مديرية التربية والتعليم
مدرسة
االختبار النهائي للفصل الدراسي األول  7102 – 7102م
اليــوم -:
المبحث  -:األحياء
التاريخ -:
الصــف  -:الثاني الثانوي العلمي
مالحظة  :اجب عن جمٌع األسئلة التالٌة وعددها (  ) 6علما بؤن عدد الصفحات هو ( ) 4
السؤال األول 71( :عالمة)
ٌتكون هذا السإال من ( )01فقرات ,لكل فقرة أربعة بدائل ,واحد فقط منها صحٌح ,أنقل الى ورقة إجابتك رقم الفقرة
ورمز البدٌل الصحٌح لكل فقرة:
 – 0عند تزاوج فردٌن أحدهما ٌحمل صفتٌن سائدتٌن نقٌتٌن ,واآلخر ٌحمل الصفتٌن السائدتٌن غٌر نقٌتٌن ,فإن احتمال
وجود أفراد تحمل الصفتٌن السائدتٌن النقٌتٌن معا من بٌن جمٌع األفراد الناتجة تكون:
أ – 4/0

ب – 2/0

ج – 4/3

د–0

 – 2إذا كانت فصٌلة دم أحد األبوٌن ( ,)ABواآلخر ( ,)Oفإن احتمال وجود فصٌلة الدم ( )ABبٌن األبناء هو:

أ
– 4/0

ب – 2/0

ج – 4/3

د – صفر

 – 4للحصول على بصمة ( )DNAتستخدم جمٌع التقنٌات واألدوات التالٌة عدا:
أ – إنزٌمات القطع المحدد ب – إنزٌمات الربط

ج – الفصل الكهربائً الهالمً د – تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل

 – 5المادة المخدرة التً تبطًء انتقال السٌاالت العصبٌة فً منطقة التشابك العصبً ,مما ٌولد اإلحساس بالخمول هً:
أ – الكوكائٌن

ب – الهٌروٌن

ج – المارٌغوانا

د – األمفٌنات

 – 6جمٌع ما ٌلً مستقبالت تستجٌب للمنبهات الفٌزٌائٌة عدا:
أ – المخارٌط
7

–8

ب – الخالٌا الشعرٌة

ج – الخالٌا القاعدٌة

د – العصً

–9

 – 01خالٌا تزود الطالئع المنوٌة بالغذاء الالزم اثناء عملٌة التماٌز ,وتساهم فً دفع الحٌوانات المنوٌة الى البربخ هً:
أ – خالٌا الٌدج

ب – خالٌا منوٌة أولٌة

ج – خالٌا سرتولً

د – خالٌا داعمة

السؤال الثاني )72( :عالمة
أ ٌ -وضح الشكل المقابل عملٌة اإلخصاب عند
االنسان ,والمطلوب )7( :عالمات
 – 0ما مراحل عملٌة اإلخصاب؟
 – 2سم األجزاء المشار الٌها باألرقام ()5 , 0؟
 – 3ماذا ٌنتج عن وصول حٌوان منوي الى
المنطقة الشفافة؟

ب – الشكل المرافق ٌوضح أشكال انتقال CO2
فً الدم ,والمطلوب )7( :عالمات
 – 0علل :انتقال  CO2من الجزء ( )5الى الدم؟
 – 2ما اسم المركب رقم ()3؟ ما نسبته؟
 – 3ماذا ٌنتج عن مغادرة المركب ( )4خالي
الدم الحمراء؟
ج – ( )01عالمات
 –0كٌف ٌعمل كل من الجهاز العصبً وجهاز الغدد الصماء على التنظٌم فً جسم اإلنسان؟
 – 2كٌف ٌعود العصبون إلى حالة الراحة؟
 – 3قارن بٌن العصبون المحاط بغمد ملٌنً والعصبون الغٌر محاط بغمد ملٌنً من حٌث :آلٌة انتقال السٌال العصبً,
ومن حٌث سرعة السٌال العصبً فً كل منهما؟

