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 : ظغ دائشح زٕل سيض اندٕاة انصسٛر نكم يٍ انفمشاد اٜرٛخاسئهخ 

يشرجػ ػهٗ َفس  d. فئرا كبٌ االنٛم  DdGgيٍ أَثٗ غشاصْب اندُٛٙ  DDggإرا زذس رضأج ثٍٛ ركش  غشاصِ اندُٛٙ  -1

 يٍ اسرجبغ اندُٛبد ْٕ :  DDGg. فبٌ اززًبل إَزبج فشد غشاصِ اندُٛٙ  Gانكشٔيٕسٕو يغ االنٛم 

 %52-%د25-%ج52-ب صفش % -أ

 ٔازذح يٍ اٜرٛخ رسذد خُس انًٕنٕد يٍ انُبزٛخ انٕساثٛخ :  -2

 ركش اإلَسبٌ -دأَثٗذتاتحانفاكٓح-أَثٗاإلَساٌج-ذكسانطٕٛزب -أ

 % فبٌ انًسبفخ ثٍٛ اندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٙ :  13إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ خٍُٛٛ ػهٗ انكشٔيٕسٕو  -3

 %75-ٔحدجخسٚطحخُٛٛحد75-%ج31-بٔزذح خشٚطخ خُٛٛخ      13 -أ

 :ْٕ  aaBbRrGGانطشاص اندُٛٙ انصسٛر نهدبيٛذ انز٘ ُٚزدّ األة -4

 aBbr-دabRg-جabrG-بBRGA -أ

 رهمٛسب رارٛب فبٌ انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ فٙ األفشاد ْٙ :  AaBbػُذ رهمٛر َجبد غشاصِ اندُٛٙ  -5

 1:3-د3:5:3-ج3:3:3:3-ب1:  3:  3:  9 -أ

 رضٔج شبة غٛش يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح يصبثخ ثُضف انذو فبٌ اززًبل إَدبة أَثٗ يصبثخ ثُضف انذو ْٕ :  -6

 %355-%د25-جصفش % -ة%52 -أ

 :َٕػٍٛ فمػ يٍ اندبيٛزبد فبٌ رنك ٚذل ػهٗ أٌ انصفخ AaBbإرا أَزح انطشاص اندُٛٙ  -7

 خُٛاخيتؼددج-ديشرجطخ ػهٗ انكشٔيٕسٕو -جيتأثسجتاندُس-يستثطحتاندُسب -أ

 نٌٕ انؼٌٕٛ فٙ رثبثخ انفبكٓخ يثبل ػهٗ َٕع انٕساثخ اٜرٙ :  -8

 أنٛالخيتؼددج-سٛادجيشتسكحد-جسٛادجتايح-بيشرجطخ ثبندُس -أ

ٔفصٛهخ دو انثبَٙ  ABرضٔج شبة فصٛهخ ديّ غٛش يؼشٔفخ يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب غٛش يؼشٔفخ ٔأَدجب غفهٍٛ فصٛهخ دو ازذًْب  -9

O  : ْٙ ٍٕٚفبٌ فصبئم دو األث 

 BٔO-دABٔA-ج  A   ٔB -ةABٔO -أ

 :فبٌ انطشص انشكهٛخ نفصبئم انذو فٙ اٜثبء ْٙ A , 50%AB , 25% B %25كبَذ انُست انًئٕٚخ ألثُبء ػبئهخ كبٜرٙ -11

 ABٔB-دAB   ٔAB -جAٔB-بABٔO -أ

 13غٕٚم انسبق ٔ 12رهمٛر ثٍٛ َجبرٙ كبيٛهٛب ازذًْب ازًش األصْبس غٕٚم انسبق ٔظٓشد األفشاد ثبنصفبد ٔاألػذاد اٜرٛخ خشٖ  -11

 نشكهٙ نهُجبد اٜخش انًدٕٓل ْٕ َجبد يهٌٕ األصْبس ثبألزًش ٔاألثٛط . فبٌ انطشاص ا 25لصٛش انسبق ٔ

 يهٌٕاألشْازطٕٚمانساق-باحًساألشْازلصٛسانساق -أ

 اتٛضاألشْازطٕٚمانساق-داثٛط األصْبس لصٛش انسبق -ج

 انطشاص اندُٛٙ ألَثٗ غجٛؼٛخ انشؼش ْٕ :  -12

  HZ , ZZ-دHH , HZ  -جHZ-ب HH -أ

 ْٕ :  زست لبٌَٕ انزٕصٚغ انسش AaBbRRggDdػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزٙ ُٚزدٓب األة  -13

 36-د8 -ج    6-ب4 -أ

يشرجطبٌ ػهٗ كشٔيٕسٕيٍٛ  RGندُٛبد ٔا ABيغ انؼهى أٌ اندُٛبد  AaBbRrGgػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزٙ ُٚزدٓب األة  -14

 يخزهفٍٛ ْٕ : 

 36-د7-ج     4 -ة5 -أ
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 ٔازذح يٍ اٜرٛخ رسًم ػهٗ كشٔيٕسٕو خُسٙ :  -15

 صفحانصهغ-بنٌٕانؼٌٕٛفٙاإلَساٌ -أ

 صفخ ػًٗ األنٕاٌ -دصفحنٌٕاندسىٔطثٛؼحاألخُححفٙذتاتحانفاكٓح-ج

اززًبل إَزبج َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس يٍ رهمٛر َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ نهصفزٍٛ يغ َجبد آخش اثٛط  -16

 ْٕ :  األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ .

