2161 
 الجورة األولى 

 أضٟ غ١ش ِزّبصٍخ اٌغ١ٕبد ٌٍصفز١ٓ   Xسعً ع١ٍُ ِٓ ػّٟ ا٤ٌٛاْ خصٍخ ؽؼش ث١عبء  

                       X
B

r Y                           X
B

R X
b

r      X 
            X

B
r     ,   Y                      x    X

B
R  ,        X

b
r    

 

Y XB
r  

XB
R Y 

 ركش عهٛى ثشؼش طجٛؼٙ

XB
RXB

r 

 اَضٙ عهًٛخ يٍ ػًٙ األنٕاٌ ٔشؼشطجٛؼٙ

XB
R 

,           X
b

r Y 

األنٕاٌ ثخظهخ  ركش يظبة ثؼًٙ

 ثٛضبء

XB
rX

b
r 

    ثخظهخ ثٛضبءاَضٙ عهًٛخ يٍ ػًٙ األنٕاٌ 

Xb
r 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 37الدؤاؿ :  سشة الػرود

2012 

   rrttgg –ة             RRTTGG –أ  – 1ط

       (  RrTtGg  ٔ RRttGg)  - 2ط

 ٚزؾكى فٙ اظٓبس انظفخ صٔعٍٛ أٔ اكضش يٍ انغُٛبد  -:  3ط

 
 
 سقالية ) االرتباط والعبػر والخخائط الجيشية ( :السئمة األ
 

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
2119 
 نيائي

لجيشات كػحجة واحجة باعتبارىا جدءًا مغ ىي جيشات ُتحسل عمى كخومػسػـ واحج وتػرث ىحه ا
 كخومػسػـ واحج.

 
 2الدؤاؿ  : سشة الػرود

 

 ندبة االنفراؿ  ىي العبػر .
 السدافة / وحجة خخيصة ندبة االنفراؿ ندبة االرتباط الجيشات
H-F 90% 10% 10 
E-H 87% 13% 13 
M-F 85% 15% 15 
H-M 95% 5% 5 
E-F 97% 3% 3 

 
 .وحجة خخيصة  5% أؼ  5= 95-611؟ = Mعغ الجيغ   H كع يبعج الجيغ 

 
 أرسع خخيصة جيشات ليحه الكخومػسػمات ؟

 
  

 
 

 كبخ ندبة تكخار عسمية العبػر و ما مقجارىا ؟أأؼ الجيشيغ بيشيسا  حجد
M-E =68 وحجة خخيصة 68% أؼ 

 
 :3الدؤاؿ  سشة الػرود

  

5  3  

M H F E  

10 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

2016 
  و   نيائي

اكساؿ 2019
 االنجاز

 

  -الحل :
A  ، B= 100- 96 = 4 % 

D , B = 100- 87 = 13% 
B، E = 100 -  92 = 8 %  

D ، A = 17% 
D ، E = 5% 

 
 62= 8+ 4  ؟ Aو  Eأوجج ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ   -2  
 

 4الدؤاؿ  :  سشة الػرود
2162 
 اكساؿ

 E,C=92%   = 8=  92-611نحػليا إلى ندبة عبػر% 
E,A  =17%  . 

 
 ؟ B,D     -    E,Aتكخارا عسمية العبػر بيغ األزواج اآلتية مغ الجيشات ما ندبة 
E,A    =17 % . 

8 =  B,D  % . 

 
 تية مغ الجيشات: زواج اآلندبة االرتباط بيغ األ

D, A        =100 – 12  =88 % 
D ,C       =100-  3   =97 % 

 
 5الدؤاؿ :  سشة الػرود

إكساؿ  2169
 االنجاز

دافة بيغ الجيشات تدتخجـ وحجة ؾياس ) سشتسػرغاف ( أو ) %( عشج حداب لحداب الس
 ندبة العبػر.

 
 

 لجشة االعجاد
 6الدؤاؿ : 

 ألف لكل جيغ مػقع ثابت ومكاف محجد عمى الكخومػسـػ .
 

 7الدؤاؿ :  سشة الػرود
 ـػ  و السدافة بيشيا .تختيبًا خصيًا لسػاقع الجيشات عمى شػؿ الكخومػس 2169-نيائي  2163
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

  إكساؿ االنجاز

 
 8الدؤاؿ :    سشة الػرود

 نيائي 2119
جيشات ُتحسل عمى كخومػسػـ واحج وتػرث ىحه الجيشات كػحجة واحجة باعتبارىا 

 جدءًا مغ كخومػسػـ واحج.
 

 9الدؤاؿ :  سشة الػرود

 لجشة االعجاد 2126
 

تساثميغ في تبادؿ أجداء مغ السادة الػراثية بيغ كخومػسػميغ متجاوريغ وم
الكخوماتيجيغ الجاخميغ، في الصػر التسييجؼ األوؿ مغ االنقداـ السشرف تؤدؼ 

 إلى ضيػر تخاكيب جيشية ججيجة .
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 

 61الدؤاؿ :  سشة الػرود

2169 
نيائي 
 االنجاز

 
اآلباء             األب الثاني األب األوؿ

(p ) 
الخمػز 
 السدتخجمة

شخاز شكمي   أنثى رمادية شبيعية الجشاح الجشاح ذكخ أسػد ضامخ
 )ط . ش (

المػػف 
 Bالخمادؼ 

المػف األسػػد 
b 

ضامخ 
 gالجشاح  

شبيعية 
 Gالجشاح

bbgg BbGg   شخاز جيشي
 )ط . ج (

 