 – 4عللٌ :ستطٌع اإلنسان تمٌٌز نحو ( )01111رائحة مختلفة؟
السؤال الثالث )72( :عالمة
أ –  – 0ماذا استفاد اإلنسان من دراسة جزيء الحمض النووي منقوص األكسجٌن ( ) DNA؟
 – 2ما أهمٌة المواد واألدوات المستخدمة فً تكنولوجٌا الجٌنات؟
 – 3وضح المقصود بكل مما ٌلً - :مناطق التعارف - ,النهاٌات اللزجة - ,طفرة صامتة,
ب – تمعن فً الشكل المقابل ,وأجب عما ٌلً:
 – 0ماذا ٌمثل هذا الشكل؟
 – 2ما العملٌات المشار الٌها باألرقام ()2, 0؟
 – 3متى ٌفضل استخدام الفٌروسات كناقل
جٌنات؟ أعط مثال على فٌروسات تستخدم
نواقل جٌنات؟
 – 4بٌن كٌف استخدمت هندسة الجٌنات فً
المجال الطبً؟
ج – الشكل المرافق ٌبٌن
الطفرات الكروموسومٌة
الناتجة عن تغٌر فً تركٌب
الكروموسوم ,والمطلوب ما
هً الطفرات الموجودة فً
الشكل؟
فسر الطفرة المشار الٌها
بالرقم ()4؟
السؤال الرابع )72( :عالمة
أ – تختلف الطفرات باختالف نوع الخالٌا التً تحدث فٌها ,وكذلك باختالف العامل المسبب لها ,والمطلوب :ما أنواع
الطفرات حسب  – 0الخالٌا التً تحدث فٌها؟  – 2حسب العامل المسبب لها؟
ب – قارن بٌن المصاب التلٌف الكٌسً و المصاب بمتالزمة بتاو من حٌث عدد الكروموسومات الكلً فً الخالٌا؟
ج –  – 0كٌف تفسر تلون الفراء بالقطط السٌامٌة بلون داكن فً بعض أجزاء الجسم؟
 – 2تزوج شاب اصلع الشعر مصاب بمرض نزف الدم ( كال ابوٌه طبٌعً الشعر ) من فتاة طبٌعٌة الشعر غٌر
مصابة بمرض نزف الدم ( صفتٌن نقٌتٌن ) علما ان ألٌل وجود الشعر( )Hوألٌل الصلع المبكر ( ,)Zوألٌل عدم االصابة
بنزف الدم ( )Aوألٌل االصابة ( . )aالمطلوب :
-

اكتب الطرز الجٌنٌة للصفتٌن معا لكل من الشاب والفتاة ؟

-

وضح سبب عدم انتقال جٌن مرض نزف الدم من االب الى االبناء الذكور ؟

-

أكتب الطرز الجٌنٌة المحتملة لؤلبناء؟

-

ما احتمال انجاب طفلة طبٌعٌة الشعر غٌر مصابة بنزف الدم من بٌن جمٌع االبناء ؟
 – 3لدٌك الطرز الجٌنٌة للون الجلد فً االنسان DdHhRr / DDHhRr / DDHHRR / DdHHrR / ddhhrr :

أ  -ما نوع الوراثة لهذه الصفة ؟

ب -حدد طراز جٌنً ٌمثل لون بشرة فاتح جدا واخر لون بشرة غامق جدا ؟

ج  -حدد طرازٌن من الطرز السابقة لهما التؤثٌر نفسه فً لون الجلد ؟
 – 4أكتب نص قانون التوزٌع الحر؟
السؤال الخامس)72( :
أ –  – 0قارن بٌن فصٌلة الدم (  ) AB-وفصٌلة الدم (  ) O+من حٌث - :مولدات الضد و -األجسام المضادة؟
 – 2قارن بٌن الخالٌا اللٌمفٌة ( )Bو الخالٌا اللٌمفٌة ( )Tمن حٌث - :مكان التكوٌن و – مكان التماٌز؟
 – 0 - 3األلٌالن  D / Bمرتبطٌن على نفس الكروموسوم ,المطلوب - :ما احتمال ظهور الطراز الجٌنً BBDD
فً ابناء ابوٌن طرازهما الجٌنً  BbDd؟  -أكتب جامٌتات أحد األبوٌن ؟
ب – وضخ وظٌفة كل مما ٌؤتً:
 الغدد المخاطٌة فً األنف - ,اللولب - ,الجسم األصفر - ,مضادات الهستامٌن,ج – فسر ما ٌلً – 0 :تحلل الجسم القطبً؟

