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 . ادلور الرئييس للتفاعالت يف حلقة كربس هو:1 

 الس تخداهما يف الفسفرة التأ كسدية.   FADو  NAD+ اخزتال  أ . 

نتاج   . 2COب. ا 

نتاج الطاقة.ج.   ا 

نزمي  نتاج استيل مرافق ا   أ  . –د. ا 

 

  هو :ول أأ ق ى فاعلةة أوحدة النانوميراذلي متتص عنده صبغة النظام الضويئ ال  الطول املويج . 2

  760د.              680ج.             700ب.            860أ . 

 

 . نواجت التفاعالت الضوئةة اليت تس تخدم يف حلقة اكلفن يه :3

 NADPH2 O /ب.                          ATP2 CO /أ . 

   O 2ATP /Hد.                    NADPHATP/ج. 

 

حدى العبارات الآتةة تنطبق عىل الاكئنات احلةة اليت تقوم أعملةة البناء الكميةايئ :4  . ا 

      أ . عدم انتاهجا جزيئات مركبات عضوية.

 مصدًرا لاللكروانت أداًل من املاء. S 2Hاس تخداهما ب. 

     ج. متثةلها أ نواعًا من النبااتت.

 اس تخداهما الضوء مصدًرا للطاقة. د.

رس
الفوا

دي 
شا
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لكروانت تسمى :  NADH. معلةة فقدان جزيء 5   لال 

 أ كسدةفرة        د. فسب. اخزتااًل       ج. أناًء كميةائًةا              أ .

 

 من املراحل الآتةة مجةعها ابس تثناء :  ATP . تنتج جزيئات 6

 ب. حلقة كربس         سلسةل نقل الالكرون               أ . 

 د. التحلل الغاليكويلحلقة اكلفن                              ج.  

 

 . مصدر ال كسجني املنطلق من معلةة البناء الضويئ هو:7

 2CO أ . الهواء            ب. املاء         ج. الغلوكوز           د. 

 

 و هو :. توجد الرايبوسومات يف أ حد أ جزاء املةتوكندراي 8

 ب. الغشاء اخلاريجاحلشوة                       أ . 

 د. احلزي أني الغشائنيالغشاء ادلاخيل               ج.

 

جزيئات  10يف التحلل الغاليكويل لتحلل   ATP فرة فس. مك عدد مجموعة الفسفات اليت تضاف يف 9

 جلوكوز ؟

  30د.                  5ج.               10 ب.          20أ . 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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 سكر املالتوز عند تناوهل ابلطعام؟ 5. مك عدد جزيئات البريوفيت الناجتة من 10 

 15د.             10ج.             20ب.             5أ . 

 

 . املرحةل اليت يشرك هبا لك من اخللةة احلةوانةة و النباتةة يه :11

 ب. حلقة اكلفن   التخمر الكحويل         أ  .  

 د. تثبيت الكرأون        التحلل الغاليكويلج. 

 

 يشرك هبا لك من اخللةة احلةوانةة و النباتةة يه : الاملرحةل اليت  .12

 ب. سلسةل نقل الالكرون حلقة كربس                   أ . 

 تثبيت الكرأون                ج.  مرحةل الاخزتال             د. 

 

 جزيئات جلوكوز ؟  10املبارشة الناجتة من حتطمي  ATPمك عدد جزيئات  . 13

 40د.                 4ج.               20ب.              38أ . 

 

ذا علمت أ نه مت فسفرة  .14 يف معلةة الفسفرة التأ كسدية يف املةتوكندراي . فمك عدد   ADP 68ا 

NADH   2 وFADH  اليت تأ كسدت عىل الرتيب ؟ 

 8/  10د.             4/  20ج.           20/  20ب.          4/  10أ . 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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ذا نشأ   ) الناجتة من التنفس اخللوي عند أ لك ملعقة صغرية من الرز 2CO مك عدد جزيئات ال . 15  ( ا 

ن الرز هبذه اجملموعة م ةاكنت هذه امللعقة حتتوي عىل ال ميلوز علًما أ ن عدد الرواأط الغاليكوس ةدي

 رواأط؟ 10اكنت 

 د. صفر         33ج.              66ب.            56أ . 