 7\4-د 8 \ 3 -ج     7\5-ب7\3 -أ

 ْٕ :  AaBBRrانطشاص اندُٛٙ انز٘ ًٚبثم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ اندُٛٙ  -17

 BbRraa-دAaBbRr-جAaBbRR -ةaaBBRr -أ

فبٌ اززًبل إَدبة االثٍ  AaBbrrيٍ فزبح غشاصْب اندُٛٙ نهٌٕ انجششح   aaBbRrإرا رضٔج شبة غشاصِ اندُٛٙ نهٌٕ انجششح  -18

 األكثش غبيك نٓزِ انؼبئهخ ْٕ : 

 16\1 -د7\3-ج       4\3-ب5\3 -أ

 انذو ال رؼزجش يثبل ػهٗ سٛبدح ربيخ :  ازذ فصبئم -19

 O-دAB -ج          B-بA -أ

 إرا ٔنذ نؼبئهخ أَثٗ غجٛؼخ كال ٔانذٚٓب أصهغ فبٌ انطشاص اندُٛٙ نألة ٔاألو ْٕ :  -21

 HZٔاألوHZاألب-دZZٔاألوZZاألب-جZZٔاألوHZاألة -ةHZٔاألوZZاألب -أ

% ٔثٍٛ C,B 97% ٔكبَذ َسجخ االسرجبغ ثٍٛ اندُٛبد A,C 2% ٔثٍٛ A, D 4إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ اندُٛبد  -21

 % فبٌ رشرٛت اندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٕ : D,B 99اندُٛبد 

 DABC-د BDCA -جDBAC-بABCD -أ

 رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ أ٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ : -22

 ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب  -دَسثحاَفصالاندُٛاخانًستثطح-جَسثحازتثاطاندُٛاخ-َسثحانؼثٕزاندُٛٙب -أ

 ًَٓب ٚسًالٌ َفس انطشاص انشكهٙ ٚذل ػهٗ أٌ انصفخ : اخزالف انطشاص انشكهٙ ثٍٛ انزكش ٔاألَثٗ يغ أ -23

 خُٛاخيتؼددج-سٛادجيشتسكحد-يستثطحتاندُسج-بيزأثشح ثبندُس -أ

 ػذد االنٛالد انزٙ رزسكى فٙ ظٕٓس صفخ نٌٕ انجششح فٙ اإلَسبٌ ْٕ :  -24

 ثالثحأنٛالخ-أنٛهٍٛفمظد-ٍشٔجيٍاالنٛالخجأكثسي-بصٔخٍٛ أٔ أكثش يٍ االنٛالد -أ

 ْٕ :  ABOػذد االنٛالد فٙ خهٛخ خسى اإلَسبٌ نصفخ فصبئم انذو زست َظبو  -25

 شٔخٍٛفمظيٍاالنٛالخ-أكثسيٍشٔخٍٛيٍاالنٛالخد-ثالثحأنٛالخج-بأنٛهٍٛ فمػ -أ

. فبٌ انطشاص اندُٛٙ  AabbRRيٍ فزبح غشاصْب اندُٛٙ نهٌٕ انجششح  AaBbRRٙ نهٌٕ انجششح رضٔج شبة غشاصِ اندُٛ -26

 نالثٍ األكثش فبرسب ْٕ : 

 AaBbRR-د  aabbRR -جaaBbRR-بAABbrr -أ

 ازذ اٜرٛخ ُٚزح َٕػٍٛ يخزهفٍٛ يٍ اندبيٛزبد :  -27

 أَثٗذتاتحانفاكٓح-دانذخبخخ -ج   أَثٗاإلَساٌ-باندٚك -أ

 ػُذ رضأج شبة غجٛؼٙ انشؼش يٍ فزبح صهؼبء فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ نهطشاص انشكهٙ فٙ األثُبء انزكٕس ْٙ :  -28

 %طثٛؼ355ٙ-د% أصهغ111 -جثٛؼٙ%ط52%أصهغ:52-ب%طثٛؼ25ٙ%أصهغ،25 -أ

 انطشاص اندُٛٙ نصفخ سٛبدح يشزشكخ ْٕ :  -29

W -أ
C

R
Cب-Rr  ج-ttد-Y

a
X   

 ًَػ انٕساثخ نصفخ نٌٕ انجششح فٙ اإلَسبٌ ْٙ :  -31

صفحيستثطحتاندُس-صفحيتأثسجتاندُسد-جاندُٛبد انًزؼذدح         -ةاالنٛالخانًتؼددج-أ
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 ازذ األيثهخ اٜرٛخ صسٛر نصفخ يشرجطخ ثبندُس  -31

