
 

 االسم:                     املذاكرة التحريرية الثانية الدوام الصباحي                                                                                                              

   الشعبة:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  الدرجة :                         (    2018– 2017ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 (ةدرج 50)                                                                                                                                                                :السؤال اآلتيأجب عن  السؤال األول:
 .ما بنية )تركيب( الفريوسات؟ اعِط مثااًل عنها 

 رجة(د60)                                                                                                                                        :يأتيمما لكّل علميًا  تفسريًا اعط السؤال الثاني:
 .عدم وجود لقاح دائم لإلنفلونزا حتى اآلن. 

 .اهلجني حيدث العبور عند انثى ذبابة اخلل اهلجينة , وال حيدث عند الذكر. 

 .نات ال خلويةتعد الفريوسات كائ. 

 درجة( 50)                                                                                                                                                            : السؤال اآلتيأجب عن  السؤال الثالث:
 فقط من مميزات األوراق النباتية املصابة بالفريوسات. اذكر اثنتني 

 درجة( 100)                                                                                                                                              :حل املسألة الوراثية اآلتية السؤال الرابع:
 أجري التهجني بني ساللتني صافيتني من نبات البازالء 

 (  R ) وملساء(   Y) األوىل : صفراء البذور

   ( r ) وجمعدة(  y ) خضراء البذور  :والثانية

 املطلوب: , فكانت مجيع بذور اجليل األول الناجتة ملساء وصفراء

 ..ما منط هذه اهلجونة الثنائية 

 . لآلباء وألفراد اجليل األول.ما األمناط الوراثية 

 . ما األمناط الوراثية والظاهرية ألفراد اجليل الثاني 

 الناجتة عن التزاوج بني أفراد اجليل األول.     

 .   . فسر ظهور سالالت جديدة يف اجليل الثاني 

 درجة( 20)                   :السؤال اآلتيأجب عن  السؤال اخلامس:
  ,ما سبب اختالف لون العيون عند اإلنسان 

 و كيف تفّسر ظهور اللون البين للعيون 

 .و كذلك اللون األزرق

 انقل األرقام على الشكل إىل ورقة إجابتك  السؤال السادس:
 درجة( 20)                                                                                                                                  :و ضع عليها املسميات املناسبة                                       
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 االسم:                     املذاكرة التحريرية الثانية الدوام الصباحي                                                                                                              

   الشعبة:املادة : علــــــــــــــــــوم                                                                                                                                                                                        
  الدرجة :  (                           2018– 2017ي )ـالثانوي العلم الثاني                                                                                                                      

 درجة( 50)                                                                                                                                                               : السؤال اآلتيأجب عن  السؤال األول:
 .ما هي أشباه الفريوسات؟ اعِط مثااًل عنها 

 رجة(د60)                                                                                                                                        :يأتيمما لكّل علميًا  تفسريًا اعط السؤال الثاني:
 .تعد الفريوسات ذات تطّفل داخلي إجباري. 

 .عدم وجود فئران صفراء صافية حية. 

 .عرضة لإلصابة بالطفران الفريوسات أكثر الكائنات . 

 درجة( 50)                                                                                                                                                            : السؤال اآلتيأجب عن  السؤال الثالث:
  الفريوسات على اخلاليا نتائج تطفلاذكر اثنتني فقط من. 

 درجة( 100)                                                                                                                                              :حل املسألة الوراثية اآلتية السؤال الرابع:
 أجري التهجني بني ساللتني صافيتني من القمح  

 ( L( متأخرة النضج )  mوافرة احملصول )  :األوىل

 ( l( مبكرة النضج )  Mقليلة احملصول )  :والثانية

 :واملطلوب, متأخرة النضجفكانت نباتات اجليل األول قليلة احملصول 

 .ما هو منط هذه اهلجونة الثنائية ؟ 

 . ما هما النمطان الوراثيان للنباتني األصليني ) األبوين ( ؟ 

 .ما هو النمط الوراثي للجيل األول واألعراس اليت ينتجها ؟ 

 .ما النمط الظاهري لنباتات اجليل الثاني ؟ 

 . إذا كانت الصفتان املرغوبتان هما 

 الوفرة يف اإلنتاج والتبكري يف النضج , 

 اتات يف اجليل الثاني , فهل تظهر مثل هذه النب

  وما هي نسبتها , وما منطها الوراثي

 درجة( 20)                      : السؤال اآلتيأجب عن  السؤال اخلامس:
  ,ما سبب ظهور مرض فقر الدم املنجلي 

 اذكر األمناط الظاهرية الثالث و الوراثية املقابلة هلا 

 .لكل من الشخص العادي و الناقل و املصاب

 انقل األرقام على الشكل إىل ورقة إجابتك  السؤال السادس:
 درجة( 20)                                                                                                                                        :و ضع عليها املسميات املناسبة                                       
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