شخاز جيشي  
 )ط . ج (

 

الجاميتات 
(G ) 

 

األفخاد الشاتجة  
(F ) 

 
سػد ضامخ أ

 الجشاح
سػد أ

 شبيعي
رمادؼ 

 مخضا
رمادية شبيعية 

 الجشاح
 

  

 %61ما السدافة بيغ لػف الجدع و جيغ حجع األجشحة ؟ 
 ندبة تكخار التخاكيب الجيشية الججيجة =

  X  100%العبػر / السجسػع الكمي  
= 20/200   X  100%  

  

 
 سشتسػرغاف . 61 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 66الدؤاؿ :  سشة الػرود

 تيغ معًا ؟ما الصخز الجيشية لغاميتات األبػيغ لمرف 

2168 
نيائي 
 االنجاز

 
اآلباء             األب الثاني األب األوؿ

(p ) 
الخمػز 
 السدتخجمة

شخاز شكمي   ػيل الحيلشذكخ أسػد  أنثى بيزاء قريخة الحيل
 )ط . ش (

األسػػد المػػف 
B 

بيزاء المػف 
b 

شػيمة الحيل 
G 

قريخة الحيل 
g 

bbgg BbGg   شخاز جيشي
 )ط . ج (

 

ز جيشي  شخا
 )ط . ج (

 
 
 

الجاميتات 
(G ) 

 
 
 
 
 

 قريخأبيس 
5 45% 

أبيس 
 ػيلش

5 4% 

 أسػد قريخ
5 4% 

 ػيلشأسػد 
5 45% 

األفخاد 
 Fالشاتجة  )

) 
 B      =4.5  +4.5  =9و G بيغ الجيشيغ  ندبة العبػر

 
B                        G            

  

 
 لعبػر الجيشي  .بدبب ا   فدخ سبب ضيػر ىحه الشدب؟ 

 9% 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 

 

 سقالية / االختالالت الػراثية : السئمة األ
 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

لجشة 
 اإلعجاد

عػػجـ انفرػػاؿ أحػػج أزواج الكخومػسػػػمات الستشاضػػخة عػػغ بعػػس أثشػػاء الػػجور االنفرالػي  -6
 األوؿ مػغ االنقدػاـ السشرػف. 

ػؿيقة عػغ بعػس فػي الصػػر االنفرالػي الثانػي مغ االنقداـ عػجـ انفرػاؿ الكخوماتيػجات الذ -2
 السشرف .

ويشتػج عػغ ذلػظ تكػػف غاميػت يحػػؼ ندػختيغ مػغ الكخومػسػػـ نفدػو، و غاميػت آخػخ ال  
 يحتػػؼ عمػى أيػة ندػخة مػغ ىػحا الكخومػسػػـ. 

 62الدؤاؿ :  سشة الػرود

2021 
الجورة 
 الثانية 

 

 ذكر أبٌض لصٌر   *           أنثى سوداء طوٌلة            

l B 
T l 

b 
t              *        l b 

t l 
b 

t                          -      1    

4- l B 
T l 

b 
t    ,   l 

B 
t l 

b 
t    ,  l 

b
Tl 

b 
t     ,    l 

b 
t l 

b 
t            . 

6- l 
B 

tl 
b 

t          , l 
b 

T l 
b 

t     .  

 63الدؤاؿ :  سشة الػرود
2021 
الجورة 
 األولى 

 

１- 6% 

２- 92% 
３- 22% 
 %42و  لٌمتها     A,D بٌن -４

 طفرة انمبلب. -５

 64الدؤاؿ :  سشة الػرود
2021 
الجورة 
 الثانية 

4 % 

4- 99% 

6- 2    B            C  1  A      4.      D  
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 2الدؤاؿ :  سشة الػرود

2011 
 اكساؿ

 أو ححؼ جدء مغ الكخومػسـػ . شفخة ححؼ :عبارة عغ فقج-6
 شفخة تكخار : أؼ تكخار جدء مغ الكخومػسػمات " الجيشات السػجػدة عمى الكخومػسـػ " . -2
درجة لتترل بذكل معكػس  681شفخة انقالب : تشفرل قصعة مغ الكخومػسـػ و تشقمب -3

 مع الكخومػسـػ .
 يخ متشاضخيغ .شفخة انتقاؿ:  تبادؿ قصعتيغ مختمفتيغ بيغ كخومػسػميغ غ-4

 
 3الدؤاؿ :  سشة الػرود
2165 
 نيائي

XXY    متالزمة كميشفمتخ : . 
 :   XO     متالزمة تخنخ . 