 صفحنٌٕانؼٌٕٛفٙإَساٌ-ب      يشض َضف انذو انٕساثٙ -أ

ثٛؼٛحفٙذتاتحانفاكٓحصفحاألخُححانط-د     صفحنٌٕانثشسجفٙاإلَساٌ-ج

رضٔج شبة  يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح رسًم أنٛم اإلصبثخ ثبنًشض غٛش يصبثخ ثّ فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ إلَدبة أَثٗ يصبثخ  -32

 ثبنًشض يٍ ثٍٛ أخٕارٓب اإلَبس ْٕ : 

%355-د%51-ج%52-صفس%ب-ا

يشرجػ ػهٗ َفس  d. فئرا كبٌ االنٛم  DdGgيٍ أَثٗ غشاصْب اندُٛٙ  DDggإرا زذس رضأج ثٍٛ ركش  غشاصِ اندُٛٙ  -33

 يٍ اسرجبغ اندُٛبد ْٕ :  DdGg. فبٌ اززًبل إَزبج فشد غشاصِ اندُٛٙ  Gانكشٔيٕسٕو يغ االنٛم 

 %52-د%51 -ج%52-صفس%ب-أ

 % فبٌ َسجخ االسرجبغ ثٍٛ اندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٙ :  13إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ خٍُٛٛ ػهٗ انكشٔيٕسٕو  -34

 %87 -دٔحدجخسٚطحخُٛٛح75-%ج31-بٔحدجخسٚطحخُٛٛح31-أ

انصفزٍٛ يشرجطزٍٛ ػهٗ انكشٔيٕسٕو ٔثفشض ػذو زذٔس ػجٕس  أٌرهمٛسب رارٛب يغ انؼهى  AaBbػُذ رهمٛر َجبد غشاصِ اندُٛٙ  -35

 خُٛٙ فبٌ انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ فٙ األفشاد ْٙ : 

 1:  3 -د3: 3-ج3:3:3:3-ب9:1:1:3 -أ

 رضٔج شبة  يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح غٛش يصبثخ ثُضف انذو يزًبثهخ االنٛالد فبٌ اززًبل إَدبة أَثٗ يصبثخ ثُضف انذو ْٕ :  -36

%355-%د25-جصفش % -ة%52-أ

ٔفصٛهخ دو انثبَٙ  ABؼشٔفخ يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب غٛش يؼشٔفخ ٔأَدجب غفهٍٛ فصٛهخ دو ازذًْب رضٔج شبة فصٛهخ ديّ غٛش ي -37

A   : ْٙ ٍٕٚيزًبثم االنٛالد فبٌ فصبئم دو األث 

 BٔO-دAB  ٔA -جA ٔB-بABٔO-أ

فبٌ انطشص انشكهٛخ نفصبئم انذو فٙ اٜثبء ْٙ  A  ,   25% AB ,   50% B % 25ألثُبء ػبئهخ كبٜرٙ كبَذ انُست انًئٕٚخ  -38

 : 

AB  ٔB -دAB ٔAB-جAٔB-بABٔO-أ

 

 انطشاص اندُٛٙ نزكش غجٛؼٙ انشؼش ْٕ :  -39

  HZ , ZZ-د HH , HZ-جHZ-بHH -أ

اسرجبغ اندُٛبد ) خًٛغ اندُٛبد يسًٕنخ ػهٗ َفس زست  AaBbRrggDdػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزٙ ُٚزدٓب األة  -41

 ْٕ :  ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔازذ (  \انكشٔيٕسٕو 

 36-د7-ج6-ب2 -أ

 RGيشرجطٍٛ ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔازذ ٔاندُٛبد  ABيغ انؼهى أٌ اندُٛبد  AaBbRrGgػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزٙ ُٚزدٓب األة  -41

 يسًٕالٌ  ػهٗ كشٔيٕسٕيٍٛ يخزهفٍٛ ْٕ : 

 36-د8 -ج4-ب5-أ

 ٔازذح يٍ اٜرٛخ رسًم ػهٗ كشٔيٕسٕو خُسٙ :  -42

 صفخ ػًٗ األنٕاٌ -دABOاندوحسةَظاوصفح-جصفحانصهغ-بفٙاإلَساٌنٌٕانؼٌٕٛ-أ

ٛر َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ نهصفزٍٛ يغ َجبد آخش اثٛط اززًبل إَزبج َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس يٍ رهم -43

 األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ . ْٕ : 

 7\4-د         8 \ 3 -ج7\5-ب7\3-أ

 ْٕ :  AaBBRrدُٛٙ انطشاص اندُٛٙ انز٘ ًٚبثم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ ان -44

aaBbRr-د      AaBbRr-ج    AaBbRR -ةaaBBRr-أ
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فبٌ  AaBbRrيٍ فزبح غشاصْب اندُٛٙ نهٌٕ انجششح   aaBbRrإرا رضٔج شبة غشاصِ اندُٛٙ نهٌٕ انجششح  -45

