اإلسم  .................................................... :رقم الجلوس ............................................:
المدرسة  .................................................:المــادة  :أحياء

والية الخرطوم  -وزارة التربية والتعليم
إدارة المرحلة الثانوية  -شئون الطالب و االمتحانات
االمتحان التجريبي يناير 201٨م
الزمــن  :ثالث ســاعات
اترك هذا الجدول خاليا ً

المــادة  :أحياء
إرشادات :

رقم السؤال الدرجات

1/1امأل البيانات الموضحة على الورقة أوالً .

األول

2/2لن تصرف لك غير ورقة واحدة فقط .
3/3اقرأ السؤال جيداً قبل البدء في اإلجابة .

الثاني

4/4أجـــب عـــن جميـــع األســـئلة فـــي األماكـــن

الثالث

المخصصـــة لهـــا .

الرابع

5/5عــدد أســئلة االمتحــان ( )7أســئلة مطبوعــة علــى
( )١٠صفحــات

الخامس
المجموع
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صححه

راجعه

ال تكتــب داخــل هذا المستطيــل
أجب عن جميــع األسئــلـة

الســؤال األول  ١٥ :درجة
 /١أ -اكتــب اســم الرســم الــذي يبينــه كل شــكل مــن األشــكال التاليــة :

..................-5 ..................-4 ..................-3 ..................-2 ..................-١
ب /1 -أكمــل اآلتي :
تحاط الثمرة بثالث أغلفة هي ( .......................)١و يتألف من  ......................من الخاليا ()٢
و يتراوح سمكه  )٣( ..........................الغالف الثمري الداخلي يحيط بـ ..........................
مباشرة و قد يكون  ...................كما في  ...................أو .................كما في ..................
 /٢في الشكل أدناه يوضح تهجين بين نباتي  P,Gلون الزهرة يحدد زوج من البدائل الجينية الطراز
الوراثي ألحد جيني األبوين و أثنين من أفرد الجيل األول موضحان على الشكل.
x

G
اآلباء

p
Rr

األمشاج

الجيل األول

RR

rr

أكمل أ -التركيب الوراثي  Gهو  ...............ب -النسب المئوية لألفراد المتباينة الالقحة .............
ج -إذا لقح النبات() Pمع نبات يحمل العامل المتنحي بصورة نقية فما هي النسب األقرب لألفراد الناتجة ؟
النسب هي ........................................ ، ........................
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 /٣فــي عمليــة تطعيــم نوعيــن متقاربيــن مــن النباتــات كان العــدد الزوجــي لكروموســومات الطعــم ١٨
زوجا ً في حين كان العدد الزوجي لكروموسومات األصل  ١٤زوجا ً .
أ -اذكــر عــدد الكروموســومات بأنويــة كل ممــا يأتــي :
 -١حبة لقاح من الطعم  -٢ ..............................خاليا فرع من األصل ..............................
 -٣بذرة ناتجة من التلقيح الذاتي لزهرة الطعم ..................................................................
 -٤بذرة ناتجة من تلقيح بويضة الطعم لحبة لقاح من األصل ................................................
 /٤ادرس الرسم المقابل جيداً ثم أجب عن األسئلة :
أ -س ِّم اإلجزاء المرقمة :
.................................. -٢ ................................. -١
1
................................... -٣
ب /يمثل الرسم طريقة من طرق اتنشار البذور هي ................
2
................................................................................
ج /ما هي أسباب حدوث الطريقة التي ذكرتها ؟
........................................................................ -١
3
......................................................................... -٢
د /مرض الزهري تسببه  ...........................أما مرض السيالن يسببه ...............................
الســؤال الثانــي  ١٥ :درجة
أ /اذكــر اســم المصطلــح العلمــي الــذي تــدل عليــه عبــارة مــن العبــارة اآلتية :
 -١ساق متشحم غير مقسم إلى عقد وسالميات ................................................................
 -٢حيوانات مجهرية طافية في الموطن المائي ................................................................
 -٣مساحة صغيرة أو كبيرة من األرض تضم عدد من النظم البيئية تصان للحفاظ عليها ...............
 -٤نسيج يتكون من خاليا انشائية تمثل القمة في النبات .......................................................
 -٥خلية بيضية غير مخصبة تنقسم انقسامات فتيلية تكون فرد يحمل ................................... n
ب /بالرســم المســمى فقــط وضــح مــا يأتي :

 -٢الطورا لمتحوصل النهائي في
األميبيا

 -١نورة قوقعية

-3-

 -٣زهرة مرتفعة المبيض

ج /ادرس الرســم المقابــل جيــد اً ثــم أجــب عــن األســئلة التالية :
 -١س ِّم الرسم المقابل .............................. :
٧

