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 ما أهمية التبرعم لفطر الخميرة؟ (1
 .انتاج أفراد جديدة مختلفة في الحجم –أ 

 .انتاج أفراد تحمل صفات جديدة –ب 
 .من أفراد نفس النوع كبيرةانتاج أعداد  –ج 
 .انتاج أفراد أكثر مالئمة لظروف البيئة –د 
 
 ؟األرانبما الذي يميز التكاثر في سمكة البلطي عن التكاثر في ( 2
 .مكان التكوين الجنيني –أ 

 .نوع االنقسام الخاص بتكوين األمشاج –ب 
 .حجم البويضات أصغر –ج 
 .تنوع الصفات الوراثية –د 
 
  يمكنها إنتاج البروتينات؟الأٍي من الخاليا التالية ( 3
 خاليا الدم الحمراء. -أ

 الخاليا العصبية. -ب
 خاليا الدم البيضاء. -ج
 ارية.صالخاليا ال -د
 
 بواسطة إنزيم واحد فقط؟ DNAفي استنساخ قطع  ايمكن استخدامه من األدوات التاليةأٍي ( 4
 .چـاڤالـ -أ

 البالزميدات. -ب
 (.PCRجهاز ) -ج
 .mRNAجزيء  -د
 
 التيروزينيز الذي يبني صبغ المالنين".حدوث طفرة جينية في جين إنتاج إنزيم عن  تنتج ة"حالة مرض المهق(  5

 لعالج جنين أمهق في مرحلة مبكرة من تكوينه الجنيني؟ التي يمكن استخدامها التقنيةما 
 .Tyrosinase األم بإنزيم التيروزينيز خاليا حقن -أ

 إدخال جين بناء صبغ الميالنين في خاليا الجنين. -ب
 إلنتاج إنزيم التيروزينيز في خاليا الجنين. mRNAإدخال  -ج
 الجنين بصبغ الميالنين.خاليا حقن  -د
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 أٍي مما يلي يصف قناة فالوب عند امرأة طبيعية؟( 6
 تجاه المبيض. تتحركقناة الأهداب  -أ

 نهاية القناة أكثر اتساًعا من بدايتها. -ب
 ملتصقة بالمبيض. بداية القناة -ج
 تجاه الرحم. تتحركقناة ال بأهدا -د
 

 ما الحالة التي يمكن عالجها باستخدام تقنية أطفال األنابيب؟(  7
 قناة فالوب. منغياب األهداب  -أ

 استئصال رحم األم. -ب
 وصول األم لسن توقف الطمث. -ج
 استئصال المبيضين. -د
 

 خاليا الجنين؟في  DNAمعدل لتضاعف أكبر خاللها  يحدث ة من النمو الجنيني لإلنسانالمراحل التالي أي(  8

  -أ

 

  -ب

 

  -ج

 

  -د
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 أٍي مما يلي يصف جينوم البكتريوفاج؟(  9
 ورأس الغالف البروتيني. DNAجزئ  -أ

 .فقط DNAجزئ  -ب
 رأس وذيل الغالف البروتيني. -ج
 الغالف البروتيني.ذيل و  DNAجزئ  -د

 
 ة:ج التاليئاتنال( خالل مادته الوراثية يعطي Xأشعة )حيود إذا تم استخدام تقنية  من الكائنات التاليةأي  ( 10

 ؟"القواعد النيتروجينية متعامدة على أحد جانبي هيكل مفرد من السكر والفوسفات"
 .بكتريوفاج -أ

 .أيشيرشيا كواليبكتريا  -ب
 فيروس شلل األطفال. -ج
 (.S)ساللة  االلتهاب الرئوي  بكتريا -د

 
 ؟DNAما التلف الذي يمكن إصالحه باستخدام أنزيمات إصالح عيوب (  11

 .DNAيورينية في أحد درجات سلم بتلف قاعدة  -أ
 .DNAإزالة أحد درجات سلم  -ب
 .األنفلونزاتلف في أحد جينات فيروس  -ج
 تروجينية.يالروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الن تكسير -د

