بسم هللا الرحمن الرحٌم
د
مدة االمتحان 00 :
المبحث  :العلوم الحٌاتٌة
االمتحان التجرٌبً

المملكة االردنٌة الهاشمٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم
مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لواء قصبة اربد
مدرسة شفٌق ارشٌدات الثانوٌة للبنٌن
االسم :
ملحوظة  :اجب عن االسئلة اآلتٌة وعددها (  , ) 5علما بان عدد الصفحات ( : ) 4
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول  36 ( :عالمة ) :
( 36عالمة )
اختر االجابة الصحٌحة لكل من الفقرات التالٌة :

س
2

ٌ - 1تحكم بظهور الصفة الوراثٌة الواحدة :
د -أكثر من زوج
ج -ألٌلٌن
ب -جٌن على األقل
أ -جٌنٌن
ٌ - 2تحكم بالجٌنات المتراكمة :
د -أكثر من زوج
ج -ألٌلٌن
ب -جٌن على األقل
أ -جٌنٌن
 - 3الطراز الكروموسومً الجنسً للمصابة بمتالزمة تٌرنر هو:
د -الشئ مما ذكر
جX0 -
بXXX -
أXX -
 - 4تسمى الطفرة التً ٌتم بها إضافة زوج من القواعد النٌتروجٌنٌة على شرٌط :DNA
د -طفرة ازاحة
ج -طفرة صامتة
أ -طفرة مخطئة التعبٌر ب -طفرة غٌر معبرة
ٌ - 5تم استخدام انزٌم البلمرة المتحمل لدرجة الحرارة فً :
ب -بناء سالسل مزدوجة لـmRNA
أ -بناء سلسلة مماثلة لسلسلة األصلٌة
د -بنا سالسل أحادٌة لـmRNA
ج -بناء سلسلة مكملة لسلسلة االصلٌة
ٌ - 6تم فصل قطع ال DNAفً تقنٌة الفصل الكهربائً الهالمً بناءا على
د -الشئ مما ذكر
ج -مكان القطع
ب -حجم القطع
أ -شحنة القطع
 - 7احدى التاثٌرات التالٌة تحدث لشخص تناول مخدر الكوكائٌن:
د -االدمان من الجرعة االولى
ج -االحساس بالخمول
أ -تحفٌز مركز البصر ب -ضعف التركٌز
 - 8عند وصول سٌال عصبً الى الزر التشابكً ٌحدث مباشرة احدى ما ٌلً :
ب -تفتح قنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً
أ -تدخل أٌونات الكالسٌوم
د -ترتبط أٌونات الكالسٌوم بالحوٌصالت التشابكٌة
ج -تفتح قنوات تسرب أٌونات الكالسٌوم
ٌ - 9تم افراز الهرمون المانع الدرار البول من :
د -النخامٌة األمامٌة
ج -انخامٌة الخلفٌة
ب -تحت المهاد
أ -مستقبالت االسموزٌة
ٌ- 10فرز الهستامٌن عند دخول مولد الحساسٌة من :
د -الخالٌا البالزمٌة
ج -الخالٌا الصارٌة
أ -األجسام المضادة نوع  lgEب -الخالٌا الٌمفٌة B
ٌ- 11فرز هرمون التستوستٌرون من
د -خالٌا الٌدج
ج -النخامٌة األمامٌة
ب -خالٌا سٌرتولً
أ -الطالئع المنوٌة
ٌ- 12حدث اإلخصاب فً احدى المناطق التالٌة :
د -بطانة الرحم
ج -أعلى قناة المبٌض
ب -الرحم
أ -المبٌض
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثانً  36 ( :عالمة) :
أ) اذكر المصطلح المناسب لكل من العبارات التالٌة :
1
2
3
4
5

( 10عالمات )

 حدوث استبدال لنٌوكلٌوتٌدات على شرٌط  mRNAمع عدم تغٌر الحمض األمٌنً عند حدوث الترجمة. جهاز ٌتحكم باألعضاء الإلرادٌة وٌرتبط بالغدة تحت المهاد مواد كٌمٌائٌة تسهم فً تنظٌم أنشطة الجسم المختلفة بالمشاركة مع الجهاز العصبً جزئ  DNAحلقً وهً أول المواد المستخدمة لنقل الجٌنات وذلك لقدرتها على التضاعف ذاتٌا. عدم حدوث التوافق بٌن فصٌلة الدم بٌن المستقبل والمتبرع عند اجرى نقل دم.ٌتبع الصفحة الثانٌة...........

