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 جمهورية مصر العربية

 يملوزارة التربية والتع

   م4112تجريبى لمادة االحياء للثانوية العامة للعام  امتحان

 ساعات 3زمن االجابة  

 ا يأتيلة فقط ممئأس ربعةأ أجب عن

 (درجة 51) :  األولال ؤالس

 (درجات  8) :كراسة اإلجابة في فقطتبها كثم ا يأتياختر اإلجابة الصحيحة لكل مما ( أ )  

  ..................................يعمل انزيم الهيالورونيز   فى     -1

 الخصيتين -قناة فالوب        د -الجسم األصفر        جـ  -الحويصالت المنوية          ب-  أ       

 .............  من فقرات العمود الفقري لإلنسان يكون 11بالنسبة لحجم الفقرة رقم  41حجم الفقرة رقم  -4

 اكبر منها كثيرا -د        قليال  اكبر منها -جـ          مساوى لها  -ب          ر منهاأصغ -ا

 .......... تبلغ مدة الحمل فى الماشية  حوالي -3

 شهر  11 -د        شهور       6  -جـ           شهور  1 -شهور                  ب 5 -أ           

 .....  ........الفرد الذى يبدو عليه الصفة المتنحية حالة السيادة التامة يكون  في  -2

 احيانا نقى -د     دائما هجين  -جـ    احيانا هجين   -ب    دائما نقى   -ا     

 .................................. عدا ما المجموعة الصبغية ثنائيةجميع الخاليا التالية  -5

   الخاليا البيضية االولية -ثانوية   دالمنوية الخاليا ال -جـ     خاليا الجسم االصفر -ب    امهات المني -أ

 ................اذا توقف المبيضين عن العمل يزداد هرمون  -6
 الريالكسين   -د          FSH -جـ ستيرون       البروج -االستيروجين         ب  -ا

و شعرعادى فأنجبا طفال اصيب بالصلع المبكرعندما وصل إلى مرحلة الشباب تزوج رجل وإمرأة كالهما ذ -7

 .........فيكون التركيب الجينى لالبوين هما 

BB ×  B ♀ -ا
+
B ♂                    ب- ♀B

+
B × BB ♂  

B♀ -جـ
+
B × B

+
B ♂                    د- ♀ BB × BB ♂ 

 .............ى اللييفة العضلية بأسم متتتاليين ف( Z)تعرف المسافة بين كل خطين  -8

  المنطقة شبه المضيئة  -د        ركوليما ا الس -جـ       القطعة العضلية  -ب          ركوبالزم ا الس -ا      

                                                             درجات 4 ؟.... ما الفرق بين كل اثنين مما يأتي ( ب ) 

  (من حيث مكان االفراز الوظيفة. )هرمون البروجستيرونو FSHهرمون ال  -1

 (من حيث التركيب.)كليوسوم  والبالزميدوالني -4

 والثالثة(  B)  فصيلة عليها مسجل والثانية(  A)  فصيلة عليها سجل األولي دم زجاجات ثالثة لديك ( ج) 

 درجات 3 .  ؟فقط  أخري فصائل من يكلد بما الثالثة الفصيلة علي تتعرف كيف البطاقة منزوعة

 

 (درجة 51) الثانيال ؤالس

 درجات 6 يأتيالمقابل لكل عبارة مما  العلميكتب المصطلح أ (أ)

    .عظمة مفلطحة مدببة من اسفل وجزؤها السفلى غضروفى ويتصل بها بعض الضلوع -1

 . DNA تعمل على اصالح عيوب ال اتأنزيم -4

  .ى كروموسوم واحد وتورث هذه الجينات معا  جينات مختلفة تحمل عل -3

تيدة المقابلة برابطتين وترتبط مع القاعدة النيتروجينية للنيوكلي قاعده نيتروجينيه ذات حلقه واحده  -2

 .هيدروجينيتين

 . وسيلة لمنع الحمل تمنع دخول الحيوانات المنوية الى المهبل -5

  .الكائنات الحيةاج الصفات المتبادلة فى النوع الواحد من واز -6
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أحمر و  ,نلواتم تزاوج نوع من الطيور لونه أحمر مع آخر لونه أصفر فنتج أفرادا ذات  -1 درجات 1(  ب) 

التركيب الجيني لآلباء واألفراد الناتجة موضحا نوع  ,وضح على اسس وراثيةبرتقالي و أصفر و أبيض 

 (درجات 3).الحالة الوراثية

 (نادرجت).مع ذكر مثال لكل منهما المستحدثة والطفرة  تلقائية الفرق بين الطفرة لوضح ا -4

 درجات 4    بما تفسر كل مما يأتى  ( جـ) 

