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 اجليهــــــــومحبث 
 تٛدد ايؿبغٝات يف ٣ْٛ اشبالٜا ٚاملٛزثات ضبُٛي١ ع٢ً ايؿبغٝات.  ج(    أٜٔ تتٛضع نٌ َٔ ايصبػٝات ٚاملٛزثات؟ (1س

 ايهْٛدز١ٜ ٚازبطُٝات ايؿاْع١. ٝات اهلٝٛىل َجٌ: ازبطُٝات كيف بعض ع ج(              خازز ايٓٛا٠؟ DNAأٜٔ تتٛضع ايـ  (2س

 أدصا٤ غري َٛزث١ٝ )غري َػؿس٠( أٜٔ تتٛضع؟ َٚا دٚزٖا؟  DNAٜتطُٔ غسٜط ايـ  (3س

 تتٛقع بني املٛزثات أٟ ٖٞ املطافات بني املٛزثات. دٚزٖا:  ج(

 متاضو ايؿبغٝات.  2)تفعٌٝ املٛزثات أٚ نعُٗا ٚتط٢ُ املعصشات.  1)   

ٛٓز ا ْااٛا .    3)     طٛهلااا يف َسسًاا١ َبهااس٠ َاأ تٓاااَٞ بعااض ايطااسطاْات  ااا  عًااٗا ٚا ااات       ( ٜااتغ  4دٚزٖااا أضاضااٞ يف ت اا

 )َؤغسات( َفٝد٠ يف ايهػف املبهس عٔ ايطسطإ.       

 يًُطاؾات بني املٛزثات دٚز يف ايهػـ املبّهس عٔ ايطسطإ.  :ؾّطس (4س

 بطبب تغٝٓس طٛهلا يف َسس١ً َبهس٠ َٔ تٓاَٞ بعض ايطسطاْات.      

          ؟ايرٟ ٚضع٘ ايعامل ٖاْظ ٜٚٓهس َا املؿّٗٛ األقدّ يًذّٝٓٛ (5س
 صبُٛ  عدد ايؿبغٝات ا ساد١ٜ املٛدٛد٠ يف ا عساع َٚٔ ثِ صبُٛ  املٛزثات عًٝٗا.  ج(

 ؟ايٛزاثٞ َا ايتعسٜـ ايػاٌَ يًذّٝٓٛ (6س

ٞٓ يف ايعدد  ج(  ٖٛ تعبْ  ٜؿف أْٛا  املٛزثات نًٗا ٚتتابعات ايدْا )عدد ْٚٛ  ٚتستٝب ايٓهًٝٛتٝدات( اييت ميتًهٗا ايها٥ٔ اسب

 ا سادٟ يؿبغٝات ايٓٛا٠ ٚيف اسبُٛض اي١ٜٚٛٓ يبعض عكٝات اهلٝٛىل.    

 ؟)ايرخري٠ ايٛزاث١ٝ داخٌ ايٓٛا٠( َا املكصٛد باجلّٝٓٛ ايٛزاثٞ ايبػسٟ (7س

ٞٓ يف ايعدد  ج(  ٖٛ تعبْ  ٜؿف أْٛا  املٛزثات نًٗا ٚتتابعات ايدْا )عدد ْٚٛ  ٚتستٝب ايٓهًٝٛتٝدات( اييت ميتًهٗا ايها٥ٔ اسب

 .ا سادٟ يؿبغٝات ايٓٛا٠    

 قازٕ بني اجلّٝٓٛ يف سكٝكات اي٣ٛٓ ٚبدا٥ٝات اي٣ٛٓ.  (8س

 ايدْا يف ؾبغٞ سًكٞ ٚاسد.  بدا٥ٝات اي٣ٛٓ: أْٛا  املٛزثات نًٗا ٚتتابعات ج(

 ٟ: املٛزثات نًٗا ٚتتابعات ايدْا اييت تٛدد يف ايعدد ا سادٟ َٔ ؾبغٝات ْٛا٠ اشب١ًٝ. ٚدّٝٓٛ ْٛ 1)سكٝكات اي٣ٛٓ:     

 ايدْا اييت تٛدد يف ؾبغٞ سًكٞ ٚاسد.  دّٝٓٛ َٝتانْٛدزٟ )ازبطُٝات ايهْٛدز١ٜ( املٛزثات نًٗا ٚتتابعات 2)                         

 ايؿاْعات(: املٛزثات نًٗا ٚتتابعات ايدْا اييت تٛدد يف ؾبغٞ سًكٞ ٚاسد. )دّٝٓٛ بالضتٝدٟ  3)                         

 نِ ٜبًؼ طٍٛ اجلّٝٓٛ ايبػسٟ؟ َٚا ايٓطب١ املػّؿس٠ َٓ٘، َٚاذا ٜطًل ع٢ً ايٓطب١ املتبك١ٝ َٓ٘ غري املػّؿس٠؟  (9س

ٕ.  ايٓطب١  3300طٛي٘ عٓد ايبػس  ج(  غ  َػّفس٠ ٖٞ املطافات بني املٛزثات. %98,5تػّهٌ املٛزثات ٚايٓطب١ َػّفس٠  %1,5ضٓيت َٛزغا

ّٝص  (11س  ٚعٔ َاذا ٜعرب نٌ َٓٗا؟  َػسٚع اجلّٝٓٛ ايبػسَٟا األزقاّ اييت مت

 ٖٛ ايعدد احملٓدد يألمناط املدتًف١ يف ؾبغٝات اإلْطإ اي بٝعٞ.  (24)ايسقِ  1) ج(

 ًَٝاز ميٓجٌ تكدٜسًا يًعدد ايهًٞ َٔ أغفا  ايٓٛنًٝٛتٝدات يف تتابع دْا اإلْطإ.  3ايسقِ  2)    

ٞٓ يًُٛزثات ايبػس١ٜٓ.  100ايسقِ  3)      أيف ميٓجٌ تكدٜسًا يًعدد ايهً

  َا ُطسم ايتشًٌٝ اجلَٝٓٛٞ؟ (11س

 ذبًٌٝ اجملُٛعات ايؿبغ١ٓٝ قُٔ ايها٥ٔ ايٛاسد، ٚاييت تطاعد نج ًا ع٢ً فِٗ ايعالقات ايتٗذ١ٝٓٝ اييت ميهٔ إٔ  1) ج(

 ذبؿٌ يف اي بٝع١ بني ا ْٛا  املدتًف١ َٔ دٕٚ تدٓخٌ اإلْطإ.           

