
  

   

 

3ة 1 صفحــــغ   

 

よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم かُ الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ か يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ か اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ かيعُ 

 
 
 

 

ُل:  التمよين اأو 

ٙاػ الت   حيحغ غ ال劇  ـــــــــغ الخاطئغ تنفي اإجابـــــــاإجاب العلږ أڗ   اليغ الجواب أڣ اأجوبغ اموافقغ معاخت祈 للعبا
ب〉اڋفي نفس الس    

مط س الن  ــــــــــــــــها تخضع لنفغ فإن  اػ الحي  ــــــــعـ الكائنڢ مهما تنو  ـــــــــــــــغ أن  غ للكائناػ الحي  غ ڣحٖع بنيوي  الخلي   (ت
 البنيوڬ:

اثيغ -أ بغشا╋ هيولي يحيط بهيولګ تسبح فيها امادع الٙو  

واعبغشا╋ هيولي يحيط بهيولګ تسبح فيها الن   -ب  

ڣم حلقيب-جـ ٚڣمٛو غشا╋ هيولي يحيط بهيولګ يسبح فيها ك  

:ـــــــــبواع 季 الكائناػ حقيقياػ الن  تتمي  (2  

اثيغبغاف نوڣڬ يحيط باماد   -أ ع الٙو  

انعاػعضي   -ب ٜڬ ڣالص  ٚك ٚا╋ب اػ كالجسيږ ام الخض  

ٖ   ها كائناػ حي  أن   -جـ دع الخايابغ متع  

من: بغي  ڗ الص   يتكو  (3  

واعباػ الن  ڣهيستوناػ عنٖ بٖائي   ذADمن  -أ  

بواعاػ الن  فقط عنٖ حقيقي   ذADمن  -ب  

واعباػ الن  ڣ هيستوناػ عنٖ حقيقي   ذADمن  -جـ  

む-  منADواعبفقط عنٖ بٖائياػ الن   ذ  

ع البيولوجي عب祈:نو  امنصڀ في الت   اانقساميساهږ (4  

ٚحلغ اإستوائيغ  -أ ب l اافت祈اځ العشوائي للصبغياػ في ام  

ٚحلغ  اافت祈اځ العشوائي للصبغياػ -ب ب ll ااستوائيغام  

ٚحلغ للصبغياػ  اافت祈اځ العشوائي جـ ب lاانفصاليغفي ام  

む- ╋اػببغي  للص   العشوائي  االتقا  

ٛڣت(5 ٙڣجينيغ : ت5نانومت祈 ، ڣ تحتوڬ علګ  8بتيبلغ طولها  ذADغ في قطعغ يعٖد القواعٖ اآ ٙابطغ هيٖ  

  ح ج Gج  تتڣ   ض ج Aج   9  -أ

 ُむة: اماかُالعل．م الطبيعي
انياختبار الفصل  ع 2き :ست．ُ・ام  الث 

 22ة3/2ة/3تاريみ: التُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا 2ة: ةامد 
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3ة 2 صفحــــغ   

 

ح ج Gج  9ڣ   ض ج Aج   تت -ب  

  ح ج Gج  ةتڣ   ض ج Aج   8 -جـ

む-ج   ةتA ج  8ڣ   ض جG ح ج  

اإلقاٍ :(6  

٘   االتقا╋هو  -أ ٚي  العشوائي لأمشاه ال غببغي  الص   يغغ الص    ڣاأنثويغ أحاديغغ ك  

غبثنائي  غ بغ( ٗاػ صيغغ صبغي  حغ )مخص  ڬ للحصوڋ علګ بويضغ ملق  ي〉د    -ب  

ٚڬ   اتحاد -جـ     حغبملق  للحصوڋ علګ بويضغ  مع مشيٌ أنثوڬ   مشيٌ ٗك  

ٜيئغ اڋ ( 7 ٛڣتيغ حين  24مكونغ من  ذADفي قطعغ من ج ، يكوڗ عٖد  ض + G : A+حج  4بتقاعٖع ′
 القواعٖ : 

 =T =A تڣ  =C=G 8ـ =5T =Aڣ =C=G ث  -أ
 =T =A 8ڣ  =C=G تـ T =A=7   ڣ C=G=5 -ب
 : ذADغ للتعطي اإماهغ الكلي   (8
ٙبعغ أنواع من النيكليوتيٖاػ -أ  يـــــــــٖع اأدنيڗ ، نيكليوتيــــــــــــــ: نيكليوتيأ  ٖع العوانيڗــــــــــــكليوتين ، نيٖع السيتٛو
  ڣ نيكليوتيٖع الغوانيڗ ب 

