بسم اهلل الرمحن الرحيم

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  / 2016الدورة الصيفية
س
د
مدة االمتحان 2 : 00 :
الابحث  :العلو الحياتية  /الاستوى الثالث
اليو والتاريخ  :االربعاء 2016/6/22
الفـــرع :العلاي والتعليم الصحي

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال االول 17( :عالمة)
أ) ما أهاية كل ماا يأتي :
 .1الخاليا الداعمة المحيطة بالخاليا الشمية .
 .2انجيوتنسين . II
 .3وجود الخاليا المساعدة في الكيس الجنيني داخل مبيض الزهرة .
 .4السايتوكاينات التي تفرزها خاليا ( )Tالمساعدة النشطة .

(9عالمات)

ب) فسر كال ماا يأتي :
 .1تحتوي المشيمية في العين على صبغة الميالنين .
 .2يكون ضغط الهواء على جانبي غشاء الطبلة متعادال.
 .3تنقبض عضلة القلب بشكل مستمر ومنظم .
 .4يسهم التواء هنلي بتركيز البول بفاعلية كبير .

(8عالمات)

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني 16( :عالمة)
أ) في ذبابة الفاكهة جين لون الجسم الرمادي  Gسائد علة جين لون الجسم األسود  gوجين حجم األجنحة الطبيعي T
سائد على جين األجنحة الضامرة  ,tعند تلقيح ذكر ذبابة فاكهة أسود الجسم ضامر األجنحة مع أنثى رمادية الجسم
طبيعية األجنحة " غير متااثل الجينات للصفتين معا " ظهر األبناء بالصفات واألعداد كاا في الجدول التالي :
رمادية الجسم طبيعية سوداء الجسم ضامرة رمادية الجسم ضامرة سوداء الجسم طبيعية
الطرز
األجنحة
األجنحة
األجنحة
األجنحة
الشكلي
10
8
90
92
األعداد
(5عالمات)
الاطلوب :
 -1اكتب الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا ) ؟
 -2اكتب الطرز الجينية لجاميتات األم مميزا بين الجاميتات الناتجة بسبب عملية العبور الجيني والجاميتات الناتجة دون
عملية العبور الجيني ؟
 -3ما هي المسافة بين الجينات المرتبطة على الكروموسوم نفسه .
سم العملية التي تحدث في االنقسام المنصف في اثناء حدوث عبور جيني .
ِ -4
ب) تزوج رجل دمه ( )ABمن فتاة فصيلة دمها ( )Oسلياة من عاى األلوان فأنجبا طفلة فصيلة دمها ( )Aو مصابة
بعاى األلوان  ,فاذا علات ان جين الرؤية الطبيعية ( )Dسائد على جين االصابة (. )d
(5عالمات)
الاطلوب :
 .1اكتب الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا .
 .2اكتب الطرز الجينية لجاميتات األبوين للصفتين معا .
 .3ما احتمال إنجاب أنثى مصابة بعمى االلوان من بين االناث الناتجة ؟
 .4ما احتمال انجاب ذكر فصيلة دمه ( )Aومصاب بعمى االلوان ؟
اعط ثالث طرز جينية لها نفس التأثير للطراز الجيني التالي ( .)AaDdRr
ِ .5
ج)  -1ما احتاال ظهور ذكر كلينفلتر من تزاوج انثى ثالثية الكروموسو مع ذكر طبيعي XXY 4/1 .
 -2وضح الاقصود بكل من االتي  ( :االرتباط الجيني  /االخصاب المضاعف  /الجينوم البشري  /التلقيح الذاتي /
الصفات المرتبطة بالجنس  /التلقيح االختباري  /االنتحاء اللمسي  /االخصاب  /العالج الجيني  /البصمة الوراثية )
1
عزيزي الطالب هذا مقترح فقط ارجوا منكم االهتاا بالانهاج ثم دراسة االمتحان  . .وشكرا [أحاد الجاال] 0785097982 . . . .

