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 1  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 

 

طلبة الصف الثاني عشرأسئلة تدريبية لقادة المستقبل   

3102/  3102العام الدراسي  لثالفصل الدراسي الثا العلميالقسم  األحياء مادة  

  

 :األول  التدريب

 :خطًا تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي  ضع: أواًل 

 :قدم مندل ،  إليضاح كيف يمكن لسمات أن تختفي ثم تعود لتظهر من جيل إلى جيل ، وفق نمط معين - 1
 فقط أن الجيل الثاني سينتج أزهار حمراء - قانون الطرز الجينية      -     قانون االنعزال - قانون التوزيع الحر          -

 :يكون احتمال ظهورها  0033فردًا من أصل  033إن السمة التي تظهر في  -2
- 0.00 - 02.0 - 0200 - 02.0 

 :عن طريق  نقيةتمكن مندل من اختيار نباتات أبوية ذات سمات  - 3
                  متوك األزهارإزالة  - إزالة مياسم النبات           - تلقيح خلطي يدوي             - تلقيح ذاتي          -

 :أي من التراكيب الجينية التالية أكثر إنتاجا للصفة السائدة  -4
- aabb - AaBb - AaBB - AABB 

 : طبيعيالطراز الجيني الصحيح لمشيج  -5
- TT - Tr - Rr  - rr 

 :التزاوج الذي يتم فيه تعقب صفتين هو  -6
           التزاوج ثنائي التهجين -           التزاوج أحادي التهجين -        خلطي التلقيح ال -          االختباريتلقيح ال -

 : لسمة سائدة مجهولة هو الجيني لتحديد الطرازالفرد الذي يستخدم في إجراء التلقيح االختباري  -7
- RR - rr - RW - Rr 

لية ، نباتين من نفس النوع أحدهما ذو أزهار صفراء و اآلخر ذو أزهار حمراء فكانت جميع النباتات الناتجة عند زراعة البذور ذات أزهار برتقا بين تم تزاوج -8
 :الطراز الجيني المحتمل لألبناء هو 

- RR - RW - WW - rr 

 ؟ bb ×Bb : المتوقعة ، التي تنتج عند تزاوج أحادي التهجين  ةما نسبة الطرز المظهري -9
- 1:3:1                 - 1:.:1 - 1:. - 1:1 



محمد بن راشد آل مكتوم.. التدريب يفتح عينيك على نقاط الضعف ، ويعطيك ثقة في نفسك ، ويجعلك أقرب لتحقيق النصر  

 www.moe.gov.aeمحفوظة لوزارة التربية والتعليم ،  ©حقوق النشر                               

 

 2  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 : أجب عن األسئلة التالية  (أ )  : ثانيًا

 وضح العالقة بين الصفة والسمة ؟ -03
........................................................................................................................................................ 

 ما الفرق بين الجين واألليل ؟  -00
 

........................................................................................................................................................ 

 

 (.  g) على أليل لون القرن األصفر  سائد(  G) في نبات البازالء ، أليل لون القرن األخضر( ب ) 
 :على مربع بانيت المجاور  أجب عن األسئلة التالية ، معتمدًا  

:  بنسبة ةأبناء ذات طراز جينيبانيت سينتجان على األرجح مربع إن األبوين الظاهرين في  -21     
...................................................................................................................................... 

 . األخضر ع بانيت ، الطرز الجينية لنباتات هجينة لسمة لون القرنفي مرب..... .............والفرد رقم (  1 )الفرد رقم سيظهر  -21     
سيكون  ( 1 )الفرد رقم  علىإن الطراز المظهري للنبات الذي سيظهر  -21     

........................................................................................................................................ 
 ........................................إن الطراز الجيني لكال األبوين الظاهرين في مربع بانيت هو  -21     
  ............................... والمتنحية هي ........................ لها سمتان وراثيتان السائدة هيوشكل القرن هي الصفة الوراثية إذا كانت  -21     

 