 -٢س ِّم األجزاء المشار إليها باألرقام :
........................-٣ ...........................-١
١

.......................-٦ ............................-٤
 -٣يتكون التركيب  ٥من........................
 -٤إذكر وظيفة واحدة للتراكيب :

٦

٢

 /iالتركيب ..........................................١
 /iiالتركيب ........................................ ٢

٥
٣
٤

 /iiiالتركيب ....................................... ٧
د /ادرس المخطــط ثــم أجــب عــن األســئلة التاليــة :
ملحوظــة الرمــوز المظللــة توضــح الفــرد ليســت لــه القدرة
علــى طــي اللســان و الرمــوز غيــر المظللــة توضــح أن
الفرد له القدرة على طي اللسان .
 -1ماذا يمثل لك الشكل المرسوم على اليسار ؟
٢ ......................................................................
 -٢ما أهمية الشكل الذي سميته ؟
.....................................................................
.....................................................................
 -٣مــا هــي نســبة األفــراد الــذي ليســت لهــم الذيــن القــدرة ٦
علــى طــي اللســان إلــى األفــراد الذيــن لديهــم القــدرة علــى
طي اللسان........................................................
 -٤أي الطرازين المظهريين سائد ؟
الطراز السائد هو  ......................................و لماذا
......................................................................
 -٥ما هو نوع السيادة لهذه الصفة
......................................................................
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I
١

II
٥

٤

٣

٨

٧

III

الســؤال الثالــث  ١٥ :درجة
أ /أعــط مثــاال لــكل ممــا يأتي :
 -١نبات نهار طويل .....................................................................................................
 -٢كائن يتكاثر ال جنسيا ً بالتفتت ......................................................................................
 -٣ثمرة كاذبة متجمعة ..................................................................................................
 -٤عملية استنساخ تتم في اإلنسان ....................................................................................
 -٥نوره ال تحمل أزهارها على حويمالت ...........................................................................
 -٦صفة جيناتها متراكمة ...............................................................................................
ب /رتــب األطــوار التاليــة فــي دورة حيــاة الضفدعــة حســب ظهروهــا أوال :
تسطح الرأس  -الخياشيم الخارجية  -الطرف األمامي  -الخياشيم الداخلية  -الطرف الخلفي
الترتيب ................. -٥ ...................-٤ ...................-٣ ................... -٢.................... -١
ج /افحــص الرســم المقابــل جيــد اً أجــب عن اآلتي
 -١س ِّم الرسم ...................................................
9
 -٢سم التراكيب المرقمة باألرقام التالية
التركيب  ...............: ١التركيب .....................: ٢
التركيب  ...............: ٣التركيب ......................: ٦
1
التركيب ...............: ٩
8
 -٣أذكر وظيفة واحدة لكل من التراكيب المشار إليها
2
باألرقام :
.......................... -٧ ............................. -٥
7
3
.............................................................. -٨
6
 -٤أي تركيب من تراكيب العضو التكاثري الذكري
للحشرات تخزن الحيوانات المنوية .........................
4
5
....................................................................
 -٥في أي من التراكيب المشار إليها بالسهام يحدث األخصاب  ................و ..........................
 -٦في أي من التراكيب المشار إليها بالسهام يحدث االنقسام االختزالي ....................................
د /أكمــل مــا يأتي :
 -١الموارد الطبيعية البيئية الدائمة هي  .....................و ............................و....................
 -٢الموارد الطبيعية البيئية غير المتجددة هي ...................و .......................و....................
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الســؤال الرابع  ١٥ :درجة
اختــر حــرف أفضــل إجابــة و أكتــب الحــرف الــذي يمثلهــا فــي صنــدوق أإلجابــات المطبــوع عنــد
نهاية األســئلة :
طعم
 -١الرســم المرفــق يوضــح تكاثــري خضــري صناعــي بواســطة
ب /التطعيم باللصق
أ /التعقيل
أصل
د /التطعيم بالقلم
ج /التطعيم بالبرعم
 -٢الزهــرة مخفضــة المبيــض :
ب /متاعها سفلي
أ /زهرة علوية

