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 األسئلة على الجبة األول 
 : اكتت الوصطلح العلوى :1س

 ] ...............[ خضَئبد ثُىنىخُخ كجُشح انحدى رحزىي عهً انكشثىٌ و انهُذسوخٍُ ثشكم اعبعً -1

 [ ] ...............     فُهب.خضَئبد كجُشح انحدى ال َشزشط وخىد كشثىٌ  -2

 [ ] ...............      انعهى انزي َهزى ثذساعخ كًُُبء اندغى. -3

 [ ] ...............    خضَئبد ثُىنىخُخ كجُشح رزكىٌ فً وحذاد أصغشيُهب. -4

 [ ] ...............       انصُغه انعبيخ نهكشثىهُذساد. -5

 [ ] ...............    يخضَه فً انعضالد.صىسح رىخذ فُهب انكشثىهُذساد  -6

 [ ] ...............     احذ انغكشَبد االحبدَخ انزي َغًً عكش انعُت. -7

 [ ] ...............   عكش َُزح يٍ ارحبد خضئ  خهىكىص يع خضئ خهىكىص آخش. -8

 [ ] ...............    عكش َُزح يٍ ارحبد خضئ  خهىكىص يع خضئ فشكزىس. -9

 [ ] ...............    عكش َُزح يٍ ارحبد خضئ  خهىكىص يع خضئ خبالكزىص. -11

 [ ] ...............     انًشكت انزي َخضٌ فُه انغبقخ داخم انخالَب. -11

 [ ] ...............       . ATPاالعى انعهًً نًشكت  -12

 [ ] ...............       عكشَبد نهب وصٌ خضَئً عبنً. -13

 [ ] ...............   غشول.ُأحًبض دهُُخ يع خضئ خه 3يشكجبد رُزح يٍ ارحبد  -14

 [ ] ...............  غشول.ُدهىٌ عبئهخ رُزح يٍ رفبعم أحًبض دهُُخ غُش يشجعه يع خه -15

 [ ] ...............  يع ) انفىعفىس و انكجشَذ (. (O-C-H)نُجُذاد َذخم فً رشكُجهب  -16

 [ ] ...............      رذخم فً ركىٍَ انعضالد.يشكجبد  -17

 [ ] ...............        وحذح ثُبء انجشورٍُ. -18

 [ ] ...............       وحذح ثُبء األحًبض انُىوَخ. -19

 [ ] ...............      انًغئىل عٍ َقم انصفبد انىساثُخ. -21

 [ ] ............... كًُُبئُخ انًىخىدح فً عكش اندهىكىص.رحشَش انغبقخ انًخزضَه فً انشواثظ ان -21

 [ ] ...............     اعزخذاو خضَئبد ثغُغخ نجُبء يىاد اكثش رعقًُذا. -22

 

 [ ] ............... عىايم يغبعذح حُىَخ رزكىٌ يٍ ثشورُُبد رعًم عهً صَبدح عشعخ انزفبعم. -23
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 [  ] ...............    ُذسوخٍُ فً انًحهىل.انقُبط انزي َحذد رشكُضاَىَبد انه -24

 [ ] ...............   َىع يٍ انغكشَبد األحبدَخ َذخم فٍ ركىٍَ انُشب وانغهُهىص . -25

 [ ] ...............     عضً داخم انخهُخ َزى فُه أكغذح اندهىكىص . -26

 [ ........] .......    كبشف َغزخذو فٍ انكشف عٍ انغكشَبد األحبدَخ . -27

 [ ] ...............   َىع يٍ انكشثىهُذساد َذخم فٍ ركىٍَ خذس انخالَب انُجبرُخ . -28

 [ ] ............... َىع يٍ انهُجُذاد انجغُغخ َغغٍ أوساق انُجبد وخبصخ انُجبربد انصحشاوَخ . -29

