0777624023

اسئهخ ظغ دائشح زٕل سيض اندٕاة انصسٛر نكم يٍ انفمشاد اٜرٛخ :
 -1إرا زذس رضأج ث ٍٛركش غشاصِ اند DDgg ُٙٛيٍ أَثٗ غشاصْب اند . DdGg ُٙٛفئرا كبٌ االنٛم  dيشرجػ ػهٗ َفس
انكشٔيٕسٕو يغ االنٛم  . Gفبٌ اززًبل إَزبج فشد غشاصِ اند DDGg ُٙٛيٍ اسرجبغ اندُٛبد ْٕ :
أ -صفش  %ب%52-ج%25-د%52-
ٔ -2ازذح يٍ اٜرٛخ رسذد خُس انًٕنٕد يٍ انُبزٛخ انٕساثٛخ :
أ -ذكسانطٕٛزب-أَثٗاإلَساٌج-أَثٗذتاتحانفاكٓحد -ركش اإلَسبٌ
 -3إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛخ ٍُٛٛػهٗ انكشٔيٕسٕو  % 13فبٌ انًسبفخ ث ٍٛاندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْ: ٙ
أٔ 13 -زذح خشٚطخ خُٛٛخ

ب%31-جٔ75-حدجخسٚطحخُٛٛحد%75-

 -4انطشاص اند ُٙٛانصسٛر نهدبيٛذ انز٘ ُٚزدّ األة :ْٕ aaBbRrGG
أABRG -بabrG-جabRg-دaBbr-
 -5ػُذ رهمٛر َجبد غشاصِ اند AaBb ُٙٛرهمٛسب رارٛب فبٌ انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ ف ٙاألفشاد ْ: ٙ
أ1 : 3 : 3 : 9 -ب3:3:3:3-ج3:5:3-د3:1-
 -6رضٔج شبة غٛش يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح يصبثخ ثُضف انذو فبٌ اززًبل إَدبة أَثٗ يصبثخ ثُضف انذو ْٕ :
أ%52 -ة -صفش %ج%25-د%355-
 -7إرا أَزح انطشاص اندَٕ AaBb ُٙٛػ ٍٛفمػ يٍ اندبيٛزبد فبٌ رنك ٚذل ػهٗ أٌ انصفخ:
أ -يستثطحتاندُسب-يتأثسجتاندُسج -يشرجطخ ػهٗ انكشٔيٕسٕود-خُٛاخيتؼددج
 -8نٌٕ انؼ ٌٕٛف ٙرثبثخ انفبكٓخ يثبل ػهٗ َٕع انٕساثخ اٜر: ٙ
أ -يشرجطخ ثبندُسب-سٛادجتايحج-سٛادجيشتسكحد-أنٛالخيتؼددج
 -9رضٔج شبة فصٛهخ ديّ غٛش يؼشٔفخ يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب غٛش يؼشٔفخ ٔأَدجب غفه ٍٛفصٛهخ دو ازذًْب ٔ ABفصٛهخ دو انثبَٙ
 Oفبٌ فصبئم دو األثٕ: ْٙ ٍٚ
أOٔAB -ة B ٔ A -جAٔAB-دOٔB-
 -11كبَذ انُست انًئٕٚخ ألثُبء ػبئهخ كبٜر 25% A , 50%AB , 25% Bٙفبٌ انطشص انشكهٛخ نفصبئم انذو ف ٙاٜثبء ْ:ٙ
أOٔAB -بBٔA-جAB ٔ AB -دBٔAB-
-11خشٖ رهمٛر ثَ ٍٛجبر ٙكبيٛهٛب ازذًْب ازًش األصْبس غٕٚم انسبق ٔظٓشد األفشاد ثبنصفبد ٔاألػذاد اٜرٛخ  12غٕٚم انسبق ٔ13
لصٛش انسبق َٔ 25جبد يهٌٕ األصْبس ثبألزًش ٔاألثٛط  .فبٌ انطشاص انشكه ٙنهُجبد اٜخش انًدٕٓل ْٕ
أ -احًساألشْازلصٛسانساقب-يهٌٕاألشْازطٕٚمانساق
ج -اثٛط األصْبس لصٛش انسبقد-اتٛضاألشْازطٕٚمانساق
 -12انطشاص اند ُٙٛألَثٗ غجٛؼٛخ انشؼش ْٕ :
أ-

HHبHZ-جHH , HZ -دHZ , ZZ -

 -13ػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزُٚ ٙزدٓب األة  AaBbRRggDdزست لبٌَٕ انزٕصٚغ انسش ْٕ :
أ4 -ب6-

ج8 -د36-

 -14ػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزُٚ ٙزدٓب األة  AaBbRrGgيغ انؼهى أٌ اندُٛبد ٔ ABاندُٛبد  RGيشرجطبٌ ػهٗ كشٔيٕسٕيٍٛ
يخزهف: ْٕ ٍٛ
أ5 -ة4 -