 
 4الدؤاؿ :  سشة الػرود
2162 
 نيائي

 .  XXYالصخاز الكخومػسػمي الجشدي  متالزمة كميشفمتخ:
 xy+45أو             xx+45    متالزمة داوف : 

 
 5:   الدؤاؿ سشة الػرود

2166 
 نيائي

 شفخة عجـ االنفراؿ . -6
 . (  44وعدد الكرومهسهمات الجدسية له )  XXYكميشفمتخ   -2
 .  Xoتيخنخ  -3
 أنثى .  -4

  
 6الدؤاؿ :  سشة الػرود

 نيائي 2118

ويدبب    64رقػع  ،  مػخض وراثػي ناتػج عػغ شفػخة جيشيػة متشحيػة عمػى الكخومػسػػـ
لسيميشية ، تطيخ أعخاض السخض قبل بمػغ الصفل ستة أشيخ تجميخ أغمفة الخاليا العربية ا

، ومغ أعخاضو صعػبة في التغحية وحسى ، وتأخخ في الشسػ وتذشجات عزمية ، وفقجاف 
 الدسع والبرخ وفقجاف القجرة عمى البمع ، ويسػت األشفاؿ في معطع الحاالت قبل بمػغ

 الدشة الثانية مغ العسخ .
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 7الدؤاؿ :  سشة الػرود

2020 
 ( . 64عمػى الكخومػسػـػ رقػع ) الصفخة :  مخض كخابي

 (.62عمػى الكخومػسػـػ رقػع) الصفخة :  PKU ) )  مخض فشيل كيتػنيػريا
 (.66عمػى الكخومػسػـػ رقػع)الصفخة :  مخض حسى البحخ األبيس الستػسط

 

 8الدؤاؿ :   سشة الػرود

2021 
 الجورة األولى

نات لعبلج أو منع اإلصابة ببعض األمراض السٌما الوراثٌة منها ، تمانة تجرٌبٌة تستخدم الجٌ

فً المستمبل أو لد ٌتم إدخال جٌن فعال فً خبلٌا المرٌض و ٌكون لادر على تشفٌر البروتٌن 

 أو األنزٌم المفمود كبدٌل عن استخدام األدوٌة أو الجراحة .

 

 9الدؤاؿ :   سشة الػرود
2021  

 الجورة األولى
لحصول على الببلزمٌد وسهولة التعامل معها ، وحجمها المناسب و تضاعفها بشكل لسهولة ا

 مستمل عن الكروموسوم البكتٌري ، والحتوائها  على موالع مختلفة إلنزٌمات المطع .

2021 
 الجورة الثانية

 . DNAألن الخبلٌا الحمراء الناضجة ال تحتوي على نواة لذلن ال ٌوجد 

 

 61  الدؤاؿ : سشة الػرود
 مهم فً تفاعبلت الهدم الخاصة بالمواعد النٌتروجٌنٌة من نوع بٌورٌن . الجورة األولى 2021

 

 66الدؤاؿ :   سشة الػرود

2021 
 الجورة الثانية

 تؽٌر دائم فً تسلسل المواعد النٌتروجٌنٌة  . المقصود بالطفرة الجٌنٌة : - 1

 اختالالت لها عالقة بالطفرات الجٌنٌة  :  - 2

  12( طفرة جٌنٌة متنحٌة على الكروموسوم رلم  PKUمرض فنٌل كٌتونٌورٌا )  – أ

  14طفرة جٌنٌة متنحٌة على الكروموسوم رلم  -مرض كٌرابً :  –ب 

 16حمى البحر األبٌض المتوسط : طفرة جٌنٌة متنحٌة على الكروموسوم رلم  -ج
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 62الدؤاؿ :   سشة الػرود

2016 
 األولىالجورة 

رؤدٞ إٌٝ  ػذَ إٔزبط إٔض٠ُ  ف١ًٕ  12 غفشح ع١ٕ١خ ِزٕؾ١خ ػٍٝ اٌىشِٛعَٛ سلُ  ؽذٚس - 1

 4أ١ٔ٨ٓ ١٘ذسٚوغ١ٍ١ض  

اٌزضاَ اٌفشد ثؾ١ّخ غزائ١خ خبصخ ثؾ١ش رؾزٛٞ ػٍٝ و١ّبد ي ٠ّىٓ ػ٩ط اٌّشض ِٓ خ٩ - 2

 4 ل١ٍٍخ ِٓ اٌف١ًٕ أ١ٔ٨ٓ ٠ؼ١ؼ ؽ١بح غج١ؼ١خ

 

 

 ة الػراثية :سقالية / تصبيقات في اليشجسالسئمة ألا

 6الدؤاؿ :  سشة الػرود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2الدؤاؿ :  سشة الػرود
2119 
 نيائي

فخد الػاحج، وتختمف مغ شخز تتابع مغ الشيػكميػتيجات  عمى  الجيشػـ البذخؼ وىي مسيِّّدة لم
 STRsومغ األمثمو عميو تتابع األنساط القريخة  آلخخ 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 إجابات الػحجة الثالثة 
 أسئمة االختيار مغ متعجد: -6

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 ب 1 أقداـ الجياز الييكمي

 ب 2 
 د 3 
 د 4 
 ب 5 
 ج 6 
 ب 7 
 د 8 
 ج 9 
 د 10 
 ب 11 
 د 12 
 ب 13 
 ب 14 
 ب 15 
 ج 16 
 

 عطسة . 22 نيائي 2167
 نيائي 2166
 إكساؿ 2166

 ة ، و تحسل الزغط الػاقع عميو .تعصي السخونة أثشاء الحخك

 نيائي 2166
 نيائي 2167

 فقخات قصشية .  5فقخة صجرية .    62  فقخات عشؿية .  7
 فقخات ُعرُعرية .  4فقخات عجدية .   5

 فقخات عشؿية أو فقخات صجرية أو فقخات قصشية . نيائي 2166
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 فقخات عجدية أو فقخات عرعرية . نيائي 2168

 إكساؿ 2162

 ع أزواج مغ األضالع تترل بذكل مباشخ بعطسة القز مغ خالؿ غزاريف سب
 األضالع )األضالع الحؿيؿية( .

