
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/9science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس سيد زهير حسن اضغط هنا                                           

https://almanahj.com/bh
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https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=سيد زهير حسن
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 السؤال األول: 
       مستعيناً  بالشكل أجب عن, وية تقوم بها النباتات لتصنيع الغذاء يبين الشكل أدناه عملية حي: أوال ً     

- :األسئلة التالية كما هو مطلوب             
 هذه العملية الحيوية ؟ اسمما   -1

-------------------------------- 

الثالثاااااااااة  االحتياجاااااااااا ماااااااااا  -2
الضاااية ية لميااااا الهذاااا    اااذه 

 العملية ؟

1)  ----------------------
2) ---------------------- 

3) ---------------------- 

 ما أهمية مادة الكلو ةفيل؟ -3

--------------------------------
 --------------------------------

 .أكتب المعادلة الكيميائية اليمزية التي تعذي عن هذه العملية  -4

------------------------------------------------------------------------------------------- 
           

 :اسم المفهوم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية وذلك بين القوسينأكتب : ثانيا ً    
.نمل المواد عذي الغشاء الخلوي دةن الحاجة إلى طاقة(:                 )           -1   

 .عملية انتمال الجزيئا  من مهطمة التيكيز العالي لمهطمة التيكيز المهخفض :)                           ( -2
 .انتشا  جزيئا  الماء عذي العشاء الخلوي)                           (:  -3
 .(الذيةتيها  الهاقلة ) انتشا  الجزيئا  الكذيية  مساعدة  يةتيها  الغشاء الخلوي  )                           (: -4
 .نمل المواد عذي الغشاء الخلوي مع است الك الطاقة)                           (:  -5
 

    ثالثاً : هناك ثالثة أنواع لطرق انتقال المواد من وإلى الخلية ؛ أذكرها.
----------------------- ( جـ         ---------------------------( ب        ------------------------( أ
  
 .عدد أنواع النقل السلبي: رابعاً    
----------------------- ( جـ         ---------------------------( ب        ------------------------( أ

 

مستعيناً بالشكل المجاور أجب عن : خامساً 
: األسئلة التالية  

 

الشكل؟من ا تستنتجهما الخاصية التي  -1  

---------------------------------------------------- 

:أكمل الفراغ في العبارات التالية -2  

 ----------إذا كانت كمية الماء في محيط الخلية  ( أ
ه ــلـن داخــإن الماء يهتمل مــل ا فـن كميته داخـم

 . اتجاه الخا ج 

 ي ــــتختلف الخلية الحيوانية عن الخلية الهذاتية ف(  ب    
 .دخل ا كميا  كذيية من الماء ذاإ -------- أن ا            

 

---------؟ماء عذبأي الخليتين تتوقع أن تكون في  -3  

--------؟ ماء مالحأي الخليتين تتوقع أن تكون في  -4  

-----------------------------------------------------------------------متى تحدث حالة االتزان في الخلية؟ -5  
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 السؤال الثاني:
 

- :في المكان المناسب (√)عالمة  بوضع؛ وذلك احدد في الجدول أدناه نوع النقل الذي يحدث في الخالي: أوال ً      
 

 نوع النقل في الخلية
نوعال        

 

 الخاليا        
البلعمة 
 واألخراج

نشطنقل   

 نقل سلبي
االنتشار 
 المدعوم

الخاصية 
 االنتشار األسموزية

     

 

     

 

     

 

     

          

- :ئلة التاليةأجب عن األسمستعيناً بالشكل المجاور؛ : ثانيا ً
 

 --------------------------- ما أهـــميـة األنـزيـمـات؟ -1

  ----------------------------------------------------
 -----------------------أثناء عمله؟ هل يتغير األنزيم  -2

------------------------  م مرة يستعمل األنزيــــــم؟ـك -3
 

 ثالثاً : قارن بين عملية البناء الضوئي وعملية التنفس من خالل إكمال الناقص في الجدول التالي:

 العملية
 

 وجه المقارنة
 عملية التنفس عملية البناء الضوئي

 المعادلة
كـلورفيل                                      

6CO2 + 6H2O +                     طاقة ضوئية  C6H12O6 + 6O2 

 
---------------------------------------------

 االحتياجات
 

-------------------------------------------  سكر جلوكوز أكسجين , 

 النواتج
 

 ثاني أكسيد الكربون , ماء , طاقة-------------------------------------------

 البالستيدات الخضراءالجزء المسئول
 

---------------------------------------------
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 :السؤال الثالث

 -:اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة. تمثل العبارات أدناه سؤااًل من نوع االختيار من متعدد 
 

 :التخمر في الخاليا العضلية ينتج عنه كفضالت .1
 حمض الالكتيك فقط .ب كحول فقط .أ
 حمض الالكتيك وثاني أكسيد الكربون .د كحول وثاني أكسيد الكربون .ج

 :تنتقل جزيئات السكر لداخل الخلية عبر .2
 الخاصية االسموزية .ب النقل النشط .أ
 البلعمة .د االنتشار المدعوم .ج