ٛڣتيغ  -ب ٙبع قواعٖ ′ يڊ ـــــــــــــــــ، حمA،T،C،Gأ ي منقوص اأكسجيڗ ـــــــــــــٚ خماســـــڣ سك H3PO4ض الفوسفٙو

4O10H5Cب 
 

اني:  التمよين الثُ 

اثي  ــــــــــــــــــــــــــتنتقل امعلوم ٖڣف أڬ خلل في ـــــــــــــمغ، لكن حٖ منظ  ـــــــــغ عب祈 اأجياڋ بفضل ′لياػ بيولوجيغ جاػ الٙو
  ـــــــــــه

ٚاباػ عٖيٖع، نٖٝٙ فيما ي٘ا الن  ل٘لڊبأحٖ اأمثلغ  أتيظام ي〉دڬ 〈لګ اضط  

ُل:  الجزء اأوُ 

ٛمغ داڣڗ  ـــــــــــفسي  غ ڣالن  ـــــــاػ الجسٖي  ــــــــــفن الص   ـــــــغ مــــــــــــغ هي مجموعأڣ امنغولي   متا اتجغ عن مشكلغ أثنا╋ غ الن  ــ
ٚاٝ عنٖ أحٖ اأبويتشك   ٛمغــــــــل اأع  ح خاصـــــــــــغ( بمامداڣڗ )امنغولي   ن، يتمي季 امصابوڗ بمتا

 
ما  ڣغالباغ ــــــــــــ

ٙج ڀ عقلي  ن تخل  ـــــــــــــــيعانوڗ م ٚفغ أسباب هغ معي  ـــــــــــــبٖ ٛمغ تقت祈ٍ عليڊ الوثيقغ )ــــــــــــنغ، مع حين:( ت٘ه امتا  

ٛمغ داڣڗبـ يمثل الش   ع لطفل مصاب بمتا كل )أ( صٙو  

  
ٛمغ غ جسمي  لخلي   وڣڬ  كل )ب( الطابع الن  ل الش  ـ يمث   داڣڗبغ لشخص مصاب بمتا
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3ة 3 صفحــــغ   

 

 
 الشكل )ب( 

 
 الشكل )أ( 

 
(:تباستغاڋ نتائٌ الوثيقغ )  

ٖ    (ت ٛمغ داڣڗب غ للش  غ الجسمي  غ للخلي  بغي  يغغ الص   د الص   ح خص امصاب بمتا  

ٚضي   (2 ٛمغ داڣڗبغ تفس   اقت祈ٍ ف ٚ بها سبظ متا  
 

اني:  الجزء الثُ 

  ٚ ٛمغ داڣڗ الخلل امسب  ف علګ للتع ٜيٖ فٚص اإصابغ بها نقت祈ٍ عليڊ الوثيقغ العوامل ال   ڣبعضظ متا تي ت
  حين:( 2)

  
 戟ٛمغ  وڣڬ  ابع الن  ( الط  تكل )ح الش  ـ يو ٚد جٖيٖ مصاب بمتا داڣڗبلبويضغ ينتٌ عن 〈لقاحها ف  

  
 戟2كل )ح الش  ـ يو  

 戟ٙسږ تخطيطي يو امنصڀب اانقسامبغياػ أثنا╋ ٘ٗڣ في سلوك الص   ح الش  (   

  
 戟ٛمغ داڣڗ من أم  3كل )ح الش  ـ يو اأعماٙبهاػ مختلفغ ( 〈حصائياػ لنسبغ اأطفاڋ امصابيڗ بمتا  

(3الشكل )  
( 2الشكل )  

 
( 1الشكل )  

 
ٛمغ  ٚ فس   ( 2باستغاڋ أشكاڋ الوثيقغ ) (ت ٚضي   ثږ   داڣڗ سبظ ظهٙو متا امقت祈حغباتڊ ٙاقظ ف  

ُ:الثثُ الالجزء 

  
ٚسږ تخطيطي  مث  ٚاحل تشك   ل ب ٛمغ داڣڗ )نكتفي بتمثيل صيغغ تي ت〉د   ل البويضغ ال  م ڬ 〈لګ ظهٙو متا

ٚع  صبغي    ( ب2n=4ع مختص
 

．فيق للجميع                                                                                                                                                                                                                        ُ  بالت 

(1الوثيقة )  

( 2الوثيقة )  
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