 

نزمي 16  أ  املغادر من أ رأع حلقات كربس ؟–. مك عدد مرافق ا 

 6د.             1ج.             2ب.                4أ . 

 

 الناجتة من الفسفرة التأ كسدية ؟ ATP . مك عدد جزيئات 17

 36د.             30ج.           38ب.               34أ . 

 

 جلوكوز؟ 10الناجتة داخل املةتوكندراي عند حتطم  ATP . مك عدد جزيئات 18

  300د.              380ج.           360ب.              36أ . 

 

نزمي  NADH . مك عدد جزيئات 19 أ  مع ال وغسال و أ س تيت –الناجتة من تفاعل أ ستيل مرافق ا 

 حللقة واحدة كربس؟

 4د.             صفر ج.           3ب.               6  أ .

 

رس
الفوا

دي 
شا
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ن عددجزيئات الغلوكوز املتحطمة يف  NADHجزئي  48يف حاةل انتاج حلقة الس ةريك ل . 20  فا 

 التنفس اخللوي يكون :

 8 د.             12ج.           6ب.              4أ . 

 

ذا حتطم 21 ن عدد جزيئات  4. ا   املبارشة دخلل املةتوكنداي هو : ATPغلوكوز فا 

 8 د.             12ج.           16ب.               4 أ .

 

 . الطاقة الناجتة من حتطم اجللوكوز يف السيتوسول ختزن يف :22

 FADد.             ATPج.          NADHب.              NAD+  أ .

 

 جلوكوز يف خلةة بكترياي الهوائةة هو: 10الناجتة من حتطم   ATP. عدد جزيئات 23

 380د.             2ج.           20ب.              10أ . 

 

 ؟ 2FADH  10. مك عدد جزيئات املاء الناجتة من تأ كسد 24

 1د.             2ج.           20ب.               10أ . 

 

ذا نتج 25  هوايئ. فمك عددجزيئات اجللوكوز املتحطمة؟جزيئا من املاء يف معلةة التنفس ال  18. ا 

 5د.             2ج.           4ب.               3أ . 

رس
الفوا

دي 
شا
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 يف معلةة التنفس اخللوي: ATPيف أ ي مرحةل تنتج معظم جزيئات . 26 

 الفسفرة التأ كسديةب.                          أ . حلقة كربس  

 التحلل الغاليكويل          ج. سلسةل نقل اال لكرون             د.

 

 . تمتثل وظةفة احلشوة يف املةتوكندراي ابلآيت :27

نتاج الطاقة من التحلل الغاليكويل  أ .  ا 

 ب. زايدة مساحة السطح حلدوث التفاعالت

 الربوتينات الالزمة لعملةة التنفس اخللويتوفر ال نزميات و ج. 

نتاج   لعملةة الفسفرة التأ كسدية NAD+ د. ا 

 

 أ ي العبارات التالةة حصةحة فامي يتعلق أعملةة التخمر اللبين:.  28

 2CO. يتأ كسد البريوفيت و ال ينتج  أ  

 2COب . يتأ كسد البريوفيت و ينتج 

 2COخيزتل البريوفيت و ينتج ج.  

 2COخيزتل البريوفيت و ال ينتج د. 

 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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ذرةكرأون يف مرحةل أ كسدة  24الناجتة من حتلل سكر متعدد حيتوي عىل   2CO. عدد جزيئات 29 

ىل أ ستيل مرافق أ نزمي   أ  هو :–البريوفيت ا 

  CO 28  د.       CO 212ج.         CO 24ب.            CO 224أ .   

 

ىل أ ستيل  2الناجتة من حتلل   NADH. عدد جزيئات  30 سكر املالتوز هناية أ كسدة البريوفيت ا 

 أ  هو :–مرافق أ نزمي 

     NADH 4 ب.                 NADH 8  أ . 

 NADH 40   د.            NADH 16 ج. 

 

حدى املعادالت التالةة تعترب غري حصةحة :31  . ا 

 أ .  

 

      ب.

 

 ج. 

 

 د. 

 

 

 

 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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ن الطاقة ال تفىن وال تس تحدث من العدم لكهنا تتحول من صورة 32  . حسب قانون حفظ الطاقة فا 

ن أ حد التسلسالت التالةة ينطبق علةه هذا القانون : ىل أ خرى . فا   ا 

  أ  .  