    .في التجارب المندليةفى الجيل االول  السائدة فقطالصفه  ظهور -1

 ?مثاالً للثبات الوراثي في الكائنات الحية   DNAيعتبر اللولب المزدوج لـ  -4

 (درجة 51)  الثالثال ؤالس

 درجات 6 (أ) ما يناسب عبارات العمود( ب)تخير من العمود   -ا( أ  )

 ( ب )  ( أ ) 

 االنشطار الثنائي  -1

 التبرعم  -4

 التجدد  -3

 التكاثر بالجراثيم  -2

 التوالد البكرى  -5

 زراعة األنسجة  -6

 طريقة للتكاثر فى النحل والمن  -1

 طريقة التكاثر فى عفن الخبز وعيش الغراب  -4

 ر والطباق طريقة التكاثر فى الجز -3

 سيوم يا والبراميباالم في طريقة التكاثر -2

 طريقة التكاثر فى االسبيروجيرا وكسبرة البئر  -5

  ارطريقة التكاثر فى الخميرة والهيد -6

 طريقة التكاثر فى البالناريا ونجم البحر  -7

 

 درجات 4: أتىيعلل لكل مما ( ب)

 .الحركةبصفه اساسيه عن  المسئولةالعضالت هى  تعتبر -1

 .اءست أكثر من النائالبين رجال بعض الع مرض الهيموفيليار تشين -4

      

 درجات 4 :يأتى اكتب نبذة مختصرة عن كل مما  -5 (ج) 

  .ة الوراثيةهو الماد DNAكدليل على أن  في الخاليا المختلفة DNAكميه  -أ

 . DNA في تضاعف الانزيم البلمره دور  -ب

 (درجة) .ولالأذكر نص قانون مندل ا -4       

 (درجة 51)  رابعال الؤالس 

 (درجات 6)  خط هبعد تصويب ما تحت اآلتيةاكتب العبارات  (أ ) 

 يتعقد بالهستونات  RNAتحتوى الميتوكوندريا والبالستيدات على جزىء دائرى من  -1

  داون فى خاليا انثى االنسان يدل على حالة  Xصبغى اكثر من زوج من الوجود  -4

    .الحوافظ الجرثومية على فوجيرالفى نبات  االرشيجوناتتتكون  -3

 . الحرقفة عظمة أطول عظمة فى جسم األنسان هى  -2

 .يةطرز جين ثالثلكل طرز مظهري يكون فى حالة انعدام السيادة  -5

                      .لتزاوج االقارباى اختالف يظهر على التوائم المتماثلة فيما بعد الوالدة يكون نتيجة  -6

 درجات 6  : يأتين بين كل اثنين مما ارق( ب)

 . طرز الجينى الالطرز المظهرى و  -1

   ..االنشطار الثنائى والتبرعم -4

   .الصفات المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس -3

 ناتدرج يمكن استخدامها  ؟كيف ؟ و صناعيا  التضاعف الصبغى احداث كيف يمكن -1 (جـ)

 (درجة)? سائدةصفة كيف  يمكن تحديد الطرز الجينى لفرد يحمل وراثية  وضح على اسس -4
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 (درجة 51)   خامسال الؤالس

 درجات 6 الحاالت التالية ؟ نث فى كل حالة مديح ذاما( أ ) 

   . لم يحدث تلقيح أو اخصاب لزهرة نباتية -1   1

إ ) AB)فصيلة دمه شخص نقل دم من   -4
 

 .) O)فصيلة دمه شخص لى 

    . احاطة الكيس الجنينى تماما بغالفى الكيس الجنينى -3
     . يجد محالق نبات متسلق دعامةال عندما  -2      
  .بإنزيم دي أوكسي ريبونيوكليز  RNAو  البروتينكل من   معاملة -5     

 . ظروف بيئية غير مناسبةل االميبا  تعريض -6    

  الجهاز التناسلي ألنثى اإلنسانيوضح الذى ادرس الشكل المقابل  -5  -(ب)

 (درجات  1)          -:جب عما ياتي ا ثم     

 ?تتم فية عملية اإلخصاب التركيب الذى  مااسم ورقم .ا

 ?تتم فيه عملية التكوين الجنيني التركيب الذى رقم  ما .ب

  :يأتيكل مما ب د يقص  اماذ   -2

 للعضلة الهيكلية ة  الحركيةالوحد -ب       . جينات المتكاملةال  -أ
قطاع عرضى فى خصية مع كتابة البيانات فقط وضح بالرسم  -1 (ج) 

 درجتان .انسان بالغ

 درجتان: ما يأتىاذكر مكان ووظيفة كل م -4      

 االنثريدات -ب                                النيوسيلة-أ

 

 انتهت االسئله____________________________________________________

 