ج7-د36-
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ٔ -15ازذح يٍ اٜرٛخ رسًم ػهٗ كشٔيٕسٕو خُس: ٙ
أ -نٌٕانؼٌٕٛفٙاإلَساٌب-صفحانصهغ
ج-صفحنٌٕاندسىٔطثٛؼحاألخُححفٙذتاتحانفاكٓحد -صفخ ػًٗ األنٕاٌ
 -16اززًبل إَزبج َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس يٍ رهمٛر َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َم ٙنهصفز ٍٛيغ َجبد آخش اثٛط
األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َم: ْٕ . ٙ
أ7\3 -ب7\5-

ج 8 \ 3 -د7\4-

 -17انطشاص اند ُٙٛانز٘ ًٚبثم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ اند: ْٕ AaBBRr ُٙٛ
أaaBBRr -ةAaBbRR -جAaBbRr-دaaBbRr-
 -18إرا رضٔج شبة غشاصِ اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  aaBbRrيٍ فزبح غشاصْب اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  AaBbrrفبٌ اززًبل إَدبة االثٍ
األكثش غبيك نٓزِ انؼبئهخ ْٕ :
أ5\3 -ب4\3-

ج7\3-د16\1 -

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

جAB -دO-

 -21إرا ٔنذ نؼبئهخ أَثٗ غجٛؼخ كال ٔانذٓٚب أصهغ فبٌ انطشاص اند ُٙٛنألة ٔاألو ْٕ :
أ -األبٔZZاألوHZة -األةٔHZاألوZZج-األبٔZZاألوZZد-األبٔHZاألوHZ
 -21إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛاندُٛبد ٔ %4 A, Dثٔ %2 A,C ٍٛكبَذ َسجخ االسرجبغ ث ٍٛاندُٛبد ٔ %97 C,Bثٍٛ
اندُٛبد  %99 D,Bفبٌ رشرٛت اندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْٕ :
أABCD -بDBAC-ج BDCA -دDABC-
 -22رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛأ٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ :
أَ -سثحانؼثٕزاندُٙٛبَ-سثحازتثاطاندُٛاخجَ-سثحاَفصالاندُٛاخانًستثطحد -ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب
 -23اخزالف انطشاص انشكه ٙث ٍٛانزكش ٔاألَثٗ يغ أًَٓب ٚسًالٌ َفس انطشاص انشكهٚ ٙذل ػهٗ أٌ انصفخ :
أ -يزأثشح ثبندُسب-يستثطحتاندُسج-سٛادجيشتسكحد-خُٛاخيتؼددج
 -24ػذد االنٛالد انز ٙرزسكى ف ٙظٕٓس صفخ نٌٕ انجششح ف ٙاإلَسبٌ ْٕ :
أ -صٔخ ٍٛأٔ أكثش يٍ االنٛالدب-أكثسيٍشٔجيٍاالنٛالخج-أنٛهٍٛفمظد-ثالثحأنٛالخ
 -25ػذد االنٛالد ف ٙخهٛخ خسى اإلَسبٌ نصفخ فصبئم انذو زست َظبو : ْٕ ABO
أ -أنٛه ٍٛفمػب-ثالثحأنٛالخج-أكثسيٍشٔخٍٛيٍاالنٛالخد-شٔخٍٛفمظيٍاالنٛالخ
 -26رضٔج شبة غشاصِ اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  AaBbRRيٍ فزبح غشاصْب اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  . AabbRRفبٌ انطشاص اندُٙٛ
نالثٍ األكثش فبرسب ْٕ :
أAABbrr -بaaBbRR-ج aabbRR -دAaBbRR-
 -27ازذ اٜرٛخ ُٚزح َٕػ ٍٛيخزهف ٍٛيٍ اندبيٛزبد :
أ -اندٚكب-أَثٗاإلَساٌ ج -انذخبخخد-أَثٗذتاتحانفاكٓح
 -28ػُذ رضأج شبة غجٛؼ ٙانشؼش يٍ فزبح صهؼبء فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ نهطشاص انشكه ٙف ٙاألثُبء انزكٕس ْ: ٙ
أ%25 -أصهغ%25،طثٛؼٙب%52-أصهغ%52:طثٛؼٙج %111 -أصهغد%355-طثٛؼٙ
 -29انطشاص اند ُٙٛنصفخ سٛبدح يشزشكخ ْٕ :
أCRCW -بRr-

a
جtt-دX Y-

ًَ -31ػ انٕساثخ نصفخ نٌٕ انجششح ف ٙاإلَسبٌ ْ: ٙ
أ-االنٛالخانًتؼددجة -اندُٛبد انًزؼذدح

ج-صفحيتأثسجتاندُسد-صفحيستثطحتاندُس 
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 -31ازذ األيثهخ اٜرٛخ صسٛر نصفخ يشرجطخ ثبندُس
أ -يشض َضف انذو انٕساثٙ