 . )ثالثة أزواج مغ األضالع تترل بذكل غيخ مباشخ بعطسة القز )األضالع الكاذبة 
 . )زوجاف مغ األضالع ال تترل نيائيًا بعطسة القز )الزمعاف الصاؼياف 

 إكساؿ 2118
 إكساؿ 2165

 بيغ األشخاؼ العمػية والييكل السحػرؼ ويتكػف مغ : يخبط
عطع أمامي رؼيع وشػيل ، يترل مغ األماـ بعطسة القز ومغ الخمف  عظستا الترقهة :

 بذػكة عمػية بارزة مغ لػح الكتف.

: عطع خمفي مثمث الذكل ومدصح ويحػؼ تجػيفًا خاصًا بصخؼ عطع  عظستا لهح الكتف
 المػح الستؿباؿ عطع العزج .

 الستؿباؿ عطع العزج . إكساؿ 2169
 تجػيف الُحق الحؼ يذكل مكاف التراؽ الفخح بعطسة الحػض وتكػيغ السفرل .   نيائي 2167

 

الفخج  ،  الخضفة ،  عطستي الداؽ ) القربة والذطية (   ،  الكاحل ،  السذط ،    نيائي 2162
 . سالميات األصابع

  سدتصيل الحؼ ىػ امتجاد لمحبل الذػكي .يسخ مغ خاللو الشخاع ال إكساؿ 2169
 نيائي 2119
 إكساؿ 2161
 نيائي 2166

   .  تعصي السخونة لمعسػد الفقخؼ أثشاء الحخكة و تعسل عمى تحسل الزغط الػاقع عميو

 

2126 
 الجورة األولى 

 ألنها ال تتصل بعظمة المص مباشرة    . – 4(  .           2عدد الفمرات )  – 2

 العظمة المشار الٌها بالرمز ) ن (  مسطحة .شكل  - 6 

 الٌتصل الضلع المشار إلٌه بالرمز ) م( بعظمة المص نهائٌا  . -2

 ٌوجد العظم اإلسفنجً وسط العظام المصٌرة والمسطحة وفً نهاٌة العظام الطوٌلة . -5

2126 
 الجورة األولى

       .واسطة أربطة ( تتصل بعضها ببعض ب  7)     -4ؼٌر منتظمة           – 2

  عظم كثٌؾ   -  3ألراص لٌفٌة ؼضروفٌة           -5لطنٌة         –2ملتحمة           – 6 
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 ج 1 عشػاف الجرس: أشكاؿ العطاـ

 ب 2 
 ج 3 
 د 4 
 ب 5 
 ج 6 
 

      . عطاـ قريخة الذكل نيائي 2162
 . مدصحة الذكل إكساؿ 2162
    .      حجخات ىػائية داخل العطاـ الزاغصة لميػاء وميسة لعسمية تبادؿ الغازات نيائي 2169

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 ب 1 عشػاف الجرس: تخكيب نديج العطع

 د 2 
 

 ثمث كتمة العطع وتعصي العطع السخونة . نيائي   2168
يتكػف مغ خاليا عطسية يتػاجج كل مشيا داخل ثغخة في السادة بيغ الخمػية وتترل الخاليا  إكساؿ 2117

2126 
 الجورة الثانية 

 
 عظمة . 206 – 2

1 -  

 

 

6 – 2        %

تجوٌف  – 4

الحق            

 الغذاء .تحتوي أعصاب و أوعٌة دموٌة تزود الخالٌا العظمٌة باألكسجٌن و  – 5
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

ػبالزمية ، وتستج مغ خالؿ شقػؽ أو قشػات صغيخة في السادة ببعزيا البعس بدوائج بخوت
 صفػؼ( مذتخكة 5 - 4العطسية )القشيات( حيث تكػف الخاليا مختبة في صفػؼ اسصػانية )

السخكد ويػجج في مخكدىا قشاة تدسى قشاة ىافخس )تحتػؼ أعراب وأوعية دمػية تدود الخاليا 
ىافخس ؼيسا بيشيا بػاسصة قشػات عخضية تدسى العطسية بالغحاء واألكدجيغ( وتختبط قشػات 

 قشػات فػلكساف .
أقل كثافة مغ العطع الكثيف وؼيو عجة تجاويف تحػؼ نخاع العطع األحسخ ويػجج العطع  نيائي 2121

             االسفشجي وسط العطاـ القريخة والسدصحة ونياية العطاـ الصػيمة .

 نيائي 2163

 

وجو 
 العطع االسفشجي فالعطع الكثي السقارنة

أماكغ 
 التػاجج

الصبقات الخارجية لجسيع 
 العطاـ

وسط العطاـ القريخة والسدصحة ونياية العطاـ 
 الصػيمة

 يعصي القػة والحساية الػضيفة
يحتػؼ عمى نخاع العطع األحسخ )الحؼ يحتػؼ 
عمى خاليا جحعية تشتج جسيع أنػاع خاليا الجـ 

 والخاليا السشاعية (
 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 د 1 الغزاريف 

 أ 2 

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 د 1 السفاصل

2126 
 رة األولى الجو 

ألن الجزء األنبوبً للعظم ٌكون من عظم كثٌؾ وهو صلب ولوي أما أطراؾ العظم فتتكون من 

 العظم األسفنجً الذي ٌحوي تجاوٌؾ بداخلها نخاع العظم األحمر .