د) وضح دور -وظيفة – اهاية  -كل ماا يأتي :
 .1مضخة الصوديوم والبوتاسيوم أثناء فترة الجموح ؟
.2الحبيبات القشرية في اثناء عملية االخصاب ؟
 .3الشبكة االندوبالزمية الملساء في االنقباض العضلي ؟

(6عالمات)

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث 11( :عالمة)
أ)فياا يتعلق بتقنية العالج الجيني " أجب عن األسئلة اآلتية .
 .1لماذا يتم استخدام ناقل بيولوجي في عملية العالج الجيني ؟
 .2ماذا يشترط في استمرار نجاح معالجة الخاليا الجسمية ؟

(3عالمات)

ب) بين الدور الاناعي التي تقو به كل من :
 .1الغدة الزعترية .
 .2نخاع العظم.

(3عالمات)

ج) يتم نقل الغذاء الجاهز في النباتات حسب فرضية التدفق الضاغط .
 .1ما هو الجزء الذي ينقل الغذاء الجاهز في النبات؟
.2صف ماذا يحدث عند انتقال السكروز من االنبوب الغربالي الى خاليا االستهالك او التخزين ؟

(5عالمات)

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال18( :عالمة)
أ) وضح كيفية حدوث الطفرة الكروموسومية التي ينتج عنها خلية رباعية الاجاوعة الكروموسومية 2( .4nعالمات)
ب) قارن بين كل ماا يلي :

(8عالمات)

 .1العصي و المخاريط من حيث نوع الصبعة في كل منهما .
 .2اطفال االنابيب ونقل الجاميتات الى قناة البيض من حيث مكان االخصاب .
 .3خريطة الوراثة الخلوية و الخريطة الجينية من حيث المادة المستخدمة لتحديد مواقع الجينات .
ج) ياثل الشكل الاجاور مراحل تكوين الحيوانات الانوية عند اإلنسان  ,الاطلوب :

(8عالمات)

 -1ما عدد الكروموسومات في كل من
الخلية المنوية األم  ،والخلية رقم ( )3؟
 -2ما اسم الخاليا رقم ( )2؟
 -3ما نوع االنقسام المشار أليه بالرمز (ب) ؟
 -4وضح دور الخاليا المشار اليها بالرمز (أ) ؟

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس 16( :عالمة)
(5عالمات)

أ) حدد ماذا ينتج عن كل حالة من الحاالت اآلتية :
 .1عدم تحول فنيل االنين الى تايروسين.
 .2اتحاد بويضة ( ) XXمع حيوان منوي (. )Y
 .3انفصال الكروماتيدات و عدم انقسام السيتوبالزم خالل عملية االنقسام المتساوي .
 .4ترك ثمار البندورة المعدلة شتويا على النبات .
 .5عدم وجود انزيم كاربونك انهيدريز في خاليا الدم الحمراء .
ب) وضح بخطوات كيفية انتقال ثاني اكسيد الكربون في الد على هيئة الكربونات الهيدروجينية عند أنسجة الجسم .
(  3عالمات)
ج) تتبع الية الهرمونات الذائبة في الااء منذ لحظة ارتباطها بالاستقبالت الخاصة على الغشاء البالزمي للخلية الهدف .
(  3عالمات)
د) فسر نتيجة حدوث كل من االتي  -1 :خلو الحيوان المنوي من الجسم القمي  -2.تلف الخاليا الشمية في االنف .
2
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د) اذا كان عدد الكروموسومات في الخاليا التناسلية اال في كل من الابيض و الخصية في نوع من الكائنات الحية
(5عالمات)
( )46كروموسو  .الاطلوب :
 .1ما عدد الكروموسومات في كل من  :الخلية البيضية األولية  ،الخلية المنوية الثانوية  ،الجسم القطبي الثاني  ،البويضة
الناضجة ؟ .
 .2ما الذي يحفز الخلية البيضية الثانوية الدور االستوائي الثاني من المرحلة الثانية من االنقسام المنصف ؟