ج-صفحنٌٕانثشسجفٙاإلَساٌ

ب-صفحنٌٕانؼٌٕٛفٙإَساٌ
د-صفحاألخُححانطثٛؼٛحفٙذتاتحانفاكٓح 

 -32رضٔج شبة يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح رسًم أنٛم اإلصبثخ ثبنًشض غٛش يصبثخ ثّ فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ إلَدبة أَثٗ يصبثخ
ثبنًشض يٍ ث ٍٛأخٕارٓب اإلَبس ْٕ :
ا-صفس%ب%52-ج%51-د %355-
 -33إرا زذس رضأج ث ٍٛركش غشاصِ اند DDgg ُٙٛيٍ أَثٗ غشاصْب اند . DdGg ُٙٛفئرا كبٌ االنٛم  dيشرجػ ػهٗ َفس
انكشٔيٕسٕو يغ االنٛم  . Gفبٌ اززًبل إَزبج فشد غشاصِ اند DdGg ُٙٛيٍ اسرجبغ اندُٛبد ْٕ :
أ-صفس%ب%52-ج%51 -د%52-
 -34إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛخ ٍُٛٛػهٗ انكشٔيٕسٕو  % 13فبٌ َسجخ االسرجبغ ث ٍٛاندُٛبد ػهٗ انكشٔيٕسٕو ْ: ٙ
أٔ31-حدجخسٚطحخُٛٛحب%31-جٔ75-حدجخسٚطحخُٛٛحد%87 -
 -35ػُذ رهمٛر َجبد غشاصِ اند AaBb ُٙٛرهمٛسب رارٛب يغ انؼهى أٌ انصفز ٍٛيشرجطز ٍٛػهٗ انكشٔيٕسٕو ٔثفشض ػذو زذٔس ػجٕس
خ ُٙٛفبٌ انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ ف ٙاألفشاد ْ: ٙ
أ3:1:1:9 -ب3:3:3:3-ج3: 3-د1 : 3 -
 -36رضٔج شبة يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح غٛش يصبثخ ثُضف انذو يزًبثهخ االنٛالد فبٌ اززًبل إَدبة أَثٗ يصبثخ ثُضف انذو ْٕ :
أ%52-ة -صفش %ج%25-د %355-
 -37رضٔج شبة فصٛهخ ديّ غٛش يؼشٔفخ يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب غٛش يؼشٔفخ ٔأَدجب غفه ٍٛفصٛهخ دو ازذًْب ٔ ABفصٛهخ دو انثبَٙ
 Aيزًبثم االنٛالد فبٌ فصبئم دو األثٕ: ْٙ ٍٚ
أOٔAB-بBٔA -جA ٔ AB -دOٔB-
 -38كبَذ انُست انًئٕٚخ ألثُبء ػبئهخ كبٜر 25 % A , 25% AB , 50% B ٙفبٌ انطشص انشكهٛخ نفصبئم انذو ف ٙاٜثبء ْٙ
:
أOٔAB-بBٔA-جABٔAB -د B ٔ AB -
 -39انطشاص اند ُٙٛنزكش غجٛؼ ٙانشؼش ْٕ :
أHH -بHZ-جHH , HZ -دHZ , ZZ -
 -41ػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزُٚ ٙزدٓب األة  AaBbRrggDdزست اسرجبغ اندُٛبد ( خًٛغ اندُٛبد يسًٕنخ ػهٗ َفس
انكشٔيٕسٕو \ ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔازذ ) ْٕ :
أ2 -ب6-ج7-د36-
 -41ػذد إَٔاع اندبيٛزبد انزُٚ ٙزدٓب األة  AaBbRrGgيغ انؼهى أٌ اندُٛبد  ABيشرجط ٍٛػهٗ كشٔيٕسٕو ٔازذ ٔاندُٛبد RG
يسًٕالٌ ػهٗ كشٔيٕسٕي ٍٛيخزهف: ْٕ ٍٛ
أ5-ب4-ج8 -د36-
ٔ -42ازذح يٍ اٜرٛخ رسًم ػهٗ كشٔيٕسٕو خُس: ٙ
أ-نٌٕانؼٌٕٛفٙاإلَساٌب-صفحانصهغج-صفحاندوحسةَظاوABOد -صفخ ػًٗ األنٕاٌ
 -43اززًبل إَزبج َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس يٍ رهمٛر َجبد ازًش األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َم ٙنهصفز ٍٛيغ َجبد آخش اثٛط
األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َم: ْٕ . ٙ
أ7\3-ب7\5-ج8 \ 3 -
 -44انطشاص اند ُٙٛانز٘ ًٚبثم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ اند: ْٕ AaBBRr ُٙٛ

د7\4-

أaaBBRr-ة  AaBbRR -جAaBbRr-
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 -45إرا رضٔج شبة غشاصِ اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  aaBbRrيٍ فزبح غشاصْب اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  AaBbRrفبٌ
اززًبل إَدبةاالتٍاألكثسغايكنٓرِانؼائهحْٕ:
ب4\3-
أ32\1 -
 -46ازذ فصبئم انذو ال رؼزجش يثبل ػهٗ سٛبدح ربيخ :