 :يبدأ التنفس الخلوي في .3
 يدات الخضراءالبالست .ب الميتوكندريا .أ
 النواة .د السيتوبالزم .ج

 :ينتهي التنفس الخلوي في .4
 البالستيدات الخضراء .ب الميتوكندريا .أ
 النواة .د السيتوبالزم .ج

 :العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد تسمى .5
 النقل النشط .ب االنتشار .أ
 الخاصية االسموزية .د النقل السلبي .ج

 ا اسم العملية الموضحة في الصورة المجاورة؟م .6
 

 النقل السلبي .ب النقل النشط .أ
 البلعمة .د الخاصية االسموزية .ج

 :تساوي عدد جزيئات مادة ما في منطقتين .7
 تخمر .ب أيض .أ
 تنفس خلوي .د اتزان .ج

 :الكائنات غير القادرة على صنع غذائها تسمى. 8
 يماتاالنز .ب المحلالت .أ
 المستهلكات .د المنتجات .ج

 :القادرة على صنع غذائها تسمى الكائنات. 9
 االنزيمات .ب المحلالت .أ
 المستهلكات .د المنتجات .ج
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 :السؤال الرابع 
لخلية ناضجة في كائن  االنقسام  يوضح الشكل المجاور مراحلـ  أ

 .من الكروموسومات اً أربعحي، وتحتوي نواتها على 
 . مستعينًا بالشكل اجب عن األسئلة اآلتية  

 ...............................................ـ ما نوع االنقسام؟ 1    
 .الممثل لها في الشكلأكتب أسماء أطوار دورة الخلية أمام الرموز . 2
 .......................... ؟اتأين يحدث هذا النوع من االنقسام. 3    

 ...............................................منه ؟  الهدفـ ما 4
 ........................................الناتجة؟  الخالياعدد ـ ما 5    

لهذا النوع مــــن  ةجسميالفــــــي الخلية  الكروموسوماتعدد  اــــم. 6
 .............................................الكائنات الحية؟ 

 أي األطوار يشّكل معظم زمن دورة الخلية؟ وفيما تستغرقه الخلية؟. 7
................................................................. 

 مـــــــا الـــخـــاليا الــتـــي ال تنقسم فـــــي الجسم؟ وفــــــي أي طــــور تبقـى؟ . 8
................................................................. 

 .ل أدناه، كما هو مطلوب فيهوأكمل الجد ـ ب   
 وجه المقارنة              
 نوع االنقسام

الخاليا التي يتم 
 فيها االنقسام

 الهدف من االنقسام
عدد الخاليا الناتجة 
 في نهاية كل انقسام

عدد الكروموسومات في كل 
 خلية ناتجة عن االنقسام

 .........................  ................ ............................. .............. فنصالم
 

          بعدة انقسامات متتالية والرسم البياني المجاور يوضح العالقة بين عدد االنقسامات والخاليا  خلية جسميةمرت  ـ ج    
 مستعيناً .ل انقسام ـــــفي نهاية ك الناتجة          

 :أجب عن األسئلة التاليةبالرسم           
  

 ما عدد الخاليا الهاتجة في ن اية االنمساا الخامس؟ -1

 -------------------------------------------------
 
 ما االنـمـسـاا الــذي عـــدد الخاليا الـهـاتــجــة عهه -2

 خلية؟ 256يساةي       

 -------------------------------------------------
 

 كــم تتوقع أن يكون عــــدد الــخـاليا الــهـاتجة في  -3

 ن اية االنمساا العاشي؟      
 -------------------------------------------------
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  خامسالسؤال ال

 : ثم أجب عن األسئلة التالية, تتبع مراحل اإلنقسام الخلوي في الشكل أدناه  (أ
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مـــا نوع اإلنقسام الخلوي الذي يمثله الشكل ؟   -1
     ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------.؟ وضح ماذا يحدث للكروموسومات ( أ ) مـــا إسم الطور الممثل بالرمز  -2
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     مــا عدد الخاليا الهاتجة من اإلنمساا ؟ ةما عدد الكيموسوما  الموجودة  كل مه ا إذاعلمت  -3

 ؟(  زةجين من الكيةموسوما  المتماثلة) أن الخلية األصلية تحوي أ  عة كيةموسوما         
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 أين يحدث هذا الهوع من اإلنمساما  ؟ ةما هــو ال دف مهه ؟ -4
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 مــا عدد كروموسومات الخاليا الجسمية لهذا النوع من الكائنات الحية ؟ -5
-------------------------------------------------------------------------------------------  

        الكيةموسوما   فما عدد, كيةموسوا  26دعة تحتوي على إذا كانت خلية في جلد الضف (ب

     عهد الذكي ؟( خلية مشيجية ) الموجودة في الحيوان المهوي      

---------------- ---------------------------------------------------------------------------
 

     ــــــدد ع ما, كيموسوا  24ى ـذا  الذطاطس علي نــــف( خلية مشيجية ) حذة لماح  تحتوي( ج

--------------------------------------- الكيموسوما  في خلية ة قية لهفس الهذا  ؟      
 

        لمت أن عدد الكيةموسوما   هواة ـإذا عـف, الث إنمساما  متتالية في ث خـلـيـة جسمية ي م (د
 :أجب عن األسئلة التالية . كيموسوما   46هذه الخلية     

