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 :تياآل الشفري الترتيب يحمل DNA الـ من مفرد خيط أعطيت إذا: 4س 

T A C G C T  C A G C G C 

 

 له؟ المكملة DNA الـ سلسلة اقترح. أ

T A C G C T  C A G C G C 

            

 

 منه؟ ( المنسوخ mRNA) المرسال RNAالـ خيط اقترح. ب

            

 

 ؟لخيط ا لهذا الوراثية الشفرات ترجمة عند الناتجة األمينية األحماض ألنواع األقصى العدد ج.  قدر

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

 أعد كتابة السالسل التالية بشكل صحيح؟

  DNAأ( سلسلة 

 

 

 

  RNAب( سلسلة 

 

 

 لتصبح القوى متزنة: 3: ما قيمة ق5س

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ن 3=  2ق ن 5=  1ق

 ن 6=  4ق = .... ن 3ق

  : ما مقدار و اتجاه القوة المحصلة:6س
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 : أجب مستعينا بالرسمات المرفقة:7س

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

 ار الناتج منه:نوع التي

 
 ما اسم العملية:

 
 ماذا يتم نقله خاللها:

 

 الصورة توضح ....................

 ( ......................... 1الجزء ) 

 ( ....................... 2الجزء ) 

 

 ( ما نوع االنقسام الموضح ؟ ...............................

 الطور الموضح ؟ .................................( ما هو 0

 ( سم األجزاء المرقمة :2

 (7  (  ............................... )0  ( .......................... )2  )

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

 

 نوع التكاثر ........................................

 ................................اسم الكائن .........

 مثال آخر لكائن يتكاثر بنفس الطريقة ...................................

 هل يطابق الفرد الناتج الفرد األصلي ؟ ...........................

 لماذا ؟ ..................................................................

 

 المسافة المقطوعة؟ما مقدار 
.................................................................... 

.................................................................... 
 ما مقدار اإلزاحة؟

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

 



 نوع الدائرة:

 عدد المسارات:

 عند نزع أحد المصباحين ماذا سيحدث لآلخر:

 ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر :

 
 في الصورة المرفقة 

 RNA  (1 )الـ  سم نوع -

 RNA (2 )الـ  سم نوع -

 ما اسم العملية الموضحة -

 

 

 اسم الجهاز:
 

 استخدامه:
 

 

 نوع المحول :
 
 انه في شبكة إنتاج ونقل الكهرباء العامة:مك

 

  ي الرسم؟ما نوع االحتكاك في الحالة الموضحة ف

 ؟ما حدث للسائق في الصورةما سبب 

 

  ما نوع حركة المتسابق في الصورة؟

  حدد كال من قوة الفعل وقوة ردة الفعل في الصورة:

 

 ساكن



 

 المسائل الحسابية

المسافة الفاصلة بين باخرة والميناء إذا سمع صوت صفارة  م/ث ما331ينتشر الصوت بسرعة  .1

 ث؟ 7.5الباخرة بعد 

نيوتن جنوبا( فتغيرت سرعة  16=  2نيوتن شماال ( ) ق 8=  1تؤثر قوتان على جسم  ) ق .2

 ث أحسب كتلة الجسم ؟ 2م/ث خالل زمن قدره  8الجسم من صفر م/ث إلى 

فولت ما مقدار القدرة الكهربائية   12جهد  تستخدم في مشغل األقراص المدمجة بطارية ذات .3

 أمبير؟1.75المستهلكة إذا كانت شدة التيار المار فيه 

كجم فتوقفت. إذا كانت  12م/ث غربا بكرة كتلتها  6كجم تتحرك بسرعة  8اصطدمت كرة كتلتها  .4

  الكرة الثانية ساكنة قبل التصادم فاحسب سرعتها المتجهة بعد التصادم؟

 فولت؟ 111أمبير موصل بمكبس جهده  2.5ومة جهاز كهربائي يمر به تيار شدته ما مقدار مقا .5

نيوتن ما مقدار قوة االحتكاك إذا تسارع  12كجم على سطح بقوة مقدارها 4دفع صندوق كتلته  .6

م/ث 2الصندوق بـ 
2

 ؟

 مسائل على الوراثة المندلية

(  E)  التحامها ( , أمام صفة عـدم  eـحـيـة ) شـحـمـة األذن بالـوجـه صـفـة مـتـن التحامتعتبر صـفـة  -7

 , أجــب عــن األسـئـلـة اآلتـيـة : 
 -----------------------------------------مـا الطرز الجيني لشخص تلتحم شحمة أذنه بوجهه ؟  -1

-----------------------------( فهل شحمة أذنه تلتحم بوجهه ؟ لماذا ؟  Eeإذا كان الطراز الجيني لشخص هو )  -2

----------------------------------------------------------------------------- 

والشكلية مع  ( , مـا الـطـرز الـجـيـنـيـة  Eeطرازها الجيني )  امرأة( من Eeإذا تزوج رجل طـرازه الجيني )  -3

 (استخدم المربعات التاليةالمحتملة ألفراد الجيل األول ؟ )النسب 

 الطراز الجيني للرجل ) ............... (
 

  

 الطراز الجيني للمرأة   
).............(    

عيناها  امرأةعيناه بنّيتين من  ( , فإذا تزوج رجل  e( صفة سائدة على اللون األزرق )  Eتعتبر صـفـة اللّون البني )  -2

  : أجب عن األسئلة اآلتية؛  زرقاوين

 ---------------------------------ينية المحتملة لصفة لون العيون عند الرجل ؟ مـا الطرز الج -7
 ------------------------------------------مـا الطراز الجيني لصفة لون العيون عند المرأة ؟  -2

ة إذا كانت صفل , المحتملة لـصـفـة لـون العيون عند أفراد الجيل األووالشكلية مع النسب مـا الطرز الـجـيـنـيـة  -2

 لون العينان عند الرجل هجينة ؟

 الطراز الجيني للرجل ) ............... (
 

  

 الطراز الجيني للمرأة   

).............(    

 