 
 ادرس الرسم التخطيطي للتكاثر الالجنسي في نوعين مختلفين من الكائنات الحية.(  12

 ثم استنتج:  
 

 الفرد الجديد ) س ( عن الفرد الجديد ) ص (؟ ما الذي يميز
 .ايشبه الفرد األبوي تمامً  –أ 

  .يختلف في صفاته عن الفرد األبوي  –ب 
  .لديه نصف عدد صبغيات الفرد األبوي  –ج 
  .بوي يختلف في الجنس عن الفرد األ –د 
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 ادرس الشكل المقابل الذي يبين تكوين أحد الثمار.(  13
 ( ناتجة من )ب(،2( ناتجة من )أ(، و)1أن )فإذا علمت 

 أٍي مما يلي يصف الثمرة الناتجة؟ 
 حقيقية ناتجة عن عدم حدوث إخصاب. -أ

 كاذبة ناتجة عن حدوث إخصاب. -ب
 حقيقية ناتجة عن حدوث إخصاب. -ج
 كاذبة ناتجة عن عدم حدوث إخصاب. -د
 

أفراد نسل دودة األرض الموجودة أعداد ما السبب في اختالف أعداد نسل دودة الفاشيوال التي تصيب كبد اإلنسان عن (  14
 نفاق التربة الزراعية؟أفي 

 .طبيعة الحياة –أ 
 الرعاية األبوية  –ب 
 طول العمر  –ج 
 طريقة الحركة –د 

 

 الرسم يمثل أحد اللييفات العضلية الهيكلية.(  15

 

عدد المناطق المضيئة الكاملة التي تظهر في كم 
 الرسم؟

 
 3 –أ 

 4 –ب 
 5 –ج 
 6 –د 

 
 أمامك رسم يوضح بعض خاليا ثمرة الكمثرى (  16

 

 ؟2،  1أي مما يلي يصف خاليا هذه الثمرة المشار إليها باألرقام 
 .اال يمكن فقد دعامتهم 2،1الخاليا  –أ 

 .بمادة صلبة ةمدعم 2مدعمة بالماء والخلية  1الخلية  –ب 
 .ن الدعامة إذا ارتفعت درجة الحرارةايفقد 2،1الخاليا  –ج 
 .دعامتها مؤقتة 2دعامتها دائمة والخلية  1الخلية  –د 
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 الرسم يوضح أحد األلياف العضلية(  17

 
 ما الذي يدل عليه الرسم؟

  .المفصل عندانقباض مع عدم حدوث حركة  –أ 
  .المفصل عندانبساط مع عدم حدوث حركة  –ب 
  .المفصل عندطبيعية انقباض مع وجود حركة  –ج 
 .المفصل وجود حركة عندعدم حالة استقطاب مع  –د 

 

 ناضج في نبات زهري  الشكل يوضح جزء من مبيض(  18
 

 ما الحرف الذي يعبر عن أحد نواتج اإلنقسام الميوزي؟

 A  –أ

 B –ب

  C –ج
 D –د
 

 ادرس الرسم التخطيطي الذي يوضح نشاط أحد الغدد الصماء في االنسان، ثم استنتج:(  19

 
 ؟التخطيطي بالرسم المبين ما العامل الذي يؤثر على نشاط هذه الغدة

  .توفر اليود في الغذاء –أ 
 .توفر الكالسيوم في الغذاء –ب 
  .الكالسيوم في الدممستوى انخفاض  –ج 
  .ساسييض األاأل ارتفاع معدل –د 
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 التي تحدث في خاليا نباتية، ثم حدد: ، ع درس الجدول الذي يوضح اآلليات المناعية الثالثة س ، ص( ا20
 الهدف منها بعد اإلصابة قبل اإلصابة المادة

 التحفيز   س
 إبطال السموم   ص
 النمو تثبط   ع
 الثالثة س، ص، ع؟ما الترتيب الصحيح لكل من اآلليات 

 جليكوزيدات. –بروتينات مضادة للميكروبات  –مستقبالت  -أ
 مستقبالت. –بروتينات مضادة للميكروبات  –جليكوزيدات  -ب
 مستقبالت. –جليكوزيدات  –بروتينات مضادة للميكروبات  -ج
 مضادة للميكروبات. بروتينات –جليكوزيدات  –مستقبالت  -د