 -أنزٌم محول أنجٌوتنسٌن؟

 – 2تعد الرضاعة الطبٌعٌة من وسائل تنظٌم النسل؟

 – 3تتناقص أعداد خالٌا ( )Tالمساعدة نتٌجة االصابة بفٌروس اإلٌدز؟
 – 4االستجابة المناعٌة الثانوٌة تستغرق وقتا أقل من االستجابة المناعٌة األولٌة؟
ٌ – 5ساهم العرق فً تقلٌل نمو كثٌر من أنواع البكتٌرٌا على الجلد؟
السؤال السادس )72( :عالمة
أ – حدد مكان إفراز كل مما ٌلً:
 العامل األذٌنً المدر للصودٌوم, إنزٌم رٌنٌن,ب–

 -األجسام المضادة,

 -مادة برفورٌن؟

 – 0ما هً النظرٌة التً تفسر آلٌة انقباض العضلة الهٌكلٌة؟
 – 2ماذا ٌحدث ألٌونات الكالسٌوم عند توقف تنبٌه العضلة الهٌكلٌة؟
 –3على ماذا ٌعتمد عدد األلٌاف العضلٌة فً الوحدة الحركٌة؟
 – 4فسرٌ :كون التنظٌم الهرمونً ابطؤ من التنظٌم العصبً؟
 – 5ما أهمٌة التغذٌة الراجعة؟  -ما أنواعها؟

ج – قارن بٌن تؤثٌر الجهاز العصبً الودي والجهاز العصبً شبه الودي على كل مما ٌلً:
 الشعٌبات الهوائٌة؟ تفرٌغ المثانة؟ نشاط البنكرٌاس؟إفراز اللعاب؟
انتهت األسئلة

االجابة المقترحة
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أ – ( – 0مرحلة االختراق  /مرحلة االلتحام  /مرحلة االندماج)  3عالمات
 -0( – 2نواة الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة - 5 ,خالٌا حوصلٌة)  2عالمتان
( – 3الغشاء البالزمً للجزء األمامً للحٌوان المنوي ٌتحد مع مستقبالت بروتٌنٌة خاصة توجد فً المنطقة
الشفافة ,مانعا دخول حٌوانات منوٌة أخرى)  2عالمتان
ب – ( – 0ألن الضغط الجزئً لثانً أكسٌد الكربون فً الجزء (ٌ )5كون عالٌا مقارنة بالشعٌرات الدموٌة)  2عالمتان
( – 2كاربامٌنوهٌموغلوبٌن  2 )%23 /عالمتان
ٌ( – 3حدث خلل فً التوازن الكهربائً على جانبً كل غشاء بالزمً لكل خلٌة حمراء ,وإلعادة التوازن ٌنتقل
أٌون الكلور السالب الموجود بكمٌات كبٌرة فً بالزما الدم الى داخل الخالٌا الحمراء ,وتسمى هذه العملٌة إزاحة أٌونات
الكلور)  3عالمات
ج – ٌ( – 0تآزر الجهازان لضمان عمل األجهزة األخرى ,إذ ٌعمالن معا لضبط العملٌات الحٌوٌة فً الجسم وضبط
االتزان الداخلً )  2عالمتان
 ( – 2تنشط مضخة أٌونات(صودٌوم – بوتاسٌوم) لتضخ  3أٌونات صودٌوم إلى الخارج مقابل أٌونً بوتاسٌوم
إلى الداخل فً كل مرة وتساهم قنوات تسرب أٌونات كل من الصودٌوم والبوتاسٌوم فً العملٌة إلعادة تركٌز أٌونات
الصودٌوم خارج الغشاء وتركٌز أٌونات البوتاسٌوم داخله والعودة إلى جهد الراحة)  3عالمات
 ( – 3العصبون الغٌر محاط بغمد ملٌنً ٌنتقل السٌال العصبً فٌه على طول المحور ومن حٌث السرعة ٌكون
أبطؤ ,أما العصبون المحاط بغمد ملٌنً فٌنتقل السٌال عن طرٌق النقل الوثبً من عقدة رانفٌٌر إلى أخرى على طول
المحور ومن حٌث السرعة ٌكون السٌال العصبً أسرع)  3عالمات
( – 4نظرا الحتواء األنف على مستقبالت لهذه الروائح موجودة فً المنطقة الطالئٌة األنفٌة الواقعة أعلى التجوٌف
األنفً)  2عالمتان
أ-
السؤال الثالث )72( :عالمات
 ( –0تمكن من تطوٌر تكنولوجٌا نقل المادة الوراثٌة من كائن حً الى آخر ,خدمة للبشرٌة فً كثٌر من المجاالت) ()2
 ( – 2تساعد على نقل المادة الوراثٌة من كائن حً الى آخر ,لتعدٌل الصفات الوراثٌة فً الكائنات الحٌة) ()2عالمتان

