
 

 

ذ محمد اشباني                               في وحدة الوراثة سترداد المعارفأسئلة ا  

خالل الطور االستوائي من االنقسام غير المباشر، يكون  .1

 كل صبغي مكون من:

A.  ُصبيغيين مشكلين من خييطADN واحد 

B.  ُصبيغيين مشكلين من جزيئتيADN 

C.  ُصبيغي مشكلين من خييطADN واحد 

D. مشكلين من جزيئتي  ُصبيغيADN 

 عند الخلية الحيوانية وأثناء االنقسام غير المباشر نسجل: .2

A.  تضاعف الجسيم المركزي إلى مركزين في

 الطور التمهيدي

B. تشكل مغزل االنقسام 

C. اختفاء العشاء النووي للخلية األم 

D.  تشكل غشاء سيتوبالزمي يفصل الخلية األم إلى

 خليتين بنتين

يحتوي على السلسلة التالية:  ADNإذا كان أحد لولبي  .3

3'AGTCCG5 فإن اللولب المقابل له يجب أن يحتوي '

 على السلسلة التالية:

A. 5'AGTCCG3' 

B. 3'AGTCCG5' 

C. 3'GCTACC5' 

D. 3'TCCGAC5' 

 يحتوي جدول الرمز الوراثي على: .4

A. 11 وحدة رمزية 

B. 22 وحدة رمزية 

C. 14 وحدة رمزية 

D. 51 وحدة رمزية 

 الريبوزومات .5

A.  الشفافةتوجد فقط في الجبلة 

B. تتكون من ثالث وحدات 

C.  تقوم بقراءة وترجمةARNm 

D. تبقى وحداتها ملتصقة دائما 

 عند تركيب البروتينات .1

A.  5تبتدأ الترجمة من الطرف' 

B.  تحمل كلARNt حمضان أمينيان 

C. أول حمض أميني مدمج هو الميثيونين 

D. تتكون روابط ببتيدية بين األحماض األمينية 

 للخلية الحيوانيةأثناء االنقسام غير المباشر  .7

A. تتكون خليتان بنتان مماثلتان للخلية األم 

B. تختفي النواة أثناء الطور االستوائي 

8. ARNm  :الرسول 

A.  يتوفر على نفس جزيئاتADN 

B.  هو الوسيط بينADN وتركيب البروتينات 

C. يركب على مستوى الريبوزومات 

D. يركب في النواة 

 تتكون الصبغيات من: .9

A.  خييطاتADN 

B.  خييطاتADN وهيستونات 

C.  خييطاتARN وهيستونات 

D.  خييطاتADN  وARN وهيستونات 

 لنسخ مورثة يتم استعمال: .12

A. ADN بوليمراز 

B. ARN بوليمراز 

C. ADN  وARN بوليمراز 

D. أنزيمات القطع 

 :ADNيحدث تضاعف  .11

A. بطريقة متواصلة بالنسبة للشريطين 

B. بطريقة متقطعة بالنسبة للشريطين 

C.  ومتقطعة بالنسبة 3>—'5بطريقة متواصلة بالنسبة للشريط '

 '5>—'3للشريط 

D.  ومتقطعة بالنسبة 5>—'3بطريقة متواصلة بالنسبة للشريط '

 '3>—'5للشريط 

 الحليل: .12

A. ي أفراد نوعهميزة نوعية أو كمية تميز نوعا عن باق 

B.  جزء منADN يقابل صفة وراثية معينة 

C.  جزء منADN يقابل عدة صفات وراثية 

D. تغير فجائي في انتقال الصفات الوراثية 

 تتكون النيكليوتيدات من العناصر التالية: .13

A. الحمض الفسفوري والريبوز وقاعدة أزوتية 

B. الحمض الفسفوري والريبوز ناقص األوكسجين وقاعدة أزوتية 

C. فسفوري والريبوز وقاعدتان أزوتيتانالحمض ال 

D. الحمض الفسفوري والريبوز ناقص األوكسجين وقاعدتان أزوتيتان 

 الرمز الوراثي نظام من التقابالت بين: .14

A. الوحدات الرمزية واألحماض األمينية التي تقابلها 

B. 22 حمض أميني 22وحدة رمزية و 

C. الوحدات الرمزية ومضاد الوحدات الرمزية 

D. 14  حمض أميني 22ووحدة رمزية 

 انطالقا من: ARNmيتم تركيب جزيئة  .15

A. ADN  وبتدخل أنزيمADN بوليمراز 



 

 