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال السادس 12( :عالمة)
(3عالمات)

أ) وضح متى يكون تأثير طفرة االستبدال على تركيب البروتين .
 .1ال يوجد تأثير .
 .2تأثير قليل .
ب) ما التغيرات التي تحدث في الرحم في حالة عد اخصاب البيضة الثانوية في االنسان ؟

(3عالمات)

ج) ما العوامل التي تؤثر في عال الهرمونات في النبات ؟

(3عالمات)

د) قطعت انزياات التقطيع سلسلة من نيوكليوتيدات الجينيو  ,ونتجت قطع تحال الترتيب اآلتي للقواعد النيتروجينية :
(3عالمات (
GACTT
ATCGCCG
CCGATACGA
CGATATCGAC
 .1ما التسلسل األصلي للقواعد النيتروجينية ؟
 .2حدد مناطق التداخل .

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال السابع 20( :عالمة)
أ) فياا يتعلق بعالية تكوين البويضات في النبات " أجب عن االسئلة اآلتية .
 .1أين تحدث عملية تكوين البويضات ؟ .
.2ما نوع االنقسام الذي يحدث للخلية البوغية األنثوية األم؟ ماذا ينتج منه ؟
 .3ما عدد االنقسامات المتساوية التي تحدث للبوغ األنثوي ؟ ماذا ينتج منها ؟
 .4كيف تترتب النوى داخل الكيس الجنيني ؟
ب) ما تأثير كل ماا يلي على افرازات النخامية :
(6عالمات)
 .1هرمونات الجسم االصفر .
 .2زيادة نسبة االستروجين في الدم .
 .3عملية االباضة .
ج) ياثل الاخطط الاجاور خريطة جينية لاواقع ستة جينات على طول كروموسو ما  .والاطلوب :
 .1ما نسبة تكرار العبور بين الجينين ( )Bو (.)D
 .2اي جينين بينهما اكبر نسبة ارتباط ؟
 .3لماذا تعد عملية العبور الجيني مفيده من الناحية الوراثية ؟
 .4وضح لماذا ينمو الجزء المغمور من اوراق نبات الحوذان المائي
رفيعة ومجزأه؟
د) يبين الشكل الاجاور مارات نقل الااء واألمالح الذائبة فيه بين الخاليا في الجذر ,والاطلوب:
 -1ما عدد االنقسامات المتساوية التي تحدث للبوغ األنثوي لتكوين الكيس الجنيني
(  1عالمة )
الناضج؟
(  1عالمة )
 -2ما اسم الخلية المشار إليها بالرقم ()1؟
(  1عالمة )
-3ما مصير الخاليا المشار إليها بالرقم ()2؟
 -5وضح كيف تتكون خلية األندوسبيرم ( )n3بعد انتقال الخليتين الذكريتين إلى داخل
(  1عالمة )
الكيس الجنيني الناضج.

(5عالمات)

(4عالمات)

(5عالمات)

3
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االجابة الناوذجية المتحان االحياء  /الاتسوى الثالث ( عالي  +صحي ) مع احاد الجاال

السؤال االول 17( :عالمة)
ب .ازالة ساية بعض الاواد التي تدخل الى األنف .

أ)  .1أ .تغذية الخاليا الشاية

 .2أ .يؤثر في الشرين الوارد ويضيقه

ب .يحث قشرة الغدة الكظرية على افراز هرمون االلدوستيرون

 .3لكي يتم توجيه انبوبه اللقاح الى داخل الكيس الجنيني في اثناء عالية االخصاب الاضاعف .
 4أ .تنشيط الخاليا ( )Tالاساعدة الحاملة لنفس مستقبل مولد الضد ب .تحفز الخاليا ( )Tالقاتلة على مهاجاة
ج  .تحفز الخاليا  Bعلى االنقسا النتاج خاليا  Bبالزمية تفرز اجسا مضادة وخاليا  Bذاكرة
الخاليا الاصابة
ب)
 .1من اجل امتصاص االشعة الضوئية ومنع انعكاسها داخل العين .
 .2بسبب وجود قناة استاكيوس التي تصل االذن الوسطى بالبلعو .
 .3بسبب وجود العقدة الجيبية االذينية (صنع الخطو) التي تصدر جهود فعل كل  0,8من الثانية.
 .4بسبب ارتفاع تركيز الاواد في السائل بين الخلوي الاحيط بالتواء هنلي.

