مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم ...
مدرسة  ...الثانوٌة للبنٌن
االختبار النهائً للفصل الدراسً الثانً  7102 – 7102م
الٌــوم -:
االجابة
المبحث  -:األحٌاء
الصــف  -:الثانً الثانوي العلمً

التارٌخ -:

مالحظة  :اجب عن جمٌع األسئلة التالٌة وعددها (  ) 5علما بأن عدد الصفحات هو ( ) 4
السؤال األول 31( :عالمة)
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السؤال الثانً )31( :عالمة
أ – وضح المقصود بكل مما ٌلً )01( :عالمات
 –1نقل وثبً :طرٌقة انتقال السٌال العصبً المحاط بغمد ملٌنً من عقدة رانفٌٌر الى أخرى مجاورة على طول العصبون.

 – 2دورة الرحم :سلسلة من التغٌرات الدورٌة التً تحدث فً بطانة الرحم ,استجابة للتغٌرات الدورٌة فً مستوى
هرمونً إستروجٌن وبروجستٌرون اللذٌن ٌفرزهما المبٌض.
 – 3جهد الراحة :فرق جهد غشاء العصبون عندما ال ٌكون معرضا ً لمؤثر مناسب ,وتبلغ قٌمته فً كثٌر من الخالٌا
الحٌوانٌة ( )21 --ملً فولت.
 – 4بالزمٌد :جزيء ( )DNAحلقً ٌوجد فً بعض سالالت البكتٌرٌا ,وٌتمٌز بقدرته على التضاعف ذاتٌاً.
 – 5طفرة مخطئة التعبٌر :تغٌر كودون الى كودون ٌترجم الى حمض أمٌنً آخر ٌختلف عن الحمض األمٌنً للكودون
األصلً ,محدثا ً تغٌراً فً التعبٌر الجٌنً .مثل الطفرة المسببة لمرض األنٌمٌا المنجلٌة.
ب – أحد مجاالت هندسة الجٌنات هو المجال الطبً ,والمطلوب 4( :عالمات)
 – 1اعط مثالٌن لعالجات طبٌة تم انتاجها باستخدام تكنولوجٌا هندسة الجٌنات؟ { -هرمون األنسولٌن  -هرمون النمو}
ٌ – 2تم العالج الجٌنً بطرٌقتٌن .اذكرهما؟ {  -تثبٌط جٌن المرض وإٌقافه – .إدخال الجٌنات السلٌمة بنواقل الجٌنات}
ج – ( )6عالمات
 –1كٌف ٌعمل كل من الجهاز العصبً وجهاز الغدد الصماء على التنظٌم فً جسم اإلنسان؟ {ٌعمالن معا غالبا لضبط
العملٌات الحٌوٌة فً الجسم ,وضبط االتزان الداخلً فٌه}
 –2عللٌ :ستطٌع اإلنسان تمٌٌز نحو ( )11111رائحة مختلفة؟ {نظراً الى احتواء األنف على مستقبالت لهذه الروائح}
 – 3كٌف ٌعود العصبون إلى حالة الراحة؟ {تنشط مضخة أٌونات ( )K+ – Na+لتتركز  Na+خارج العصبون و K+
داخل العصبون ,وتساهم قنوات تسرب كل من ( Na+و  )K+فً إعادة تكون جهد الراحة}
د – قارن بٌن كل مما ٌلً 01( :عالمات)
 – 1متالزمة داون ومتالزمة تٌرنر من حٌث عدد الكروموسومات الكلً؟ {داون  - 42تٌرنر }45
 – 2طور الحوصلة وطور الجسم األصفر من حٌث الهرمونات النططة فً كل منهما؟ { الهرمون المنشط للحوصلة و
هرمون إستروجٌن  /هرمون بروجستٌرون وهرمون إستروجٌن}
 – 3مولدات الضد واألجسام المضادة المحددة لفصٌلة الدم من حٌث مكان وجودها فً الدم؟ { سطح الخالٌا الحمراء /
بالزما الدم}