ج7\3-

 د36\3-

جAB -
بB-
أA-
 -47إرا ٔنذ نؼبئهخ `ركش أصهغ كال ٔانذ ّٚغجٛؼ ٙانشؼش فبٌ انطشاص اند ُٙٛنألة ٔاألو ْٕ :

 دO-

أ -األة ٔ HHاألو  HZب-األبٔHZاألوZZج-األبٔZZاألو ZZد-األبٔHZاألوHZ
 -48رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛأ٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ :
أَ-سثحانؼثٕزاندُٙٛبَ-سثحازتثاطاندُٛاخجَ-سثحاَفصالاندُٛاخانًستثطحد -ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب
 -49اخزالف انطشاص انشكه ٙث ٍٛانزكش ٔاألَثٗ يغ أًَٓب ٚسًالٌ َفس انطشاص انشكهٚ ٙذل ػهٗ أٌ انصفخ :
د-خُٛاخيتؼددج
ا -يزأثشح ثبندُسب-يستثطحتاندُسج-سٛادجيشتسكح
-51ػذد االنٛالد انًزُسٛخ انز ٙرزسكى ف ٙظٕٓس صفخ ػًٗ األنٕاٌ ػٍ انزكش ف ٙاإلَسبٌ ْٕ :
أ -انٛم ٔازذ ب-أكثسيٍشٔجيٍاالنٛالخج-أنٛهٍٛفمظد-ثالثحأنٛالخ
 -51ػذد االنٛالد ف ٙخسى اإلَسبٌ نصفخ فصبئم انذو زست َظبو : ْٕ ABO
ب-ثالثحأنٛالخ ج-أكثسيٍشٔخٍٛيٍاالنٛالخد-شٔخٍٛفمظيٍاالنٛالخ
أ -أنٛه ٍٛفمػ
 -52ازذ اٜرٛخ ٚسذد خُس انًٕانٛذ يٍ انُبزٛخ انٕساثٛخ :
د-أَثٗذتاتحانفاكٓح 
ب-أَثٗاإلَساٌج -انذخبخخ
أ-اندٚك
 -53ػُذ رضأج شبة غجٛؼ ٙانشؼش يٍ فزبح صهؼبء فبٌ انُسجخ انًئٕٚخ نهطشاص انشكه ٙف ٙاألثُبء اإلَبس ْ: ٙ
أ%25 -أصهغ%25،طثٛؼٙب%52-أصهغ%52:طثٛؼٙج%355-أصهغد %111 -غجٛؼٙ
 -54ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ ال ًٚثم غشاص خ ُٙٛنصفخ يُذنٛخ سبئذح :
أ ggrr -

ب RRAa-جAaBB-

د TtRr-

 -55ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ ًٚثم غشاص خ ُٙٛنصفز ٍٛيُذنٛز ٍٛيؼب
أIAiRr -

بrr-

جTtXRXr-

دRrGg -

 -56إزذٖ انؼجبساد انزبنٛخ ال ُٚطجك ػهٗ لبٌَٕ انزٕصٚغ انسش أثُبء ركٕ ٍٚاندبيٛزبد
أ -تحدثػًهٛحتٕشٚغاالنٛالخػهٗاندايٛتاخأثُاءاالَمساوانًُصف
بُٚ -فصمأنٛالكمصفحٔزاثٛحػٍتؼضٓاتؼضا

جٚ-تٕشعأنٛالكمصفحػهٗأنٛالخانصفاخاألخسٖ 
د -رظٓش أنٛالد انصفبد انسبئذح دائًب يؼب
 -57انطشاص اند ُٙٛانصسٛر نهدبيٛذ انز٘ ُٚزدّ انُجبد رٔ انطشاص اندْٕ )AaBB( ُٙٛ
أAa -

بBB-

جAB -

دAb-

 -58انُسجخ انؼذدٚخ نهطشص انشكهٛخ نألفشاد انُبردخ يٍ رهمٛر أثٕ ٍٚكالًْب ٚسًم انصفخ انسبئذح غٛش انُمٛخ ْ: ٙ
أ3 -سائد3:يتُحٙب1-يتُح3:ٙسائدج 3 -سبئذ  1 :يزُسٙد355-صفحسائدج
 -59إرا كبٌ انطشاص اند ُٙٛألزذ األثَٕٔ AaBB ْٕ ٍٚزح فشد غشاصِ اند ) aaBB( ُٙٛثُسجخ (  )%51فبٌ انطشاص اندُٙٛنألة
اٜخش ْٕ :
أ aaBb -ةaaBB -جAaBb-