 [ .....] ..........    َىع يٍ انهُجُذاد َذخم فٍ ركىٍَ األغشُخ انخهىَخ . -31

 [ ] ...............   ثعط انهشيىَبد انزٍ َذخم فٍ رشكُجهب انهُجُذاد انًشزقخ . -31

 [ ] ...............      كبشف َغزخذو نهكشف عٍ انهُجُذاد . -32

 [ ] ...............  يشكت كحىنٍ َزًُض ثإحزىائه عهً ثالس يدًىعبد هُذسوكغُم . -33

 [ ] ...............    بئٍ نهُجُذاد انجغُغخ وانًعقذح .يىاد رُزح ثبنزحهم انً -34

 [ ] ...............    َىع يٍ انشواثظ َشثظ األحًبض األيجُُخ يع ثعضهب . -35

 [ ] ...............  . DNAَىع يٍ انشواثظ َشثظ انُُىكهُىرُذاد انًززبنُخ نزكىٍَ انـ  -36

 يُُُخ يغئىنخ عٍ رًُض األحًبض األيُُُخ عٍ ثعضهب .يدًىعخ كًُُبئُخ رىخذ فٍ األحًبض األ -37

            ............... [ ] 

 [ ] ...............  َىع يٍ انجشورٍُ َزكىٌ يٍ أحًبض أيُُُخ يشرجغخ يع فىعفىس . -38

 [ ] ...............    . RNAَىع يٍ انغكشَبد األحبدَخ َذخم فٍ ركىٍَ انـ  -39

 [ ] ............... ساد اندضئُبد انكجُشح العزخالص انغبقخ رعًهُخ ركغُش انشواثظ انكًُُبئُخ ثٍُ  -41

   انكًُُبئُخ انًخزضَخ ثهب .

 [ ] ...............    دسخخ انحشاسح انزٍ َكىٌ عُذهب االَضَى أكثش َشبعًب . -41

 [ ] ...............    .دسخخ انحشاسح انزٍ َكىٌ عُذهب االَضَى أقم َشبعًب  -42

 [ ] ...............    انحذ األدٍَ يٍ انغبقخ انالصيخ نجذء انزفبعم انكًُُبئٍ . -43
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 : وضح ثبلرسن التركيت الجزيئى لكل هي :2س

 انصُغخ انعبيخ نهحًط االيًُُ  -1 

    رشكُت انُُىكهُىرُذح  -2 

 : قبرى ثيي كل هي :3س

 انًعقذح .انغكشَبد انجغُغخ و  -1

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

 انهُجُذاد انجغُغخ و انًعقذح . -2

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

 انضَىد و انذهىٌ و انشًىع. -3

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

 انجشورُُبد انجغُغخ و انًشرجغخ. -4

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

 انثُشوكغٍُ . –األنجُىيٍُ  -5

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

 انجُبء . –عًهُخ انهذو  -6

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

 :4س

َحزىٌ دو اإلَغبٌ عهً انعذَذ يٍ انًشكجبد انجشورُُُه رخُش َىعٍُ يُهى فٍ حذود يبدسعذ يع ركش يثبل 

 .ورشكُجه  –عهً كم َىع 
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  -أسئلة اإلختيبر من متعذد :: أ( 5س

( َزكىٌ فٍ انجالسزُذاد انخعشاء أثُبء عًهُخ انجُبء انعىئٍ عذد كجُش يٍ خضَئبد اندهىكىص 1

   ضٌ فٍ عًهُخ رسًٍ ..............َخ

 رسهم يبئٍ  )د(  ثهًشح  )خـ(   إخزضال  )ة(  آكسذح  أ( )

  ............( انسكشَبد األزبدَخ ثهب يٍ 2

 رساد أكسدٍُ  3رساد هُذسوخٍُ :  3)ة(     رسح أكسدٍُ  6:  3)أ(  

 رسح كشثىٌ  12:  6)د(    رساد هُذسوخٍُ  6:  3)خـ(  

 ( نزكىٍَ ثىنًُش يٍ عششح يىًَُشاد َُزح عذد يٍ خضَئبد انًبء هى .................3

  21)د(   11)خـ(     9)ة(     1)أ(  

 انععالد عهً انطبلخ انالصيخ الَمجبظهب وإَجسبطهب عُذ اندشٌ أو ثزل يدهىد يٍ ....( رسصم 4