ب) اذا اجري تلقٌح لنبات بازٌالء قصٌر الساق ابٌض االزهار مع آخر مجهول الطراز الجٌنً الجٌنً فنتجت
افراد الجٌل االول كما ٌلً:
(  75نبات ارجوانً االزهار طوٌلة الساق و  77نبات ارجوانً االزهار قصٌرة الساق )
اذا علمت ان جٌن االزهار االرجوانٌة (  ) Rسائد علً جٌن االزهار البٌضاء (  ) rوان جٌن طول الساق ( ) T
( 7عالمات )
سائد على جٌن قصر الساق (  ) tالمطلوب :
 - 1اذكر الطرز الجٌنٌة لالبوٌن للصفتٌن معا .
 - 2اذكر الطرز الشكلً لألب المجهول
 - 3اذكر الطرز الجٌنٌة لالبناء للصفتٌن معا .
( 12عالمة)

ج) أعطً تفسٌرا علمٌا لكال مما
 -1ظهور أحد أفراد عائلة ما الٌتكون لدٌه عامل التخثر VIII
 -2تراكم الشحنات الموجبة فً داخل العصبون فً حالة إزالة االستقطاب للعصبون.

 -3قدر ة المخارٌط على تمٌز جمٌع األلوان مع أنها تحتوي على ثالث أنواع من المستقبالت الحساسة لأللوان
 - 4استخدام اللولب فً حال الرغبة فً تنظٌم النسل .
 - 5فسر سبب دخول أٌون الكلور لخالٌا الدم الحمراء فً عملٌة نقل ثانً اكسٌد الكربون.
 - 6حدوث تكرار لبعض الجٌنات على احدى الكروموسومات.
د) ٌبٌن الشكل المجاور تركٌب الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة التً لها دور فً
تنقٌة الدم من الفضالت النٌتروجٌنٌةوالمطلوب :

4

3

2

( 7عالمة )

 -1ما أسماء األجزاء المشار إلٌها باألرقام  6 , 3؟

1

 -2اكتب اسم الجزء من الوحدة األنبوبٌة الكلوٌة الذي ال تحدث فٌه عملٌة
إعادة امتصاص الماء واألٌونات ؟

5

 -3اذكر المكان الذي ٌؤثر فٌه افراز هرمون الدسٌترون .
 -4ما المقصود بالتوازن الحمضً القاعدي.
6

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث  26 ( :عالمة) :
أ) عند فحص جنٌن لعائلة ما تظهر عندهم العدٌد من االختالالت الوراثٌة فً االسبوع الخامس عشر من الحمل ظهر
( 6عالمات )
المخطط الكروموسومً للطفل :
XX
XX
XX XXX
XX
XY
18
19
20
21
22 23
المطلوب  -1 :ماهو نوع الفحص الذي استخدمه الطبٌب .
 -2ما هو االختالل الوراثً الذي ٌعانً منه الطفل .
 - 3اذكر إثنان من األعرض المرضٌة التً ٌعانً منها الطفل بعد والدته.
 - 4ما هو سبب حدوث االختالل الوراثً للطفل.
ٌتبع الصفحة الثالثة...........