( – 3مناطق التعارف :هً عبارة عن تتابع معٌن من النٌوكلٌوتٌدات ٌتعرف علٌه إنزٌم القطع المحددٌ ,تراوح بٌن (– 4
 )6نٌوكلٌوتٌدات فً , DNAوٌكون هذا التتابع متماثال فً منطقة التعرف فً سلسلتً  )2( )DNAعالمتان
 (النهاٌات اللزجة :قطع من سالسل  DNAناتجة عن عمل بعض إنزٌمات القطع المحدد أطرافها سالسل مفردة منالنٌوكلٌوتٌدات لها إمكانٌة االلتصاق بجزء مكمل لها) ( )2عالمتان
 (طفرة صامتة :تغٌر كودون الى كودون ٌترجم الى الحمض األمٌنً نفسه عند بناء البروتٌن ,فال ٌتغٌر البروتٌنالناتج) ( )2عالمتان
ب – ( – 0تعدٌل فٌروس جٌنٌا الستخدامه ناقل جٌنات) ( )2عالمتان
 0( – 2قطع { }DNAالفٌروس بواسطة إنزٌم قطع محدد 2 .ربط قطعة { }DNAالمراد إضافتها بوساطة إنزٌم
ربط { )4( )}DNAعالمتان
ٌ( – 3فضل استخدامها حٌن تكون قطع { }DNAالمراد نقلها كبٌرة الحجم .فٌروس آكل البكتٌرٌا) ( )2عالمتان
 – * ( – 4إنتاج عالجات طبٌة للمرضى غٌر القادرٌن على إنتاجها .مثل هرمون أنسولٌن ,هرمون النمو.
* – العالج الجٌنً وٌكون بطرٌقتٌن - :تثبٌط الجٌن المسبب للمرض وإٌقاف عمله - ,إدخال جٌنات سلٌمة عن طرٌق
نواقل الجٌنات ,بحٌث تنقل الجٌنات السلٌمة الى الخالٌا الجسمٌة ,أو الجامٌتات ,أو البوٌضة المخصبة .مثل مرض
التلٌف الكٌسً ,نزف الدم) ( )4عالمات
ج –( –0طفرة حذف –2 ,طفرة تكرار – 3 ,طفرة القلب –4 ,طفرة تبدٌل الموقع /.قطع جزء طرفً من كروموسوم,
ثم انتقاله الى كروموسوم آخر غٌر مماثل له ,مما ٌإدي الى تبدٌل مواقع الجٌنات على الكروموسومات) ( )5عالمات
السؤال الرابع )72( :عالمة
أ – (  – 0متوارثة  /غٌر متوارثة – 2 .تلقائٌة  /مستحثة ) ( )4عالمات
ب – (  46كروموسوم  47 /كروموسوم) ( )4عالمتان
ج – ٌ( – 0كون ذلك فً األجزاء التً تكون درجة حرارة فٌها أقل من بقٌة أجزاء الجسم ,نتٌجة وجود ألٌل مسإول
عن انتاج إنزٌم تصنٌع صبغة المٌالنٌن ,وهو إنزٌم حساس لدرجة الحرارةٌ ,نشط وٌإدي وظٌفته فً درجة حرارة أقل
من درجة حرارة الجسم الطبٌعٌة( ,فً منطقة األنف ,األذنٌن ,الفم ,األطراف ,الذٌل حٌث ٌكون الفراء داكن اللون) ,أما
بقٌة مناطق الجسم ذات درجة الحرارة الطبٌعٌة ,فٌكون اإلنزٌم فٌها غٌر نشط ,لذلك ٌكون لون الشعر أبٌض .وذلك ناتج
عن أثر البٌئة فً ترجمة الطرز الجٌنٌة الى طرز شكلٌة) ( )3عالمات
( – 2الطرز الجٌنٌة لآلباء ) XAXA , XaY HZ
( -الن ألٌل االصابة بالمرض مرتبط بالجنس وٌحمل على الكروموسوم الجنسً  Xواالبن الذكر ٌؤخذ من
االب الكروموسوم الجنسً  Yالذي ال ٌحمل ألٌل االصابة بالمرض )
(الطرز الجٌنٌة المحتملة لؤلبناء XAYHZ