 -------------------------------------------------------؟ عدد الخاليا الهاتجة ما  -1
 -----------------------------------لماذا ؟  ما عدد الكيةموسوما  في كل خلية ؟ -2

 

 أ
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 :السؤال السادس

 -:اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة. عددتمثل العبارات أدناه سؤاالً من نوع االختيار من مت
 

 :تصطف أزواج الكروماتيدات في منتصف الخلية في .1
 الطو  االستوائي .ب الطو  التم يدي .أ
 الطو  الذيهي .د الطو  االنفصالي .ج

 :يبدأ انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية بــ .2
 تخصي الغشاء الخلوي .ب ظ و  الصفائح الخلوية .أ
 انكماش الخيوط المغزلية .د تكون الكيةماتيدا  .ج

 :ينتج عن االنقسام المنصف .3
 خليتان ل ما نفس عدد الكيةموسوما  .ب خاليا ل ا نفس عدد الكيةموسوما  4 .أ
 خليتان ل ما نصف عدد الكيةموسوما  .د خاليا ل ا نصف عدد الكيةموسوما  4 .ج

كرموسوما ؛  48تحتوي على ( لمجموعة الكروموسوميةثنائية ا)إذا كانت خلية األسد الجسمية  .4
 ؟(أحادية المجموعة الكروموسومية) فكم عدد كروموسومات خالياه الجنسية 

 كيةموسوما 48 .ب كيةموسوما 24 .أ
 كيةموسوما 12 .د كيةموسوما 66 .ج

 :البكتيريا تتكاثر بواسطة .5
 ا متساةيانمسا –تكاثي ال جهسي  .ب انشطا  –تكاثي ال جهسي  .أ
 انمساا متساةي -تكاثي جهسي  .د انشطا  -تكاثي جهسي  .ج

 مستعيناً بالشكل المجاور؛ كيف يتكاثر نبات البطاطا؟ .6

 
 انشطا  –تكاثي ال جهسي  .ب .انمساا متساةي –تكاثي ال جهسي  .أ

 انشطا  -تكاثي جهسي  .د تذيعم -تكاثي جهسي  .ج

 :د قطعها بــيسمى تكون أطراف لنجم البحر بع  .7
 االنمساا الخلوي .ب اإلنذا  .أ
 التذيعم .د التجدد .ج

 :يتكون االنقسام المنصف من .8
 ميحلة ةاحدة  ثمانية أطوا  .ب ميحلة ةاحدة  أ  ع أطوا  .أ
 ميحلتين كل مه ا مكونة من طو ين .د ميحلتين كل مه ا مكونة من أ  عة أطوا  .ج

 تتضمن النمو والوظيفة؟ أي مرحلة من مراحل  دورة الخلية .9
 التم يدي .ب الذيهي .أ
 االستوائي .د االنفصالي .ج
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 -:أجب عن األسئلة التاليةمستعيناً بالشكل المجاور؛ :  السؤال السابع
 ما المقصود بالجين؟  -1

 .من الجيها  ةكل كيةموسوا يحتوي على من المئا . مسئول عن تصهيع  يةتين ما DNAجزء من الـ ( المو ث) الجين 
 

 ما أهمية البروتينات؟ -2
 .إلخ.... المسئولة عن الصفا  المختلفة للشخص كالطول ةلون العين ةلون جلد ( أ          
 .تدخل الذيةتيها  في  هاء األنسجة( ب         
 .تعمل كإنزيما ( ج         

 

 مما يتكون البروتين؟ -3
يعمل الجين على تيتيذ ا إذ لو تغيي ) اآلالف من األحماض األميهية يتكون الذيةتين من سلسلة مكونة من مئا  

ةأي خلل يحدث في تصهيع  يةتين يهتج عهه مشاكل صحية مختلفة  اختالف ( التيتيب لتغيي الذيةتين المتكون
 .الذيةتين

 

 أين يتم تصنيع البروتينات؟ -4
عذي نوع ثاني ( حيث توجد الجيها ) تصهيع من الهواة تهمل شفية ال؛ ُتم في الييذوسوما  الموجودة في السيتو الزاي

 . RNAمن األحماض الهوةية يسمى الحمض الهوةي الييذوزي أة الـ 
 

 .DNAالـ  و RNAقارن بين الـ  -5 
مكون  RNAالـ . مع اختالفا  في  عض الخصائص DNAهو نسخة طذق االصل من الـ  يصهع في الهواة RNAالـ 

 DNA, يحتوي كل مه ما على ا  عة قواعد نيتيةجيهية  مع استذدال الثايمين في الـ DNAلـ من سلسلة ةاحدة  يهما ا
فيحتوي على السكي  DNA يهما الـ (  ايذوز) يحتوي على سكي خماسي  RNAالـ. RNAفي الـ (  U)  اليو اسيل 

 .الخماسي مهموص االكسجين
 

 ؟ RNAما هي انواع الحمض النووي الرايبوزي الـ  -6
 .يموا  التهمل  ين الهواة ةالييذوسوا حامال شفية تصهيع الذيةتين mRNAاسل المي -1