 االتٍاألكثسغايكنٓرِانؼائهحْٕ:اززًبل إَدبة

 36\3-د                 7\3-ج            4\3-ب       32\1 -أ

 ازذ فصبئم انذو ال رؼزجش يثبل ػهٗ سٛبدح ربيخ :  -46

 O-د                       AB -ج              B-ب                A-أ

 ركش أصهغ كال ٔانذّٚ غجٛؼٙ انشؼش فبٌ انطشاص اندُٛٙ نألة ٔاألو ْٕ : `إرا ٔنذ نؼبئهخ  -47

 HZٔاألوHZاألب-د ZZٔاألوZZاألب-جZZٔاألوHZاألب-ب HZٔاألو   HHاألة  -أ

 رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ أ٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ : -48

 ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب -دَسثحاَفصالاندُٛاخانًستثطح-جَسثحازتثاطاندُٛاخ-ُٙبنؼثٕزاندَٛسثحا-أ

 اخزالف انطشاص انشكهٙ ثٍٛ انزكش ٔاألَثٗ يغ أًَٓب ٚسًالٌ َفس انطشاص انشكهٙ ٚذل ػهٗ أٌ انصفخ :  -49

 خُٛاخيتؼددج-د            سٛادجيشتسكح-يستثطحتاندُسج-بيزأثشح ثبندُس -ا

 فٙ اإلَسبٌ ْٕ :  ػًٗ األنٕاٌ ػٍ انزكشانزٙ رزسكى فٙ ظٕٓس صفخ انًزُسٛخ ػذد االنٛالد  -51

 ثالثحأنٛالخ-دأنٛهٍٛفمظ-جأكثسيٍشٔجيٍاالنٛالخ-بانٛم ٔازذ  -أ

 ْٕ :  ABO زست َظبو انذو فصبئمػذد االنٛالد فٙ خسى اإلَسبٌ نصفخ  -51

 شٔخٍٛفمظيٍاالنٛالخ-أكثسيٍشٔخٍٛيٍاالنٛالخد-ج ثالثحأنٛالخ-ب        أنٛهٍٛ فمػ -أ

 :  ٚسذد خُس انًٕانٛذ يٍ انُبزٛخ انٕساثٛخازذ اٜرٛخ  -52

أَثٗذتاتحانفاكٓح-د                     انذخبخخ -جأَثٗاإلَساٌ-ب                    اندٚك-أ

 ػُذ رضأج شبة غجٛؼٙ انشؼش يٍ فزبح صهؼبء فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ نهطشاص انشكهٙ فٙ األثُبء اإلَبس ْٙ :  -53

 % غجٛؼ111ٙ -د%أصهغ355-%طثٛؼٙج52%أصهغ:52-%طثٛؼٙب25%أصهغ،25 -أ

 ًٚثم غشاص خُٛٙ نصفخ يُذنٛخ سبئذح : ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ ال  -54

TtRr-د                    AaBB-ج RRAa-ب               ggrr  -أ

 ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ ًٚثم غشاص خُٛٙ نصفزٍٛ يُذنٛزٍٛ يؼب  -55

iRr -أ
A

I           ب-rr            ج-
r

X
R

TtX                  د- RrGg
 

 ػهٗ لبٌَٕ انزٕصٚغ انسش أثُبء ركٍٕٚ اندبيٛزبد ال ُٚطجكإزذٖ انؼجبساد انزبنٛخ  -56

 تحدثػًهٛحتٕشٚغاالنٛالخػهٗاندايٛتاخأثُاءاالَمساوانًُصف -أ

 ُٚفصمأنٛالكمصفحٔزاثٛحػٍتؼضٓاتؼضا -ب

خسٖٚتٕشعأنٛالكمصفحػهٗأنٛالخانصفاخاأل-ج

 رظٓش أنٛالد انصفبد انسبئذح دائًب يؼب -د

  ( AaBBْٕنهدبيٛذ انز٘ ُٚزدّ انُجبد رٔ انطشاص اندُٛٙ ) انصسٛر انطشاص اندُٛٙ -57

 Ab-د                     AB -ج        BB-ب             Aa -أ

 انُبردخ يٍ رهمٛر أثٍٕٚ كالًْب ٚسًم انصفخ انسبئذح غٛش انُمٛخ ْٙ : انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ نألفشاد  -58

 صفحسائدج355-ديزُسٙ 1سبئذ :  3 -جسائد3يتُحٙ:1-بيتُح3ٙسائد:3 -أ

نألة اص اندُٛٙ%( فبٌ انطش51( ثُسجخ )  aaBBَٔزح فشد غشاصِ اندُٛٙ )   AaBBإرا كبٌ انطشاص اندُٛٙ ألزذ األثٍٕٚ ْٕ  -59

 اٜخش ْٕ : 

