وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق
االمتحان النهائي لمبحث العلوم الحياتية 6102/6102
مدرسة الغدير االبيض س .م للبنات

اليوم :
التاريخ :
الوقت0:31:

االسم_____________________________:
الصف :العاشر

( 5عالمات)

السؤال االول :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة:
 -0أي المصطلحات االتية يعني الفترة الممتدة من التقاط العدوى الى ظهور األعراض:
ب-مرض حاد

أ -حضانة

جـ-نقاهة

د-شفاء

-6العالم الذي اطلق مفهوم الفيروسات هو :
ب -ابفانوفسكي

ا -ماير

جـ -بيجيرنك

د -اندرز

 -3الوحدة الرئيسية في تصنيف الكائنات الحية:
ب -التطور

ا -النوع

جـ  -التنوع

د -الجماعة

-4اي االتية صفة مرتبطة بالكروموسومات الجسمية :
ا -العمى اللوني

جـ -التالسيميا

ب -متالزمة داون

د-نزف الدم

 - 5القاعدة النيتروجينية التي يمثل رمزها (:)Gب -سايتو سين

ا -األدنيين

جـ جوانين

د -ثايمين

___________________________________________________________________________

السؤال الثاني -:

عرفي كل من المصطلحات االتية:

( 4عالمات)

علم الوراثة_____________________________________________________________________ :
الجين السائد_____________________________________________________________________:
الطفرة_________________________________________________________________________:
التكيف_________________________________________________________________________:
ب -فسري ما يأتي تفسيرا علميا وافيا:

( 4عالمات)

 )0عدم وجود زرافات ذات اعناق قصيرة في وقتنا الحالي.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
)6يصبح الدماغ في حالة االصابة بمرض جنون البقر اسفنجي القوام.
.......................................................................................................................................................

لسؤال الثالث - 0:تزوج رجل مصاب بمرض نزف الدم من امراه حاملة للمرض نزف الدم ,اكتبي الطرز الجيني والشكلية
( 5عالمات)
المحتملة لألبناء ,ما احتمال انجاب ذكر غير مصاب بالمرض؟ ( يرمز للجين) h
-6حدث تزاوج بين نباتي بازيالء ,احدهما لون الزهرة احمر غير نقي ( )Rواالخر ابيض لون الزهرة (, )rاوجدي الطرز
( 5عالمات)
الشكلية والجينية لألبناء الجيل االول؟ (باستخدام مربع بانيت )

................................................................................................................................................................
السؤال الرابع -0 :وضحي الية التعديل الجيني للبكتريا إلكسابها صفة انتاج االنسولين.

(  3عالمات)

( 4عالمات)

-6وضحي الدورة االندماجية للفيروسات

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

السؤال الخامس:
( 6عالمات)

 -0ما الفرق بين الفرويد والبريون؟

 -6في تجربة مخبرية عرض مستنبت بكتيري لفيروس اكل البكتيريا  ,ثم عدت الفيروسات في كل ساعة من االصابة على مدار  8ساعات
( 8عالمات)
,وكانت النتيجة كما ما يأتي:
الساعة
االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
 -0مثل النتيجة التي حصلت عليها بيانيا  ,فسري النتيجة؟

عدد الفيروسات
05
02
44
068
385

 -6ما نوع الدورة التي يتبعها الفيروس؟

انتهت االسئلة

معلمة المادة :انعام الشرعه