  ب . 

  ج.

 د. 

 

ذا أقي ) جتمع ( يف حلقة اكلفن 33 يف مرحةل اعادة أناء مس تقبل اثين أ كس ةد الكرأون .  PGAL 20 . ا 

ن عدد   سكر ريبيولوز ثنايئ الفوسفات املعاد أناؤه يكون:فا 

 15د.                 6ج.                9ب.                  12أ . 

 

 ت.اجزيئات سكر ريبيولوز ثنايئ الفوسف 9. عند تكرار حلقة اكلفن س عدد من املرات نتج عهنا 34

 املس هتكل) املغادر( ؟ PGAL. مك عدد جزيء  1

 9د.                 6ج.                3ب.                 5أ .  

 . مك عدد دورات حلقة اكلفن؟ 2

 9د.                 3ج.                6ب.                 4أ . 

 اليت مت اس تخداهما؟ ATP. مك عدد جزيئات 3

 54د.                 36ج.                50ب.                  52 أ .

 

 

 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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عادة أناء مس تقبل   ATP. مك عدد جزيئات 4   ؟CO 2اليت اس تخدمت يف مرحةل ا 

 9د.                 27ج.                18ب.                 6أ . 

 اليت اس تخدمت يف مرحةل الاخزتال ؟  ATP. مك عدد جزيئات 5

 28د.                 18ج.                54ب.                 21أ . 

 

 ). يف مسار التفاعالت الضوئةة الالحلقية يس تخدم جزء من طاقة اال لكروانت يف نقل الربوتينات 35

)  +H :من 

ىل اللحمة.  أ .فراغ الثايالكويد ا 

ىل فراغ الثايالكويدب.   اللحمة ا 

ىل   فراغ الثايالكويدج. احلزي أني الغشايئ ا 

ىل احلزي أني غشايئد.   اللحمة ا 

 

ذا علمت أأ نه مت اس هتالك 36 خالل حلقة اكلفن. فا ن عدد جزيئات  NADPHجزيء  24. ا 

NADH : الناجتة من حلقة كربس 

 6د.                 24ج.                48ب.                  12أ . 

غري املبارش اليت تنتج ممنرحةل التحلل  ATPاملبارش و جزيئات  ATP. النس بة أني عدد جزيئات 37

 الغاليكويل:

       2:  3د.       1:  2ج.       1:  1ب.                   1:  3أ .  

رس
الفوا

دي 
شا
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ذا علمت أأ نه مت انتاج 38  ىل أ ستيل مرافق 2COجزيئات من  8. ا     يف مرحةل أ كسدة البريوفيت ا 

نزمي   املس هتلكة خالل حلقة اكلفن : ATPأ  . فا ن عدد جزيئات –ا 

 9د.                 18ج.                72ب.                 36أ . 

ىل محض الالكتةك: 6الناجتة من اخزتال  ATP. عدد جزيئات 39  جزيئات من البريوفيت ا 

 3د.                 صفر ج.                12ب.                  6  أ .

 ذرات كرأون: 3املركبات التالةة حيتوي عىل أ كرث من . أ حد  40

 السريت د. اسيتادلهةد           أ . البريوفيت           ب.محض الالكتةك       ج.

 

ذا علمت أأ نه مت انتاج 41 ن عدد جزيئات  NADHجزيء  12. ا   2FADHخالل حلقة كربس فا 

 الناجتة تساوي :

 4د.                 6ج.                12ب.                 24أ . 

ىل كحول أ ثةيل : 4الناجتة من اخزتال  2CO عدد جزيئات . 42  جزيئات من الاسيتادلهةد ا 

 8د.                 صفر ج.                2ب.                  4 أ . 

 

 ال نسان :كبد ا. اال نزمي اذلي يعمل عىل رأط الوحدات البنائةة ) اجللوكوز( لتكوين مبلمر يف 43

                تصنةع الغاليكوجنيب. املالتزي                                        أ .

 ATPتصنةع د.                                      الباابينيج. 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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نه: NAD+ عند اخزتال . 44   فا 

  2H+و  2e- ب. يكتسب                    H+و   2e- يكتسب    أ .