 . DNAذبًٌٝ ايتبأٜ ايٛزاثٞ َٔ خالٍ ايتطًطٌ ايٓهًٝٛتٝدٟ يًا  2)    

 )يد٣ ايّسداٍ(؟  Yحتدٜد دْا اجلطُٝات ايهْٛدز١ٜ )يد٣ اإلْاخ( ٚدْا ايصبػٞ أؾاد اذا مب (12س

 ميهٔ اضتدداَٗا يتشدٜد ا غداف ٚا ْٛا ( ايٛا ات ازب١ٝٓٝ )ٖٚٞ َٛاقع طافس٠ َٔ ايدْاإىل ذبدٜد ٦َات ذيو أٓد٣  ج(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّٕ ايبػس ٜٓتُٕٛ إىل أْج٢ ٚاسد٠؟  (13س  نٝـ مّت ايتّٛصٌ إىل أ

 . (ٖٚٛ دْا ٜٓكٌ إىل ا بٓا٤ َٔ خالٍ ا َٗات)مٓت عٔ طسٜل اضتدداّ ايٛا ات ازب١ٝٓٝ عٓد ذبًٌٝ دْا ازبطُٝات ايهْٛدز١ٜ  ج(

 ؾّطس إصاب١ بعض املسض٢ املدـّدزٜٔ بٓـٛعم َعـني َـٔ األدٜٚـ١ بػـًٌ َعقـة ٚصـعٛب١ تـٓؿظ يف سـني و ٜصـاو  خـسٕٚ خطـعٛا               (14س

 أٚ   ؾّطس ظٗٛز ايعالز ايػدصٞ أٟ عالز ٜٓاضب َٛزثات ايػدص؟   ؟يًع١ًُٝ ْؿطٗا         

ـٍ آلخس ٜؤدٟ إىل اختالف تأٓثس ا  ج(  غداف بايب١٦ٝ.  ٕ اختالف ازبَٝٓٛات ايبػس١ٜٓ َٔ غد

 ٖٛ عالز ٜتٓاضب َع َٛزثات )دٝٓات( ايػدـ.  ج(      َا املكصٛد بايعالز ايػدصٞ؟ (15س

ّٛز؟  (16س  َا أ١ُٖٝ اجلّٝٓٛ يف ايتط

ٛٓزٙ.  1)  ج( ٛٓز يف أْٛا  ايها٥ٓات اسب١ٓٝ.  2)َعسف١ ْػ٤ٛ ازبٓظ ايبػسٟ ٚت   َعسف١ َطاز ايت 

٠ٓٛ أٚ ْفٝٗا.  3)       ايبؿ١ُ ايٛزاث١ٝ اييت تطاعد ع٢ً ايتعسف ع٢ً ا غداف ٚذبدٜد ٖٜٛاتِٗ ٚإثبات ا ب

 أعط َجاًو ع٢ً أ١ُٖٝ اجلّٝٓٛ يف َعسؾ١ ْػ٤ٛ اجلٓظ ايبػسٟ ٚتطٛزٙ.  (17س

 ٓتٗاٞ فسٚعٗاا ايٓاَٝا١    مت ذبدٜد غذس٠ ْطب عا١ً٥ د١ٝٓٝ تبدأ دارٚزٖا باأقٛاّ ايطاإ يف إفسٜكٝاا ٚت     Yعٓد ذبًٌٝ دْا ايؿبغٞ  ج(

 إىل ٖٓٛد أَ نا ازبٓٛب١ٝ.     

 مٓت إثبات ذيو بٓا٤ّ ع٢ً دزاض١ بسٚتٝٓات املطتشاثات.  ج(           نٝـ أثبة ايعًُا٤ إٔ أصٌ ايجدٜٝات تعٛد يًصٚاسـ؟ (18س

 دّٝٓٛ ايكُح ٚاإلْطإ َٔ سٝح احلذِ، عدد أغؿاع ايٓهًٝٛتٝدات:  ٚاشٕ بني (19س

 ًَٝاز.  (3)ًَٝاز ٚيف اإلْطإ  (17)أنرب َٔ ايبػس خبُط١ أَجاٍ، عدد أغفا  ايٓهًٝٛتٝدات حنٛ  ايكُحسذِ ازبّٝٓٛ عٓد     

ٌم مما ٜأتٞ:  (21س  اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ يه

   a 99,9%         (b 99,8%          (c 1,5%          (d 0,1%)   خيتًف ازبّٝٓٛ بني ايبػس بٓطب١: 1)

ّ.   a)ٖٛ:  %1,5ايها٥ٔ ايرٟ خيتًف دَٝٓٛ٘ عٔ دّٝٓٛ ايبػس بٓطب١  2)  قسد٠ ايسٜصٚع. d) ايدداز  c)  ايػُباْصٟ b)ْبات املٝالدزٜٛ

 ضع ن١ًُ صح أٚ غًط أَاّ نٌ َٔ ايعبازات اآلت١ٝ:  (21س

 غًطيف اي بٝع١ َٔ دٕٚ تدخٌ اإلْطإ ًْذأ يتشايٌٝ ضًط١ً ايدْا.   يفِٗ ايعالقات ايتٗذ١ٝٓٝ 1)

ٛٓز يف ا ْٛا  اسب١ٝ َٔ دزاض١ ازبّٝٓٛ.  2)  صحميهٔ َعسف١ َطاز ايت 

 حبث اهلهدسة الوراثية
 َا َؿّٗٛ اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ؟ (1س

 أٚ فسد َا، ْٚكٌ املٛزث١ املعصٚي١ إىل ْٛ  يٓٛ   DNAتكا١ْ س١ٜٛٝ تتٓاٍٚ عصٍ املٛزثات املفٝد٠ املُٝص٠ َٔ املاد٠ ايٛزاث١ٝ املُج١ً بايا  ج(

 أٚ فسد آخس نٞ تع ٝ٘ ؾف١ ددٜد٠ َجٌ: إْتاز ا ْطٛيني، أٚ ٖسَٕٛ ايُٓٛ.     

 نٝـ ٜتِ قص أٚ قطع احلُض ايٟٓٛٚ؟ (2س

عِٝ بك ع تطًطٌ ضبدد َٔ ايا  DNAُات ازبسث١َٝٛ يكـ ايا ٝا ْعباضتدداّ  ج( كّٛ نٌ ْأ ٘.  DNAإىل ق ع سٝحٜ  ك ١ ضبدد٠ َٓ  يفْ 

 َا املكصٛد بايٓاقالت املطتدد١َ يف اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ؟  (3س

 ُتؿٓع يف املدابس.ٖٚٓاى أْٛا  ؾٓاع١ٝ )ايبال ٝدات( ٖٞ ف ٚضات غايبًا أٚ ق ع َٔ اسبُض ايٟٓٛٚ املٛدٛد يف ازبساثِٝ  ج(

 ايبال ٝد بٛضاط١ أْعِٝ زبط.  DNAاملٛزث١ املسغٛب١ املستبط َع  DNAٖٛ  ج(     َا ايبالمسٝد املعغب؟ (4س

 َا َساسٌ ايعٌُ يًشصٍٛ ع٢ً َٓتر َعّدٍ ٚزاثًٝا؟  (5س

 از ا ْطٛيني(خآؾ١، )ناملٛزث١ املطؤٚي١ عٔ إْت بٛضاط١ أْعُٝات DNA* قـ املٛزث١ املسغٛب فٝٗا َٔ ايا  ج(

 * ْكٌ املٛزث١ بعد عصهلا بٛضاط١ ْٛاقٌ خاؾ١، َٚٔ أغٗسٖا ايبال ٝدات.     

 .اسباق١ٓ ِٝثا َٔ املٛزث١ ْفطٗا قُٔ ازبسّ إذ ميهٔ اسبؿٍٛ ع٢ً عدد نب ٝٗا بعد إدخاهلا يف بال ٝد ازبسثْٛطذ املٛزث١ املسغٛب ف*     

 * تكّٛ اشبالٜا ازبسث١َٝٛ املتهاثس٠ بإْتاز املٛاد ايعك١ٜٛ املفٝد٠ )نا ْطٛيني( بهُٝات اقتؿاد١ٜ.     

