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انغؤال األٔل
فًٛب ٚزؼهق ثًٕػٕع انخهٛخ انؼظجٛخ ( انؼظجٌٕ ) ٔيُطقخ انزشبثك انؼظج:ٙ
 -1يب ْ ٙانؼٕايم انز ٙرؤد٘ إنٗ عٓذ انشاؽخ أٔ ؽبنخ االعزقطبة؟ ( ص) 97
ٔػؼ آنٛخ ػًم يؼخخ طٕدٕٚو -ثٕربعٕٛو انًٕعٕدح ف ٙغشبء انؼظجٌٕ؟ ( ص ) 97
ّ -2
 -3يب ْ ٙيشاؽم عٓذ انفؼم؟( ص ) 22
ً
ً
ػؼ رنك؟ ( ص***) 22
ٔ
انًغبٔسح,
نهًُطقخ
ا
عذٚذ
ب
ٓ
ج
يُ
انؼظجٌٕ
غشبء
ػهٗ
يب
يُطقخ
ٚ -4ؼذ ؽذٔس عٓذ فؼم َزٛغخ نًُجّّ فٙ
ّ
ّ
 -5رزجغ انزغٛشاد انز ٙرؾذس ػُذ ٔطٕل عٛبل ػظج ٙإنٗ يُطقخ انضس انزشبثكٙ؟ ( ص ) 25
ٔػؼ كٛف ُٚزقم انغَٛبل انؼظج ٙيٍ ػظجٌٕ إنٗ آخش ف ٙيُطقخ انزشبثك انؼظجٙ؟ ( ص ) 22
ّ -6

انغؤال انضبَٙ
فًٛب ٚزؼهق ثًٕػٕع انًغزقجالد انؾغّٛخ:
 -1ؽذد يكبٌ انًغزقجالد انزبنٛخ ثذقّخ؟
أ -انًغزقجم انؼٕئٙ
د -انًغزقجم انش ًّٙ

ة -انًغزقجم انظٕرٙ
ْـ  -ػؼٕ كٕسرٙ

ط -يغزقجالد انزٕاصٌ انؾشكٙ

د -يغزقجالد انزٕاصٌ انغبكٍ

ٔػؼ كٛف ٚزالئى رشكٛت كم يًب ٚه ٙيغ ٔظٛفزّ؟
ّ -2
د -ػؼٕ كٕسرٙ
ط -انشجكّٛخ
ػ -يغزقجالد انزٕاصٌ انغبكٍ

ة -انظهجخ
أ -انًشًّٛٛخ
ص -يغزقجالد انزٕاصٌ انؾشكٙ

ْـ -انذْهٛض

ٔ -انقُٕاد انٓالنٛخ

 -3أ٘ يٍ ْزِ انًغزقجالد ُٚطجق ػهٓٛب كم ؽبنخ يًب ٚه ( :ٙص ) 22
أ -إرا رهفذ ال َغزطٛغ سؤٚخ األنٕاٌ

ة  -رؾزٕ٘ ػهٗ طجغخ سٔدٔثغٍٛ؟

ط  -رًكُُب يٍ انشؤٚخ ف ٙاإلػبءح انؼبنٛخ؟

ٔػؼ آنٛخ اإلثظبس ف ٙاإلَغبٌ؟ ( ص ) 27
ّ -4
 -5كٛف رزؾٕل انًٕعبد انظٕرٛخ إنٗ عٓذ فؼم ٚؤصش ػهٗ انؼظجَٕبد انؾغٛخ ف ٙانؼظت انغًؼٙ؟( ص ) 72
غًخ ػًم يغزقجالد انشى ف ٙاإلَغبٌ؟ ( ص ) 79
 -6كٛف فغشد انُظشٚخ انكًٛٛبئٛخ انًغ ّ
أٔ يب ْ ٙششٔؽ انًبدح انًشاد شًٓب؟
 -9يب ْٔ ٙظٛفخ كم يًب ٚه:ٙ
أ -انخالٚب انذاػًخ ف ٙاألَف