 AAbb-د       AaBb-جaaBB -ة aaBb -أ

 ْٕ : ABOزست َظبو صفخ فصبئم انذو رزسكى فٙ ػذد االنٛالد  -61

 أنٛمٔاحد-أشٔاجيٍاالنٛالخد1-ج       أنٛالد 3 -ة         أنٛهٍٛفمظ -أ
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 أ٘ اٜرٛخ صسٛر فًٛب ٚزؼهك ثصفخ نٌٕ انؼٌٕٛ فٙ رثبثخ انفبكٓخ :  -61

 ٚكفٙأنٛمٔاحدسائدنظٕٓزصفحانؼٌٕٛانثٛضاء -أ

 نظٕٓزانؼٌٕٛانحًساءٚهصواألَثٗأنٛهٍٛيتُحٍٛٛ -ب

 ٚهضو انزكش ٔخٕد أنٛم يزُسٙ ٔازذ نظٕٓس صفخ انؼٌٕٛ انجٛعبء  -ج

فحانؼٌٕٛانثٛضاءٔاحدنظٕٓزصاألَثٗٚهصيٓاأنٛم-د

تاألخضسٚظٓش نٌٕ انشٚش ػُذ ثؼط إَٔاع انطٕٛس ػُذ اإلَبس اخعش أٔ اصفش ٔٚظٓش ػُذ انزكٕس اخعش أٔ اصفش أٔ يهٌٕ -62

 اٌْرِانصفحتؼتثسيثالػهٗٔاألصفسف

صفخ سٛبدح يشزشكخ يسًٕنخ ػهٗ كشٔيٕسٕو خُسٙ -ةصفحسٛادجتايحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخسًٙ-أ

صفحسٛادجتايحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخُسٙ-دصفحسٛادجيشتسكحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخسًٙ-ج

 ػذد االنٛالد داخم خبيٛزبد خهٛخ انفشد نشخص نٌٕ ثششرّ غبيك خذا  ْٕ :  -63

 أصٔاج يٍ االنٛالد 3 -د           أنٛالخ1-ج         أنٛهٍٛ-ب              أنٛمٔاحد -أ

 اندُٛبد انًشرجطخ ْٙ خُٛبد :  -64

 تحًمػهٗكسٔيٕسٕوخُسٙ-برمغ ػهٗ كشٔيٕسٕو  ٔازذ ٔرؼبيم كصفخ ٔازذح  -أ

ٛحانركسٚحتتأثستًستٕٖانٓسيَٕاخاندُس-د              ُٚتحيُٓاصفاخيتؼددجيتدزخح-ج

 انصفخ انٕساثٛخ اندسًٛخ ٔانزٙ ٚؤثش فٛٓب انٓشيَٕبد اندُسٛخ ػهٗ رشخًخ انطشص اندُٛٛخ إنٗ غشص شكهٛخ ْٙ :  -65

 صفحخُٛاخيتؼددج-د    صفاخسٛادجيشتسكح-جصفبد يزأثشح ثبندُس -ة  صفاخيستثطحتاندُس -أ

 اندُٛبد انًزشاكًخ رفسش :  -66

 ظٕٓزصفاخيستثطحتاندُس-ب  اخيستثطحيؼا.ظٕٓزصفاخَتٛدحخُٛ -أ

تأثٛسيستٕٖانٓسيَٕاخاندُسٛحانركسٚحفٙانصفح-دإَزبج غشص شكهٛخ يزفبٔرخ يزذسخخ نجؼط انصفبد -ج

 إزذٖ انؼجبساد انزبنٛخ غٛش صسٛسخ فًٛب ٚزؼهك ثخشٚطخ اندُٛبد -67

 كٌٕثاتتحانًسافحتٍٛأ٘خٍُٛٛػهٗانكسٔيٕسٕوَفسّت -أ

ًٚكٍتحدٚديٕالغاندُٛاختًؼسفحَسةحدٔثانتساكٛةاندُٛٛحانددٚدج -ب

 رضداد اززًبنٛخ زذٔس انؼجٕس اندُٛٙ كهًب لهذ انًسبفخ ثٍٛ اندُٛبد -ج

تؼتًدَسةانؼثٕزاندُٛٙػهٗانًسافحتٍٛأشٔاجاندُٛاخانًستثطح-د

 % فبٌ َسجخ االسرجبغ ثٍٛ اندٍُٛٛ ْٙ : 23بد انًشرجطخ إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ أ٘ صٔج يٍ اندُٛ -68

 % 77 -د   %51-%ج75-ب       ٔحدجخسٚطحخُٛٛح51 -أ

 ازذ اٜرٛخ صسٛر فًٛب ٚزؼهك ثبنصفبد انًشرجطخ ثبندُس  -69

 y يُٓب ػهٗ انكشٔيٕسٕو  ٚسًم انمهٛم -ةتحًمأنٛالتٓاػهٗكسٔيٕسٕياخخسًٛح -أ

ٚهصوانركسنظٕٓزانصفحٔخٕدأنٛهٍٛيؼا-تُتممانصفاخفٛٓايٍاألبإنٗاألتُاءانركٕزد-ج

 : ABOاحداٜتٛحصحٛحفًٛاٚتؼهكتٕزاثحفصائماندوفٙاإلَساٌحسةَظاو -71

 ٚتحكىفٙظٕٓزانصفحثالثحأنٛالخ -أ

 ػهٗ أغشٛخ خالٚب انذو انسًشاء  A,Bرظٓش ثسجت ٔخٕد َٕػٙ يٕنذاد انعذ     O  فصٛهخ انذو -ة