 

 
الخاليا الغدية في يوضح الرسم نوعان مختلفان من (  21

 جسم اإلنسان:

 
 (؟B( عن الغدة )(Aما الذي يميز الغدة 

 تفرز هرمونات  –أ 
 تحكم في مستوى سكر الدمت –ب 
 تحكم في معدل األيضت –ج 
 تفرز إنزيمات هاضمة –د 

 

  ادرس الرسم التخطيطي ثم استنتج: (  22

 ؟أي مما يلي يميز خاليا الغدة )أ( عن خاليا الغدة )ب( 
 .القنوية دائمة –أ 

 .ةعصبية مفرز  –ب 
 .القنوية مؤقتة –ج 
 .قنوية دائمة –د 
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 الحظ الصورة التي توضح جنين إنسان داخل رحم األم. تعرف على التراكيب (  23
  ثم استنتج:، ]س، ص، ع[

 الرحم؟ جدارنفصل التركيب )س( عن يأي مراحل نمو الجنين في 
 

 

 الثالثة.الشهر الثالث للمرحلة  -أ
 الشهر الثالث للمرحلة الثانية. -ب
 الشهر الثاني للمرحلة الثالثة. -ج
 الشهر الثاني للمرحلة الثانية. -د

 

ادرس الرســـــم المقابل الذي يوضـــــح صـــــورتين من (  24
، واألسهم تشير إلى مناطق حدوث DNA 1  ،2جزئيات 
 ثم استنتج:. حيويةالعملية نفس ال

 

 ؟2،  1ا الفرق بين العملية في كٍل من م
 .لعمليةالنهائي لناتج ال -أ

 نوع اإلنزيمات المستخدمة. -ب
 .ةالعملي الغرض من -ج
 نقطة بدء العملية. -د

  .DNAأمامك قطعة من جزئ ( 25

 أي االستبداالت اآلتية تؤدي لحدوث طفرة؟
 .2بداًل من  4وكليوتيدة يالن -أ

 .11بداًل من  2وكليوتيدة يالن -ب
 .8بداًل من  11وكليوتيدة يالن -ج
 .7بداًل من  8وكليوتيدة يالن -د
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  :ادرس الرسم الذي يوضح أحد مفاصل جسم االنسان. ثم استنتج(  26
 ( ؟ 2ما النتيجة المتوقعة عند غياب المادة ) 

 تصعب الحركة عند المفصل. –أ 
 (.1يزداد سمك النسيج ) –ب 
 يصبح المفصل عديم الحركة. –ج 
 تتأثر الحركة في المفصل. ال –د 
 

 نباتات كبيرة الثمار. فأنتجحدث تلقيح ذاتي لنبات فراولة صغير الثمار (  27
 ما سبب حدوث هذه الحالة؟

 في االنقسام الميوزي. الجيناتانعزال  -أ
 .على الكروموسوم جين الحجم مكانحدوث تغيير في  -ب
 في االنقسام الميتوزي. جيناتانعزال ال -ج
 عدم انفصال الكروماتيدات بعد انقسام السنترومير -د
 

 فحص الصورة التي توضح تكوين أجنة داخل رحم أنثى، ثم حدد:ا(  28

 
 ؟على الترتيب في تكوين هذه الحالة التي شاركتما عدد البويضات والحيوانات المنوية 

  1 – 1 -أ
  2 – 1 -ب
 2 – 2 -ج
 1 – 2 -د
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 ات النواة؟يفي حقيق mRNAو tRNAعن كاًل من  r-RNAأي من الخصائص التالية تميز (  29
 .نسخهمكان  -أ

 ه.جيناتمن  النسخعديد وجود  -ب
 .وظيفتهموقع أداء  -ج
 وحدات بنائه. -د

 
 تحدث في عضلة ذراع شخص ما يحمل حقيبة ثقيلة ويصعد السلم؟يمكن أن  أي مما يلي يصف التغيرات التي(  30