 2H+و  2e- يفقد د.                         H+و   2e- ج. يفقد 

نزمي مناسب يف تركزي املواد املتفاعةل45 ضافة ا   :. أ ي ال شاكل البةانةة الآتةة يوحض تأ ثري ا 

 ب.                                               أ . 

 

 

 د.           ج.                               

 

 

 

ىل   ATPجزيء  20عند حتول . 46 ن عدد الرواأط الكميةائةة اليت تتحطم : AMPا   فا 

 30د.                 20ج.                40ب.                 60أ . 

 

 

ذا علمت أ ن نس بة ال ميلوز يف البطاطا اكنت . 47 ن نس بة ال ميلوبكتني فيه: %43ا   فا 

 %87د.         %57ج.            %67ب.                   %77أ . 

 

 

 

 

 أ س ئةل ختص كتاب ال نشطة و التجارب العلمةة

 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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ذا علمت أ ن نس بة ال ميلوز و ال ميلوبكتني يف 48  :أعض املواد كام يف اجلدول التايل. ا 

 نس بة ال ميلوبكتني نس بة ال ميلوز املادة

 %74 %26 القمح

 %83 %17 البطاطا

 %76 %24 اذلرة

ن الرتيب الصحةح فامي خيص ال رسع لتحرير الطاقة   اخملزتنة عند تناولها:فا 

 أ . مقح مث أطاطا مث ذرة                         ب. أطاطا مث مقح مث ذرة

 ج. ذرة مث مقح مث أطاطا                         د. أطاطا مث ذرة مث مقح

 

 الكولسرول من : LDLينقل الربوتني ادلهين ذو الكثافة املنخفضة . 49

ىل اللكةة          أ .  ىل الكبد                     ادلم ا   ب. ادلم ا 

ىل ادلم                       ىل ادلم د.         ج. اللكةة ا   الكبد ا 

 

 الكولسرول من : HDL. ينقل الربوتني ادلهين ذو الكثافة املرتفعة 50

ىل اللكةة                     أ .  ىل أ نسجة اجلسمأ نسجة اجلسم ا   ب. الكبد ا 

ىل الكبدأ نسجة ج.   ىل أ نسجة اجلسم                    اجلسم ا   د. اللكةة ا 

اال نزميات  ل نه يوفر مساحة أ كرب لعملأناًء عىل أ نه لكام زادت التفرعات يف أعض مواقع سالسل الغلوكوز

نتاج رسعة أ كرب مث أ كسالهامضة و ابلتايل حتول السكرايت املتعددة ا ىل وحدات أ صغر )جلوكوز ( ب  دته ال 

 الطاقة

رس
الفوا

دي 
شا
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 . يُعرف الكولسرول الضار أــ :51 

 DHLد.             DLLج.              LDLب.             HDL أ . 

 

 . يُعرف الكولسرول النافع أــ :52

 DHLد.             DLLج.               LDLب.           HDL   أ .

 . من ال مثةل عىل ال مرا الكولسرول ابدلم :53

 أ . انسداد الرشايني التاجية                    ب. حصوات اللكى

 ج. مضور عضةل القلب                         د. تضخم عضةل القلب

 . امس بروتني احللةب هو:54

لبةومن          أ .   ج. الربسني       د. الببسني           الاكزينيب. ال 

 

ىل عديد 55 . اال نزمي املسؤول عن حتلل بروتني احللةب  " اذلي يعطي احللةب لونه ال أةض" فيتحول ا 

 أبتيد عدمي اللون و ابلتايل اختفاء اللون ال أةض للحلةب:

لبةومن             أ .    د. املالتزي          الربسنيب. الببسني         ج. ال 

 

. امس ال نزمي املوجود يف مجةع خالاي الاكئنات احلةة اليت تتنفس هوائًةا و يعمل عىل حتلةل مركب 56

 ) اذلي يعد انجًتا اثنواًي ساًما لعملةة التنفس اخللوي (: O2H 2فوق أ كس ةدالهةدروجني 

 الكتالزي د.      ب. الربسني            ج. الببسني            . املالتزي أ  

رس
الفوا

دي 
شا
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 . من النبااتت اليت تعد مصدًرا ال نزمي الكتالزي :57 

 البطاطاب. الرز              ج. اذلرة                 د.          القمح أ .