 .يموا  همل االحماض االميهية ة  ط ا ةفق الشفية التي يحمل ا المياسل tRNAالهاقل  -2

 .يوجد في الييذوسوما  ةيعمل علي   ط االحماض في سلسلة عديد الذيذتيد rRNAاليايذوسومي  -3
 

 

 المشار إليها  أكتب أسماء األجزاء -7
 :باألسهم والممثلة بالرموز التالية    

--------------------------  ( أ)
 -------------------------- ( ب)

--------------------------  ( ج)
 -------------------------- ( د)

 

.إشرح خطوات تصنيع البروتين -8  
 ن الهواة للسييتو الزاــتذدأ  انتمال المياسل م

 ي الييذوسوما ـذوسومي فثم ا تذاطه  الياي
 تذدأ عملية ا تذاط األحماض االميهية  ا تذاط 

 ا يما ل اــالمواعد الهيتيةجيهية في الهاقل مع م
 ضمــال لتيتذط  عد ذلك األحــياسـمـي الــف

 ونة  داية ــي الهاقل مع  عض ا مكـــاالميهية ف
 .سلسلة الذيةتين
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 السؤال الثامن:

 

 : بارات العلمية المناسبةأكمل الناقص في الجدول التالي بالع -أ
 ما يحدث فيه طور الخلية

 تضاعف الكيةموسوما  -----------------------------------------------

 ----------------------------------------------- الطو  التم يدي

 ----------------------------------------------- الطو  االستوائي

 تهفصل الكيةموسوما  -----------------------------------------------

 ----------------------------------------------- الطو  اله ائي

 (:الميوزي ) واإلنقسام المنصف ( الميتوزي ) قارن بين االنقسام المتساوي  -ب

 االنقسام المتساوي االنقسام المنصف
 االنقسام

 وجه المقارنة

 الهدف منه الهمو ةتعويض الخاليا الميتة  اج الخاليا الجهسية إنت

 مكان حدوثه الخاليا الجسمية  ة يالخاليا التهاسل

 عدد الخاليا الناتجة  خليتان أ  ع خاليا

نفس عدد الكيةموسوما  األصلي نصف عدد الكيةموسوما  األصلي  عدد الكروموسومات 
 في كل خلية ناتجة

 :ية التنفس وعملية البناء الضوئي والتخمر في الجدول أدناهقارن بين عمل -جـ

 عمليات الطاقة  التخمر التنفس الخلوي البناء الضوئي
 وجه المقارنة

(جلوكوز) الطعاا ----------------------- (جلوكوز) الطعاا   مصدر الطاقة 
 تحدث في الخاليا ------------------------- -------------------- -----------------------
 المواد المتفاعلة ------------------------- -------------------- -----------------------
 المواد الناتجة ------------------------- -------------------- -----------------------

 :RNAض النووي الرايبوزي والحم DNAقارن بين الحمض النووي الرايبوزي ناقص األكسجين  -د

 RNAالـ  DNAالـ 
 نوع الحمض

 وجه المقارنة

 ------------------------------------  ------------------------------------  عدد السالسل المكونة له

 ------------------------------------  ------------------------------------  نوع السكر
 ------------------------------------  ------------------------------------  عدد القواعد النيتروجينية

 ------------------------------------  ------------------------------------  القواعد الموجودة فيه
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- :أكمل العبارات التالية بكلمات علمية مناسبة :ثانياً 

 

 ........................................................................( .........الذالزمي) الماء عذي الغشاء الخلوي يسمى انتشا  ( أ
 .....................................................................................تدخل دقائق الطعاا الكذيية إلى األمذيذا  واسطة ( ب
 ..................................................................................هي العملية التي من خالل ا تهتج المهتجا  غذاؤها ( ج
 ..................................................( .......................تحييي الطاقة مهه ) استخداا األكسجين لتحليل الجلوكوز ( د
 ......................................................................................كائن الحي تسمى التفاعال  التي تتم في جسم ال( هـ
 ...............................................................................................االنمساا الذي يهتج عهه خليتان متماثلتان  (ة
 ...............................................................................................اندماج خليتين جهسيتين ليكونا فيد جديد ( ز
 ......................................................................................األطوا  ةاألدةا  المتتا عة التي تمي   ا الخلية  ( ح
 .هو جزيء ضخم مكون من سلسلتين حلزةنيتين من السكي ةجزيئا  الفوسفا  ةالمواعد الهيتيةجيهية( ................. ط
 .......................................................................................... DNAيسمى االنحياف الهاتج أثهاء نسخ الـ ( ك
 ....................................ة ....................................... ة ..................................... هي  RNAأنواع الـ ( ل
 ...................................االنمساا الذي يهتج عهه أ  ع خاليا تحوي كل مه ا نصف العدد األصلي من الكيموسوما  ( ا
 
 

 :السؤال التاسع
 

 : مع تصحيح الخاطئ منهاالخاطئة  تأمام العبارا(  ) ات الصحيحة و عالمة أما العبار(  ) ضع عالمة : أوالً 
 