 انجشورٍُ)د(  )خـ( األيالذ انًعذَُخ   )ة( اندهُكىخٍُ    )أ( انُشب  

 إَدبثُخ يع .....................( َعطٍ يسهىل انُىد َزُدخ 5

 )د( يسسىق انشعُش  لصت انسكش)خـ( عصُش    )ة( يسسىق انمًر )أ( عصُش انعُت         

 ( كم يب َهٍ َزوة فٍ انجُضٍَ يب عذا ..................6

 )د( انسهُهىص    )خـ( االسزُشوَذاد   )ة( انكىنُسزشول   انشًىع )أ(  

 زًط دهٍُ فمط هٍ .................. 2اندضَئبد انععىَخ انزٍ رىخذ ثهب ( 7

 د)د( انضَى  )خـ( انفىسفىنُجُذاد    )ة( انشًىع   )أ( انذهىٌ  

 ( كم انىظبئف انزبنُخ رمىو ثهب انهُجُذاد يب عذا أَهب ...............8

 )ة( رذخم فٍ ثُبء أغشُخ انخالَب    )أ( يصذس سشَع نهطبلخ  

 نُجبربد زر فٍ ثعط اُ)خـ( رمهم يعذل ان )خـ( رذخم فٍ ركىٍَ ثعط انهشيىَبد  

 انسىداٍَ ................( َُزح عٍ هعى انفىل 9

 أزًبض دهُُخ وخهُسشول )ة(    )أ( أزًبض أيُُُخ ويبء  

 )د( يبء وخهُسشول    )خـ( خهىكىصو خهُسشول  
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 زُذ انًكىَخ فإٌ خًُع يب َأرٍ َسذس جُجفٍ سهسهخ عذَذ ان ٍظبفخ زًط أيُُأفزشظُب إ( إرا 11

 يب عذا ...........

 )ة( رَبدح عذد انشواثط انجُزُذَخ   )أ( رغُُش َىع انجشورٍُ  

 )د( إخزالف انًدًىعخ انىظُفُخ فٍ طشف انسهسهخ    خضئ يبء  ذ)خـ( فم 

 سَجىص هى ...............  ٍدٌ أوكس( انزشكُت اندضَئٍ نسكش11

  C5 H10 O4)د(       C5 H8 O4)خـ(    C5 H12 O6)ة(        C5 H10 O5)أ(  

  RNAٍ فٍ خضئ َُُعٍ َُىكهُىرُذح األد DNA( رخزهف َُىكهُىرُذح األدٍَُُ فٍ خضئ 12

 فٍ عذد ...............

   )ة( رساد انهُذسوخٍُ     )أ( رساد انكشثىٌ  

 )د( يدًىعبد انفىسفبد    )خـ( رساد األكسدٍُ 

 ( فٍ ظىء يب دسسذ آٌ يٍ انعجبساد األرُخ غُش صسُر ؟ ...........13

  َسزىٌ عهً انثبًٍَُ DNA)ة(   دوج ضعجبسح عٍ نىنت ي DNA)أ(  

ًًب  RNA)د(  َسزىٌ عهً سكش سَجىص  RNA)خـ(    عجبسح عٍ نىنت يضدوج دائ

 ( أٌ يًب َهٍ ال َسزىٌ عهً عُصش انفىسفىس ظًٍ يكىَبره ؟ ..................14

 )د( انُُىكهُىرُذح   )خـ( انكبصٍَ  )ة( انثُشوكسٍُ   ATP)أ(  

 ذسَب رشجه انخهُخ انًسزمهخ ورنك ثسجت أَهب ...................َ( َعزمذ انعهًبء أٌ انًُزىكى15