 – 4طفرة الحذف وطفرة القلب من حٌث سبب حدوث كل منهما؟ {الحذف /عند إزالة جزء من الكروموسوم والتحام
القطع المتبقٌة معا ً – القلب /عند انفصال قطعة من الكروموسوم ثم ارتباطها بصورة مقلوبة من الجهة المعاكسة }
 – 5الجهاز العصبً الودي والجهاز العصبً طبه الودي من حٌث الحاجة للطاقة؟ {الودي ٌحتاج  /شبه الودي ال ٌحتاج}
السؤال الثالث )31( :عالمة
أ – جرى تلقٌح بٌن نباتٌن االول طوٌل الساق ازهاره ملونة البتالت والثانً مجهول  .فكانت الطرز الطكلٌة لصفت
طول الساق ولون األزهار لألفراد الناتجة كما ٌلً  16 ( :قصٌر ملون  15 /طوٌل ملون  9 /طوٌل احمر 7 /طوٌل
أبٌض  8 /قصٌر احمر  8 /قصٌر ابٌض ) علما بان  Tألٌل الساق الطوٌل  t /ألٌل الساق القصٌر  CR /ألٌل اللون
االحمر لألزهار  CW /ألٌل اللون األبٌض لألزهار  ,والمطلوب  2( :عالمات)
 – 1ما الطراز الجٌنً والطراز الطكلً للنبات المجهول للصفتٌن معا ؟ { قصٌر الساق ملون االزهار}
 – 2ما الطرز الجٌنٌة للجامٌتات التً ٌنتجه النبات المعرف طوٌل الساق زهري االزهار؟ { }CRT, CRt , CWT , CWt
 – 3ما احتمال ظهور صفة قصر الساق بٌن االفراد الناتجة ؟ { –4 }7/0ما نوع الوراثة لصفة لون األزهار؟ {س مشتركة}

ب – ما المصطلح العلمً الدال على العبارات اآلتٌة 01( :عالمات)
 – 1مبدأ ٌعبر عن ظهور صفة احد األلٌلٌن فً الطراز الجٌنً غٌر المتماثل{ .مبدأ السٌادة}
 – 2تحدٌد مواقع الجٌنات وترتٌبها على نفس الكروموسوم{ .خرٌطة الجٌنات)
 – 3طفرة تنتج عن التعرض لعوامل فٌزٌائٌة او كٌمائٌة؟ { طفرة مستحثة}
 – 4إنزٌم ٌستخرج من بكتٌرٌا الٌنابٌع الساخنة؟ {إنزٌم بلمرة  DNAالمتحمل للحرارة}
 – 5تقنٌة فً اإلخصاب والحمل فً حالة انسداد قناتً البٌض أو تلفهما؟ {التقنٌة التقلٌدٌة لإلخصاب الخارجً}
ج – ما الدور الذي تقوم به كل مما ٌلً 07( :عالمة)
 – 1مضادات الهستامٌن؟ {إبطاء أو منع وصول الهستامٌن الى الخالٌا الهدف  ,مثل الخالٌا المفرزة للمخاط}
 – 2الخالٌا الداعمة فً المنطقة الطالئٌة األنفٌة؟ { تسند الخالٌا الشمٌة}
 –3العامل األذٌنً المدر للصودٌوم؟ { تثبٌط إفراز إنزٌم رٌنٌن ,فألدوستٌرون}
 –4خالٌا ( )Bالبالزمٌة؟ { إنتاج األجسام المضادة}
 –5خالٌا قرب كبٌبٌة فً الوحدة األنبوبة؟ { إفراز إنزٌم رٌنٌن}
 –6التٌار الكهربائً فً الفصل الكهربائً الهالمً للمادة الوراثٌة؟ { تحرٌك قطع  DNAسالبة الشحنة نحو القطب الموجب}
السؤال الرابع 31( :عالمة)
أ – ( 01عالمات)  – 1صنف االختالالت الىساحٍة االتٍة الى اختالالت جٍنٍة أو اختالالت كشومىسىمٍة:

