
 

 االضه:               لدوام الظهر االمتحان الفصلي األول                                                                                                            

 دزد٘, املدٗ :ضاع٘ ّىضف 300الدزد٘: العلـــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                                               
 التازٓخ: (                    9191 – 9102الثاني الثانوي العلني )                                                                                                              

 درجة( 011) أجب عً األسئلة اآلتية:

 درجة( 01) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:
       .  األىظٔه املطؤّل عً فم حلصى٘ الـDNA: 

 أ ٍٔللاش ب بْملرياش RNA ج بْملرياش DNA د تقدو خطأكل ما 

       . حتسز الضبٔغٔات إىل صبغٔات حيدخ يف الدّز: 

 أ البٔين ب الطلٔعٕ ج االضتْائٕ د اهلذسٗ

       .  أحد أدّاز الطْز البٔين حيدخ فُٔ تطاعف الـDNA: 

M د G2 ج S ب G1 أ 

       .  ٗلرتكٔب الربّىنيأدصاء مً املْزث٘ عري مسمص: 

 أ اىرتّىات ب اكطْىات ج زّامص د غٔفسات

       . تطنٙ غدٗ اىعلاع االغع٘ الطْئٔ٘ حني ّزّد حصم٘ مً األغع٘ الطْئٔ٘ علٙ ضطح الفلص: 

 أ اللٌْ ب الربٓق ج التألق د امللطس

 درجة( 01). تحاثات , وعدد شروط تشكلهاعّرف املس ثاىيـــًا:

 

 

 

 

 

 
 درجة( 01) :اكتب املصطلح العلمي املوافق لكل من العبارات األتية ثالجـــًا:

 . ٘ٔ ْٔط احلسك ستبط مع اخل ٕ حٔحٓ  ٖ للضبغ ٙ اجلصء املسكص ٘ تتذنع عل ٔٔي ّت ٘ بس  .بٔي

 .   ٌْفقداٌ الطْق اخلػبٔ٘ لعيضسٖ األكطذني ّاهلٔدزّدني ّبقاء اللسب. 

 .    ٗمقاّم٘ الفلص للخدش أّ القطع بأداٗ حاد. 

 . ٔ٘أثياء اىقطاو اخلل ٗ ْا ً تظَس يف الي ْٓ ٘ للتل ٘ قابل ٘ ذات أغلال خمتلف ْٓ  .تساكٔب عض

ً أفري و : ً خالل التجربة كيف أثبت كل م ي ال ماكليود و م ٌ املادة الوراثيةٍ   درجة( 03)وليست الربوتني ؟ مع التفسري.   DNAـ مكارتي أ



 

ً ثه أجب عً األسئلة التالية :     درجة( 03)اىظر إىل الشكل اجملاور بتنع
.  أٖ مسحل٘ ميجل الػلل مً مساحل تسكٔب الربّتني, ّأًٓ تته ٍرِ املسحل٘ ؟ 

 

.  ّ اكتب املطنٙ املياضب للل ميَا  اىقل األزقاو املْضح٘ علٙ الػلل. 
  

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

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

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

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

.  ـأًٓ ٓتجبت ال RNA ُزامص البدء؟ ما ّ ؟مسضال بعد أٌ ٓته ىطخ ٍْ 

 درجة( 01) :يأتي تفسريًا علنيًا لكل مما أعط 

 . ال ٓعد اليفط فلصًا. 

 . ٕتطاّل املغصل يف الدّز الجالح مً االىقطاو اخلٔط 

 . ٓته تسكٔب الربّتني يف ىْاٗ اخللٔ٘ ال. 

 .  احلنْض اليّْٓ٘ خبْاص محطٔ٘متتاش. 

 درجة( 03) :قارٌ بني االىقساو امليصف األول واالىقساو امليصف الجاىي مً حيح 

  االىقساو امليصف األول الجاىياالىقساو امليصف 

 املراحل  

 الوظيفة  

 حادثة العبور  
 درجة( 03) :الشيفرات الوراثية التالية على الرتتيب  DNAـ إذا كاٌ لدييا يف مورثة ما على ال 

TAC – TGT – GAT – ATC- ATT 
      . ـاكتب اليللْٔتٔدات املقابل٘ هلا علٙ ضلطل٘ الDNA  ) ٘ٔاملتنن٘ ) حطب قاعدٗ تقابل األضظ األشّت. 

      . ـزّتب السّامص يف ضلطل٘ ال mRNA. 

      .  ٘ٔاملتػلل٘ يف ضلطل٘ الببتٔد الياجت٘ , مع التفطري ؟كه عدد احلنْض األمٔي 
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