2118 
2119 
 اكساؿ 

  خ٠٩ب غعشٚف١خاٌعغػ ٚا٨ؽزىبن اٌّغزّش٠ٓ ٠ٚزىْٛ ِٓ  ٔغ١ظ دُػبِٟ ِشْ ٠زؾًّ      

 ثشٚر١ٓ اٌى٨ٛع١ٓ  ٚرخٍٛ ا٤ٔغغخ اٌغعشٚف١خٚ  رٕزظ ِٓ : ِبدح اٌغعشٚف١ٓ      

 . ػجش اٌّبدح اٌخ١ٌ٩خ ثب٨ٔزؾبس٠ٚصً إ١ٌٙب اٌغزاء ِٓ ا٤ٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ         
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 د 2 
 أ 3 
 ج 4 

 

 

 

 

 

 

 . اٌغّبػ ١ٌٍٙىً اٌؼظّٟ ثبٌؾشوخ ثّشٚٔخ .2. اٌشثػ ث١ٓ اٌؼظبَ .        1                2169

 

2168 
 اكساؿ

 عضء ِٓ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ ٠شثػ ث١ٓ ػظّز١ٓ أٚ أوضش ٚلذ ٠ىْٛ ِزؾشوبً أٚ صبثزبً .                  

 )ِشٚٔخ اٌؾشوخ( ٠ٚمًٍ ا٨ؽزىبن . رغ١ًٙ ؽشوخ أض٨ق اٌؼظبَ            2163

 

 غعشٚف ١ٌٓ ٔغج١بً ، أ١ّ٘زٗ : ٠ؾّٟ اٌؼظُ ٠ّٕٚغ ا٨ؽزىبن . ب.       اٌزشلٛح ٌٚٛػ اٌىزف أ.          أأا  اكساؿ2163
 رغ٠ٛف اٌُؾك اٌزٞ ٠زّفصً ِؼٗ ػظُ اٌفخذ . ط.            

 . ِؾذٚدح اٌؾشوخ ثبرغبٖ ٚاؽذ         2167

 

2166  ٟ  ِفصً ا٦ثٙبَ ،، بد ا٤صبثغ ، فمشاد اٌؼّٛد اٌفمشٞ ، ِفصً اٌّشفك ع١ِ٩       ع٩ِ

 ارصبي اٌغّغّخ ثبٌؼّٛد اٌفمشٞ .         ِٛلغ  

 

2163 
 اكساؿ

 .ثبرغب١ِ٘ٓؾذٚدح اٌؾشوخ          

 

 . ِؾذٚدح اٌؾشوخ ثبرغبٖ ٚاؽذ        2162

الجورة  2121
 األولى

 . فٟ ، ٌزغزٛػت ّٔٛ دِبؽ اٌطفًصبثذ ١ٌ: اٌّغٕٕخ اٌذسصاد  

 . ٚرٌه ٌزؾش٠ه ا٤غشافِذٜ ٚاعؼبً ٌٍؾشوخ  ٦ػطبئٙبؽشح اٌؾشوخ ، : ِفصً اٌىزف 

 

2169 
 اكساؿ

ِضً : ِفصً  ٚرٌه ٌزؾش٠ه ا٤غشافرؾزٛٞ ػٍٝ عبئً ص٨ٌٟ ٚرّزبص ثأْ ٌٙب ِذٜ ٚاعؼبً ٌٍؾشوخ 

 اٌىزف .

 



 
 

141 

 

 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 ب 1 تخكيب جياز الجوراف

 أ 2 
 د 3 
 ب 4 
 أ 5 
 أ 6 
 د 7 
 ب 8 
 ج 9 
 د 10 
 د 11 
 ج 12 
 أ 13 
 د 14 
 

 نيائي 2167
ألف البصيغ األيدخ مدؤوؿ عغ ضخ الجـ إلى جسيع أجداء الجدع األمخ الحؼ يتصمب قػة كبيخة 

ـ حجع العزمة وقػتيا ءشفذ القػة فيتالحتاج لفي حيغ يزخ البصيغ األيسغ الجـ إلى الخئتيغ فال ي
 مع وضيفة كل مشيا .

 صساـ أذيشي بصيشي )ثالثي الذخفات( ، صساـ نرف قسخؼ رئػؼ . نيائي 2168
 

 إكساؿ 2163
 1.8يرجر مشطع الشبس)العقجة الجيب أذيشية( التي تقع في ججار األذيغ األيسغ جيج فعل كل 

 . ثانية مؤدية النؿباض األذيشيغ

 نيائي 2169
جة الجيب نتيجة لشذاط عقجة مغ الخاليا الستخررة التي تقع في ججار األذيغ األيسغ تجعى العق

 ثانية . 1.8جيج فعل كل  أذيشية التي ترجر
 نيائي 2162
 إكساؿ 2167

يرجر مشطع الشبس)العقجة الجيب أذيشية( التي تقع في ججار األذيغ األيسغ جيج فعل كل  .6
 يشيغ . ثانية النؿباض األذ 1.8
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 ثع تشتقل اإلشارات إلى العقجة األذيشية البصيشية . .2
 تسخ اإلشارات بعجىا إلى قسة القمب ثع )حـد ىذ(.  .3
 ثع تشتذخ اإلشارات خالؿ البصيشيغ )ألياؼ بخكشجي( مدببة انؿباض البصيشيغ .  .4

 . نقل جيج الفعل مغ العقجة األذيشية البصيشية إلى ألياؼ بخكشجي نيائي 2167

 كساؿإ 2163
 إكساؿ 2164
 إكساؿ 2167

 