 َا أ١ُٖٝ اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ؟ (6س

 اسبؿٍٛ ع٢ً سٝٛاْات ضبٛز٠ ٚزاثًٝا ذات أ١ُٖٝ اقتؿاد١ٜ. َجاٍ: أبكاز تٓتر نُٝات نب ٠ َٔ اسبًٝب.  1) ج(

 ظٗٛز ايعالز ازبٝين )املٛزثٞ( ايرٟ ٜػّهٌ اجملاٍ اي يب ايٛاعد ملعازب١ ا َساض ايٛزاث١ٝ.  2)    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َا األخطاز ايٓامج١ عٔ اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ؟  (7س

   أظٗست بعض ا غر١ٜ احملٛز٠ ٚزاثًٝا قسزًا بؿش١ اإلْطإ ٚايب١٦ٝ. *  ج(

  .سسب ازبٝٓات أٟ ذبٜٛس بعض ايها٥ٓات اسب١ٓٝ غ  املُسق١ إىل نا٥ٓات  سق١، َجٌ أْفًْٛصا اي ٝٛز*     

١ّٝ: ضالح ذٚ سّدٜٔ. ؾّطس:  (8س  تك١ٝٓ اهلٓدض١ ايٛزاث

  ٕ صباالتٗا املفٝد٠ سبٝا٠ اإلْطإ، ٜكابًٗا آثازٖا ايتدَ ١ٜ  غهاٍ اسبٝا٠ ع٢ً ض ح ا زض.    

 اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ يهٌ مما ًٜٞ:  (9س

 ذبٜٛس بعض ايها٥ٓات غ  املُسق١ إىل نا٥ٓات  سق١ خ  ٠:  1)

    (a     .ايعالز ازبٝين(b     .ا ْرتٚف ْٚات    (c   .ايبال ٝد املؤغب     (d .سسو اجلٝٓات  

 ع١ًُٝ اسبؿٍٛ ع٢ً عدد نب  َٔ املٛزث١ ْفطٗا قُٔ ازبسثّٛ ٖٞ:  2)

    (a    .ايكـ            (b ايٓطذ   .               (c   .ٌايٓك                       (d  .ٌايفؿ 

 الطفرات وأمناطهاحبث 
 ايتغ  املفاد٧ ايرٟ ٜتٓاٍٚ بعض ؾفات ايفسد، ٚاملستبط بتبدٍ ايرتنٝب ايٛزاثٞ عٓدٙ. ٖٞ  ج(             َا ايطؿس٠؟ (1س

 طفسات َٛزث١ٝ.  2)طفسات ؾبغ١ٝ.   1) ج(  َا أمناط ايطؿسات؟ (2س

 قازٕ بني ايطؿسات اجلط١ُٝ ٚايطؿسات اجلٓط١ٝ.  (3س

 إىل ا دٝاٍ املتتاي١ٝ. اي فسات ازبط١ُٝ: تؿٝب خالٜا ازبطِ ٚال تٛزخ  1) ج(

 اي فسات ازبٓط١ٝ: طفسات تؿٝب ا عساع َٚٛيداتٗا ٚتٛزخ إىل ا دٝاٍ املتتاي١ٝ.  2)     

 ايطؿسات ايصبػ١ٝ تتُجٌ بُٓٛذدني، َا ُٖا؟  (4س

 طفسات تتٓاٍٚ تبٓدٍ ا عداد ايؿبغ١ٝ.  2)   طفسات تتٓاٍٚ ب١ٝٓ ايؿبغٞ )ٚتط٢ُ ايصٜٛغ ايؿبغ١ٝ(.   1) ج(

 َا املكصٛد بايطؿسات املٛزث١ٝ؟  (5س

 حبٝح ٜؤدٟ ذيو إىل تغٝ  ْٛع١ٝ ايربٚتني َٚٔ ثِ ايؿف١.  DNAايا ٖٞ اييت تػٌُ تبدالت تتٓاٍٚ ْٝهًٝٛتٝدًا ٚاسدًا أٚ أنجس َٔ  ج(

 تكطِ ايطؿسات ايب١ٜٛٝٓ يًصبػٝات )ايصٜٛؽ ايصبػ١ٝ( إىل منٛذدني، َا ُٖا؟  (6س

 ٚتكِ ايٓكـ، ايتكاعف، االْكالب.  (املتُاثٌذبؿٌ ع٢ً ايػفع ايؿبغٞ ايكسٜٔ )تبدالت  1) ج(

 تبدالت ذبؿٌ ع٢ً ا غفا  ايؿبغ١ٝ غ  ايكس١ٜٓ )املدتًف١( ٚتكِ االْتكاٍ.  2)    

  زبع١ يًصٜٛغ ايؿبغ١ٝ ٖٞ: ايٓكـ، ايتكاعف، االْكالب، االْتكاٍ. ٚبايتايٞ ا مناط ا     

 مباذا ّٜتصـ ايطؿٌ املصاو مبتالش١َ َٛا٤ ايكط١؟ َٚا ضبب ٖرٙ املتالش١َ؟  (7س

 ٜعاْٞ َٔ ربًّف عكًٞ.  4)ٚدٗ٘ َطتدٜس.    3)فه٘ ؾغ .      2)مبٛا٤ ايك ١.     ٘ؾٛت٘ أغب 1)املٝصات:  ج(

 ببٗا: ٚدٛد ْكـ يف ايرزا  ايكؿ  َٔ ايؿبغٞ اشباَظ عٓد ايبػس. اض     

 تفكد ايؿبغٝات ق عًا نب ٠ أٚ ؾغ ٠ َٔ طسف ايؿبغٞ أٚ َٔ ٚض ٘.  ج(     َا املكصٛد بطؿس٠ ايٓكص؟ (8س

 تتهسز ق ع١ ؾبغ١ٝ ذبٌُ َٛزث١ أٚ أنجس ٜؤدٟ إىل تٛٓضع ا ثس ايٛظٝفٞ يًُٛزث١.  ج(     َا املكصٛد بطؿس٠ ايتهساز؟ (9س

  َا املكصٛد بطؿس٠ اوْكالو؟ (11س

 دزدا١ ثاِ تًاتشِ َأ ددٜاد  اا ٜاؤدٟ يتغٝٓاس          (180)تتشكل حبدٚخ اْك اعني ع٢ً ؾبغٞ ٚاسد حبٝح تٓكًب ايك ع١ ايٛض ٢  ج(

 ايرتتٝب اشب ٞ يًُٛزثات.    

 ؟؟ َٚا املكصٛد بهٌ منطاوْتكاٍ حتصٌ بني األغؿاع ايصبػ١ٝ املدتًؿ١، َا أمناطٗاطؿس٠  (11س

 اْتكاٍ تباديٞ: حيؿٌ تبادٍ بني ق ع١ َٔ ايؿبغٞ ا ٍٚ إىل ايؿبغٞ ايجاْٞ غ  ايكسٜٔ َع٘ ٚبايعهظ.  1) ج(

 اْتكاٍ إدخايٞ: ُتِدخٌ ق ع١ ؾغ ٠ ٚض ١ٝ َٔ ؾبغٞ أٍٚ إىل ؾبغٞ آخس غ  قسٜٔ ي٘.  2)   

 اْتكاٍ ناٌَ: ًٜتشِ ؾبغٞ َع ؾبغٞ آخس غ  قسٜٔ ي٘ بػهٌ ناٌَ.  3)   