ج /تختها مقعر

د /كل اإلجابة الصحيحة

 -٣تعمــر الغابــات االســتوائية العديــد مــن الحيوانــات البريــة منهــا حيــوان :
د /الزراف
ج /البقا
ب /القطا
أ /التيتل
 -٤تظهــر حالــة كال تفيلتــر فــي التركيــب الصيفــي :
دXX + 45 /
جXX + 44 /
بXXY + 44 /
أXY + 44 /
 -5األبــواغ وســيلة لـ :
ب /الهروب من الظروف المعاكسة
أ /التكاثر
د /كل ما ذكر صحيح
ج /اإلنتشار و إعمار البيئات
 -٦الطاقــة النظيفــة لهــا عــدة أشــكال منهــا :
د /اإلجابتان أ  ،ج صحيحتان
ج /طاقة الشمس
ب /الطاقة النووية
أ /طاقة الماء
 -٧ينتــج المبيــض الواحــد بالجهــاز التناســلي ألنثــى اإلنســان بويضــة كل :
د /اإلجابة غير واردة
ج ٨٤ /يوم
ب ٥٦ /يوم
أ ٢٨ /يوم
 -٨الصفــات المقصــورة علــى الجنــس تمثلهــا صفــة :
د /داء النقرس
ج /عمى األلوان
ب /اللحية
أ /الصلع
 -٩خالفـا ً لجاميطــات الحيوانــات تتميــز جاميطــات النباتــات الزهريــة بأنهــا :
ب /عديدة األنوية
أ /نتاج اإلنقسام االختزالي
د /تنتج من أجزاء متخصصة
ج /ذات أنوية أحدية مجموعة صبغية
 -١٠غــدة البروســتاتا فــي الجهــاز التناســلي لذكــر اإلنســان تنتــج:
ج /أنزيمات د /إفراز ينشط الحيوانات المنوية
ب /الهرمونات
أ /الحيوانات المنوية
 -١١تــم تلقيــح نبــات بســلة طويــل غيــر نقــي مــع نبــات بســلة طويل غيــر نقــي «هجين»
فــكان عــدد النباتــات الناتجــة  ٣٢٠نبــات كــم عــدد النباتــات الخليــط
د ٣٢٠ /نبات
ج ٢٤٠ /نبات
ب ١٦٠ /نبات
أ ٨٠ /نبات
 -١٢أي مــن اآلتــي ال يتكاثــر باالنقســام الثنائــي البســيط :
د /الطحالب
ج /الخميرة
ب /البكتيريا
أ /األميبيا
 -١٣البويضــة أكبــر حجمـا ً مــن الحيــوان المنــوي لــذا فــإن كميــة  DNAفــي النواة :
أ /ضعف كمية  DNAفي نواة الحيوان المنوي ب /تساوي كمية  DNAفي الحيوان المنوي
د /ثالثة أضعاف DNAفي نواة الحيوان المنوي
ج /نصف كمية  DNAفي الحيوان المنوي
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 -١٤وجــود شــعر كثيــف فــي األذن صفــة وراثية :
ج /مرتبطة بالصبغي Xد /كل اإلجابات غير واردة
ب /متأثرة بالجنس
أ /مرتبطة بالجنس
 -15أي من األجزاء التالية تختزل في زهرة هوائية التلقيح بالمقارنة مع زهرة حشرية التلقيح :
د /الميسم
ج /المبيض
ب /البتالت
أ /األسدية
صنــدوق اإلجابات
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
رقم السؤال
حرف اإلجابة
الســؤال الخامــس  ١٥ :درجة
أ /اعــط تفســيرا بيولوجيـا ً لــكل مــن العبــارات التاليــة :
 -١الديدان الشريطية خنثى إال أن التلقيح خليطا ً ذاتيا ً
..........................................................................................................................
 -٢االنفجار السكاني يهدد الحياة البرية الحيوانية
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 -٣وجود الخصية خارج تجويف الجسم
..........................................................................................................................
 -٤الري و الصرف غير المنتظم يؤدي إلى تدهور التربة
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
-٥عدم وجود ذكور حاملة لمرض عمى األلوان الهيموقليا في اإلنسان
..........................................................................................................................
بالرســم المســمى فقــط وضــح تكويــن البويضــات مــن خــال الخاليــا الجرثوميــة المتكاثــرة
 -١أين يتم النضوج الثاني .....................
......................................................
 -٢الخلية المنقسمة هي .........................
......................................................
و نواتج اإلنقسام هي ............................
......................................................
 -٣يتم إخصاب البويضة الناضجة في .......
......................................................
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ج /أكمل اآلتي :
هنالــك  .............آليــات لجيــن واحــد تتحكــم فــي وراثــة مجموعــات الــدم األربعــة هــي ..............
و  ...........و  .................بحيــث يســود  .............و  ..................علــى  ...................أمــا فــي
حالــة  ..............و  ..................تنعــدم الســيادة بحيــث يكــن الطــراز الوراثــي للفــرد ...............
أو  .............أو  ...........أو  .............أو  ...........أو  ...........و لــذا فصائــل الــدم فــي اإلنســان
لهما  ....................طرز مظهرية و ................طرز وراثية.
الســؤال السادس  ١٥درجة :
أ /المخطــط التالــي ألشــكال الكربــون فــي المــاء و الهــواء و التربــة و باطــن األرض
الغالف الجوي ١
أكتب الشكل الذي يوجد به الكربون في كل
من :