دAAbb-

-61ػذد االنٛالد رزسكى ف ٙصفخ فصبئم انذو زست َظبو : ْٕABO
أ -أنٛهٍٛفمظ

ة 3 -أنٛالد

ج1-أشٔاجيٍاالنٛالخد-أنٛمٔاحد
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 -61أ٘ اٜرٛخ صسٛر فًٛب ٚزؼهك ثصفخ نٌٕ انؼ ٌٕٛف ٙرثبثخ انفبكٓخ :
أٚ -كفٙأنٛمٔاحدسائدنظٕٓزصفحانؼٌٕٛانثٛضاء
بٚ -هصواألَثٗأنٛهٍٛيتُحٍٛٛنظٕٓزانؼٌٕٛانحًساء

جٚ -هضو انزكش ٔخٕد أنٛم يزُسٔ ٙازذ نظٕٓس صفخ انؼ ٌٕٛانجٛعبء
د-األَثٗٚهصيٓاأنٛمٔاحدنظٕٓزصفحانؼٌٕٛانثٛضاء 
ٚ -62ظٓش نٌٕ انشٚش ػُذ ثؼط إَٔاع انطٕٛس ػُذ اإلَبس اخعش أٔ اصفش ٔٚظٓش ػُذ انزكٕس اخعش أٔ اصفش أٔ يهٌٕتاألخضس
ٔاألصفسفاٌْرِانصفحتؼتثسيثالػهٗ
أ-صفحسٛادجتايحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخسًٙة -صفخ سٛبدح يشزشكخ يسًٕنخ ػهٗ كشٔيٕسٕو خُس ٙ
ج-صفحسٛادجيشتسكحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخسًٙد-صفحسٛادجتايحيحًٕنحػهٗكسٔيٕسٕوخُس ٙ
 -63ػذد االنٛالد داخم خبيٛزبد خهٛخ انفشد نشخص نٌٕ ثششرّ غبيك خذا ْٕ :
أ -أنٛمٔاحد

ب-أنٛهٍٛ

ج1-أنٛالخ

د 3 -أصٔاج يٍ االنٛالد

 -64اندُٛبد انًشرجطخ ْ ٙخُٛبد :
أ -رمغ ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔازذ ٔرؼبيم كصفخ ٔازذح ب-تحًمػهٗكسٔيٕسٕوخُسٙ
د-تتأثستًستٕٖانٓسيَٕاخاندُسٛحانركسٚح 
جُٚ-تحيُٓاصفاخيتؼددجيتدزخح
 -65انصفخ انٕساثٛخ اندسًٛخ ٔانزٚ ٙؤثش فٓٛب انٓشيَٕبد اندُسٛخ ػهٗ رشخًخ انطشص اندُٛٛخ إنٗ غشص شكهٛخ ْ: ٙ
أ -صفاخيستثطحتاندُس ة -صفبد يزأثشح ثبندُسج-صفاخسٛادجيشتسكح

د-صفحخُٛاخيتؼددج

 -66اندُٛبد انًزشاكًخ رفسش :
أ -ظٕٓزصفاخَتٛدحخُٛاخيستثطحيؼا .ب-ظٕٓزصفاخيستثطحتاندُس
ج -إَزبج غشص شكهٛخ يزفبٔرخ يزذسخخ نجؼط انصفبدد-تأثٛسيستٕٖانٓسيَٕاخاندُسٛحانركسٚحفٙانصفح 
 -67إزذٖ انؼجبساد انزبنٛخ غٛش صسٛسخ فًٛب ٚزؼهك ثخشٚطخ اندُٛبد
أ -انًسافحتٍٛأ٘خٍُٛٛػهٗانكسٔيٕسٕوَفسّتكٌٕثاتتح
بًٚ -كٍتحدٚديٕالغاندُٛاختًؼسفحَسةحدٔثانتساكٛةاندُٛٛحانددٚدج 

ج -رضداد اززًبنٛخ زذٔس انؼجٕس اند ُٙٛكهًب لهذ انًسبفخ ث ٍٛاندُٛبد
د-تؼتًدَسةانؼثٕزاندُٙٛػهٗانًسافحتٍٛأشٔاجاندُٛاخانًستثطح 
 -68إرا كبَذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛأ٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ  %23فبٌ َسجخ االسرجبغ ث ٍٛاند: ْٙ ٍُٛٛ
أٔ51 -حدجخسٚطحخُٛٛح

ب%75-ج %51-د% 77 -

 -69ازذ اٜرٛخ صسٛر فًٛب ٚزؼهك ثبنصفبد انًشرجطخ ثبندُس
أ -تحًمأنٛالتٓاػهٗكسٔيٕسٕياخخسًٛحةٚ -سًم انمهٛم يُٓب ػهٗ انكشٔيٕسٕو y
ج-تُتممانصفاخفٓٛايٍاألبإنٗاألتُاءانركٕزدٚ-هصوانركسنظٕٓزانصفحٔخٕدأنٛهٍٛيؼا 
 -71احداٜتٛحصحٛحفًٛاٚتؼهكتٕزاثحفصائماندوفٙاإلَساٌحسةَظاو :ABO
أ-