 الػريج الذخياف وجو السقارنة
 أقل سسكا مغ الذخياف سسيكة سسظ الججار
 أكثخ مغ الذخياف أقل مغ الػريج سعة التجػيف

 نعع ال وجػد الرسامات
 باتجاه القمب عغ القمب بعيجاً  اتجاه نقل الجـ

 

 نيائي 2121
 الذخياف أقل سعة مغ الػريج . -أ

 . يا الصالئيةالخال -ب

 نيائي 2168
 

 

 الرفائح الجمػية خاليا الجـ البيزاء خاليا الجـ الحسخاء وجو السقارنة
 العجد

 ألف 411 -251 3الؼ / ممع( آ61 -5) ( مميػف 5-6) 
 

 إكساؿ 2168

 

 خاليا الجـ البيزاء خاليا الجـ الحسخاء وجو السقارنة
 الجفاع والسشاعة نقل األكدجيغ وثاني أكديج الكخبػف  الػضيفة

 

 إكساؿ 2169

 
 اٌصفبئؼ اٌذ٠ِٛخ خ٠٩ب اٌذَ اٌج١عبء ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 اٌؼذد
 أٌف 433 -253 3ٍُِ/ آ٨ف ( 5-13)

 
 اٌٛظ١فخ

 رخضش اٌذَ ٚاٌزئبَ اٌغشٚػ اٌذفبع ٚإٌّبػخ
 

 

 إكساؿ 2162
 . التػازف األسسػزؼ .6
 . تشطيع درجة الحسػضة .2
 لخمػية .. تشطيع نفاذية األغذية ا3
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 إكساؿ 2164

 . التػازف األسسػزؼ .1
 . تشطيع درجة الحسػضة .2
 . تخثخ الجـ .3
 . . الجفاع عغ مدببات األمخاض4

 نيائي 2164

 . تفتقخ الخمية الشاضجة لمشػاة و السيتػكػنجريا )ال تدتيمظ األكدجيغ ألنيا تتشفذ الىػائيًا( .1
 السخرز لحسل الغازات( . . شكميا مقعخ الػجييغ )زيادة مداحة الدصح2
 . مخونة غذائيا )تدتصيع السخور عبخ الذعيخات الجمػية( .3
 مميػف جدؼء ـيسػغمػبيغ .  251. الخمية الػاحجة تحتػؼ عمى 4

 لتداعجىا في السخور عبخ الذعيخات الجمػية . نيائي 2163

 نيائي 2169
الببتيج )ألفا وبيتا( ، يختبط كل  يتكػف مغ بخوتيغ الغمػبيغ الحؼ يتكػف مغ أربع سالسل عجيج

مشيا بسجسػعة ـيع ،  في مخكدىا ذرة حجيج ، وتختبط ذرات الحجيج األربع في جدؼء 
 الييسػغمػبيغ مع أربع جديئات أكدجيغ .

 نيائي 2168
يدداد أعجاد الخاليا وحجع القمب لتسكيغ الجدع لمحرػؿ عمى كفايتو مغ األكدجيغ ، ألف ندبتو 

 عشا عغ سصح البحخ .تقل كمسا ارتف
 

لوجود التهابات حٌث تموم خبلٌا الدم البٌضاء بالدفاع عن الجسم ضد مولدات الضد  الجورة األولى  2126

       التً تهاجمه .                                                                                       

 

 د الفعل ، لتنمله إلى حزم هس .لٌها جهإٌصل  الجورة األولى 2126

 

2126  

الجورة 
 الثانية 

 أذيغ أيسغ  . – 2شخياف أبيخ                – 1
( 4باألكدجيغ ) أو غشي باألكدجيغ أو مؤكدج ( ، الجدء ) –( يحسل دـ مذبع  3الجدء )  – 2

 يحسل دـ فقيخ باألكدجيغ ) أو غيخ مؤكدج ( .
 ًا عغ القمب ) أو الى الخئتيغ ( ( يشقل الجـ بعيج 6لقمب  الجدء )( يشقل الجـ إلى ا 5الجدء )  – 3
الرساـ )أ (ىػ ثشائي الذخفات ) أو الرساـ التاجي (  الرساـ )ب (ىػ ثالثي الذخفات ) أو  – 4

 الرساـ األذيشي البصيشي ( .
يشبس القمب بذكل مدتسخ : نتيجة لشذاط عقجة مغ الخاليا الستخررة ، تقع في ججار  – 5

 األذيغ األيسغ تجعى العقجة جيب أذيشية و التي تعسل كسشطع لمشبس .
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 أ 1 تخثخ الجـ والتئاـ الجخوح

 ج        2 
 د 3 

ٚصشِٚج١ٓ إٌٝ  ثشٚر١ٓ اٌجشثزؾ٠ًٛ ِجٛث٩عز١ٓ ٚػٛاًِ اٌزخضش ٠مَٛ ثشٚر١ٓ اٌضش 2167

 ثشٚر١ٓ اٌضشِٚج١ٓ.