(  6عالمات )
ب) من خالل دراستك لتطبٌقات التكنولوجٌا الجٌنات ,اجب عما ٌأتً :
 -1اذكر تأثٌر نقل جٌن هرمون النمو من احدى أنواع األسماك الى بٌوض أنواع أسماك آخرى .
 -2اذكر دور البكتٌرٌا فً هندسة الجٌنات للنباتات.
 -3اذكر طرق العالج الجٌنً.
ج) اذا علمت أن إنزٌم القطع ( ٌ ) Bam HIتعرف على تسلسل النٌوكلٌوتٌدات  GGATCCوٌقطع سلسلة
(  4عالمات )
ال DNAبٌن القاعدتٌن النٌتروجٌنٌتٌن  Gالمتتالٌتٌن .المطلوب
 -1اكتب تسلسل النٌوكلٌوتٌدات للقطع الناتجة من استخدام هذا اإلنزٌم .
 -2وضح دور انزٌم الربط اذا تم استخدامه للقطع الناتجة.
 -3اذكر الى ماذا ٌعنً الحرف  Hمن اسم اإلنزٌم.
AATAGGATCCATAA
TTATCCTAGGTATT
د) أجري تلقٌح بٌن ذبابة خل أسود اللون ضامر األجنحة وأنثى مجهولة الطراز الجٌنً  ,فنتجت أفراد باألعداد :
 809رمادٌة اللون طبٌعٌة األجنحة  791سوداء اللون ضامرة األجنحة  211رمادٌة اللون ضامرة األجنحة 189
سوداء اللون طبٌعٌة األجنحة إذا كان جٌن األجنحة الطبٌعٌة  Wسائد على جٌن األجنحة الضامرة  , wوجٌن لون
( 7عالمات(
الجسم الرمادي  Gسائد على جٌن لون الجسم األسود . gالمطلوب
. ١ما الطرز الجٌنٌة لألبوٌن
. ٢ما الطرز الجٌنٌة لألفراد الناتجة من العبور الجٌنً
. ٣ما المسافة بٌن جٌنً شكل األجنحة ولون الجسم
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع  23 ( :عالمة) :
( 12عالمة)
أ) قارن بٌن كال مما ٌلً :
 -1ألٌالت فصائل الدم ومرض نزٌف الدم فً اإلنسان من حٌث عدد أنواعها.
 -2الخالٌا الدبقٌة والعصبونات من حٌث الحجم.
 -3الخلٌة المنوٌة األولٌة والثانوٌة من حٌث المجموعة الكروموسومٌة.
 -4لصقات منع الحمل والكبسوالت الصغٌرة تزرع تحت الجلد من حٌث مدة تأثٌر كل منهما فً تنظٌم النسل.
 -5االستجابة الخلوٌة واالستجابة السائلة فً جهاز المناعة من حٌث الخالٌا المسؤولة عن كل منها.
 -6الخالٌا الدعامٌة والخالٌا القاعدٌة فً المستقبل الشمً من حٌث الوظٌفة.
ب) ذا حدث تزاوج بٌن ذكرعصفور كناري منقاره مدبب ابٌض الرٌش من انثى منقارها رفٌع أخضر الرٌش .
اذا علمت ان ألٌل الرٌش االخضر  Gسائد على ألٌل الرٌش االبٌض  gالمرتبطة بالجنس وأن ألٌل شكل المنقار
(  6عالمات )
الرفٌع  Dالمتأثر بمستوى الهرمونات الذكرٌة وألٌل المنقار المدبب  Sالمطلوب :
 - 1وضح الطرز الجٌنٌة لالبوٌن .
 - 2وضح الطرز الشكلٌة لالناث المحتمل ظهورها .
 - 3اذكر احتمالٌة ظهور ذكر منقاره مدبب اصفر الرٌش .
ج ) وضح تطورات التً تحدث للخلٌة البٌضٌة الثانوٌة منذ التحام الغشاء البالزمً للحٌوان المنوي مع مستقبالتة
( 3عالمات )
الموجودة فً المنطقة الشفافة حتى البدء فً التفاعل القشري .
ٌتبع الصفحة الرابعة...........

(  5عالمات)

د ) ٌمثل الشكل المجاور دورة المبٌض عند أنثى اإلنسان ,والمطلوب:

3

. ١سم الطورٌن المشار إلٌهما بالرقمٌن (  ) 2 , 1؟
. ٢ما تأثٌر هرمون أستروجٌن المفرز من الحوصلة أثناء
نضجها على الرحم؟
 .٣وضح دور الجزء رقم  3فً دورة المبٌض؟

1

2

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس  29 ( :عالمة) :
أ) ٌوضح الشكل المجاور سلسلة معقدة من القنوات فً االذن الداخلٌة
( 7عالمات)
لدى اإلنسان  .المطلوب
 -1ماذا ٌسمى هذا الجزء .
 -2اذكر األجزاء 3 , 2 , 1
 -3وضح أهمٌة الجزء رقم . 3
ٌ -4فصل األذن الوسطى عن األذن الداخلٌة حاجز عظمً ٌحتوي على
فتحتان اذكرهما

1

2
3

ب) ٌمثل الشكل المجاور احدى مراحل انقباض الخلٌة العضلة عند
وصول جهد فعل المطلوب :

(  7عالمات)

 -1اذكر المادة او الجزء الذي ٌرتبط بكل من . 3 - 2

1

 -2وضح دور نظرٌة الخٌوط المنزلقة فً انقباض العضلة.
 -3اذكر دور االنٌببات المستعرضة فً الخلٌة العضلٌة.

2
3

 -4على ماذا ٌدل وجود عدد قلٌل من األلٌاف العضلٌة فً الوحدة
الحركٌة.
ج) لخالٌا الدم الحمراء دور مهم فً نقل األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون المطلوب  8( :عالمات)
 -1من المسؤول عن إٌصال الدم من القلب الى الرئتٌن .
 -2وضح مالئمة التركٌب والوظٌفة للحوٌصالت الهوائٌة.
 -3ما المركب الناتج من اتحاد كل من األكسجٌن وثانً اكسٌد الكربون مع الهٌموغلوبٌن.
 -4اذكر العوامل األساسٌة التً تساعد فً تحرر االكسجٌن بالقرب من الخالٌا.
د) لجهاز المناعة دور رئٌسً للتخلٌص من مسببات األمراض والخالٌا الغٌر طبٌعٌة والمصابة بالفٌروس
( 7عالمات)
المطلوب :
 -1اذكر الخالٌا المناعٌة التً تتأثر عندما تفراز الخالٌا  Tالمساعدة النشطة السٌتوكٌنات .
 -2اذكر أنواع البروتٌنات الوقائٌة .
 -3وضح دور البكتٌرٌا الساكنة فً مقاومة البكتٌرٌا المسببة لألمراض.
( انتهت األسئلة )