 نضف الذم – / Aالناعىس { جيىية }(  -متالصمة كلٍنفلتش { كرومىسىمية }
 فٍنٍل كٍتىنٍىسٌا { جيىية } ). متالصمة تتاو { كرومىسىمية } – 2ما التطىسات التً تحذث للجنٍن فً األوقات التالٍة من الحمل:
ب – فً الٍىم الخامس{.تصم انتىتة انى انرحم}
أ – خالل الخالحة أٌام األولى{ مرحهة انتىتة}
د – فً الٍىم العاشش{.اوتهاء عمهية اوزراع انكبسىنة انبالستىنية}
د – أحناء األسثىعٍن الخانً والخالج{ .يتكىن انقرص انجىيىي مه انكتهة انخهىية انذاخهية}
 – 3أركش المىاقع المهمة الىاجة تىافشها فً الثالصمٍذ الزي ٌستخذم كناقل جٍنات؟ {انمىقع انمسؤول عه
تضاعف  – DNAمىاقع تعرف إوزيمات انقطع – مىقع جيه مقاومة وىع مه انمضادات انحيىية أو أكثر}

ب – لدٌك الطرز الجٌنٌة للون الجلد فً االنسان DdHhRr / DDHhRr / DDHHRR / DdHHrR / ddhhrr :
 - 1ما نوع الوراثة لهذه الصفة ؟ { وراثة الصفات متعددة الجٌنات}
 -2حدد طراز جٌنً ٌمثل لون بطرة فاتح جدا واخر لون بطرة غامق جدا ؟ { } DDHHRR / ddhhrr
 - 3حدد طرازٌن من الطرز السابقة لهما التأثٌر نفسه فً لون الجلد ؟ {  6( }DDHhRr / DdHHrRعالمات)
ج – األلٌالن  D / Bمرتبطٌن على نفس الكروموسوم ,المطلوب 4( :عالمات)
 -1ما احتمال ظهور الطراز الجٌنً  BBDDفً ابناء ابوٌن طرازهما الجٌنً BbDd؟ { }4/0
 - 1أكتب جامٌتات أحد األبوٌن ؟ { }BD , bd
د – ( 01عالمات)
 – 0الطكل ٌبٌن احدى طرق العالج الجٌنً .المطلوب:
{ التلٌف الكٌسً  /نزف الدم }
* – اسم مرض ٌمكن عالجه جٌنٌاً؟
** – الى ماذا تطٌر األجزاء المطار الٌها باألرقام ()4 , 3 , 1؟ {  – 0خلٌة تحتوي جٌن مسبب المرض,
 – 3خلٌة تؤدي وظائفها بصورة صحٌحة}
 – 7الجٌن المثبط ٌوقف عمل الجٌن المسبب للمرض,
 – 7الطكل ٌبٌن منطقة التطابك العصبً .المطلوب:
 – 1أسماء األجزاء ()1, 2؟ {  – 7غشاء قبل تشابكً – 0 ,قنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً }
 – 2ماذا ٌحدث للجزء ( )6عند وصول سٌال عصبً؟ { تدخل أٌونات الكالسٌوم ( )6من السائل بٌن خلوي الى داخل
الزر التشابكً ,وترتبط بالحوٌصالت التشابكٌة التً تحوي النواقل العصبٌة)
 – 3ماذا ٌنتج عن ارتباط الجزء ( )4بالجزء ()3؟ {ٌرتبط الناقل العصبً ( )4بمستقبالته ( )3الموجودة على قنوات
حساسة للنواقل الكٌمٌائٌة ,مسببة دخول أٌونات موجبة ( مثل أٌونات الصودٌوم) الى الغشاء بعد تشابكً مما ٌؤدي الى ازالة
االستقطاب وانتقال جهد الفعل الى هذا الغشاء)