تًثمسٛادجيشتسكحABفصٛهحاندو-ج

ًٚثمػدؤخٕديٕنداخضدػهٗأغشٛحخالٚااندوانحًساءiاالنٛم-د

 سرجبغ ثًُٛٓب رسبٔ٘ : % فبٌ َسجخ اال23ارا كبَذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ خٍُٛٛ ػهٗ انكشٔيٕسٕو رسبٔ٘  -71

 ٔحدجخسٚطحخُٛٛح51-%د51-ج% 77 -ة%75 -أ

 رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اندُٛٙ ثٍٛ ا٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ :  -72

 ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب -داندُٛاخانًستثطحَسثحاَفصال-َسثحازتثاطاندُٛاخج-َسثحانؼثٕزاندُٛٙب -أ
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خشٖ رهمٛر ثٍٛ َجبد رسح ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس يغ َجبد آخش يهٌٕ أيهس انجزٔس ٔظٓشد َجبربد اندٛم   -73

َجبد ػذٚى انهٌٕ  13 \َجبد ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس  87 \َجبد يهٌٕ أيهس انجزٔس  87األٔل رسًم انصفبد ٔاألػذاد اٜرٛخ 

أنٛم انجزٔس انًدؼذح  ٔ  aأنٛم انجزٔس انًهسبء ٔ االنٛم  Aَجبد يهٌٕ يدؼذ انجزٔس  . فئرا ػهًذ أٌ االنٛم  13 \هس انجزٔس أي

 فبٌ َسجخ االسرجبغ ثٍٛ اندُٛبد ْٙ :  .  rٔانجم صفخ ػذٚى انهٌٕ   R االنٛم 

 %6،2-د%56-%ج31-ب% 87 -أ

 ثبنشخٕع انٗ انسؤال انسبثك فبٌ انًسبفخ ثٍٛ اندٍُٛٛ ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٙ :   -74

 56-د 13 -ج%56-%ب31 -أ

 

ٔ   Dفبٌ َسجخ االسرجبغ ثٍٛ اندٍُٛٛنًسبفخ ثُٛٓب انشكم انًدبٔس ًٚثم خشٚطخ خُٛٛخ نخًسخ خُٛبد يشرجطخ ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔا  -75

E    

                      A        5                D       3    B          8                     E           6            C                                       

                                                                             

 %91-%د7-ج%89 -ة%33   -أ

 ثبنشخٕع انٗ انسؤال انسبثك فبٌ اندٍُٛٛ انهزٍٚ ثًُٛٓب اػهٗ اززًبل نسذٔس انؼجٕس اندُٛٙ ْٕ :   -76

B , E-د C , A -ج D , C-بA , E -أ

فبٌ اززًبل زذٔس انؼجٕس  5ٔاالفشاد انزٙ رخزهف ػٍ االثٍٕٚ  35ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ االفشاد انزٙ رشجّ االثٍٕٚ   -77

 اندُٛٙ ثٍٛ اندُٛبد ْٕ : 

 %15-د%12,5 -ج%13-ب% 87,5 -أ

ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ رهمٛر ركش رثبثخ فبكٓخ اسٕد ظبيش يغ اَثٗ رثبثخ فبكٓخ ٔظٓشد االفشاد ثبألػذاد ٔانصفبد   -78

سيبد٘ ظبيش : فبٌ َسجخ اززًبل زذٔس اَفصبل  65 \اسٕد غجٛؼٙ  35 \اسٕد ظبيش  461 \سيبدٚخ غجٛؼٛخ  441االرٛخ : 

 ُٛبد ثسجت زذٔس انؼجٕس اندُٛٙ ْٕ : ثٍٛ اند

 %55-%د42-%ج95-ب%11 -أ

فبٌ انًسبفخ ثٍٛ  31ٔاالفشاد انُبردخ يٍ اَفصبل اندُٛبد انًشرجطخ ْٕ  171ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ اسرجبغ اندُٛبد   -79

 اندُٛبد ْٙ : 

 %32-د15 -ج%55-ب55 -أ

ػُذ رضأج ركٕس سٕداء ظبيشح اندُبذ يغ اَبس سيبدٚخ نٌٕ اندسى غجٛؼٛخ االخُسخ نزثبثخ انفبكٓخ كبَذ االفشاد انشيبدٚخ   -81

. فبٌ َسجخ  25انعبيشح ٔاالفشاد انسٕداء انطجٛؼٛخ ٔكبَذ االفشاد انشيبدٚخ  175انطجٛؼٛخ ٔاالفشاد انسٕداء انعبيشح 

 االسرجبغ ثٍٛ اندٍُٛٛ رسبٔ٘ : 