 : الثاني التدريب

 :ضع خطًا تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي : أواًل 

 :المصاب بضرر بواسطة  DNAإصالح جزئ يتم  -07
 أنزيمات - رايبوسومات                 - بيورينات                - نيوكليوتيدات               -

 : بواسطة انزيم DNAتنفصل سلسلتا  -08
 DNA ربط - RNA بلمرة - الهليكيز             - DNA بلمرة -

 : تجاربهما استنتج هيرشي وتشيس من -09
 هو المادة الوراثية في الفيروسات DNA - البروتين هو المادة الوراثية في الفيروسات             -

- DNA         المادة الوراثية يمكنها أن تنتقل من خلية إلى أخرى - مسؤول عن التحول في البكتيريا 

 :هي  DNAمن  واحدة الرابطة التي تربط النيوكليوتيدات المكونة لسلسلة -03
 هيدروجينية - ببتيدية                    -                  أيونية - تساهمية                 -

 :البيورينات والبيريميدينات هي  -00
 DNAلمجموعة الفوسفاتية في سلسلة ل بديلةجزيئات  - قواعد موجودة في األحماض األمينية      -

 النووية األحماضقواعد موجودة في نيوكليوتيدات  - ألنواع معينة من البروتينات         أسماء -

g G  

2 1 G 

4 3 g 
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 :هما  DNAتحديد تركيب  لهما العالمان اللذان ينسب -00

 مندل وجريفيت - هيرشي وتشيس           - واتسون وكريك         - آفري وشارجاف       -

00- TAAC:ATTG  : 
- CAGG:GTCC                            - TTTG:AAAT - AGAT:TCGG                            - TGCG:CGAA 

 : أخرىخلية حية إلى ميتة يطلق على انتقال المادة الوراثية من خلية  -02
 الطفرة - التحول                     - االنتقال الوراثي - العبور                  -

 : أثناء النسخ -02
 تتم الترجمة  - RNAينتج  -                          DNAتتم مضاعفة  -               تتكون البروتينات -

 : تسمى mRNAمعلومات توجد في  بناء علىعديد الببتيد  إنتاجعملية  -06
 صنع الدهون - النسخ                - الترجمة                 - الشيفرة الوراثية              -

 : الحمض األميني األول في كل سلسلة عديد ببتيد يتم تكوينها هو  -07
 فالين       -هستيدين                     -                           سيرين -                     مثيونين -

 

    :أكمل جدول المقارنة التالي  -22 : ثانيًا

 DNA RNA وجه المقارنة

   نوع السكر

المكونةالنيتروجينية  القواعد    

 mRNA tRNA وجه المقارنة

(الوصف ) الشكل     

   الوظيفة

 

 



محمد بن راشد آل مكتوم.. التدريب يفتح عينيك على نقاط الضعف ، ويعطيك ثقة في نفسك ، ويجعلك أقرب لتحقيق النصر  

 www.moe.gov.aeمحفوظة لوزارة التربية والتعليم ،  ©حقوق النشر                               

 

 4  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 :        DNAتمثل الرموز التالية تتابع النيوكليوتيدات في قطعة من : ثالثًا 

 

 

      

                .عن نسخها الناتجة  mRNA سلسلة اكتب -09      

............................................................................................................................... 

  .للحمض األميني سيرين  الناقل tRNA لـ الكودون المضادحدد  -03     

............................................................................................................................... 

 .هذه  mRNA اكتب مكونات عديد الببتيد الناتج عن عملية ترجمة -00     

................................................................................................................. 
 

 :جب عن األسئلة التالية أ: رابعًا 

 ما أهمية معرفة التتابع الكامل للجينوم البشري؟  -00
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 لهذا النبات ؟  DNAالموجودة في  Gفما النسبة المئوية للجوانين % 02لنبات  DNAفي جزيء  Tإذا كانت نسبة الثايمين  -00
............................................................................................................................................................... 