2167 

 اكساؿ 2168

 اكساؿ 2169

ػٍٝ ١٘ئخ ؽجىخ ِٓ  اٌزٞ ٠ىْٛثشٚر١ٓ اٌف١جش٠ٕٛع١ٓ إٌٝ ِبدح اٌف١جش٠ٓ ٠مَٛ ثزؾ٠ًٛ 

 . إٌض٠ف أ١ٌبف رؾغض خ٠٩ب اٌذَ اٌؾّشاء ِىٛٔخ اٌخضشح اٌذ٠ِٛخ ، ٚثبٌزبٌٟ ٠زٛلف

 

 

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 أ 1 األنطسة السشاعية في الجدع

 ج 2 
 ب 3 
 أ 4 
 ب 5 
 ج 6 
 أ 7 
 ج 8 
 ج 9 
 ب 10 
 ب 11 
 

 إكساؿ 2169
 . تمتحع الفجػة مع الجدع الحاؿ .1
 . تجمخ السخكبات الدامة وإنديع الميدػزايع مدبب السخض .2
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 . حصاـ )بقايا( مدبب السخض تصمق باإلخخاج الخمػؼ .3

 نيائي 2121

 

 NKخاليا  Tخاليا  وجو السقارنة
 نخاع العطع األحسخ الغجة الدعتخية يدمكاف التسا

 %  10 – 5  %80 الشدبة
 

 نيائي 2118
الجورة  2126
 األولى

                                                                                                                       تبحث عغ الخاليا الغخيبة وتياجع الخاليا السرابة بالفيخوسات والخاليا الدخشانية 

 

 نيائي 2164

 

 NKخاليا  الخاليا الدامة القاتمة وجو السقارنة
 نخاع العطع األحسخ الغجة الدعتخية مكاف التسايد

 
 الػضيفة

تياجع الخاليا الغخيبة 
والخاليا السرابة 

 بالفيخوسات 

تبحث عغ الخاليا الغخيبة وتياجع 
 الخاليا السرابة بالفيخوسات

 والخاليا الدخشانية
 

 إكساؿ 2118
 نيائي 2119
 نيائي 2162
الجورة  2126
 األولى

إعادة تجويخ خاليا الجـ الحسخاء القجيسة بػاسصة عسمية البمعسة ، وتخديغ الحجيج الشاتج مشيا 
 إلعادة استخجامو في ترشيع خاليا دـ حسخاء ججيجة كسا يقػـ بترؽية الجـ مغ مدببات األمخاض

 ساؿإك 2117
الجورة  2126
 الثانية 

تفخز الخاليا الرارية مادة اليدتاميغ الحؼ يديج مغ نفاذية األوعية الجمػية لمدػائل السػجػدة في 
 بالزما الجـ إلى األندجة .

 نيائي 2169
نتيجة لالستجابة االلتيابية حيث تفخز الخاليا السحصسة والخاليا الرارية مػاد كيسيائية مثل 

يديج مغ نفاذية األوعية الجمػية لمدػائل السػجػدة في بالزما الجـ إلى األندجة ما  اليدتاميغ الحؼ
 يدبب التػـر .

 نيائي 2121
بخوتيشًا مغ بخوتيشات بالزما الجـ في حالة غيخ نذصة يتع تشذيصيا مغ قبل  31يتكػف مسا يقارب 

لدمدمة مغ التفاعالت  مدببات األمخاض بعج ارتباط األجداـ السزادة بيا ، األمخ الحؼ يؤدؼ
 الكيسيائية مدببة تحمل الخمية البكتيخية السدببة لمسخض وانفجارىا .
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 إكساؿ 2161
والخاليا األكػلة الكبيخة وتشتقل مع  THمػاد بخوتيشية تفخزىا الخاليا السرابة بالفيخوسات وخاليا 

يسة السجاورة ، وتحفدىا الجـ لتختبط عمى السدتؿبالت السػجػدة في الغذاء الخمػؼ لمخاليا الدم
 عمى إنتاج مػاد تسشع تكاثخ الفيخوس .

 نيائي 2162
: بػػالسشاعة الدائمة حيث تياجع مػلجات الزج الستػاججة في سػائل الجدع  Bتختز خاليا  -أ

 )الميسف و الجـ( .
 . : بػػالسشاعة الخمػية حيث تياجع خاليا الجدع السرابة Tتختز خاليا  - ب

2126  
 انيةالجورة الث

 علل/ ٌعتبر الجلد جزءا من المناعة الطبٌعٌة.
السبب/  ألنه ٌمنع وصول مسببات المرض داخل الجسم, وان افراز العرق ٌمتل بعض مسببات 

 .المرض

الجورة  2126
 األولى

 

 
 

2126 
 الجورة الثانية

 
 
 
 
 

 

 نسبتها وجه الممارنة
 

 وظٌفتها تماٌزها

 Tخبلٌا 
 
 

تهاجم الخبلٌا الؽرٌبة والخبلٌا  - لؽدة الزعترٌةا 42%
 المصابة بالفٌروسات.

  Tو  Bتحفز وتنشط استجابة خبلٌا  -
وتتحكم   Tو Bتثبط استجابة خبلٌا  -

 بدرجة االستجابة المناعٌة.

 Bخبلٌا 
 
 

التعرؾ على مولد الضد الذي حفز - نخاع العظم  % 22-25
 المناعة الخلوٌة.

 جسام المضادة.إنتاج وافراز األ-
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 انضبَٕٚخ ايزؾبَبد ًَبرط رظُٛف 
 انؼبيخ

 

  

 

 انؼهًٙ /انفشع

 

 

 

 انؾٛبرٛخ انؼهٕو /انًجؾش

 

 

 نإلششاف خانؼبي اإلداسح 
 انزشثٕ٘ ٔانزأْٛم

 
 إكساؿ 2169
الجورة  2126
 الثانية

السشاعة التي تشتج عشج تعخض الجدع لسػلج ضج ؼيكػف أجدامًا مزادة نتيجة اإلصابة بسدببات 
 األمخاض أو إعصاء المقاحات )تصعيع( .