 فمط  RNA)ة( رسزىٌ عهً انـ    فمط   DNA)أ( رسزىٌ عهً انـ  

 RNAو  DNA)خـ( ال رسزىٌ عهً    RNAو  DNA)خـ( رسزىٌ عهً  

  -أستخرج الغير منبست ثم أكتت مب يرثط ثين الجبقي :ة( 

 ( اندهىكىص / اندهُكىخٍُ / انفشكزىص / اندبالكزىص 1) 

  ثبًٍَُ –يدًىعخ فىسفبد  – RNA –سَجىص  ٍ( سكشدي أوكس2) 

 ٍَ ؟ضُل ثعط طالء انسىائط ثإسزخذاو انجَضا( 1)     (جـ

 األيٍُُ ؟( هٍ انًسذدح نُىع انسًط Rُم )نك( يدًىعخ األ2) 

 ( إخزالف انكبصٍَ عٍ انهًُىخهىثٍُ ؟3) 
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 اإلجبثة 

 اكتت الوصطلح العلوى : :1ج

 يشكجبد عضىَخ  -1

 يشكجبد غُش عضىَخ -2

 عهى انكًُُبء انحُىَخ  -3

 ثىنًُشاد -4

5-  (CH2O)n 

 خهُكىخٍُ  -6

 خهىكىص  -7

 خبالكزىص  -8

 عكشوص  -9

 الكزىص  -11

11- ATP  

 ادَُىعٍُ ثالثً انفىعفبد  -12

 عكشَبد يعقذح  -13

 انهُجُذاد  -14

 صَىد  -15

 نُجُذاد يعقذح  -16

 انجشورُُبد  -17

 أحًبض آيُُُه -18

 انُُىكهُىَزذح -19

  DNAاألحًبض انُىوَخ  -21

 انهـــذو  -21

 انجُــــبء  -22

 االَضًَبد  -23
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 االط انهُذسوخًُُ   -24

 اندهىكىص -25

 انًُزىكىَذسَب  -26

 ُذكذ ث -27

 انغهُهىص -28

 انشًىع -29

 انفىعفىنُجذاد  -31

 اإلعزُشوَذاد  -31

  4عىداٌ  -32

 خهُغشول  -33

 نُجُذاد يشزقخ  -34

 سواثظ ثجُزذَخ  -35

 سواثظ رغبهًُخ  -36

 ُم يدًىعخ انك -37

 كبصٍَ  -38

 عكش سَجىص -39

 عًهُخ انهذو  -41

 انًثهً نإلَضَىدسخخ انحشاسح  -41

 دسخخ انحشاسح انذَُب نإلَضَى -42

 عبقخ انزُشُظ -43

 :  أًظر الكتبة .2ج
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 : قبرى ثيي كِل هي :3ج

(1 ) 

 انًعقذح انغكشَبد انجغُغخ 

 رزوة فً انًبء

 نهب ععى حهى

 وصٌ خضَئً يُخفط

 سكزىشف –خهىكىص 

 ال رزوة

 نُظ نهب ععى حهى

 وصٌ خضَئً عبنً

 عكشوص –يبنزىص 

 

 (2 ) 

 الوعقذح الليجيذاد الجسيطخ 

رفبعم احًبض دهُُخ يع  مكىنبتهب

 خهغشول

 (O-H-C)َذخم فً رشكُجهب 

 يع فغفىس و كجشَذ

 انفىعفى نُجُذاد دهىٌ –شًىع  –صَىد  امثلة

 

 

 

 

  



 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

9 

  

 (3) 

 الشوىع الزيىد الذهىى 

 صهجخ عبئهخ صهجخ حبلتهب

رفبعم أحًبض  مكىنبتهب

دهُُخ يشجعخ يع 

 خهغشول

رفبعم أحًبض دهُُخ 

غُش يشجعخ يع 

 خهغشول

هُُخ راد أحًبض د

أوصاٌ خضَئُخ عبنُخ 

حىالد احبدَخ يع ك

 انهُذسوكغُم

امبكن 

 تىاجذهب

عجقخ انذهىٌ رحذ 

 خهذ انذة انقغجٍ

 رغغً أوساق انُجبد رغغً سَش انغُىس 

 وخبصخ انصحشاوَخ

 