C.  تنقسم الخليتان البنتان بواسطة اختناق الغشاء

 السيتوبالزمي

D.  تتم هجرة الصبيغيات الى القطبين أثناء الطور

 االنفصالي

B. ADN  وبتدخل أنزيمARN بوليمراز 

C. ARN  وبتدخل أنزيمARN بوليمراز 

D. ADN  وبتدخل أنزيميADN  وARN  بوليمراز 

 حدد العبارات الصحيحة مما يلي:

بالنصف محافظ ألن نصف الصبغيات ال  ADNيدعى تضاعف  .1

 تتضاعف

بوليمراز في االتجاه  ADNبواسطة أنزيم  ADNيتم تضاعف  .2

 ' للولب األصلي3>—'5

بوليمراز تتم في اللولب الجديد  ADNبواسطة  ADNبلمرة  .3

 '3>—'5في االتجاه 

بوليمراز في اللولب الجديد ذو  ADNبواسطة  ADNبلمرة  .4

 متقطع' تتم بشكل 5>—'3االتجاه 

 

االنقسام غير المباشر يتم في أربعة مراحل تنتهي بمرحلة  .5

 السكون

أثناء الدورة الخلوية تدوم فترة السكون أكثر من فترة  .1

 االنقسام غير المباشر

أثناء عملية النسخ يغادر الحمض الريبوزي ناقص األوكسجين  .7

 النواة ويتجه الى الجبلة الشفافة

ي دائما عدد القواعد يساو (A+C)عدد القواعد األزوتية  .8

 (T+G)األزوتية 

 يمكن لعدة وحدات رمزية أن ترمز لحمض أميني واحد .9

يتميز لولب الحمض النووي الريبوزي ناقص األوكسجين الغير  .12

 المنسوخ بأن له نفس اتجاه الحمض النووي الريبوزي الرسول.

 عبارة عن لولب من النيكليوتيدات ADNجزئية  .11

 نصف محافظوفق نموذج  ADNيحدث تضاعف  .12

 في السيتوبالزم ARNmالى  ADNتتم عملية نسخ  .13

14. ARNm  هو النوع الوحيد منARN الموجود داخل الخلية 

 تفترق وحدتا الريبوزوم ARNmفي ختام ترجمة  .15

 ARNrيتكون الريبوزوم من اتحاد بروتينات و  .11

 AUGدائما بالوحدة الرمزية  ARNmتبدأ ترجمة  .17

 ARNtإال بمساعدة  ARNmال يمكن ترجمة  .18

أثناء الطور التمهيدي من االنقسام غير المباشر يختفي  .19

 العشاء النووي

 بالقواعد األزوتية فقط ARNmعن  ADNيختلف  .22

 ADNمن مرحلة السكون تتضاعف جزيئة  G2خالل الفترة  .21

 وفق نمودج نصف محافظ

النيكليوتيد هو جزيئة مركبة من حمض فسفوري وسكر  .22

 ريبوزي وقاعدة أزوتية

 ARNmترجمة  .11

A.  3تبتدأ بالطرف' 

B. تتم بواسطة الوحدة الكبيرة للريبوزوم فقط 

C. تتم في الجبلة الشفافة 

D.  تتم بواسطةARN بوليمراز 

  ADNجزيئة  .17

A.  تحتوي على القواعد األزوتيةA.C.U.G 

B. تستقر في النواة 

C. توجد على شكل لولب مضاعف 

D.  تتكون من ثالث عناصر: حمض فسفوري وسكر ريبوزي

 وقاعدة أزوتية

 ADNمضاعفة  .18

A. ضرورية النقسام الخاليا 

B. تحدث في النواة 

C.  تؤدي الى تكوين جزيئتي ADN بنتين مختلفتين على

 الجزيئة األم

D. تتم وفق نموذج نصف محافظ 

خالل الطور التمهيدي من االنقسام غير المباشر للخلية  .19

 الحيوانية

A. يختنق الغشاء السيتوبالزمي 

B. تظهر نجيمتين قطبيتين 

C. يظهر مغزل االنقسام 

D.  الغشاء النووييختفي 

 المورثات .22

A.  عبارة عن لولبADN واحد 

B. تتموضع في أغشية الخاليا 

C. تتحكم في بروتينات معينة وبالتالي في صفة محددة 

D. تتخذ عدة أشكال تسمى حليالت 

 يتميز الطور النهائي من االنقسام غير المباشر للخلية النباتية بـ .21

A. اختناق الغشاء السيتوبالزمي 

B. تين للخلية األمتكون خليتين بنتين مماثل 

C. تكون غشاء سيتوبالزمي وسط الخلية األم 

D. اختفاء مغزل االنقسام 