 

نزمي الكتالزي :58  . املواد الناجتة من معل ا 

 H 2O +2د.        2O. ماء  + ج        2COب. ماء  +         2H. ماء  + أ  

نزمي الكتالزي يدل عىل : 2O. تصاعد غاز 59  عند معل ا 

 و حتلهل                2O2H . وجود ب.                  2O2H عدم وجود  . أ  

 و عدم حتلهل         د. وجود مكةة مناس بة من املاء         2O2H ج.  وجود 

 

نزمي الكتالزي هو :. 60  الرمق الهةدروجيين ال مثل لعمل ا 

      9د.                   6ج.                 8ب.                  7أ . 

 

نتاج 61 عند اخنفاض  ATP. امس الهرمون اذلي ينظم اس تجاأة اخلالاي أتقلةل كفاءة املةتوكندراي يف ا 

 درجة حرارة اجلسم أ قل من درجة حرارة اجلسم الطبةعةة هو :

 ب. هرمون المنو                   أ . هرمون الثريوكسني  

        هرمون ادلوابمنيد.                  ج. هرمون الكتالزي    

 

رس
الفوا

دي 
شا
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. عالقة زايدة أ كسدة املواد العضوية ) معدل اس هتالكها ال كسجني ( مع زايدة افراز هرمون 62 

 الثريوكسني:

 ج. ال عالقة أيهنام          د. اثأتةطردية         ب. عكس ةة          أ . 

 . يشرك النبات مع اال نسان يف معلةة :63

 التخمر الكحويل                 أ . البناء الضويئ                      ب. 

 التخمر اللبين ود. البناء الضويئ التنفس اخللوي                  ج. 

 

  

 

 

. من املواد اليت تس تخدم يف العالج الكميةايئ لتثبيط منو اخلالاي الرسطانةة دلورها يف تثبيط 64

ىل تأ ثريها يف معل اخلةوط املغزلةة : نقسام املتساوي نظًرا ا   اال 

نزمي املالتزي             أ . نزمي الكتالزي       ج.الباابيمنةني        د. ا   البالكةتاكس ةل ب. ا 

 

 س ةل مادة كميةائةة تس تخرج من :البالكةتاك . 65

 ب. جشرة البالكةتامثار الاكاك                                       أ . 

 جشرة طقسوس احملةط الهادئ                 ج. مثار الباألةا                                     د. 

 

من هنا نالحظ أ مهةة هتوية الغرف اليت حتتوي عىل نبااتت أ ثناء اللةل وقت النوم ل ن 

 من قبل النبات و اال نسان لةاًل يكون عالةًا.  2Oاس هتالك 

رس
الفوا

دي 
شا
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زاةل مسةة أعض املواد السامة ادلاخةل للجسم من وظائف :66   . تعترب وظةفة ا 

نزميات      أ .  نزميات      ب. الهرموانت     ج. مرافقات اال   د. ال جسام املضادةاال 

نزميات تعمل67 زاةل مسةة هبض املواد ا . أ حد أ نواع هذه اخلالاي ليس لها القدرة عىل انتاج ا  لسامة عىل ا 

 ادلاخةل للجسم :

 ج. خالاي اللكى    د. خالاي البنكرايسخالاي العضالت     ب.خالاي الكبد     أ . 

 

زاةل مسةة أعض املواد السامة  ال كرث. أ حد أ نواع هذه اخلالاي تعترب 68 نزميات تعمل عىل ا  يف انتاج ا 

 ادلاخةل للجسم:

 أ . خالاي الكبد     ب. خالاي العضالت    ج. خالاي اللكى     د. خالاي البنكرايس 

 

زاةل مسةة أعض املواد السامة  ال قل. أ حد أ نواع هذه اخلالاي تعترب 69 نزميات تعمل عىل ا  يف انتاج ا 

 ادلاخةل للجسم:

 اي الكبد     خالب. خالاي العضالت    ج. خالاي اللكى     د. خالاي البنكرايس      أ . 

 

 

 

 ذرة هةدروجني .عدد الرواأط الهةدروجينةة هو : 82. سكر متعدد حيتوي عىل 70

 9د.                     6ج.                 7ب.                   8أ . 