(4 ) 

 الجروتينبت المرتجطة الجروتيٌبد الجسيطخ

 انىزذاد االسبسُخ نهجشورٍُرزكىٌ يٍ 

 ) ازًبض ايُُُخ(فمط وهٍ 

رزكىٌ يٍ احًبض ايُُُخ يشرجغخ يع 

 عُبصش أخشي

 اِنجُىيٍُ  : يثم

 ) يىخىد فً أوساق وثزوس انُجبربد(

 ودو اإلَسبٌ

يثم:  انجشورُُبد انُىوَخ ، انجشورُُبد 

 انفغفىسَخ ) انكبصٍَ(

(5) 

 الثيروكسيي األلجيىهيي

 يٍ انجشورُُبد انًشرجغخ  يٍ انجشورُُبد انجسُطخ 

َزكىٌ يٍ أحًبض أيُُُخ يشرجغخ  َزكىٌ يٍ أزًبض أيُُُخ فمط

 ثبنُىد

فٍ ثالصيب دو االَسبٌ وثزوس وأوساق 

 انُجبد 

 َفشص يٍ انغذح انذسقُخ 
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(6 ) 

 : 4ج 

 يثم األنجُىيٍُ  –َىخذ فٍ انذو ثشورُُبد ثغُغخ  –أ 

 َزكىٌ يٍ أحًبض أيُُُخ فقظ . - 

يثم انهًُىخهىثٍُ انًىخىد عهً كشاد انذو  –َىخذ فٍ انذو ثشورُُبد يشرجغخ  -ة

 انحًشاء .

 َزكىٌ يٍ أحًبض أيُُُخ يشرجغخ ثبنحذَذ .  - 

  

 عوليخ الجٌبء عوليخ الهذم

عًهُخ ركسُش انشواثط ثٍُ رساد 

السزخالص اندضئُبد انكجُشح 

 انطبلخ انكًُُبئُخ انًخزضَخ فُهب .

عًهُخ إعزخذاو اندضئُبد انجغُغخ نجُبء يىاد أكثش 

 رعقُذًا يٍ خالل عهغهخ يٍ انزفبعالد .

 * رغزههك عبقخ  * َُطهك عُهب طبلخ 

 ( ثُبء انجشورٍُ يٍ األحًبض األيُُُخ .1 ىكىصآكسذح انده

 انخضشاء .( عًهُخ انجُبء انضىئٍ فٍ انُجبربد 2
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 -: اختر هي هتعذدأ( : 5ج

 ثهًشح  -1

 رسح أكغدٍُ  6:  3 -2

3- 9 

 اندهُكىخٍُ -4

 يغحىق انقًح  -5

 انغهُهىص  -6

 انفىعفىنُجذاد  -7

 يصذس عشَع نهغبقخ  -8

 أحًبض دهُُخ وخهُغشول  -9

 إخزالف انًدًىعخ انىظُفُخ فٍ عشف انغهغهخ  -11

11- C5H10O4  

 رساد األكغدٍُ  -12

13- RNA  ًًب  عجبسح عٍ نىنت يضدوج دائ

 انثُشوكغٍُ  -14

 فقظ  DNAرحزىٌ عهً  -15
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 -الغير هٌبست ثن أكتت هب يرثط ثيي الجبقي :استخرج ة( 

 .عكشَبد أحبدَخ  –اندهُكىخٍُ  -1

2- RNA –  ىكهُىرُذح انـ َُيكىَبدDNA . 

  -علل لوب يأتي :جـ ( 

 انعضىَخ كبنجُضٍَ . ( ألٌ انغالء يٍ انهُجُذاد انزٍ رزوة فٍ انًزَجبد1 

 ألَهب رخزهف يٍ حًط أيٍُُ ألخش .( 2 

 َزكىٌ يٍ أحًبض أيُُُخ يشرجغخ ثفىعفىس ثًُُب انهًُىخهىثٍُ يٍ أحًبض  ( انكبص3ٍَ 

 أيُُُخ يشرجغخ يع حذَذ .  

 