 

 : الثالث  التدريب
 :ضع خطًا تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي : أواًل      

 : نهأيورث على  نزف الدممرض  -02
 أليالت متعددة - سمة متأثرة بالجنس - بالجنسسمة مرتبطة  - سيادة غير تامة -

 : Yو Xيسمى الكروموسومين  -02
 متطابقينكروموسومين  - طرازين شكليين - كروموسومين جنسيين - كروموسومين جسميين -

 ؟  يعتبر من الصفات الوراثية المركبة التاليأُي من  - 06
 لون العينين - مرض نزف الدم - فصيلة الدم -  لون البشرة  -

 

C G T A A T T C C G G C 

 الحمض االميني الكودون

CCA برولين 

UCG سيرين 

AUG مثيونين 

GAG جلوتاميك 
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 5  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 
 :فإن الطراز الجيني لفصيلة دم األب هو ( AB) إذا علمت أن فصيلة دم األم  AB )  ) %25,A ) ) %25,B ) )%50كانت فصائل دم عائلة كاآلتي  - 07

- IB i - IA i - IA IB - IB IB 

 
 :تنفصل عن كروموسومها وتلتصق بكروموسوم غير متماثل  DNAتسمى الطفرة التي تسببها قطعة من الـ  -08

 مضاعفة - انقالب - انتقال - حذف -

 
 :إذا كانت صفة معينة مرتبطة بالجنس ومتنحية ، فإنها  -09

 تظهر لدى اإلناث فقط - تكون أكثر شيوعًا عند الذكور -

 تكون أقل انتشارًا عند الذكور - ال يمكن أن تظهر لدى اإلناث أبدًا -

 
 ما التركيب الكروموسومي للشخص المصاب بمتالزمة داون ؟ -23

- 11  +XY - 11  +XY - 11  +XX - 11  +XXY 

 
 فكم تكون نسبة اإلناث في األبناء التي يتوقع أن يكون أفرادها عيونها بيضاء ؟  . إذا أجري تزاوج بين ذبابة فاكهة أنثى عيونها بيضاء ، وذكر عيونه حمراء  -20

- 0% - 11  %                      - 10% - 51 % 

 ؟ جينيةطفرة أي من التالي تمثل  -20
 االستبدال  -                 عدم االنفصال -                        االنقالب                           -               االنتقال  -

 ؟  للمرض ، أُي فرد يجب أن يكون حاماًلمرتبطة بالجنس و متنحية والذي يعبر عن سمةفي سجل النسب التالي  -20
 
 
 
 

        

 1+  2 - فقط 1 - فقط 1 - فقط 2 -
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 6  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 أليل الصلع(   B) بأن علمًا.  Aabbتزوجت امرأة صلعاء مصابة بالتليف الحوصلي من رجل شعره عادي وغير مصاب بالتليف الحوصلي وتركيبه الجيني :  ثانيًا

 ،(b  )أليل الشعر العادي و (a ) أليل اإلصابة بالتليف الحوصلي (A   ) مصاب بالتليف الحوصلي الأليل غير. 

 .مربع بانيت في وضح إجابتك  -22
 

 

 ؟ الطراز المظهري لألبناء إن كانوا ذكورًاما  -22
...........................................................................................................................................................

.... 

 :جب عن األسئلة التالية أ: ثالثًا 

 .  رسم خريطة الكرموسوماستخدم البيانات في الجدول التالي لتحديد  -26
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 لفرق بين الصفات المتعددة األليالت والصفات المتعددة الجينات ؟ مع ذكر األمثلة   ا ما -27
....................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................  