  ---------------------------------------------------------. تست لك الطاقة خالل عملية االنتشا  المدعوا)     (  -1
-------------------- . خا جة إلى ة من الخليةتتحكم الهفاذية االختيا ية للغشاء الخلوي في المواد الداخلة ةال)     (  -2
--------------------------------------- . الذيةتيها  الهاقلة تلعب دة ا في الهمل الهشط ةاالنتشا  المدعوا)     (  -3
-------------------------------------------------- . الذهاء الضوئي هي مصد  الغذاء لكل الكائها  الحية)     (  -4
  ----------------------------------------------------------. معظم زمن حياة الخلية في الطو  التم يدي)     (  -5
------------------------------------------------- . كيةموسوا 46تحتوي الخاليا الذشيية الجسدية على )     (  -6
------------------------------------------------- . موسوما  قذل االنمساا المتساةي فمطتتضاعف الكية)     (  -7
-------------------------------. تيتذطان في السهتيةميي DNAالكيةماتيد هو سلسلتين متماثلتين من الـ )     (  -8
------------------------------------------ . هو سكي سداسي مهموص االكسجين DNAالسكي المكون للـ)     (  -6
-----------------------------------------------------------------  .يذوسوما ايوجد في الي rRNAالـ )     (  -11
  ----------------------------------------------------. DNAف الكيموسوما  ما هو اال نسخ للـ عتضا)     (  -11
------------------------------------------------------------------ . كل الخاليا تصهع جميع الذيةتيها )     (  -12
-------------------------------------------------------------------- . هو سلم حلزةني DNAشكل الـ )     (  -13
-------------------------------------------------------------- . لسلة ةاحدة فمطمكون من س RNAالـ )     (  -14
-------------------------------------------------------------- .  RNAال توجد قاعدة الجوانين في الـ )     (  -15
----------------------------------------------------------------- . استمي  تجا ب مهدل عشي سهوا )     (  -16
-------------------------------- . للصفة السائدةهو كان الطياز الجيهي هجين فان الطياز الذي يظ ي  إذا)     (  -17
-------------------------------- . فان الصفة التي تظ ي هي الصفة السائدة yyكان الطياز الجيهي هو  إذا)     (  -18
       فإن تيتيب المواعد فـــــي  AGTAACهو  DNAتيتيب المواعد الهيتيةجيهية في سلسلة من كان  إذا)     (  -16

--------------------------------------------------------- .  TCATTGالمما لة ل ا هو  DNAسلسلة                 
 :     تحمل سلسلة المواعد الهيتيةجيهية التالية DNAالهاتجة عن قطعة  RNAهيتيةجيهية على تسلسل المواعد ال)     (  -21

               ATCCGTC  هو :AUCCGUC  . --------------------------------------------------------------
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 :السؤال العاشر
 

 :ضع دائرة حول رمز أصح بديل. فيما يلي مجموعة من األسئلة كل سؤال متبوع بعدد من البدائل (أ )  
 :يتم تكوين البروتينات في الخلية الحية بواسطة  -1 

 .البالستيدات الخضراء  -د     .      توكندريا المي -جـ.         الرايبوسومات  -ب.           الفجوات الخلوية -أ   
 . وجد في الخلية الحيوانية خالل عملية االنقسام الخلويتوجد في الخلية النباتية وال تإحدى التراكيب التالية  -2

 .خيوط المغزل  -د    .  الغشاء البالزمي  -جـ .    الصفيحة الوسطية  -ب.              السنترومير  - أ
:في الطور  المنصف المتماثلة تتحرك نحو أقطاب متعاكسة في الخلية في االنقسام توموسوماالكر  -3  

.االنفصالي الثاني   -د  .   االنفصالي األول   -جـ.        التمهيدي الثاني -ب.            التمهيدي األول -أ     

      سوية  عدد كروموسومات خلية جسدية فكم يكون. كروموسوم  46إذا كانت خلية جسدية في جسمك تحتوي على  -4

 إلختك التي تصغرك سنًا ؟  
 .كروموسوم  64 -د.       كروموسوم  48 -جـ.      كروموسوم  23  -ب.            كروموسوم  46 - أ
 :يسمى الجزء الذي يربط بين كروماتيدتين باسم  -5

 .المغزل  -السنترويول             د -جـ.           السنترومير  -ب.               السنتروسوم  - أ
   كروموسوم ، فما عدد الكروموسومات الذاتية في الشخص  46إذا كان عدد الكروموسومات الذاتية للشخص السوي  -6

 ؟( البله المغولي ) المصاب بحالة داون     
 .كروموسوم  48 -د  .     كروموسوم  47 -جـ.       كروموسوم  46 -ب.           كروموسوم  45 -أ   
 :تنقسم الخلية األميبية عن طريق االنقسام  -7

 .بالتبرعم  -د      .       اإلختزالي  -غير المباشر           جـ -المباشر                    ب -أ   
 :هوعددها  ،بويضةفكم عدد كروموسومات تلك ال. إذا كان مبيض المرأة ينتج بويضة واحدة  قابلة لإلخصاب  في كل شهر  -8