 عدد دٕٚ غسح ايطؿسات ايٓامج١ عٔ تبّدٍ ايعدد ايصبػٞ.  (12س

ٞ.    2)ايتعدد ايؿبغٞ ايراتٞ.    1) ج( ٟ.    3)ايتعدد ايؿبغٞ اشبً   ايتعدد ايؿبغٞ غ  املتذاْظ )ايتٓاذزات(  4)ايتعدد ايؿبغٞ ايٛتس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َععِ ساوت ايتعدد ايصبػٞ تالسغ عٓد ايٓباتات ٚايكًٌٝ عٓد احلٝٛاْات ٖٚٞ ْادز٠ ددًا عٓد اإلْطإ. عًٌ  (13س

 . 1nبداًل َٔ  2nٜعٛد ذيو إىل تػهٌ أعساع غ  َٓؿف١  ج(

 َا املكصٛد بايتعداد ايصبػٞ ايراتٞ َع ذنس َجاٍ.  (14س

 . (2N = 14)بدٍ اي بٝعٞ  4n = 28ٖٛ تهساز ازبّٝٓٛ يًٓٛ  ايٛاسد بػهٌ ذاتٞ، َجاٍ: ْبات ا ْٛث ا  ج(

 َا املكصٛد بايتعدد ايصبػٞ اخلًطٞ َع ذنس َجاٍ.  (15س

 ٖٛ ْاتر عٔ ايتٗذني بني ا دٓاع املدتًف١ أٚ بني ا ْٛا  املدتًف١ ايعا٥د٠ إىل دٓظ ٚاسد. َجاٍ: ايفذٌ املًفٛيف.  ج(

 عًٌ اجلٌٝ األٍٚ ايٓاتر عٔ تٗذني ايؿذٌ ٚاملًؿٛف ٜهٕٛ عكًُٝا.  (16س

ٍٚٓ.  يف ايبٝك١ املًكش١ يف ازبٌٝ تػافع ؾبغٝات ايفذٌ َع ؾبغٝات املًفٛفيعدّ إَها١ْٝ  ج(  ا 

 عًٌ اجلٌٝ األٍٚ يًؿذٌ املًؿٛيف ٜصبح خمصبًا عٓد َطاعؿ١ ايصٝػ١ ايصبػ١ٝ.  (17س

 يتػافع ؾبغٝات ايفذٌ ٚؾبغٝات املًفٛف بػهٌ ْعاَٞ.  ج(

  (… – 1n – 3n – 5n)ٖٞ ْباتات فسد١ٜ ايؿٝغ١ ايؿبغ١ٝ  ج(   َا املكصٛد بايتعدد ايصبػٞ ايٛتسٟ؟ (18س

  ؟ 2nَكاز١ْ َع ايٓباتات ايطبٝع١ٝ  1nمباذا تتُٝص ايٓباتات أسادٜات ايصٝػ١ ايصبػ١ٝ  (19س

 عك١ُٝ ال تتهاثس بايبرٚز ٚإمنا تتهاثس باي سم اإلعاغ١ٝ ايالدٓط١ٝ.  2)بؿغس سذِ ْباتاتٗا ٚأٚزاقٗا ٚأشٖازٖا ٚخالٜاٖا.    1) ج(

 أسادٜات ايصٝػ١ ايصبػ١ٝ هلا أ١ُٖٝ اقتصاد١ٜ يف دلاٍ اوْتداو ٚايتشطني ايٛزاثٞ؟ ايٓباتات ملاذا  (21س

 إلَها١ْٝ اضتبعاد ا يٌٝ املتٓشٞ غ  املسغٛب فٝ٘ يطٗٛي١ انتػاف٘ بطبب اْعداّ ا يٌٝ ايسادح عًٝ٘.  ج(

 ؟ (3n)َا َٝصات ايٓباتات ثالث١ٝ ايصٝػ١  (21س

ٞ.  1) ج(  يعدّ تػهٌٝ ايبرٚز يف مثازٖا. عك١ُٝ  3)   (4n)ٚايٓباتات  (2n)تتػهٌ َٔ ايتٗذني بني ايٓباتات  2)قدا١َ دٗاشٖا اإلعاغ

 غري املتذاْظ )ايتٓاذزات ايصبػ١ٝ(؟ َا املكصٛد بايتعدد ايصبػٞ  (22س

2N)شٜاد٠ أٚ ْكؿإ ؾبغٞ ٚاسد أٚ أنجس ع٢ً ايعدد ايؿبغٞ ا ؾًٞ  ج( 2N)أٚ   (1 2) 
 ، املطًٛو:(14)َع صبػٞ َٔ ايػؿع  (21)أْج٢ بػس١ٜ أصٝبة بطؿس٠ ْتٝذ١ ايتشاّ صبػٞ َٔ ايػؿع  (23س

 ؾبغًٝا (45) ج( نِ ٜصبح ايعدد ايعاٖسٟ يصبػٝات ٖرٙ األْج٢؟ 1)     

 ميجٌ شٜغًا ؾبغًٝا.  ج( ٌٖ تعّد ٖرٙ ايطؿس٠ شٜػًا صبػًٝا أّ تبدًو يف ايعدد ايصبػٞ؟ 2)     

 ْعِ،  ٕ ٖرٙ ا ْج٢ تع ٞ أعساضًا غ  ْعا١َٝ.  ج( ٌٖ حيتٌُ إٔ تًد ٖرٙ األْج٢ أطؿاًو َصابني مبتالش١َ دإٚ؟ ٚملاذا؟ 3)     

  سّدد منط ايطؿس٠ يف َتالش١َ دإٚ َع ايتؿطري. 4)      

 ؾبغًٝا. (47)حبٝح ٜؿبح ايعدد ايهًٞ  (21)تعدد ؾبغٞ غ  َتذاْظ، بطبب شٜاد٠ ؾبغٞ ع٢ً ايػفع  ج(             

 َا أعساض َتالش١َ دإٚ؟ 5)     

ٞ. فٝٗا غرٚذ ٚاقح* ٚدٛد ث١ٝٓ إقاف١ٝ يف ازبفٔ تػب٘ دفٔ ايطالي١ املٓغٛي١ٝ.  * بؿُات أؾابعِٗ  ج(               .  * ٜعإْٛ َٔ ربًّف عكً

 اسبساز٠. 3)املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥.   2)ا غع١.   1) ج(       حملسض١ يتػهٌٝ ايطؿسات )دٕٚ غسح(؟َا ايعٛاٌَ ا (24س

        عاَاًل َطببًا يًطؿسات؟ (X)ملاذا تعّد األغع١ ايط١ٝٓٝ  (25س
 اَٗا بتٓطٝكات ددٜد٠ غ  ْعا١َٝ.تعٌُ ع٢ً تك ٝع ايؿبغٝات ٚإعاد٠ ايتش ْٗا  ج(
 احلساز٠ عاَاًل َطببًا يًطؿسات؟ تعّدملاذا  (26س

 ع١ٝ َػّه١ً طفسات َٛزث١ٝ َتٓٛع١.عٔ بعكُٗا َٚٔ ثِ حيؿٌ بٓا٤ ضالضٌ ددٜد٠ غ  طبٝ DNA ْٗا تطبب اْػ از ضًطًيت ايا  ج(

 ت َتعدد٠ ايصٝػ١ ايصبػ١ٝ ذاتًٝا.ٜطتعٌُ ايهٛيػٝطني يًشصٍٛ ع٢ً ْباتا: ؾطس (27س

 متٓع ٖذس٠ ايؿبغٝات يف اشب١ًٝ املٓكط١ُ إىل ايك بني.   ٕ َاد٠ ايهٛيػٝطني    

  اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ يهٌ مما ٜأتٞ: (28س

 . تعدد صبػٞ ذاتٞ d)  تبدٍ بٟٓٝٛ يًؿبغٞ.  c)    اْتكاٍ ؾبغٞ. b)ْكـ ؾبغٞ.   a) ايطؿس٠ يف عًُك١ ْبات األْٛثريا ْاجت١ عٔ: 1)