السؤال الخامس 31( :عالمة)
أ – حدد مكان إفراز كل مما ٌلً 01( :عالمات)
 - 1إنزٌم رٌنٌن { :الخالٌا قرب كبٌبٌة فً جدار الشرٌن الوارد }
 - 4مادة برفورٌن{ :الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة ,وخالٌا  Tالقاتلة النشطة }
 - 2الساٌتوكاٌنات { :الخالٌا األكولة المشهرة ,وخالٌا  Tالمساعدة النططة }
 – 3إنزٌم محول إنجوتنسٌن { :الخالٌا الطالئٌة المبطنة للحوٌصالت الهوائٌة}
ب – فسر ما ٌلً 01( :عالمات)
 – 1خالل طور الحوصلة ,تفرز الحوصلة أثناء نضجها هرمون إستروجٌن؟ {ٌعمل عند ارتفاع مستواه على تثبٌط
إفراز هرمون ( )FSHوذلك لمنع االفراط فً تحفٌز المبٌضٌن ,ونضج أكثر من حوصلة)
 – 2تعد الرضاعة الطبٌعٌة من وسائل تنظٌم النسل؟ { تمنع مرحلة الرضاعة األم من الحمل غالباً}
ٌ –3ساهم العرق فً تقلٌل نمو كثٌر من أنواع البكتٌرٌا ؟ { ألنه ٌسبب انخفاض فً درجة حموضة الجلد ,فٌوفر رقما ً
هٌدروجٌنٌا ً منخفضا ً ,مما ٌقلل من نمو كثٌر من أنواع البكتٌرٌا على الجلد}
 – 4تتناقص أعداد خالٌا ( )Tالمساعدة نتٌجة االصابة بفٌروس اإلٌدز؟ { ألنه ٌهاجم خالٌا  Tالمساعدة وٌتكاثر فٌها
وٌدمرها منطلقا ً لمهاجمة خالٌا  Tمساعدة أخرى ,وهكذا بمرور الزمن تقل هذه الخالٌا بشكل كبٌر ,مما ٌضعف جهاز
المناعة على مقاومة األمراض}
 – 5تتضمن كل خطوة من خطوات دورة تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل ضبط درجات الحرارة؟ { تعد الدقة فً ضبط
درجة الحرارة عامال أساسٌا إلتمام كل خطوة من خطوات الدورة}
ج – ( 4عالمات)
 – 0كٌف تتم عملٌة استخالص الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو البربخ كتقنٌة فً معالجة بعض حاالت العقم؟
{سحب الحٌوانات المنوٌة من الخصٌة أو من البربخ بواسطة إبرة طوٌلة ,ثم حقنها مجهرٌا فً الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة}

 –2كٌف ساهمت هندسة الجٌنات فً تحسٌن االنتاج النباتً؟ {استخدمت فً إكساب النباتات صفات جدٌدة تمكنها من
تحمل الظروف البٌئٌة القاسٌة ,إذ ٌنقل الٌها جٌنات تجعلها قادرة على مقاومة الحشرات ,أو األمراض ,أو الجفاف}
د – ( 6عالمات)
 – 0أثناء عمل العضلة الهٌكلٌة فإنها تستهلك جزٌئات  .ATPبٌن ذلك؟ { تكوٌن الجسور العرضٌة أو فكها  /عند توقف
تنبٌه العضلة و إعادة أٌونات الكالسٌوم الى مخازنها فً الشبكة اإلندوبالزمٌة}
 – 2تصنف الهرمونات تبعا ً لتركٌبها الكٌمٌائً الى عدة أنواع .أذكر نوعٌن منها؟
{ ستٌروٌدٌة  /ببتٌدٌة /مشتقة من الحموض األمٌنٌة  /بروتٌنٌة سكرٌة}
 – 3صنف المستقبالت الحسٌة التالٌة الى مستقبالت فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة ( :المخارٌط  /الخالٌا الطعرٌة  /الخالٌا الطمٌة)؟
{ فٌزٌائٌة :المخارٌط  /الخالٌا الشعرٌة  ---كٌمٌائٌة :الخالٌا الشمٌة}
{انتهت األسئلة}
امنٌاتنا للجمٌع بالتوفٌق

 -موسى غنٌم  /ولٌد المهر  /محمد العواوده