ىل ال قل  نتاج ا  رس كرايسهو:  كبد مث لكى مث أنالرتيب من ال كرث ا 
الفوا

دي 
شا
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ن . عند تكو  71  الراأطة الغاليكوس ةدية تكون يف الكرأونتني :ن سكر املائدة فا 

 1+  4د.                 1+  2ج.           4+  2ب.       1+  5أ . 

 

ن بروتني ) عديد الببتيد ( أني ال حامض ال مينةة التالةة عىل الرتيب ) سريين مث 72 . عند تكو 

ن السلسةل اجلانبية عىل نفس الرتيب   تكون:غاليسني مث سس تني ( فا 

 H –OH 2CH –SH 2CHأ . 

 SH2CH –H  –OH 2CHب. 

  SH2CH –OH 2CH –H ج.

 OH2CH –H  –SH 2CHد. 

 

 يه : A+ادلم اليت تس تطةع التربع خبالاي دم و أالزما دم افصةةل ادلم  فصةةل. 73

 A-د.                B+ج.                AB-ب.                 AB+أ . 

 الاكرهان) السلسةل الهةدروكرأونةة(  للامء يف اللةبيدات املفسفرة أــ :ميتاز اذليالن . 74

 أ . لك من اذليالن رواأطهام أ حادية

 ب. لك من اذليالن رواأطهام ثنائةة

 ج. أ حدهام أ حادي و الآخر فيه راأطة ثنائةة

 د. أ حدهام أ حادي و الآخر فيه راأطتان ثنائيتان

رس
الفوا

دي 
شا
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ن عدد الرواأط اال سرية  7مكونة من DNA. لو فرضنا أ ن هناك سلسةل واحدة  75  نةولكةوتةدات . فا 

 هو :

 17د.                     14ج.               13ب.           6أ . 

 

ن عدد الرواأط  7مكونة من  DNA. لو فرضنا أ ن هناك سلسةل واحدة من 76 نةولكةوتةدات فا 

 هو :  DNAالفوسفاتةة ثنائةة اال سر يف جزيء 

  8د.                      7ج.               12ب.           6أ . 

 

ن  %20ونس بة ال دنني  300يساوي  Tاكن عدد القواعد النةروجينةة من  DNA. يف جزيء 77 فا 

 عدد القواعد النةروجينةة من نوع البريميدينات :

 300د.                 550ج.            450ب.        750أ . 

 

 ذرات نةروجني يه: 5النةروجينةة اليت حتتوي عىل  . القاعدة78

 Uد.                    Cج.              Aب.          Tأ . 

 

ن نقطة املراقبة اليت حتدد الوقت املناسب دلخولها يه :79  . عند دخول اخللةة طور التضاعف فا 

  Mد. نقطة مراقبة       1Gج. نقطة مراقبة     Sب. نقطة مراقبة        2Gنقطة مراقبة أ .

 

رس
الفوا

دي 
شا
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 . وجود خالاي غري طبةعةة و ازدايد عددها هذا يدل عىل: 80 

 1Gغةاب نقطة مراقبة  أ .

 Sغةاب نقطة مراقبة  ب.

 Mغةاب نقطة مراقبة  ج.

  2Gد. غةاب نقطة مراقبة 

ذا علمت أ نه مت ترمجة  . عند81 ن عدد جزيئات  15حدوث معلةة الرمجة ا   GTPمحًضا أ مينًةا فا 

 املس هتلكة هو :

  28د.                     7ج.                29ب.                 15أ . 

ذا علمت أ ن عدد كودوانت 82 ن  17انجض هو    mRNA. ا  آخر كودون هو كودون وقف فا  علًما أ ن أ

 عدد املرات اليت حترك هبا الرايبوسوم أ ثناء الرمجة هو :

 14د.                    13ج.                25ب.                20أ . 

 

ذا اكنت 83 ن عدد الرواأط اال سرية  20عددالرواأط الفوسفاتةة الثنائةة ال سر تساوي . ا  راأطة فا 

 تساوي:

 21د.                     44ج.               41ب.           43أ . 

 

ن عدد  30مكون من  . اذا اكن بروتني 84  ال حامض ال مينةة هو:نةولكةوتةد فا 

 15د.                     30ج.               10ب.            9أ . 

رس
الفوا

دي 
شا
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ن عدد الكودوانت هو: 30. اذا اكن بروتني مكون من 85   نةولكةوتةد فا 

 15د.                     30ج.              9ب.            10أ . 