 .كروموسوم  24 -د    .    كروموسوم  48 -جـ.       كروموسوم  23 -كروموسوم             ب 46 -أ   
:تستلم من الخلية األصلية  تساويكل خلية ناتجة من اإلنقسام الم -9  

.أغلب الكروموسومات  -ب        .                 نسخة من جميع الكروموسومات  -أ     

.جميع الكروموسومات  -د     .                             نصف الكروموسومات  -جـ     

: خالل االنقسام المنصف الخصية في اإلنسان تنتج خلية  -11  

.أربع خاليا ثنائية المجموع الكروموسومي  -ب    .          أربع خاليا أحادية المجموع الكروموسومي   -أ     

.خليتان ثنائية المجموع الكروموسومي  -د.                   أحادية المجموع الكروموسوميخليتان  -جـ     

          تكون  GCCATTGهي  DNAفي إحدى سالسل جزيء الحمض الـ  إذا كان تسلسل القواعد النيتروجينية -11

 :هي في نفس الحامض السلسلة المكملة لها     
 GCCATTC -د         CGGTAAC-جـ           CCCTAAC -ب      GGGTAAG -أ  
 :  RNAوجد في الحمض توال  DNAوجد في الحمض تإحدى المكونات التالية  -12

 السكر الخماسي الرايبوزي -ب           السكر الدي أوكسي الرايبوزي              - أ

 .فات مجموعة الفوس -د           قاعدة اليوراسيل                           -جـ
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فما هي القواعد التي تقابلها على الشريط ؛  DNAعلى شريط الحمض  ATACCGإذا كانت القواعد التالية  -13

mRNA         ؟ 
 UAUCCG -د            TUTGCC -جـ            UAUGGC -ب          TATGCC   -أ   

 

 :ماذا تدعى العملية التي يمثلها الشكل التالي  -14

 
  mRNAنسخ الحمض النووي  -ب                          DNAخ الحمض النووي تناس -أ

 rRNAنسخ الحمض النووي  -د                           tRNAنسخ الحمض النووي  -جـ
 

 : DNAإلى طبيعة بنيان جزيء الحمض النووي .............والعالم ... .................توصل كل من العالم  -15
 .فريدريك ميشر وواطسون   -ب.                               ريك ميشر وكريك فريد - أ

 . جرجور مندل  -د.                                      واطسون وكريك  -جـ
 

 :افحصه جيدًا ثم أجب عن األسئلة التالية. المرسل (   ( mRNAالشكل التالي يمثل جزء من الحمض النووي الـ (  ب) 
     mRNA   ____________________________________________ 

                       A  U  G      C  G  U      G  A  A      U  U  U      U  C  C 
 

 

والتي كونت شريط الحمض   DNAالموجودة في شريط الحمض (  رموز القواعد) أكتب أسماء القواعد النيتروجينية  -1
mRNA        . (( التزم بترتيب تتابع القواعد النيتروجينية).) 

 

      DNA      _________________________________ 
 

 

   تمثل شفرات األحماض األمينية الخاصة لبنـاء البـروتين فــي    mRNAإذا كانت القواعد الموجودة على شريط الحمض  -2

         التـزم بترتيـب تتـابع القواعـد . )) tRNAدة في الحمض النووي الناقـل أكتب رموز القواعد النيتروجينية الموجو . الخلية    

 ((.  mRNAالموجودة على الحمض 
       tRNA      ________________________________________   

 
  نية التي تتطلب تكوين فكم عدد القواعد النيتروجي( حمضًا أمينيًا  17) لو افترضنا أن الخلية تريد بناء بروتين مكون من  -3

 .شفرات خاصة لبناء ذلك البروتين     
................................................................................................................................ 

 
 

 المواعد الهيتيةجيهية
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 :السؤال الحادي عشر
 :ما المقصود بكل من المصطلحات العلمية التالية( 1
       هي مادة كيميائية توجد في نواة الخلية تسجل في ا كل المعلوما  عن الكائن الحي تسم الحمض  :مادة الوراثة -أ

 .ةهو جزء من الكيةموسوا DNAالهوةي اليايذوسي مهزةع االكسجين أة                       
 .اءهي عملية انتمال الصفا  من جيل اال اء الى جيل اال ه :الوراثة -ب
 .العلم الذي يد س كيفية انتمال الصفا  الو اثية من جيل اال اء الى جيل اال هاء: علم الوراثة -ج
 .طولةالعين الةالجلد كلون . هي الصفا  التي تهتمل لال هاء من اال اء :الصفات الوراثية -د
 

 ما الذي يحكم الصفات الوراثية؟( 2
(.االليل ) ا  يسمى الجيها  المتما لة اة ةكل صفة مسؤةل عه ا زةج من الجيه .الجيها   

 

من هو مؤسس علم الوراثة؟( 3  
 .هو العالم الهمساةي جييجو  مهدل

 

 .قارن بين الصفات النقية والهجينة ( 4
.تكون الصفا  نمية اذا كان الجيهين المتما لين المسؤةالن عه ا متماثالن -  