ٚتحكىفٙظٕٓزانصفحثالثحأنٛالخ

ة -فصٛهخ انذو  Oرظٓش ثسجت ٔخٕد َٕػ ٙيٕنذاد انعذ  A,Bػهٗ أغشٛخ خالٚب انذو انسًشاء
ج-فصٛهحاندوABتًثمسٛادجيشتسكح 
د-االنٛمًٚiثمػدؤخٕديٕنداخضدػهٗأغشٛحخالٚااندوانحًساء 

 -71ارا كبَذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛخ ٍُٛٛػهٗ انكشٔيٕسٕو رسبٔ٘  %23فبٌ َسجخ االسرجبغ ثًُٓٛب رسبٔ٘ :
أ%75 -ة %77 -ج%51-دٔ51-حدجخسٚطحخُٛٛح
 -72رؼزًذ َسجخ انؼجٕس اند ُٙٛث ٍٛا٘ صٔج يٍ اندُٛبد انًشرجطخ ػهٗ :
أَ -سثحانؼثٕزاندُٙٛبَ-سثحازتثاطاندُٛاخجَ-سثحاَفصالاندُٛاخانًستثطحد -ثؼذ اندُٛبد ػٍ ثؼعٓب
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 -73خشٖ رهمٛر ثَ ٍٛجبد رسح ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس يغ َجبد آخش يهٌٕ أيهس انجزٔس ٔظٓشد َجبربد اندٛم
األٔل رسًم انصفبد ٔاألػذاد اٜرٛخ َ 87جبد يهٌٕ أيهس انجزٔس \ َ 87جبد ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس \ َ 13جبد ػذٚى انهٌٕ
أيهس انجزٔس \ َ 13جبد يهٌٕ يدؼذ انجزٔس  .فئرا ػهًذ أٌ االنٛم  Aأنٛم انجزٔس انًهسبء ٔ االنٛم  aأنٛم انجزٔس انًدؼذح ٔ
االنٛم ٔ Rانجم صفخ ػذٚى انهٌٕ  . rفبٌ َسجخ االسرجبغ ث ٍٛاندُٛبد ْ: ٙ
أ %87 -ب%31-ج%56-د%6،2-
 -74ثبنشخٕع انٗ انسؤال انسبثك فبٌ انًسبفخ ث ٍٛاند ٍُٛٛػهٗ انكشٔيٕسٕو ْ: ٙ
أ%31 -ب%56-ج 13 -د56-
 -75انشكم انًدبٔس ًٚثم خشٚطخ خُٛٛخ نخًسخ خُٛبد يشرجطخ ػهٗ كشٔيٕسٕو ٔانًسبفخ ثُٓٛب فبٌ َسجخ االسرجبغ ث ٍٛاندٔ D ٍُٛٛ
E
C
أ-