 في خاليا العضلة. ATPزيادة كمية  -أ
 نقص كمية الجليكوجين المخزونة في خاليا العضلة. -ب
 الكالسيوم الالزمة لتكوين الروابط المستعرضة.نقص أيونات  -ج
 نقص كمية الناقل العصبي الكيميائي. -د
 

 ؟DNAعن إنزيم بلمرة  RNAما الذي يميز إنزيم بلمرة (  31
 الشريط الجديد. نيوكليوتيدات نوع القواعد البيورينية في -أ

 .الجديد اتجاه إضافة النيوكليويتدات في الشريط -ب
 نيوكليويتدات الشريط الجديد.نوع السكر في  -ج
 في أوليات النواة.من اإلنزيم وجود أكثر من نوع  -د
 

 ند سيدة في اليوم األول من الشهر وأرادت هذه السيدة استخدام أقراص منع الحمل.عدث الطمث حإذا (  32
 تبدأ فيه استخدام أقراص منع الحمل؟ يمكن أن ذلك الشهر الذيمن ما اليوم 

 .األول -أ
 الخامس -ب
 السابع. -ج
 رابع عشر.ال -د
 

 أٍي من الوسائل المناعية التالية تسبق الوسيلة األخرى في الحدوث؟(  33
 تكوين جدار الخلية. –زيادة أعداد المستقبالت  -أ

 تغلظ بشرة الساق بالكيوتين. –ترسيب األصماغ  -ب
 .إنتاج البروتينات المضادة للميكروبات –تغليظ الجدار الخلوي باللجنين  -ج
 .الجدار الخلوي  انتفاخ –إنتاج إنزيمات نزع السمية  -د
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 ثم أجب:  ،يوضح دور نوعين من الخاليات الليمفاوية درس الرسم الذي( ا 34

 
 على الترتيب؟ 2،  1ما المواد التي تم إنتاجها في 

 انترليوكينات.و متممات  -أ
 سموم ليمفاوية وليمفوكينات. -ب
 انترليوكينات ومتممات. -ج
 .سيتوكيناتو  رفورينيب -د

 
 

 درس الرسم المقابل ثم أجب ا(  35
من  االوكسينات على هذا النبات خالل هذه المرحلة تثبيطما تأثير  

 ؟نموه

 
 .رتكون ثمار بدون بذو  –أ 

 .لثمارذبول ا –ب 
 .توقف النمو الخضري  –ج 
 .ذبول النبات وموته –د 
 

 الكربوهيدراتية في وجباته الغذائية.يتناول شخص كميات كبيرة من المواد (  36
 ما النتيجة المترتبة على تناوله هذه الكميات؟

 ترسب الدهون في خاليا الكبد  –أ 
 تحويل الجليكوجين الى جلوكوز  –ب 
 إصابة الشخص بالنحافة  –ج 
 نقص الدهون في خاليا العضالت  –د 
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 ثم استنتج:، تعرف على كل من س ، ص ، ع ، ل  ،الحظ الصورة التي توضح أحد مكونات دم اإلنسان( 37
 

 ؟(عالتي يتكون منها ) التركيب الكيميائي للمادةما 
 .الكبريت -أ

 سكريات. -ب
 بروتينات. -ج
 رويدات.يست -د
  

 
 ما النتيجة المترتبة على استئصال الطحال؟(  38

 نقص عدد خاليا الذاكرة في الدم. -أ
 زيادة عدد كرات الدم الحمراء المسنة في الدم. -ب
 عدم القدرة على إنتاج أجسام مضادة. -ج
 قدرة الغدة التيموسية على تمايز الخاليا الليمفاوية. عدم -د
 

 (؟Cتلعب دوًرا في شفاء خاليا الكبد من فيروس ) ال ةأي المواد التالي(  39
 اإلنترفيرونات. -أ

 الهيستامين. -ب
 السموم الليمفاوية. -ج
 األجسام المضادة. -د

 
 ؟المرض مسببعند اإلصابة على نوع تكوينه  يدل الالتالية  المناعيةمن االستجابات أٍي (  40