  ♂ 

♀ 

  aB 

 نسبة العبور الجينات

 % 10 وجود شعيرات على األرجل الخلفية واألجنحة القصيرة

 % 34 الخلفيةاللون األسود للجسم ووجود شعيرات على األرجل 

 % 44 اللون األسود للجسم واألجنحة القصيرة
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 7  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 : ب األولالتدري إجابة

  :ضع خطًا تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما يلي : أواًل 

   AABB             2-  Tr- 2        تلقيح ذاتي   -0           3.02  - 0            االنعزال -0
            rr                8-  RW                    9 -1:0  - 7             التزاوج ثنائي التهجين -6 

             
                                                               

  : أجب عن األسئلة التالية (أ )  : ثانيًا

 

 . الصفة مظهر قابل للتوريث ولكل صفة سمتان أو أكثر ، والسمة شكل من أشكال الصفة -03
 . شكال المحتملة الكرموسوم تتحكم في سمة وراثية محددة ، واألليل شكل بديل من األ DNAالجين قطعة من -00

 

 ( ب ) 

00-  0  :0  :0                                                           
                                                      (  0) الفرد رقم  -00
                                                         .القرن األصفر  -02
02- Gg                                                                     
            .الصفة القرن المنتفخ والمتنحية هي القرن المتخّصر  -ـ06

 

 :إجابة التدريب الثاني 

  :الذي يلي كل فقرة مما يلي ضع خطًا تحت البديل الصحيح : أواًل 

         هو المادة الوراثية في الفيروسات DNA -11 الهليكيز             -12 أنزيمات -17

 واتسون وكريك         -22   النووية   األحماضقواعد موجودة في نيوكليوتيدات  -21 تساهمية -22

23- CAGG:GTCC            24-       ينتج -25 التحول RNA       06-        الترجمة 

    مثيونين                                                     -07
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 2  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

    :أكمل جدول المقارنة التالي  -22 : ثانيًا

 DNA RNA وجه المقارنة

 رايبوز قوص األكسجيننرايبوز م نوع السكر

 القواعد النيتروجينية المكونة
والجوانين والسايتوسيناألدنين والثايمين   

. ATCGأو 

 األدنين واليوراسيل والجوانين والسايتوسين

 .AUCG أو 

 mRNA tRNA وجه المقارنة

(الوصف )  الشكل  أو شكل ورقة البرسيم تركيب ثنائي البعد سلسلة مستقيمة نسبيًا 

 الوظيفة
ينقل التعليمات من جين معين لبناء 

 بروتين معين

األمينية الى الرايبوسوم لبناء ينقل األحماض 

 البروتين

 

 :  DNAتمثل الرموز التالية تتابع النيوكليوتيدات في قطعة من : ثالثًا 

09-    AUG CCA GAG UCG     
 
 03-     AGC              

 
   .مثيونين  -برولين  -جلوتاميك   -سيرين    -00 

                                
 

  :جب عن األسئلة التالية أ: رابعًا       

 . والوقاية منها  الختالالت الوراثية والسرطان واألمراض المعديةالتتابع الكامل للجينوم البشري يسهم في المستقبل في تشخيص ومعالجة ا -00
00-  02% 
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 1  العلميالقسم األحياء مادة 
 

 

 : ثلإجابة التدريب الثا

  :يلي ضع خطًا تحت البديل الصحيح الذي يلي كل فقرة مما : أواًل      

تكون أكثر شيوعًا عند  - 09             انتقال -08        -07      لون البشرة  -06          كروموسومين جنسيين  -02        بالجنسسمة مرتبطة  -02
    XY+  22 -23                    الذكور

       فقط 0 -20            االستبدال     -  20            3% -20
 

 

 : ثانيًا 

11-  

             

 . ذكر مصاب بالمرض وأصلع ، ذكر أصلع غير مصاب بالمرض -22

 

  :جب عن األسئلة التالية أ: ثالثًا 

26-   
       اللون األسود للجسم واألجنحة القصيرة 11 

    اللون األسود للجسم ووجود شعيرات على األرجل الخلفية 11

 وجود شعيرات على األرجل الخلفية واألجنحة القصيرة  20

 .الصفات المتعددة األليالت وهي الجينات ذات الثالثة أليالت أو أكثر مثل فصائل الدم  -27
  . مثل لون الجلد ، الصفات المتعددة الجينات وهي صفات تتأثر بجينات متعددة وتعتمد السمة على عدد الجينات السائدة بغض النظر عن نوعها 

 

ab Ab  

aaBb AaBb aB 