 %3522-%د52-ج% 8775 -ة%352 -أ

د ػُذ رهمٛر َجبد رسح ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس يغ َجبد اخش يهٌٕ انجزٔس ايهس انجزٔس غٛش َمٙ انصفزٍٛ َزدذ افشاد ثبألػذا  -81

يهَٕخ يدؼذح  22 \ػذًٚخ انهٌٕ يهسبء انجزٔس  18 \يهَٕخ يهسبء انجزٔس  181 \ػذًٚخ انهٌٕ يدؼذح انجزٔس  181االرٛخ : 

 انجزٔس . فبٌ انًسبفخ ثٍٛ اندُٛٙ ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٙ : 

 ٔزذح خشٚطخ خُٛٛخ 21 -دٔحدجخسٚطحخُٛٛح35-%ج55-%ب35 -أ
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االسخم  يؼشاِخشٖ رضأج ثٍٛ دٚك يخطػ انشٚش يغطٗ االسخم غٛش َمٙ نهصفزٍٛ يغ دخبخخ يخططخ انشٚش   -82

اسخم  a  \ اسخم يغطبح  A \سٚش غٛش يخطػ  b \سٚش يخطػ   B. فبرا ػهًذ اٌ صفخ نٌٕ انشٚش صفخ يشرجطخ ثبندُس . 

 االسخم يٍ ثٍٛ انزكٕس ْٕ : . فبٌ اززًبل اَزبج افشاد ركٕس غٛش يخططخ انشٚش يغطبح  يؼشاِ

 7\3–د4\3-ج5\3-بصفش  -أ

رضٔج شبة ػَّٕٛ ػسهٛخ يٍ فزبح ٔانذْب غٛش يصبة ثُضف انذو ػَّٕٛ ػسهٛخ يزًبثم االنٛالد ٔاَدجب غفهخ اَثٗ يصبثخ ثُضف   -83

يصبة ثُضف انذو ( فبٌ انطشاص اندُٛٙ نكم يٍ انشبة  a \غٛش يصبة ثُضف انذو  A \ػسهٙ  H \اصسق  h)  انذو ػَٕٛٓب صسلبء

 ٔانفزبح نهصفزٍٛ يؼب ػهٗ انزشرٛت ْٕ : 

Hh -أ
r

x
R

x \yHh 
R

xب-Hh
r

x
R

z \yHH 
r

xج- Hh
r

x
R

x \yHh 
r

x د-HH
r

x
R

x\yHh 
r

x 

ًشض ػًٗ االنٕاٌ ػسهٛخ انؼٌٕٛ ٔاَدجب غفال ركشا ثهٛخ يٍ فزبح غٛش يصبثخ رضٔج شبة يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػَّٕٛ ػس  -84

انٛم االصبثخ . فبٌ a   \ػذو االصبثخ ثؼًٗ االنٕاٌ  A \ػٌٕٛ ػسهٛخ  H \ػٌٕٛ صسلبء   hيصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػَّٕٛ صسلبء . 

 نهفزبح ْٕ :  ٙانطشاص اندُٛ

hh -أ
r

x
R

xب-Hh
r

x
r

xج-Hh
R

x
R

xد- Hh
r

x
R

x 

 ازذ االرٛخ ال رُطجك ػهٗ انصفبد انًشرجطخ ثبندُس :   -85

 نظٕٓزانصفحيتُحٍٛٛتحتاجاندخاخحالنٛهٍٛ-ٚحتاجذكسذتاتحانفاكٓحانٗانٛهٍٛيتُحٍٛٛنهؼٌٕٛانثٛضاءب -أ

ٗذتاتحانفاكٓحَٕػٍٛيٍاندايٛتاخاندُسٛحثتحاَتُ-دثُضف انذو نإلصبثخٚسزبج ركش االَسبٌ النٛم يزُسٙ ٔازذ  -ج

ركش فصٛهخ  ٔغٛش يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ٔاَدجب غفم Oيٍ فزبح فصٛهخ دو ٔانذْب  Bرضٔج شبة يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ فصٛهخ ديّ   -86

 االثُبء ْٕ :  يٍ ثٍٛ خًٛغ Oيصبة ثؼًٗ االنٕاٌ . فبٌ اززًبل اَدبة غفم ركش غٛش يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ فصٛهخ ديّ  Aديّ 

 16\1 -د7\3-ج4\3-ب5\3 -أ

 ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ رًثم صفخ يشزشكخ :  -87

 -ةAB -أ
B

I
A

I ج-HZصفحأشْازانكايٛهٛا-د 

ٛر َجبد كبيٛهٛب يهٌٕ األصْبس غٕٚم انسبق يغ َجبد آخش ازًش األصْبس غٕٚم انسبق َٔزدذ َجبربد زًشاء األصْبس خشٖ رهم  -88

 لصٛشح انسبق فبٌ انطشاص اندُٛٙ نهُجبرٍٛ األثٍٕٚ ْٕ : 