6

8

E

B

3

D

5

A

%33ة%89 -ج%7-د%91-

 -76ثبنشخٕع انٗ انسؤال انسبثك فبٌ اند ٍُٛٛانهز ٍٚثًُٓٛب اػهٗ اززًبل نسذٔس انؼجٕس اند: ْٕ ُٙٛ
أA , E -بD , C -ج C , A -د B , E-
 -77ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ االفشاد انز ٙرشجّ االثٕٔ 35 ٍٚاالفشاد انز ٙرخزهف ػٍ االثٕ 5 ٍٚفبٌ اززًبل زذٔس انؼجٕس
اند ُٙٛث ٍٛاندُٛبد ْٕ :
أ87,5 % -ب13%-ج12,5% -د15%-
 -78ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ رهمٛر ركش رثبثخ فبكٓخ اسٕد ظبيش يغ اَثٗ رثبثخ فبكٓخ ٔظٓشد االفشاد ثبألػذاد ٔانصفبد
االرٛخ  441 :سيبدٚخ غجٛؼٛخ \  461اسٕد ظبيش \  35اسٕد غجٛؼ 65 \ ٙسيبد٘ ظبيش  :فبٌ َسجخ اززًبل زذٔس اَفصبل
ث ٍٛاندُٛبد ثسجت زذٔس انؼجٕس اند: ْٕ ُٙٛ
أ%11 -ب%95-ج%42-د%55-
 -79ارا ػهًذ اٌ االفشاد انُبردخ يٍ اسرجبغ اندُٛبد ٔ 171االفشاد انُبردخ يٍ اَفصبل اندُٛبد انًشرجطخ ْٕ  31فبٌ انًسبفخ ثٍٛ
اندُٛبد ْ: ٙ
أ55 -ب%55-ج15 -د%32-
 -81ػُذ رضأج ركٕس سٕداء ظبيشح اندُبذ يغ اَبس سيبدٚخ نٌٕ اندسى غجٛؼٛخ االخُسخ نزثبثخ انفبكٓخ كبَذ االفشاد انشيبدٚخ
انطجٛؼٛخ ٔاالفشاد انسٕداء انعبيشح ٔ 175كبَذ االفشاد انشيبدٚخ انعبيشح ٔاالفشاد انسٕداء انطجٛؼٛخ  . 25فبٌ َسجخ
االسرجبغ ث ٍٛاند ٍُٛٛرسبٔ٘ :
أ%352 -ة% 8775 -ج%52-د%3522-
 -81ػُذ رهمٛر َجبد رسح ػذٚى انهٌٕ يدؼذ انجزٔس يغ َجبد اخش يهٌٕ انجزٔس ايهس انجزٔس غٛش َم ٙانصفزَ ٍٛزدذ افشاد ثبألػذاد
االرٛخ  181 :ػذًٚخ انهٌٕ يدؼذح انجزٔس \  181يهَٕخ يهسبء انجزٔس \  18ػذًٚخ انهٌٕ يهسبء انجزٔس \  22يهَٕخ يدؼذح
انجزٔس  .فبٌ انًسبفخ ث ٍٛاند ُٙٛػهٗ انكشٔيٕسٕو ْ: ٙ
أ%35 -ب%55-جٔ35-حدجخسٚطحخُٛٛحدٔ 21 -زذح خشٚطخ خُٛٛخ
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 -82خشٖ رضأج ث ٍٛدٚك يخطػ انشٚش يغطٗ االسخم غٛش َم ٙنهصفز ٍٛيغ دخبخخ يخططخ انشٚش يؼشاِ االسخم
 .فبرا ػهًذ اٌ صفخ نٌٕ انشٚش صفخ يشرجطخ ثبندُس  B .سٚش يخطػ \  bسٚش غٛش يخطػ \  Aاسخم يغطبح \  aاسخم
يؼشاِ  .فبٌ اززًبل اَزبج افشاد ركٕس غٛش يخططخ انشٚش يغطبح االسخم يٍ ث ٍٛانزكٕس ْٕ :
أ -صفش ب5\3-ج4\3-د–7\3
 -83رضٔج شبة ػ َّٕٛػسهٛخ يٍ فزبح ٔانذْب غٛش يصبة ثُضف انذو ػ َّٕٛػسهٛخ يزًبثم االنٛالد ٔاَدجب غفهخ اَثٗ يصبثخ ثُضف
انذو ػَٕٓٛب صسلبء (  hاصسق \  Hػسه A \ ٙغٛش يصبة ثُضف انذو \  aيصبة ثُضف انذو ) فبٌ انطشاص اند ُٙٛنكم يٍ انشبة
ٔانفزبح نهصفز ٍٛيؼب ػهٗ انزشرٛت ْٕ :
r

R r

r

R r

r

R r

أxRyHh \ xRxrHh -بx yHH \ z x Hh-ج x yHh \ x x Hh -دx yHh \x x HH-
 -84رضٔج شبة يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػ َّٕٛػسهٛخ يٍ فزبح غٛش يصبثخ ثًشض ػًٗ االنٕاٌ ػسهٛخ انؼٔ ٌٕٛاَدجب غفال ركشا
يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػ َّٕٛصسلبء  h .ػ ٌٕٛصسلبء \  Hػ ٌٕٛػسهٛخ \  Aػذو االصبثخ ثؼًٗ االنٕاٌ \ aانٛم االصبثخ  .فبٌ
انطشاص اند ُٙٛنهفزبح ْٕ :
أxRxrhh -بxrxrHh-جxRxRHh-دxRxrHh -
 -85ازذ االرٛخ ال رُطجك ػهٗ انصفبد انًشرجطخ ثبندُس :
أٚ -حتاجذكسذتاتحانفاكٓحانٗانٛهٍٛيتُحٍٛٛنهؼٌٕٛانثٛضاءب-تحتاجاندخاخحالنٛهٍٛيتُحٍٛٛنظٕٓزانصفح
جٚ -سزبج ركش االَسبٌ النٛم يزُسٔ ٙازذ نإلصبثخ ثُضف انذود-تُتحاَثٗذتاتحانفاكٓحَٕػٍٛيٍاندايٛتاخاندُسٛح 
 -86رضٔج شبة يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ فصٛهخ ديّ  Bيٍ فزبح فصٛهخ دو ٔانذْب ٔ Oغٛش يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ ٔاَدجب غفم ركش فصٛهخ
ديّ  Aيصبة ثؼًٗ االنٕاٌ  .فبٌ اززًبل اَدبة غفم ركش غٛش يصبة ثؼًٗ االنٕاٌ فصٛهخ ديّ  Oيٍ ث ٍٛخًٛغ االثُبء ْٕ :
أ5\3 -ب4\3-ج7\3-د16\1 -
 -87ازذ انطشص اندُٛٛخ اٜرٛخ رًثم صفخ يشزشكخ :
أAB -ة IAIB -جHZ-د-صفحأشْازانكايٛهٛا
 -88خشٖ رهمٛر َجبد كبيٛهٛب يهٌٕ األصْبس غٕٚم انسبق يغ َجبد آخش ازًش األصْبس غٕٚم انسبق َٔزدذ َجبربد زًشاء األصْبس
لصٛشح انسبق فبٌ انطشاص اند ُٙٛنهُجبر ٍٛاألثٕ: ْٕ ٍٚ
أcRcWTt -يغcRcWTtبcRcWtt-يغcRcRTtج cRcWTt -يغ cRcRTtدcRcWTT-يغcRcRTt
 -89رضٔج شبة فصٛهخ ديّ  Bػسه ٙانؼ ٍُٛٛيٍ فزبح ٔاَدجب غفهخ اَثٗ فصٛهخ ديٓب  Aصسلبء انؼ ٍُٛٛفبٌ انطشاص اند ُٙٛنهشبة
ٔانطفهخ ػهٗ انزشرٛت ْٕ :
A