XAYHH

XAXaHZ

) XAXaHH

(  )7( )2/0عالمات
( – 3الصفات متعددة الجٌنات )5( )DdHHRr / DDHhRr ,DDHHRR / ddhhrr ,عالمات
ٌ( – 4نفصل ألٌال كل صفة وراثٌة ,وٌتوزعان بصورة مستقلة عن ألٌالت الصفات األخرى عند تكوٌن الجامٌتات
فً أثناء عملٌة االنقسام المنصف) ( )2عالمتان

السؤال الخامس )72( :عالمة
أ –  AB- ( – 0مولد الضد  Aومولد الضد  Bوالجسم المضاد  O+ / Anti Dمولد الضد  Dواالجسام المضادة Anti
 Aو  )3( )Anti Bعالمات
 – 2خالٌا  Bنخاع العظم  /نخاع العظم – خالٌا  Tنخاع العظم  /الغدة الزعترٌة) ( )2عالمتان
 )4( ) bd / BD , 4/0 ( – 3عالمات
ب – (  -إفراز المخاط الذي ٌعمل مذٌبا للمواد التً ٌجري استنشاقها,
 ٌحول دون انزراع الكبسولة البالستولٌة, إفراز هرمون بروجستٌرون وهرمون أستروجٌن, -تعمل على إبطاء وصول الهستامٌن الى الخالٌا الهدف

 -تحوٌل أنجٌوتنسٌن ɪ

الى أنجٌوتنسٌن  )01( ) ɪɪعالمات

ج – (  – 0لقلة كمٌة السٌتوبالزم وما به من مواد غذائٌة فٌها
 – 2مرحلة الرضاعة الطبٌعٌة تمنع األم من الحمل غالبا
 – 3ألن فٌروس اإلٌدز ٌهاجم خالٌا ( )Tالمساعدة وٌدمرها
 – 4بسبب تمٌٌز مولد الضد الغرٌب من قِبل الخالٌا الذاكرة على نحو أسرع

( )01عالمات

 – 5ألن العرق ٌسبب انخفاضا فً درجة حموضة الجلد ,فٌوفر رقما هٌدروجٌنٌا منخفضا ٌحد من نمو البكتٌرٌا
السؤال السادس )72( :عالمة

أ – ( )8عالمات

(  -الخالٌا قرب كبٌبٌة - ,خالٌا متخصصة فً األذٌنٌن - ,الخالٌا البالزمٌة - ,خالٌا ( )Tالقاتلة أو القاتلة الطبٌعٌة)
ب – ( )03عالمة

( - 0نظرٌة الخٌوط المنزلقة)2( .
 - 2تعود  Ca+2الى مخازنها فً الشبكة االندوبالزمٌة بعملٌة نقل نشط)3( .
ٌ - 3عتمد على دقة العمل المنجز من حركة العضلة)2( .

 - 4وذلك النتقال الهرمونات بوساطة الدم الى أجزاء الجسم ,فً حٌن ٌعتمد إفراز النواقل
العصبٌة فً التنظٌم العصبً على انتقال السٌال العصبً فً محاور العصبونات ,بسرعة كبٌرة )3( .
 - 5المحافظة على االتزان الداخلً للجسم ,مثل :درجة الحرارة ,درجة الحموضة .أنواعها - :التغذٌة الراجعة
اإلٌجابٌة - ,التغذٌة الراجعة السلبٌة)3(.
ج–

إفراز اللعاب؟

 -نشاط البنكرٌاس؟

 -تفرٌغ المثانة؟

 -الشعٌبات الهوائٌة؟

ودي

ٌثبط

ٌقلل

ٌثبط

ٌوسع

شبه ودي

ٌحفز

ٌحفز

ٌحفز

ٌضٌق

( )4عالمات