 تعدد ؾبغٞ ذاتٞ.  d)تبدٍ بٟٓٝٛ يًؿبغٞ.   c)اْتكاٍ ؾبغٞ.   b). ْكص صبػٞ a) ة عٔ: ـــ١ ْتذـــــــــٛا٤ ايكطــــــــــ١ َـــــــَتالشَ 2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حبث آلية التطور
 ْػ٤ٛ َتعكٝات َتُاٜص٠ َٔ َتعكٝات أقٌ متاٜصًا َطبك١ ايٛدٛد ع٢ً َس ايصَٔ.  ج(  َا َؿّٗٛ ايتطٛز؟ (1س

 َا أدي١ عًِ ايتطٛز؟ )دٕٚ غسح(  (2س

 أدي١ ايتٓٛ  ايٛزاثٞ.  5)أدي١ عًِ املٓاع١.   4)أدي١ عًِ ايتػسٜح املكازٕ.  3)عًِ ازبٓني.  أدي١  2)أدي١ عًِ املطتشاث١.   1) ج(

 َٚاذا ٜػٌُ؟ ؟َا املكصٛد بايتطٛز ايبٝٛيٛدٞ (3س

 ضًط١ً ايتغ ات اييت تؿٝب ايٓٛ  تؤدٟ إىل ظٗٛز مجاعات أٚ أفسادًا أنجس تهٝفًا َع ايب٦ٝات ازبدٜد٠.  ج(

 ٜػٌُ تغ ات يف املٛزثات ٚتغ ات يف أغهاٍ ايها٥ٓات ٚبٓٝتٗا.      

 َا أدي١ عًِ املطتشاث١ ع٢ً ايتطٛز؟  (4س

إذ ٜادٍ   َٚكازْتٗاا َاع ايها٥ٓاات اسبايٝا١     ٚايربٚتٝٓاات َأ املطاتشاثات    DNAاييت تعتُاد عًا٢ أخار عٝٓاات َأ املااد٠ ايٛزاثٝا١         ج(

 ايتػاب٘ ايهُٝٝا٥ٞ يربٚتٝٓات ايدٜٓاؾٛز َع ايفٌٝ إٔ أؾٌ ايجدٜٝات ٜعٛد إىل ايصٚاسف. 

 بطبب ايتػاب٘ ايهُٝٝا٥ٞ يربٚتٝٓات ايدٜٓاؾٛز َع ايفٌٝ.  ج(    ٜعٛد إىل ايصٚاسـ.عًٌ أصٌ ايجدٜٝات  (5س

ّٛز؟  (6س  َا أدي١ عًِ ايتػسٜح املكازٕ ع٢ً ايتط

 تكٓدّ ايدزاض١ ايتػسحي١ٝ املكاز١ْ  طساف ايفكازٜات ديٝاًل ٚاقشًا ع٢ً ٚدٛد ضًف َػرتى يًفكازٜات.  ج(

 ٚإٕ ايتغ ات اييت تبدٜٗا ا طساف )ٖٚٞ تغ ات غ  دٖٛس١ٜ( ناْت ْتٝذ١ ايتهٝف  دا٤ ٚظا٥ف طبتًف١.     

 األعطا٤ املتكاب١ً يف أطساف ايجدٜٝات، ديٌٝ ٚاضح ع٢ً ٚدٛد ضًـ َػرتى هلا. ؾّطس:   (7س

  ْٗا ُتبدٟ تػابًٗا َٔ سٝح عدد ايععاّ ٚأغهاهلا يف أطساف اإلْطإ، ٚايكط، ٚاسبٛت، ٚاشبفاؽ ... إخل.  ج(

 َا أدي١ عًِ اجلٓني ع٢ً ايتطٛز؟  (8س

 تتػاااب٘ ا دٓاا١ يهااٌ ايفكازٜااات َااع بعكااٗا يف املساسااٌ ازبٓٝٓٝاا١ ا ٚىل املبهااس٠ َاأ ايت ااٛز ازبٓااٝين، ٖٚاارا ديٝااٌ عًاا٢ أْٗااا   ج(

 اْ ًكت َٔ ضًف َػرتى.      

 عًٌ ٚدٛد اجلٝٛو ايػًص١ُٝ يد٣ أد١ٓ نٌ ايؿكازٜات يف املساسٌ املبهس٠؟  (9س

 حيٌُ املٛزثات ْفطٗا.  DNAٖرا ا َس ٜعٛد إىل ٚدٛد دص٤ َػرتى َٔ غسٜط  ج(

 يتػاب٘ يف أد١ٓ ايؿكازٜات يف املساسٌ املبّهس٠ يًتػّهٌ اجلٓٝين، ٚاختالؾٗا يف املساسٌ املتأخس٠. ؾّطس: ا (11س

 حيٌُ املٛزثات ْفطٗا، ٚاالختالف ٜعٛد يٛدٛد دص٤ طبتًف َٔ ايا  (DNA) ٕ ايتػاب٘ ٜعٛد إىل ٚدٛد دص٤ َػرتى َٔ غسٜط  ج(

    DNA ٛزاث١ٝ مبسٚز ايصَٔ. ْاتر عٔ ع١ًُٝ ايتغ  اييت أؾابت املاد٠ اي 

ّٛز؟  (11س  َا أدي١ عًِ املٓاع١ يف ايتط

 دزد١ ايكساب١ بني ا ْٛا  ٜٚػ  ايباسجٕٛ أْ٘ نًُا نإ االزتؿاف أٚ ايرتضٝب َطتكد(  –ذبدد ايتفاعالت املٓاع١ٝ )قد  ج(

 غدٜدًا إثس ايتفاعٌ املٓاعٞ ناْت ايكساب١ أنرب ٚايعهظ ؾشٝح.      

 ، بُٝٓا و حيدخ ٖرا اوزتصاص عٓد سكٓٗـا يف   %50سكٔ أضداد اإلْطإ يف بالمسا ايكسد٠، حيدخ ازتصاص بٓطب١ ؾّطس:  (12س

 بالمسا ايطٝٛز ٚاجلسابٝات.       