 .غيي متماثلين تكون الصفا  هجيهة اذا كان الجيهان المتما لين -
 

 .قارن بين الصفة  السائدة والصفة المنتحية( 5
.ييمز له  الحيف الكذيي. الصفة السائدة هي التي تظ ي في كل األجيال عهد التزاةج المختلط -  

 .ييمز له  الحيف الصغيي. الصفة المهتحية هي التي تختفي عهد التزاةج المختلط -
 

 .أذكر مبادئ علم الوراثة (6
 .كم الجيها  المتما لة المحمولة على الكيةموسوما  في الصفا  الو اثيةتتح -1
 .يكون تأثيي الجين إما سائدا أة مهتحيا -2
 .تهفصل الجيها  المتما لة عهد انفصال الكيةموسوما  في االنمساا المهصف  -3
 
 .قارن بين الطراز الجيني والطراز الظاهري (7
 يةف تدل على الجيها  المتما لة يستخدا الحيف كذييا للداللة على الجين السائد شفية مكونة من ح: الطياز الجيهي -

 .ةالحيف الصغيي للداللة على الجين المهتحي                      
 (.الشكل أة المظ ي الخا جي) الصفة التي تظ ي في الخا ج : الطياز الظاهيي -
 
 
 ؛ فإذا تزوج رجل عيناه بنّيتين ( e) على اللون األزرق صفة سائدة (  E) تعتبر صـفـة اللّون البني ( 8

 :  أجب عن األسئلة اآلتيةمن إمرأة عيناها زرقاوتين ؛     
 

--------------------------------- مـا الطيز الجيهية المحتملة لصفة لون العيون عهد اليجل ؟  -أ
 ----------------------------------------مـا الطياز الجيهي لصفة لون العيون عهد الميأة ؟  -ب

إذا كانت صفة لون العيهان عهد , مـا الطيز الـجـيـهـيـة المحتملة لـصـفـة لـون العيون عهد أفياد الجيل األةل  -ج
 (استعن  المي عا )  ؟اليجل هجيهة 

  
---------------- ؟ةلون العيون الذهيما نسذة ظ ـو  صفة  -د
-------------- ؟لون العيون الز قاءما نسذة ظ و  صفة  -هـ

 

------------ 

  -------

  -------
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 :  السؤال الثاني عشر

يوضح الـمـخـطـط أدنـاه الـطـرز الـجـيـنـيـة ألبوين أحدهــما يمتلك صفة الشعــر الـمـجـعـد : أوالً 
 :ـب عــن األسئلة اآلتيةأجـ. بصورة هجينة واآلخـر يمتلك الصـفـة نفسها ,  بصورة نـقـيـة

  
.حدد الطرز الجينية المتوقع ظهورها في أفراد الجيل الناتج وذلك بكتابتها في المربعات  -1  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

----------------------------------------- ؟ ومــا نسبته ؟  مــا الطراز الظاهري للجيل الناتج -2
 -------------------------------------ل الناتج ؟ مــا نسبة ظهور صفة الشعر الناعم في الجي -3

     صول على أفراد يحملون صفة مــا الطراز الـجـيـنـي الـذي يمكن أن يكون عند األبوين للح -4

----------------------------------------------------------- ؟ %111بنسبة الناعم الشعر     
 
 

؟كيف تثبت وراثياً أن هذه الصفة نقية أو هجينة طويل الساق؛ ك نبات بازالءأمام: ثانياً   

 :اإلجا ة     
 .نجري تلقيح اختباري بإحداث تزاوج بين الصفة المجهولة و أخرى تحمل الصفة المقابلة المتنحية           

 
 قصير الساق×              طويل الساق                

 اآلباء T            tt ؟               
 
 

            األب

H H  

------ ------ H
 األم

------ ------ h

 :الحالة األولى 
كانت الصفة %  111إذا نتجت أفراد طويلة الساق بنسبة 

 " طويل الساق نقي"المجهولة 
 صير الساقق× طويل الساق نقي 

tt                   TT 
 

t          t          T         T               

 

 :الحالة الثانية 
قصير %  51: طويلة الساق %  51إذا نتجت أفراد بنسبة 

 "طويل الساق هجين" الساق كانت الصفة المجهولة 
 قصير الساق× طويل الساق هجين 

tt                   Tt 
 

t        t          T         t 

T T  

Tt Tt t 

Tt Tt t 

t T  

tt Tt t 

tt Tt t 
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  ذقهه   جل فإذا تزةج ؛  ( B) ودها ــدا ةجـع متهحية أمـااة ـفـص(  b)  الـذقـنفـي  حـفـية ود ـتعتذي صفة ةج :ثالثا  
 : أجـب عــن األسـئـلـة الـتـالـيـة . ةــيــجــه يية   صفة ظمتلك الصفة ال متلكتال  اميأةمن , حفية      

 

 عند المرأة ؟  عدم وجود حفرة بالذقنمــا الطراز الجيني لصفة  -1
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟  عند الرجل حفرة بالذقنمــا الطراز الجيني لصفة وجود  -2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ةجودها عهد أفياد الجيل األةل  أةعـدا حفية  الذقنالـطـيز الجيهية المحتملة لصفة ةجود  حدد -3

 