 إكساؿ 2167
يا ذاكخة لتعخيف الجدع بسػلج الزج ويدتجيب الجدع ليا بتكػيغ أجداـ مزادة ضجه وتكػيغ خال

 ، ؼيربح الجدع قادرًا عمى حساية نفدو إذا تعخض مدتؿباًل لسػلج الزج ىحا عشج اإلصابة بو
 ) مشاعة ايجابية ( . 

 نيائي 2164
لتعخيف الجدع بسػلج الزج ويدتجيب الجدع بتكػيغ أجداـ مزادة ضجه وتكػيغ خاليا ذاكخة ، 

 اًل لسػلج الزج ىحا عشج اإلصابة بو .ؼيربح الجدع قادرًا عمى حساية نفدو إذا تعخض مدتؿب

 نيائي2121
تشتج عغ شخيق نقل أجداـ مزادة جاىدة لمجدع مثل :  انتقاؿ األجداـ السزادة مغ األـ إلى 

 الجشيغ عبخ السذيسة وحميب األـ لمخضيع وكحلظ تدويج الجدع بالسرل.
 سة وحميب األـ لمخضيع .انتقاؿ األجداـ السزادة مغ األـ إلى الجشيغ عبخ السذي نيائي 2168
 نيائي 2166
 نيائي 2162

 لحساية الجدع مغ األمخاض وإلكداب الجدع مشاعة جاىدة مؤقتة .

 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس
 أ 1 تخكيب األجداـ السزادة ووضائفيا

 د 2 
 أ 3 

2019 
 نيائي

 بْع٩عً ِٓ ػذ٠ذ اٌججز١ذ ، وً اصٕز١ٓ ِّٕٙب ِزّبصٍز 4ِٕبػ١خ ٠زىْٛ وً عضٞء ِٕٙب ِٓ ٚر١ٕبد ثش    ثش

                                                              رغّٝ إؽذاّ٘ب اٌغٍغٍز١ٓ اٌضم١ٍز١ٓ ٚا٤خش٠بْ اٌغٍغٍز١ٓ اٌخف١فز١ٓ ، رشرجػ اٌغ٩عً اٌضم١ٍخ       

 ِٓ عٙخ ِٚغ اٌخف١فخ ِٓ اٌغٙخ ا٤خشٜ ثغغٛس صٕبئ١خ اٌىجش٠ذ ٌزؼطٟ عض٠ئبً ػٍٝ  ؼعٙب اٌجؼطث   ة  

 وٍغٍغٍخ ثجز١ذ٠خ ، ٚرٕمغُ ٌىً عغُ ِعبد ِٛلؼبْ ِزّبص٩ْ ٨سرجبغ ٌِٛذ اٌعذ ، ٚ Yؽىً ؽشف       

 ٨ رخزٍف ِٓ   (C)  مخ اٌضبثزخإٌّطٚ  رشرجػ ثٌّٛذ اٌعذ اٌّؾذد ( V) إٌّطمخ اٌّزغ١شح ّٕطمز١ٓ :ٌ       

 .عغُ ِعبد ٢خش       

2126  

 الجورة األولى

 

 

 

 المناعة السلبٌة المناعة االٌجابٌة وجه الممارنة

 التعرٌؾ
 
 

هً المناعة التً تنتج عند تعرض 
الجسم ألنتٌجٌن )مولد مضاد( 

 مضادة.فٌكون أجساما 

هً المناعة التً تنتج عن طرٌك 
 نمل أجسام مضادة جاهزة للجسم .

 مثال
 

اعطاء اللماحات أو االصابة 
 بالمرض

انتمال األجسام المضادة من األم 
 الى الجنٌن عبر المشٌمة.
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انضبَٕٚخايزؾبَبدًَبرطرظُٛف
انؼبيخ

انؾٛبرٛخانؼهٕو /انًجؾشانؼهًٙ /انفشع
نإلششاف خانؼبياإلداسح

انزشثٕ٘ٔانزأْٛم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تع بحسج هللا

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com 

 www.facebook.com/shamela.pal: كتابعنا على صفحة الفيس بو 

 page_42.html-pal.com/p/blog-www.sh التلجرام:  قنوات على تابعنا

 

 أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

 page_24.html-pal.com/p/blog-www.sh الصف األول:

 page_46.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثانيالصف 

 page_98.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثالثالصف 

 page_72.html-pal.com/p/blog-www.sh :الرابعالصف 

 page_80.html-pal.com/p/blog-www.sh :الخامسالصف 

 page_13.html-pal.com/p/blog-www.sh :السادسالصف 

 page_66.html-pal.com/p/blog-www.sh :سابعالالصف 

 page_35.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثامنالصف 

 page_78.html-pal.com/p/blog-www.sh :التاسعالصف 

 page_11.html-pal.com/p/blog-www.sh :العاشرالصف 

 page_37.html-pal.com/p/blog-www.sh :الحادي عشرالصف 

 page_33.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثاني عشرالصف 

 page_89.html-pal.com/p/blog-www.sh :مالزم للمتقدمين للوظائف

 page_40.html-pal.com/p/blog-www.sh :شارك معنا

 page_9.html-pal.com/p/blog-www.sh :اتصل بنا

http://www.sh-pal.com/
https://www.facebook.com/shamela.pal
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html