 بطبب ٚدٛد ؾ١ً تػاب٘ بني ايكسد٠ ٚايبػس بٓطب١ َتٛض ١ ٚعدّ ٚدٛد تػاب٘ بني )اإلْطإ( ٚ )اي ٝٛز ٚازبسابٝات(.  ج(

ّٛع ايٛزاثٞ يف ايتطٛز؟  (13س  َا أدي١ ايتٓ

  DNAتػاابٗات َُٗا١ يف تسنٝاب اياا      تادٍ عًا٢  ا ْٛا  املٓكسق١ املطتشاث١ ٚا ْٛا  اسبايٝا١   DNAكاز١ْ يا املص١ٝ٦ٜ ازبدزاض١ اي ج(

 .ٖٚرا ديٌٝ ٚاقح ع٢ً ؾ١ً ايكساب١ بني بعض ا ْٛا  املطتشاث١ ٚاسباي١ٝ. ٚإٕ ا ْٛا  اسباي١ٝ    

 األْٛاع احلاي١ٝ اْطًكة َٔ أْٛاع قدمي١ ناْة تػهٌ ضًؿًا هلا. ؾّطس:  (14س

 ا ْاٛا  املٓكسقا١ املطاتشاث١ ٚا ْاٛا  اسبايٝا١، فٛدادٚا تػاابٗات َُٗا١ يف          DNA ْ٘ عٓدَا متٓت ايدزاض١ ازبص١ٝ٦ٜ املكاز١ْ ياا   ج(

 .  DNAتسنٝب ايا     

 َا َؿّٗٛ اوصطؿا٤ ايطبٝعٞ؟  (15س

 ٜٚبعاد االؾا فا٤ ا غاهاٍ    ٖاٛ عاَاٌ ت اٛزٟ َٗاِ، ٜعُاٌ ي بكاا٤ عًا٢ ا ْطاب ٚا ؾاًح ٚا نجاس تهٝفاًا َأ أداٌ ايبكاا٤                ج(

 اي افس٠ ٚايرتانٝب ايٛزاث١ٝ غ  املال١ُ٥ يًب١٦ٝ.      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االؾ فا٤ ايتذص٦ٜٞ.  3)االؾ فا٤ املٛٓد٘.    2)االؾ فا٤ املطتكس املتٛاشٕ.    1) ج( َا أمناط اوصطؿا٤ )دٕٚ غسح(؟  (16س

 َا اوصطؿا٤ املطتكس املتٛاشٕ َع ذنس َجاٍ؟  (17س

 ا ايعاٖس١ٜ عٔ ايُٓط أمناطٗا فساد املت سف١ اييت تٓشسف  ٜبعدحيافغ ع٢ً ا مناط املتٛض ١ يف ؾفاتٗا قُٔ ازبُاع١، ٚ ج(

 املتٛضط. َجاٍ: اي ٝٛز ايطٜٛطس١ٜ.     

 * أفكًٗا تهٝفًا اييت تبٝض إْاثٗا مخظ بٝكات يف ايعؼ. 

 * اييت تبٝض أنجس َٔ مخظ بٝكات ال تتُهٔ َٔ نفا١ٜ أفساخٗا َٔ ايغرا٤. 

 * اييت تبٝض أقٌ َٔ مخظ بٝكات تعسض ْٛعٗا يًتٓاقـ ٚاالْكساض. 

 َا اوصطؿا٤ املّٛد٘ َع ذنس َجاٍ.  (18س

 ٜعٌُ عٌُ تٛدٝ٘ ايتغ ات ايٛزاث١ٝ عٓد أفساد ازبُاع١ بادباٙ ٚاسد دا٥ًُا. حبٝح ٜسدح أسد ايآُ ني املت اسفني عًا٢ سطااب      ج(

 املتٛضط ٚاملت سف اآلخس. َجاٍ: فساغ١ ايعج١ ايسقػا٤. ايُٓط     

 ظٗٛز أمناط َٔ ؾساغات ايعج١ ايسقػا٤ قامت١ ايًٕٛ َتهٝؿ١ َع ايب١٦ٝ اجلدٜد٠.  ؾّطس: (19س

 بطبب سدٚخ طفس٠ َال١ُ٥ يًتغ ات ايب١ٝ٦ٝ ازبدٜد٠.  ج(

 َع ذنس َجاٍ؟ َا اوصطؿا٤ ايتذص٦ٜٞ  (21س

 ظٗٛز أنجس َٔ منط ظاٖسٟ َال٥ِ. ازبُاع١ أٚ تفسٜكٗا إىل مجاعتني أٚ أنجس فٝتبع٘  ؤٜؤدٟ إىل دبصُّ ج(

 :حيدخ ٖٓا إبعاد ا غهاٍ املتٛض ١ ٚفل خ ني ت ٛزٜني أٚ أنجس. َجاٍ: مجاع١ سًصٕٚ ا زض تكطُت إىل مجاعات    

 مجاعات تعٝؼ ع٢ً أزض خكسا٤ تهٕٛ بًٕٛ أخكس َؿّفس.  1)     

 ٝؼ ع٢ً بكاٜا خػب ايصإ تهٕٛ بًٕٛ بين. مجاعات تع 2)     

 ٚزدٟ. أمحس مجاعات تعٝؼ ع٢ً أزض َغ ا٠ بًشا٤ ايػذس ٚأٚزام َٝت١ تهٕٛ بًٕٛ  3)     

 مجاعات تعٝؼ ع٢ً أزض ضٝاز غذ ات تهٕٛ َتعدد٠ ايعؿابات أٚ طب  ١.  4)     

 نظريات التطورو حبث االنعزال
 َا َؿّٗٛ اوْعصاٍ؟  (1س

 عاٌَ ت ٛزٟ َِٗ ٜؤدٟ إىل تكطِٝ ايٓٛ  ايٛاسد إىل مجاعات ؾغ ٠ تؿبح َع ايصَٔ َٓعصيا١ ٚزاثٝاًا ٚغا  قاادز٠ عًا٢ ايتاصاٚز        ج(

 ٖٚرا ٜؤدٟ إىل تػهٌٝ أْٛا  ددٜد٠ اْ القًا َٔ ازبُاعات املٓعصي١ يًٓٛ  ايٛاسد. فُٝا بٝٓٗا.     

 بُٝٓا ميهٔ ايتٗذني بني مجاعات ايٓٛع ايٛاسد؟، و ميهٔ ايتٗذني بني األْٛاع املدتًؿ١ؾّطس:  (2س

 ، أَا مجاعات ايٓٛ  ايٛاسد     ٕ نٌ ْٛ  ٜػّهٌ ٚسد٠ ٚزاث١ٝ َغًك١ فتؿبح ا ْٛا  غ  قادز٠ ع٢ً ايتصاٚز فُٝا بٝٓٗا ج(

  فتػهٌ ٚسدات ٚزاث١ٝ َفتٛس١ أٟ قادز٠ ع٢ً ايتصاٚز ٚتبادٍ ازبٝٓات.    

 يالْعصاٍ منطإ، َا ُٖا؟ )دٕٚ غسح(  (3س

 االْعصاٍ ايتهاثسٟ )ايداخًٞ ٚاشبازدٞ(    2).  االْعصاٍ ازبغسايف 1) ج(

 أعط َجاًو ٜٛضح ذيو.  ؟َا اوْعصاٍ اجلػسايف (4س

 ٜؤدٟ إىل تباعد مجاعات ايٓٛ  ايٛاسد تباعد دغسايف نب  إىل اْتػازٖا يف ب٦ٝات طبتًف١.  ج(

ٌَ ْٗس نٛيٛزادٚ مجاع١ ايطٓادب إىل مجاعتني اضتشاٍ ايتصاٚز فُٝا بٝٓٗا ٚغّهًت نٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚزاث١ٝ َغًك١.       َجاٍ: َفَؿ

 منٝص يف اوْعصاٍ ايتهاثسٟ اخلازدٞ ثالث١ ساوت، عددٖا دٕٚ غسح.  (5س

 االْعصاٍ ايطًٛنٞ.  3)   االْعصاٍ ايفؿًٞ.   2)   االْعصاٍ ايب٦ٝٞ.   1)

 َا املكصٛد باوْعصاٍ ايب٦ٝٞ َع ذنس َجاٍ ٜٛضح ذيو؟  (6س

 عٓاادَا ٜعااٝؼ ْااٛ  يف ب٦ٝااات طبتًفاا١ أٚ ٜفٓكااٌ بعااض أفااساد ازبُاعاا١ غاارا٤ّ َتااٛافسًا يف ب٦ٝاا١ ضباادٚد٠ ٜااتِ عااصٍ ٖاارا ايٓااٛ  إىل   ج(

 مجاعات َٚٔ ثِ ذبٛهلا إىل أْٛا  ددٜد٠.      