 األجسام المضادة. -أ
 اإلنترفيرونات. -ب
 البائية البالزمية. -ج
 .السامةالتائية  -د
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 امشاجة األنثوية باإلنقسام الميتوزي؟ من الكائنات التالية ينتجأي (  41
 .نجم البحر وحشرة المن –أ 

  .الفوجير ونجم البحر –ب 
 .المالرياوطفيل الفوجير  –ج 
 .ملكة النحل وحشرة المن –د 
 

 ما وجه االختالف بين الزهرتين أ ، ب؟(  42
 

 نوع التلقيح –أ 
 جنس الزهرة –ب 
 أكياس اللقاحعدد  –ج 
 البويضات عدد –د 

 
 

 عند إجراء تحليل دم لشخٍص ما تبين وجود نوع من البكتريا في عينة الدم.(  43
 المناعية مسئولة عن حماية هذا الشخص؟أي الخاليا 

 .القاتلة الطبيعيةالخاليا  -أ
 الخاليا البائية البالزمية. -ب
 الخاليا التائية الذاكرة. -ج
 الخاليا التائية السامة. -د
 

 تعتبر من مكونات خط الدفاع الثالث في جسم اإلنسان؟ الأي من المواد اآلتية (  44
 السيتوكينات. -أ

 األنترليوكينات. -ب
 اإلنترفيرونات. -ج
 الليمفوكينات. -د
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 الكيوتين على بشرة أوراق النبات؟ ترسيب عدمما النتيجة المترتبة على (  45
 يفقد النبات القوة والصالبة. -أ

يحمى -ب  النبات من غزو الميكروبات. ُ 
 يكتسب النبات دعامة فسيولوجية. -ج
 فقد خاليا النبات توترها.ت -د
 
 

 أثناء نشاٍط ما لعضلةأمامك ثالثة صور (  46

 
 (؟Cإلى ) )Bمن )في الفترة حالة العضلة  عدم تغيرما سبب 

 .كتينط األ خيو انفصال الروابط المستعرضة عن  –أ 
 .تراكم حمض الالكتيك –ب 
 .ATPتزايد إنتاج جزئيات  –ج 
 .2Oعدم وصول قدر كافي للعضلة من  -د 

 
 :، ثم استنتجالكائنات الحيةخاليا  داخل تحدثان درس الرسم الذي يوضح عمليتان( ا 47

 
 ؟الكائنات الحيةخاليا داخل  الرسم ب المبينتان (2، ) (1)تانأين تحدث العملي
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. ثم ألنثى إنسان أثناء دورة الطمث D, C, B, A هرمونات 4تركيز  البياني الذي يوضح التغيرات فى ادرس الرسم(  48
 استنتج:

 
 من الدورة؟ 12 – 10( خالل أيام C( على التغير في تركيز الهرمون )Bهرمون )الأ( كيف يؤثر التغير في تركيز 

 

 
 

 ؟ فسر إجابتك.من الدورة على نشاط المبيض 13( يوم Cب( متى تؤثر الزيادة الواضحة في تركيز هرمون )
 

 

 
 ادرس الرسم المقابل ثم استنتج:(  49

 
 
 
 
 

المنطقة  موجودة فيالكيميائية الما الروابط أ( 
H

V؟ 
 

 

 
 ين من الجزئ؟تين الثقيلتالثنائية بين السلسل تيديةريبشارك في تكوين الروابط الكالتي تب( ما نوع وحدات البناء 

 

 

 



 اختبار تجريبى
الصف الثالث الثانوى  أحيـاء  

    

15 
 

 ( ادرس الرسم التخطيطي، ثم أجب: 50

 
 (؟A) الرمزبإليه الم شار لمركب التركيب الكيميائي المحتمل لما أ( 

 

 

 
 فسر إجابتك. ( إليه؟Aأٍي من الخاليا الثالثة قد يقوم بإفراز هرمون عند وصول المركب )ب( 

 

 
 

 

 

؛؛؛؛؛ ق  ت  وف  اح والت  ج 
الن  ات  ب  ي  مي 

ب  الت   مع أ طي 