السؤال الثاني 16( :عالمة)
أ)-1
-2
-3
-4

ggtt
ذكر الذبابة
GgTt
انثى الذبابة :
التي ظهرت بسبب عدم حدوث العبور GT , gt :
التي ظهرت بسبب العبور gT , Gt :
مالحظة يجب كاتبة المسافة بالوحده الخريطة وال يجوز كتابتها %
المسافة  9وحده خريطة
عندما تتقابل الكروماتيدات األربع لزوج الكروموسومات المتقابلة وقبل ان تنفصل لتكوين الجاميتات.

ب)
 .1الطرز الجينية للرجل  X y I I :الفتاه X X ii :
A B

r

 .2الطرز الجينية لجاميتات األبوين للصفتين معا :
.3

R r
B

, yI

A

,yI

r B

,XI

A

r

R

X i , X i , XI

.4

ج) التعريف يأخذ كاا هو من الكتاب الرساي للانهاج .
د)
 .1تقو بعالية نقل نشط اخراج ثالث ايونات صوديو و ادخال ايوني بوتاسيو من اجل اعادة حالة االستقطاب .
 .2تكوين طبقة قاسيه تانع دخول اي حيوان منوي اخر الخصاب الخلية البيضية الثانوية .
 .3تاثل مخازن اليونات الكالسيو التي تربط رؤوس الايوسين على مواقع خاصة على االكتين .

4
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السؤال الثالث 11( :عالمة)
أ)
 .1الن لها القدرة على ادخال الجين السليم الى داخله و دمجه مع مادته الوراثية و نقله الى الخلية الاصابة.
 .2لها القدرة على االنقسا طول فتره حياة الاريض .
ب)
 .1تاايز الخاليا الليافية T

 .2تكون خاليا الد الاختلفة و خاليا جهاز الاناعة و فيه تتاايز الخاليا الليافية B

ج)
 .1االنبوب الغربالي في اللحاء .2 . .يقل الضغط االساوزي في االبنوب الغربالي ماا يؤدي الى عوده الااء الى الخشب.

السؤال الرابع 18( :عالمة)
أ) تنفصل ازواج الكروماتيدات الشقيقة اال ان السيتو بالز ال ينقسم فتبقى الكروموسومات في مركز الخلية .
ب)
 .1العصيي  :رودوبسين .

المخاريط  :فوتوبسين .

 .2اطفال االنابيب  :خارج الجسم في انبوب اختبار
 .3خريطة الوراثة الخلوية  :أصباغ خاصة .

نقل الجاميتات الى قناة البيض  :داخل الجسم في قناه البيض .

الخريطة الجينية  :مواد متاللئة تظهر العالمات الجينية.

ج)
 -1الخلية المنوية األم  \ 46الخلية رقم ( )3طالئع منوية 23 :
 -2اسم الخاليا رقم ( : )2خلية منوية ثانوية .
 -3نوع االنقسام  :منصف
 -4تزويد الطالئع الانوية بالغذاء الالز من اجل تاايزها الى جاميتات ذكرية