  ٖا سطب منط ايغرا٤ ٚسطب عٝػٗا يف سٝا٠ غذس١ٜ أٚ ع٢ً ا زض. َجاٍ: عؿاف  ايػسغٛز ربتًف عٔ بعكٗا بأغهاٍ َٓاق

 ٜعٛد إىل اختالف أٚقات ايتهاثس.  ج(  َا اوْعصاٍ ايؿصًٞ َع ذنس َجاٍ؟ (7س

 َجاٍ ْبات ايؿٓٛبس: ْٛ  تٓكر فٝ٘ سبات اي ًع ٚتتشسز خالٍ غٗس غباط. ْٚٛ  تٓكر فٝ٘ سبات اي ًع ٚتتشسز خالٍ غٗس ْٝطإ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نٝـ ٜعٗس اوْعصاٍ ايطًٛنٞ؟  (8س

ات يف سسنات ايتٛدد ٚايغصاٍ عٓد ازبٓطني يف نٌ مجاع١ َٔ مجاعات ايٓٛ  ايٛاسد. ٚتهٕٛ غ  الفٜعٗس َٔ خالٍ االخت ج(

 َف١َٛٗ َٔ مجاع١ أخس٣ يًٓٛ  ْفط٘. 

 اْعصاٍ تهاثسٟ داخًٞ ٚمنٝص ؾٝ٘ عد٠ ساوت، َا ٖٞ؟  (9س

 يٓ ااف ْاٛ  آخاس ٜٚاؤدٟ ٖارا إىل غاًٌ سسنا١ ايٓ ااف         ٜػّهٌ ايٛضط ايداخًٞ زبٗاش ايتهاثس ا ْجٟٛ عا٥كًا نُٝٝا٥ٝاًا   1) ج(

 ٚعدّ ٚؾٛهلا إىل ايبٜٛك١.          

 ست٢ يف ساي١ ٚؾٍٛ ايٓ اف قد ال حيدخ تٛافل نُٝٝا٥ٞ بني ْ ف١ ْٛ  َا َع بٜٛك١ َٔ ْٛ  آخس.  2)    

 إذا مت اذباد ايٓ ف١ َع ايبٜٛك١ فٝهٕٛ ايٓطٌ خؿبًا عٓدَا تتػافع ايؿبغٝات ايرنس١ٜ ٚا ْج١ٜٛ ٜٚهٕٛ عكًُٝا إذا مل  3)    

 حيدخ ٖرا ايتػافع.         

 َا املكصٛد بايعكِ ايصبػٞ؟  (11س

 )ايتكابٌ( َاع ايؿابغٝات ا ْجٜٛا١ يف ايبٝكا١ املًكشا١،  اا ٜاؤدٟ إىل تػاّهٌ          ٖٛ عدّ قدز٠ ايؿبغٝات ايرنس١ٜ ع٢ً ايتػافع ج(

 أعساع غ  ؾاسب١ ي يكاح يد٣ ايفسد ايٓاتر عٔ ٖرٙ ايبٝك١.     

 ٜٓتر ايبغٌ ٖٚٓا ٜهٕٛ عكًُٝا بُٝٓا ايبغ١ً تهٕٛ خؿب١ أسٝاًْا.  ج( َاذا ٜٓتر عٔ ايتصاٚز بني أْج٢ احلصإ ٚذنس احلُاز؟  (11س

  ؾّطس إعطا٤ ْطٌ خمصب عٓد ايتصاٚز بني ايهًب ٚاير٥ب. (12س

 يٛدٛد قساب١ ْطب١ٝ بُٝٓٗا سٝح ٜتِ ايتكابٌ بني ايؿبغٝات ايرنس١ٜ ٚايؿبغٝات ا ْج١ٜٛ يف ايبٝك١ املًكش١.  ج(

 ؾّطس: ايبػٌ ايٓاتر عٔ تصاٚز ذنس احلُاز ٚأْج٢ ايؿسع عكِٝ.  (13س

 ٜعٛد يعدّ سدٚخ ايتكابٌ بني ايؿبغٝات ايرنس١ٜ ٚايؿبغٝات ا ْج١ٜٛ.  ج(

ّٛز؟  (14س  َا أؾهاز وَازى يف ايتط

 : إٕ تغ  ايعسٚف ايب١ٝ٦ٝ ٜؤثس يف منٛ ؾفات ايها٥ٓات، فتتُهٔ َٔ ايتهٝف. ايتغ  ايب٦ٝٞ ٚايتهٝف 1) ج(

ٍٛٓ ٜٚتغ  ذبت تأث  ايٛضط.      2)  ْعسٜت٘ ايتش١ًٜٝٛ: إٕ ايٓٛ  غ  ثابت، بٌ ٜتش

 يًٓعس١ٜ ايالَازن١ٝ َبد ٕ، َا ُٖا؟  (15س

 َبدأ تٛزٜح ايؿفات املهتطب١.  2)َبدأ االضتعُاٍ ٚاإلُٖاٍ.     1) ج(

 وَازى طٍٛ زقب١ ايصزاؾ١؟نٝـ ؾّطس  (16س

 ايطعٞ املطتُس ايرٟ بريت٘ أضالف ايصزاف١ ملٓد زقبتٗا يًٛؾٍٛ إىل أٚزام ا غذاز ايعاي١ٝ ٖٛ ايطبب ايرٟ أٓد٣ ي ٍٛ زقبتٗا.  ج(

 َا ايٓكد املّٛد٘ يٓعس١ٜ وَازى؟  (17س

 عكٛ َٛدٛد أؾاًل. ْكد َبدأ االضتعُاٍ ٚاإلُٖاٍ: ٖرا املبدأ ال ٜفطس خًل عكٛ ددٜد، ٚإمنا ٜفٓطس ايتغ ات اييت ت سأ ع٢ً  1)

 ايٓكااد املٛٓداا٘ يتٛزٜااح ايؿاافات: إٕ ايؿاافات املهتطااب١ تااؤثس ٚاقعٝااًا يف ايؿاافات ازبطاا١ُٝ َاأ دٕٚ إٔ تااؤثس يف املاااد٠ ايٛزاثٝاا١   2)

 فايعكالت ايٓا١َٝ يد٣ ايسٜاقٞ ال ٜٛزثٗا  بٓا٥٘.     

ّٛز، دٕٚ غسح.  (18س  َا أؾهاز دازٕٚ يف ايتط

 فهس٠ االؾ فا٤ اي بٝعٞ.    2).   ايؿسا  َٔ أدٌ ايبكا٤ 1) ج(

 تأث  ايٛضط يف تغ  ايٓٛ  ٜٚهٕٛ َطتُسًا ٚيٝظ ع٢ً غهٌ قفصات.  3)    

  نٝـ ؾّطس دازٜٚٔ طٍٛ زقب١ ايصزاؾ١؟ (19س

ٌٓ ايعػاب عُاٌ االؾا فا٤ عًا٢ إبكاا٤ ايصزافاات ذات ايسقااب         ج(  ناْت أضالف ايصزافات ذات زقاب طبتًف١ يف أطٛاهلا ٚعٓدَا ق

 ا غذاز ايعاي١ٝ. أٚزام ا طٍٛ ٚايكادز٠ ع٢ً تٓاٍٚ      

 ايداز١ٜٝٓٚ اجلدٜد٠؟  َاذا تٓاٚية ايٓعس١ٜ (21س

 مجعت بني فهس٠ االؾ فا٤ اي بٝعٞ يدازٕٚ ٚاي فس١ٜ يادٚفسٜص ٚتآـ: )حياافغ االؾا فا٤ اي بٝعاٞ عًا٢ ا فاساد اي اافس٠          ج(

 ٚا نجس تهٝفًا َع ايعسٚف ايب١ٝ٦ٝ(.     