٦

................................................. -١

قمة
الجبل

................................................. -٢

سطح التربة
٢
التربة
٣

................................................. -٣
................................................. -٤
................................................. -٥

باطن األرض
٥

البحر

٤

ب /ضــع الحــرف (ص) أمــام حــرف العبــارة الصحيحــة و الحــرف (خ) أمام العبــارة الخاطئة :
)
(
 -1تعمر الطيور جميع المواطن البيئية
)
(
 -٢الطفرات الوراثية دائما ً ضارة
 -٣تعتبر دورة المياه ال نهائية

(

)

 -٤يشجع المستشار الوراثي بزواج األقارب

(

)

 -٥معرفة الفلورا قاعدة علمية لالستقالل األمثل للمراعي الطبيعية

(

)

 -٦الجينان المتضادان يظهران نفس الصفة الوراثية بطريقتين مختلفتين (

)

ج /عــرف اآلتي :
 -١الدورة البيوجيوكيميائية .......................................................................................:
..........................................................................................................................
 -٢الحمولة الرعوية ...............................................................................................:
..........................................................................................................................
 -٣الجينات ..........................................................................................................:
..........................................................................................................................
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د -١ /أذكــر طريقتيــن لالســتنزاع الرعــوي
أ........................................................................................................................-
ب......................................................................................................................-
 -٢اسهام النباتات في المحافظة على التربة و مما يمنع اإلنجراف :
أ........................................................................................................................-
ب......................................................................................................................-
هـــ /اذكــر اثنيــن مــن فوائــد التضاعــف الجينــي فــي النباتــات الزهرية
أ........................................................................................................................-
ب......................................................................................................................-
و /هــات نــص قانــون التوزيــع الحــر لمندل :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
ز /النمــو الغزيــر لمجتمــع نباتــات المســكيت فــي منطقــة مــا يصبــح آفــة بيولوجيــة فيهــا لـــ :
.............................................................. -٢ .................................................. -١
.............................................................. -4 .................................................. -3
ح /سـ ّم ثالثــة مــن الحيوانــات المهــددة باالنقــراض :
...................................... -٣ ................................. -٢ ....................................-١
الســؤال الســابع  ١٠ :درجات
أ /افحــص الرســم المقابــل ثــم أجــب عن األســئلة
 -١الغرض من الرسم المقابل هو
6
...............
 -٢أذكر وظيفة واحدة لكل عضو من األعضاء
التي تعود بالفائدة على العضو  5و التي تمثل
باألرقام
الرقم ...........................................: ٢
الرقم ...........................................: ٦
 -٣الهرمون الذي يفرزه المبيض لحظة
المخاض هو .....................................:

1

5

2

3
4

 -٤ســم المراحــل التي يمر بهــا المخاض
.......................................-٣...................................... -٢ .................................-١
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ب /حشــرة الجــراد النطــاط تحتــوي خليــة األنثــى علــى  ٢٤صيغــي بينمــا تحتــوي خليــة الذكــر
 ٢٣صبغيـا ً أجــب عــن األســئلة التاليــة :
 -١حدد التركيب الصيغي ألمشاج الذكر .......................................................................
 -٢حدد التركيب الصيغي ألمشاج األنثى ........................................................................
 -٣ما المسؤول عن تحديد الجنس ................................................................................
ج /ضــع م القائمــة (أ) أمــام مــا يناســبها فــي القائمــة (ب) داخــل مســتطيل اإلجابــة (ج) :
القائمــة (أ)

القائمــة (ب)

 -١الصرصور

المحاصيل المحورة وراثيا ً

 -٢اندروجين

رجل منقولي ( متالزمة داون )

 -٣الضفدعة

ساق نبات المشمش

مســتطيل اإلجابــة ج

 -٤الهندسة الوراثية تنوع حيوي
 -٥االستروجين

ذات تطور كامل

 -٦طعم الخوخ

طعم غير مستساغ و سام

 -٧التمام

خشونة الصوت و نمو الشارب

 -٨الذبابة

إخصاب خارجي

 -٩طعم الليمون

بروز الثديين عند األنثى

 -١٠الكلخ

ذات تطور ناقص

45A+XY -١١
 -١٢غابة مورقة
 -١٣القمل
بالتوفيق ،،
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