A

B

B B

A A

B

أIBiHH \ IAIAhh -ةI iHh \ I ihh -جI I Hh \ I ihh-د I iHh \ I I hh-
 -91رضٔج شبة غشاصِ اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  AaBBRrيٍ فزبح غشاصْب اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  AaBbRrفبٌ اززًبل اَدبة غفم
االكثش غبيك نٓزِ انؼبئهخ ٚسبٔ٘ :
أ4\3 -ب7\3-ج36\3-د32\1 -
 -91رضٔج شبة غشاصِ اند ُٙٛنهٌٕ انجششح  ddGGTtيٍ فزبح غشاصْب اند ُٙٛنهٌٕ انجششح Dd ggTt

فبٌ انطشاص اندُٙٛ

نالثٍ االكثش فبرر نٓزِ انؼبئهخ ْٕ :
أddGgtt -بDdggtt-جddggTt-دddggtt-
 -92انطشاص اند ُٙٛنالثٍ االكثش غبيك يٍ ث ٍٛانطشص اندُٛٛخ االرٛخ ْٕ :
أGgTtRR -بGgTtrr-جGgTTRR -دGGTtrr-
 -93رضٔج شبة فصٛهخ ديّ  Aيٍ فزبح فصٛهخ دو ٔانذْب  Oغجٛؼ ٙانشؼش ٔاَدجب غفهخ فصٛهخ ديٓب  Bرسًم انٛه ٙانصهغ ٔغفم ركش
غجٛؼ ٙفصٛهخ ديّ  . ABانشيض Hنصفخ انشؼش انطجٛؼ \ ٙانشيض  Zنصفخ انصهغ  .فبٌ انطشاص اند ُٙٛنهطفم انزكش ْٕ :
أHHIAIB -بHZIAIB \ ZZIAIB-جHHIAIB \ HZIAIB-دZZIAIB-
7

0777624023

 -94جرى تلقيح بين نباتين مختلفين وظهرت األفراد بالصفات واألعداد اآلتية  24:احمر األزهار أملس البذور \
 42بيضاء األصْبس يدؼذح انجزٔس \ َ 19جبربد ازًش يدؼذ انجزٔس ٔثبسزخذاو انشيض  aنهصفخ انًدؼذح ٔانشيض  Aنهصفخ انًهسبء
ٔانشيض  Rنهصفخ انسًشاء ٔانشيض  rنهصفخ انجٛعبء  .فبٌ انطشاص اند ُٙٛنهُجبر ٍٛاألثٕ: ْٕ ٍٚ
أaaRr , AaRr-بAaRR , AaRr-جAaRr , AaRr-د Aarr , AaRr-
 -59جرى تلقيح بين نباتين من البازالء وظهرت األفراد بالصفات الشكلية والنسب اآلتية  66\6 :احمر األزهار أملس ,
 66 \6نبات احمر األزهار مجعد  66 \4 ,نبات ابيض األزهار أملس  66\4 ,نبات ابيض األزهار مجعد وباستخدام
الرمز  aللصفة المجعدة والرمز  Aللصفة الملساء والرمز  Rللصفة الحمراء والرمز  rللصفة البيضاء  .فان الطراز الجيني
للنباتين األبوين هو
أAaRr , aaRr -بAABb , AaBb-جAaRr , aaRr-د Aarr , AaRr-
 -96ػذد االنٛالد نصفخ سبئذح غٛش َمٛخ ْٕ :
3ب-صفسج2 -د1-

أ-

 -97ػذد االنٛالد نصفز ٍٛيُذنٛز ٍٛيزًبثم نهصفز: ٍٛ
صفسب3-ج5-د4 -

أ-

 -98انُسجخ انًئٕٚخ نظٕٓس خبيٛذ يزُس ٙنصفخ سبئذح َمٛخ ْٕ :
صفش %ب%52-ج%25-د%355-

أ-

 -99رضٔج سخم ػسه ٙانؼٔ ٍُٛٛانذرّ ػَٕٓٛب صسلبء فبٌ انطشاص اند ُٙٛنٕانذ انشبة ْٕ :
أ-

HH

ةHH \ Hh -

ج – hh \ Hh

دHh -

 -111رزكٌٕ انصفخ انٕساثٛخ انٕازذح يٍ :
أ-

خبيٛزبد

ج -خ ٍٛفمػ

ة -خٔ ٍٛازذ ػهٗ االلم
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د -انٛم ٔازذ