 َاذا تكٍٛ ايٓعس١ٜ ايطؿس١ٜ ؟ َٚٔ ٚضعٗا؟  (21س

 تعٗس ا ْٛا  ازبدٜد٠ بػهٌ َفاد٧ دٕٚ ٚدٛد خ ٛات اْتكاي١ٝ أٚ اؾ فا٤.-1ٚقعٗا ايعامل دٚفسٜص، ٖٚٞ :  ج(

  تعٗس اي فسات بػهٌ َفاد٧ ٖٚٞ تتٓاٍٚ عددًا قًٝاًل َٔ أفساد ايٓٛ .-2                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 َا ايٓكد املّٛد٘ يًٓعس١ٜ ايداز١ٜٝٓٚ؟  (21س

 إٕ ايؿفات املهتطب١ تؤثس ٚاقعًٝا يف ايؿفات ازبط١ُٝ َٔ دٕٚ إٔ تؤثس يف املاد٠ ايٛزاث١ٝ فاال ميهأ ْكاٌ ؾافات سادثت       1) ج(

ٛٓٙ أٚ برت أسد ا عكا٤(            يًفسد إىل ايرز١ٜ َجٌ )ايتػ

 إٕ ايت ٛز ٜط  بػهٌ َطتكِٝ ٚيٝظ بػهٌ قفصات )اي فسات( يعدّ عًُ٘ بعًِ ايٛزاث١ ٚعدّ َعسفت٘ باي فسات. قاٍ دازٜٚٔ  2)    

 ١ أٟ أْ٘ ال ٜغٝٓس يف ؾافات ايٓاٛ  أٚ إساداخ تبآدٍ ٚزاثاٞ فٝا٘ ٚإمناا االؾا فا٤        خاّلقاالؾ فا٤ اي بٝعٞ عاٌَ يٝظ ي٘ ق١ُٝ  3)    

 ٛدٛدًا أؾاًل. ٜعصٍ من ًا ٚزاثًٝا َ        

     ع٢ً َاذا اعتُدت ايٓعس١ٜ ايرتنٝب١ٝ؟  (22س
 اعتُدت ع٢ً مج١ً عًّٛ ٖٞ ايٛزاث١ ٚايتؿٓٝف ٚاملطتشاثات.  ج(

  َا أِٖ بٓٛد ايٓعس١ٜ ايرتنٝب١ٝ؟  (23س

 تٛزٜح ايؿفات املهتطب١ ايٓادب١ َٔ اي فسات.  2)االؾ فا٤ اي بٝعٞ ٜفٓطس ْػ٤ٛ ا ْٛا .   1) ج(

 دٚز االْعصاٍ يف تػهٌٝ ا ْٛا  ازبدٜد٠.  3)    

  اخرت اإلداب١ ايصشٝش١ يهٌ مما ٜأتٞ: (24س

 دٚفسٜص.  d)  الَازى.   c)   دازٜٚٔ. b)َايتٛع.   a)    ـ:ـــــٞ يــــــــا٤ ايطبٝعـــــــس٠ اوصطؿــــــــٛد ؾهــــــتع 1)

 تهاثسٟ داخًٞ. d)     دغسايف. c)   ؾصًٞ. b)      ب٦ٝٞ. a)    اوْعصاٍ ايرٟ ٜعٛد وختالف أٚقات ايتهاثس: 2)

 ايتػاب٘ يف عدد ٚأغهاٍ ايععاّ ألطساف ايؿكازٜات:  3)

   (a   .ٞايت ٛز ازبص٦ٜ        (b .األعطا٤ املتكاب١ً      (c  .ٞايديٌٝ املطتشاث                  (d .ازبغسايف  ٓٛ  ايتٓ

ٍّٛ حتة تأثري ايٛضط، ايٓعس١ٜ:ايٓٛع غري ثابة، بٌ ٜتػري  4)   ٜٚتش

   (a  .اي فس١ٜ                    (b   .ايتش١ًًٝٝ                (c .ايتش١ًٜٝٛ                          (d .ايرتنٝب١ٝ 

ّٝات ايرنس ايطبٝعٞ: 5)   ايعدد احملّدد يألمناط املدتًؿ١ يف صبػ

   (a 24 .صبػًٝا                 (b 46  .ؾبغًٝا               (c 23   .ؾبغًٝا                         (d 23 .غفعًا ؾبغًٝا 

  يٝطة َٔ األدٚاز اييت تكّٛ بٗا املطاؾات بني املٛزثات: 6)

   (a  .تفعٌٝ املٛزثات           (b   .ٞمتاضو ايؿبغ      (c .١ّٝ ٛٓز ا ْٛا . d)         إعطا٤ ايصؿات ايٛزاث  ت 

  تػّهٌ املٛزثات َٔ دْا ايبػس، َا ْطبت٘: 7)

   (a 1,5% .                      (b 99,9%  .                 (c 98,5%.                               (d 0,5%. 

  املصَٔ: (C)َاد٠ تطتددّ يف عالز ايتٗاو ايهبد ايٛبا٥ٞ منط  8)

   (a  .ايبال ٝد                 (b .ٕٚاإلْرتؾري             (c .ا ْطٛيني                           (d .ُٛٓساث١ اي 

  ْكٌ َٛزث١ َٔ إْطإ إىل دسثّٛ، إلْتاز بسٚتني عالدٞ: 9)

   (a  .ٞايعالز ايٛقا٥           (b  .ايعالز ايؿٝين         (c .ايعالز اجلٝين                     (d .ٞايعالز ايػدؿ 

  ايعالز ايرٟ ٜتٓاضب َع َٛزثات )دٝٓات( ايػدص: 10)

   (a   .ٞايعالز ايٛقا٥           (b  .ايعالز ايؿٝين        (c  .ايعالز ازبٝين                     (d .ٞايعالز ايػدص 

ّٝص بطدا١َ دٗاشٖا اإلعاغٞ: 11)   ايٓباتات اييت تتُ

   (a   .ا سادٜٓات                (b   .ايجٓا٥ٝٓات                (c  .ايجالثٝٓات                           (d ٚ ّٝات ّٝات.ايجالث  ايسباع

  ايتػريات اييت تصٝب اجلُاع١ يف اجتاٙ ٚاسد ٖٞ: 12)

   (a .ٞٗٝاصطؿا٤ تٛد      (b    .ٞاؾ فا٤ دبص٦ٜ   (c  .اؾ فا٤ َطتكس                  (d .ٍاْعصا 

  َٓاقري عصاؾري ايػسغٛز سطب منط ايػرا٤، َٚهإ َعٝػتٗا ٜٓتر عٔ:اختالف  13)

   (a .ٞاْعصاٍ ب٦ٝ               (b  .اْعصاٍ دغسايف         (c  .ٞاْعصاٍ ضًٛن                  (d .ًٞاْعصاٍ فؿ 
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