Tt -أ
W

c
R

cيغtT
W

c
R

cب-tt
W

c
R

cيغTt
R

c
R

cج- Tt
W

c
R

c   يغTt  
R

c
R

cد-TT
W

c
R

cيغTt
R

c
R

c 

صسلبء انؼٍُٛٛ فبٌ انطشاص اندُٛٙ نهشبة  Aػسهٙ انؼٍُٛٛ يٍ فزبح ٔاَدجب غفهخ اَثٗ فصٛهخ ديٓب  Bفصٛهخ ديّ  رضٔج شبة  -89

 ٔانطفهخ ػهٗ انزشرٛت ْٕ : 

hh -أ
A

I
A

I \iHH 
B

Iة- ihh
A

I \iHh 
B

Iج-ihh
A

I \Hh 
B

I
B

Iد-hh
A

I
A

I \iHh 
B

I

فبٌ اززًبل اَدبة غفم  AaBbRrيٍ فزبح غشاصْب اندُٛٙ نهٌٕ انجششح  AaBBRrرضٔج شبة غشاصِ اندُٛٙ نهٌٕ انجششح   -91

 االكثش غبيك نٓزِ انؼبئهخ ٚسبٔ٘ :  

 32\1 -د36\3-ج7\3-ب4\3 -أ

فبٌ انطشاص اندُٛٙ      ggTt  Ddْب اندُٛٙ نهٌٕ انجششحيٍ فزبح غشاص ddGGTtرضٔج شبة غشاصِ اندُٛٙ نهٌٕ انجششح   -91

 نالثٍ االكثش فبرر نٓزِ انؼبئهخ ْٕ : 

 ddggtt-دddggTt-جDdggtt-بddGgtt -أ

 ْٕ : يٍ ثٍٛ انطشص اندُٛٛخ االرٛخ انطشاص اندُٛٙ نالثٍ االكثش غبيك   -92

 GGTtrr-دGgTTRR -جrrTtgG-بGgTtRR -أ

رسًم انٛهٙ انصهغ ٔغفم ركش  Bغجٛؼٙ انشؼش ٔاَدجب غفهخ فصٛهخ ديٓب   Oيٍ فزبح فصٛهخ دو ٔانذْب  Aرضٔج شبة فصٛهخ ديّ   -93

 فم انزكش ْٕ : نصفخ انصهغ . فبٌ انطشاص اندُٛٙ نهط Zانشيض  \نصفخ انشؼش انطجٛؼٙ   H. انشيض ABغجٛؼٙ فصٛهخ ديّ 
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 \  البذور أملس األزهار احمر 24: اآلتية واألعداد بالصفات األفراد وظهرت مختلفين نباتين بين تلقيح جرى  -94

نهصفخ انًهسبء  Aنهصفخ انًدؼذح ٔانشيض  aذ انجزٔس ٔثبسزخذاو انشيض َجبربد ازًش يدؼ 19 \األصْبس يدؼذح انجزٔس  بيضاء 42

 نهصفخ انجٛعبء . فبٌ انطشاص اندُٛٙ نهُجبرٍٛ األثٍٕٚ ْٕ :  rنهصفخ انسًشاء ٔانشيض  R ٔانشيض

Aarr  ,  AaRr-دAaRr  , AaRr-جAaRR  , AaRr-بaaRr  ,  AaRr-أ

 ,  أملس األزهار احمر 66\6:  اآلتية والنسب الشكلية بالصفات األفراد وظهرت البازالء من نباتين بين تلقيح جرى  -59

  وباستخدام مجعد األزهار ابيض نبات 66\4,     أملس األزهار ابيض نبات 66 \4,    مجعد األزهار احمر نبات 66 \6           

  الجيني الطراز فان.  البيضاء للصفة r والرمز الحمراء للصفة R والرمز لساءالم للصفة A والرمز المجعدة للصفة a الرمز           

  هو األبوين للنباتين           

Aarr  ,  AaRr-دAaRr  ,  aaRr-جAABb  ,  AaBb-بAaRr  , aaRr -أ

 ػذد االنٛالد نصفخ سبئذح غٛش َمٛخ ْٕ :  -96

 1-د2 -جصفس-ب3 -أ

 يزًبثم نهصفزٍٛ :  ػذد االنٛالد نصفزٍٛ يُذنٛزٍٛ  -97

 4 -د5-ج3-صفسب -أ

 خ ْٕ : ٕٛٓس خبيٛذ يزُسٙ نصفخ سبئذح َمانُسجخ انًئٕٚخ نظ -98

 %355-%د25-%ج52-بصفش % -أ

 رضٔج سخم ػسهٙ انؼٍُٛٛ ٔانذرّ ػَٕٛٓب صسلبء فبٌ انطشاص اندُٛٙ نٕانذ انشبة ْٕ :  -99

  Hh -د                 Hh \hh –ج                         Hh \HH -ة                       HH - أ

 رزكٌٕ انصفخ انٕساثٛخ انٕازذح يٍ : -111

 انٛم ٔازذ  -د                           خٍٛ فمػ -ج                            ٔازذ ػهٗ االلمخٍٛ  -ةخبيٛزبد                  - أ

 

 

 