السؤال الخامس 16( :عالمة)
أ)
 .1تراكم فنيل االنين في الد ماا يسبب مرض فنيل كيتونيوريا ويكون الشخص مصاب بقدرات عقلية وجساية محدودة
وشحوب في الجلد والشعر باالضافة الى صغر حجم الرأس.
 .2ذكر كلينفلتر عقيم بسبب نقص ناو االعضاء التناسلية.
 .3خاليا متعددة الاجاوعات الكروموسومية (4ن) وتكون الخاليا كبيرة الحجم.
 .4ال ظهار الصفات الارغوبة.
 .5عد اتحاد الااء وثاني اكسيد الكربون لتشكيل حاض الكربونيك .
ب) يتحد  %70من ثاني اكسيد الكربون مع الااء باساعدة انزيم كربونيك انهيدريز فيتكون حاض الكربونيك الذي
يتحلل الى ايونات الهيدروجين وايونات الكربونات الهيدروجينية.
ج) يتنشط بروتين ج في الغشاء البالزمي للخلية الهدف ماا يؤدي ذلك الى تنشيط بروتينات تعال على تحليل جزيء ال
ATPالى  CAMPالذي يحفز انزياات تعال على احداث تفاعالت معينة تاثل استجابة الخلية للهرمون .
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د)
 .1الخلية البيضية األولية  46الخلية المنوية الثانوية  23الجسم القطبي الثاني 23
 .2تحفيزها بعالية االخصاب من قبل حيوان منوي أو حدوث عالية تلقيح

البويضة الناضجة . 23

السؤال السادس 12( :عالمة)
أ)  .1عندما يتكون نفس الحاض االميني حيث ان بعض االحااض االمينية لها اكثر من شيفرة وراثية.
 .2عند تغير حاض اميني واحد له صفات مشابهة للحاض االميني الاستبدل  ,او كان التغير في الجزء غير الحيوي
من البروتين(حيث ان الترتيب الدقيق للحاوض االمينية في هذا الجزء ال يكون اساسيا في نشاط البروتين).
ب)
 .1انخفاض مستوى هرمون البروجسترون في الد .
 .2تناقص كاية الد إلى بطانة الرحم وموت الخاليا الطالئية الابطنة لجدار الرحم .
 .3تتسع األوعية الدموية ويزداد ضخ الد إلى الرحم .
 .4انفصال البطانة عن الرحم مع كايات متفاوتة من الد ,وياثل هذا الد مرحلة الطاث يستار من ( )5-3أيا
ج)  .1مكان عالها .
 .2التركيز النسبي .
 .3وجود هرمونات أخرى.
د)
.1
.2

السؤال السابع 20( :عالمة)
أ)
 .1مبيض الزهرة  .2 .نوع االنقسام الذي يحدث للخلية البوغية األنثوية األم (منصف)  ،ينتج منه ( اربعة ابواغ ) .
( .3ثالثة انقسامات متساوية)  ،ينتج منها ( ثاانية انوية ) .
( .4نواتان قطبيتان في الوسط تشكالن خلية ثنائية النوى تساى خلية االندوسبير األ (2ن)  ,ثالث نوى في القطب
القريب من النقير اثنتان منها تكونان خليتان مساعدتان ,والنواة الثالثة تكون البويضة (1ن)  .ثالث نوى في القطب
البعيد عن فتحة النقير تكون الخاليا الساتية (1ن)
ب)
 .1تثبط افرازها للهرمونين الانشط للحوصلة و الانشط للجسم االصفر.
 .2تقليل افراز الهرمون الانشط للحوصلة  ,وبدء افراز الهرمون الانشط للجسم االصفر.
 .3زيادة في افرازها للهرمونين الانشط للجسم االصفر و الانشط للحوصلة.
ج)
 .3 %99 E,R .2 % 10 .1تعطي فرص لحدوث تنوع  .4 .بسبب تاثير الوسط البيئي الوراقه في طرزه
الشكلية.
د)
 .4يتحد احدى النواتان الذكريتان ( )1nمع
 .3تختفي .
 .2خلية مساعدة.
 .1ثالث انقسامات متساوية
النواتان القطبيتان للخلية االندوسبيرمية اال ( )2nلينتج خليه اندوسبير (.)3n
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