 

 

 

 

 

 
 أة عدم ا عـهـد أفـياد الـجـيـل األةل ؟ حفية  الذقنهـيية المحتملة لصفة ةجـود مـا الـطـيز الظا -4

---------------------------------------------------------------- : الطياز الظاهيي للجيل األةل          
 

 الجيل األةل ؟ عهد أفياد اعدم حفية في الذقن ة لصفة ةجـود للطيز الظاهيية الهسذة المئويةمـا  -5

 ---------------------------------------------------------------------------: نسذة ظ و  الصفة          
 
 

، ويمتلك شاب صفة مظهرية (h)على عدم بروزها  (H)تعتبر صفة بروز فروة الرأس عند اإلنسان، صفة سائدة  :رابعاً 
فإذا تزوج الشاب من . بصفة هجينةن يمتلكان صفة مظهرية لبروز فروة الرأس ، ألبويبصفة نقيةلبروز فروة الرأس 

 .اجب عن األسئلة اآلتية. صفة مظهرية لبروز فروة الرأس ال تمتلكامرأة 
 :ـ ما الطراز الجيني المتالك فروة الرأس عند1 

 ................................:  أم الشاب -
 ........... : .....................أب الشاب -

 ....................................: ـ ما الطراز الجيني المتالك فروة الرأس عند الشاب2 

 ................................ :ـ ما الطراز الجيني لعدم امتالك فروة الرأس عند الزوجة3 
 ـ مستخدما الجدول المجاور، حّدد الطرز4 

 (.الشاب وزوجته)ين الجينية ألبناء الزوج    
 :ـ ما النسبة المئوية لدى األبناء للصفة المظهرية5

 ................................ :لبروز فروة الرأس -

 ........................... :لعدم بروز فروة الرأس -

 
 

------------ 

  -------

  -------

  

  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ الزةج الشاب  
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 :السؤال الثالث عشر

 ما الممصود  د جة الحيا ة؟ -1
 .هي متوسط الطاقة الحيكية للجزيئا 

 لماذا ال تستخدا الحواس في تعيين د جة حيا ة الجسم؟ -2
 الن ا غيي دقييمة كما أن ا تخدع أحيانا  

 ما إسم األداة التي تستخدا في قياس د جة الحيا ة؟ -3
 الثيمومتي

 ما تأثييا  الحيا ة على المادة؟ -4
 التمدد أة اإلنكماش ( أ

 تغيي حالة المادة ( ب

 كيف تتمد المادة  التسخين؟ -5
     إ تفاع د جة حيا ة المادة تزداد سيعة حيكة الجزيئا  ةتمل قوى التماسك  يه ا فتذتعد عن عهد   

  . عض ا ةتزداد المسافا  الجزيئية اتساعا فيحدث تمدد المادة   
 

 -----------------------------------------------ما المذدأ الذي يموا عليه عمل مماييس الحيا ة ؟ -6

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------. ةضح الممصود  الهمطتين الثا تتين  -7
 
   صو ة شائعة    يوضح المخطط أدناه أنواع مماييس د جة الحيا ة الثالثة اليئيسية ةالمستخدمة   -8

 :  أكمل المخطط  ما يهاسذهعلى المستويين العلمي ةالعملي ؛     

 
 
 
 
 

مقياس كلفن                  
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 :السؤال الرابع عشر
 

 :حدد الطريقة التي تنتقل بها الطاقة الحرارية في الحاالت التالية وذلك بكتابتها بين القوسين  -أ
 ( --------------------------------.                                                   ) المكيف  تذييد هـواء الغيفة  إستخداا -1
 ( -------------------------------- .                                                    )ةصول حيا ة الشمس إلى األ ض   -2
 ( -------------------------------- .  )عيد من قضيب معدني عهد تسخيهه إنص ا  الشمع الموضوع على الطيف الذ  -3
 
 

 :بطريقة تستخدم لمنع انتقال الحرارةماذا  - ب
------------------------------------------- : التوصـيل -1
 -------------------------------------------: الــحــمـل -2

------------------------------------------- : اإلشعــاع -3
 

 

     حول درجة الحرارة من , س  15ْوضع زيـت فـي الــثـالجة فـنـقــصـت درجـة حـرارتـه حتى  -ج
 .كلفن الفهرنهيتي ومقياس  السيليزي إلى المقياس المقياس     

 :الف ين يتي الممياس :ممياس كلفن

     تبلغ دــة المحرق في الشتاء الماضي قمدينأعلنت نشرة األرصاد الجوية أن درجة الحرارة في  -د
 .والفهرنهيتي  إحسب درجة الحرارة على المقياس السيليزي ,  ق على  المقياس المطل   293ْ 

 :السيليزي الممياس :الف ين يتي الممياس

   ار على ماهو مقدار درجة الحر.  ف  114ْرارة فــي مختبر المدرسة الـحـ ت درجــةإذا كــان -هـ     

 ؟ السيليزي ومقياس كلفن  المقياس         
 :السيليزي الممياس :ممياس كلفن

 
 إنتهت األسئلة

 مع تمنياتي لكم بالتوفي  والتفوق
 