متام معلةة الانقسام املنصف اكماًل و واحدةمنوية أ م  .  مك عددال طوار مجةعها اليت متر هبا خلةة86  ال 

 انتاج حيواانت منوية ؟

 15د.                     8ج.               22ب.            6أ . 

 

 : ينصح تناوهل أعد رشب Dليك يمت الاس تفادة من تناول فيتامني  . 87

 د. الصودااحللةب اكمل ادلمس ) دهين (       ج. عصري           أ . املاء          ب. 

 جزيئات ماء منه : 3. صةغة سكر متعدد عند نزع 88

 21O48H24 Cب.                      O48H24 C 24أ . 

 21O42H24 Cد.                      24O42H24 Cج. 

 

نزمي ألمرة 89  يف معلةة النسخ : DNAعىل سالسل  RNA. يكون اجتاه حركة ا 

ىل     `5من أ .   القالب DNAعىل سلسليت    `3ا 

ىل     `5ب. من   القالب DNAعىل سلسةل واحدة من    `3ا 

ىل     `3ج. من   القالب DNAعىل سلسليت    `5ا 

ىل     `3من د.   القالب DNAعىل سلسةل واحدة من    `5ا 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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نزمي ابدئ 90   يف :  DNAيف معلةة تضاعف  RNA. تمكن وظةفة ا 

نزمي الهةلكني ارتباطأ . منع   السالسل املنفصةل أفعل ا 

ضافة نةولكةوتةدات ممكةل للسلسةل القالب ب.   ا 

 حرة 3. تكوين سالسل البدء و توفري هناية ج

 د. حتطمي الرواأط الهةدروجينةة أني النةولكةوتةدات

 

 مجةع الكودوانت التالةة تشرك مع أعضها البعض من حيث معلها ما عدا :. 91

 UAGد.               UAA . ج      AUG ب.           UGAأ . 

 

أ حامض أ مينةة حيمل  3سلسةل عديد أبتيد تتكون من ن أ ي الكودوانت املضادة الآتةة يكو  . 92

 :  tRNAتشفريها جزيء 

 `UAC GGG CAC ACU 5 `3أ . 

 `UAC CCC GGG AUC 5 `3ب. 

 `UAC GGA GCA UUU 5 `3ج. 

 د. مجةع ما ذكر

 

 مك عدد الرواأط الغاليكوس ةدية : 82متعدد عدد ذرات الهةدروجني فيه  . سكر93

  5د.                 6ج.                   8ب.            7أ . 

رس
الفوا

دي 
شا
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 التايل : DNA. دليك جزيء 94

3` CCCGATACGAGAATCCC 5`                                                

TTAGGGTTAGGG5` GGGCTATGCTCTTAGGG 

ن ما سوف حيدث كخطوة   حتهتا خط ) ال ضافة سلسةل متكررة( يمت أواسطة:أ وىل للسلسةل اليت فا 

نزمي ألمرة   DNAأ . ا 

 )معقد( -RNAب. بروتني 

 ج. قطعة أ واكزايك

نزمي ألمرة    RNAد.ا 

 

 التايل   DNA . دليك جزيء 95

3` ACGTTCATACCAAATCCCAATCCC 5` 

5` TGCAAGTATGGATTAGGGTTAGGG 3` 

 )اليت حتمل الش ةفرة (من هذا اجلزيء هو:عدد النةولكةوتةدات اليت سوف يمت تشفريها 

 8د.                      12ج.                   24ب.                  9أ . 

  

 

 

رس
الفوا

دي 
شا
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حدى الطرق التالةة تسامه يف ترسيع حدوث معلةات الهدم و ابلتايل فقدان الوزن : 96  . ا 

 أ . تناول الكثري من السكرايت

 دامئًا عىل التخمر اللبينب. اعامتد اخللةة العضلةة 

 بمكةات كبرية NADHج. اخزتال 

ىل داخل احلشوة.  H+د. ترسب   و انتقالها من منطقة احلزي أني غشايئ ا 

 

 . مت حظر اس تخدام مادة داينيروفينول س نة :97

 م1930 م            د.1936م         ج. 1935ب.             م1938أ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رس
الفوا

دي 
شا