ة -انًغزقجالد انجشٔرُٛٛخ ف ٙاألَف

ط -أعزٛم كٕن ٍٛإعزشٚض
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انغؤال انضبنش
فًٛب ٚزؼهق ثًٕػٕع انؼؼالد ٔرشكٛجٓب؟
أ -فًٛب ٚزؼهق ثزشكٛت ٔاَقجبع انؼؼالد انٓٛكهٛخ ف ٙعغى اإلَغبٌ :اعت ػًب ٚه ( :ٙص )72
 -2يب األَٕٚبد انالصيخ الَقجبع انؼؼهخ؟
 -1يب انز٘ ٚؼطْ ٙزِ انؼؼالد يظٓشاً يخططب ً رخطٛطب ً ػشػٛبً؟
ػؼ رنك؟؟؟؟
ٔ
ٔانًشَٔخ,
نهزٓٛظ
ثقبثهٛزٓب
انٓٛكهٛخ
 -4رزظف انؼؼالد
 -3أكزت َض قبٌَٕ انكم أٔ انؼذو؟
ّ
ٔػؼ آنٛخ اَقجبع انؼؼهخ؟ ( ص ) 102
ةّ -
ط -يب انؼًهٛبد انز ٙرؾزبط إنٗ ؽبقخ أصُبء اَقجبع األنٛبف انؼؼهٛخ انًخططخ؟ ( ص ) 101
د -يب انزغٛشاد انز ٙرهٔ ٙطٕل عّٛبل ػظج ٙإنٗ انٕطهخ انؼظجّٛخ انؼؼهّٛخ؟ ( ص ) 100

انغؤال انشاثغ
أُٚ -جغ انقهت قشاثخ خًظ ٔعجؼٌٕ َجؼخ ,ف ٙكم َجؼخ ٚؼط ٙانقهت طٕرٍٛ؟( ص ) 103

 -2يب دٔس األػظبة فَ ٙجغ انقهت؟

 -1ػٍ يبرا ُٚزظ ْز ٍٚانظٕرٍٛ؟
ٔ -3ػؼ دٔس انؼقذح انغٛجّٛخ األرُٛٚخ ٔانؼقذح األرُٛٚخ انجطُّٛٛخ فَ ٙجغ انقهت؟

انغؤال انخبيظ
ٔػؼ آنٛخ ػًم انٓشيَٕبد انزائجخ ف ٙانًبء ٔانٓشيَٕبد انزائجخ ف ٙانهجٛذاد؟ ( ) 109 / 106
أّ -

انغؤال انغبثغ
أعئهخ انًقبسَخ:
 -1قبسٌ ث ٍٛانؼظٔ ٙانًخبسٚؾ يٍ ؽٛش :االعزغبثخ نهؼٕء َٕ ,ػٛخ انشؤٚخ انز ٙرٕفشْب َٕ ,ع انظجغخ؟ ( ص ) 22
 -2قبسٌ ث ٍٛانٓشيَٕبد انججزٛذّٚخ ٔانٓشيَٕبد انغزشٔٚذّٚخ يٍ ؽٛش :يكبٌ ٔعٕد انًغزقجم  ,انؾشكخ ف ٙانذو؟( ) 109 / 105
 -3يغزقجالد انزٕاصٌ انغبكٍ ٔانؾشك ٙيٍ ؽٛش :يكبٌ ٔعٕدِ  ,انٕظٛفخ انزٚ ٙقٕو ثٓب؟ ( ص ) 73
ْ -4شيَٕبد انغذح انُخبيٛخ األيبيٛخ ٔانُخبيٛخ انخهفٛخ يٍ ؽٛش :ؽشٚقخ انُقم ( ص ) 102
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انغؤال انضبيٍ
أعئهخ ػهم:
 -1ال رغزغٛت انًُطقخ يٍ غشبء انؼظجٌٕ أل٘ يؤصش خالل فزشح انغًٕػ؟ ( ص ) 22
 -2فزشح انغًٕػ ػشٔسٚخ نهؼظجٌٕ ؽزٗ ٚغزطٛغ َقم عّٛبل ػظج ٙعذٚذ؟ ( ص ) 22
 -3ال ٚغزًش دخٕل إَٔٚبد انظٕدٕٚو إنٗ داخم انؼظجٌٕ أصُبء يشؽهخ إػبدح االعزقطبة؟( ص ) 21
ُٚ -4زقم انغّٛبل انؼظج ٙثبرغبِ ٔاؽذ فقؾ ؟ ( ص ) 24
 -5ال ٚذٔو اسرجبؽ انغّٛبل انؼظج ٙثًغزقجالرّ ؽٕٚال؟ ( ص ) 25
ٚ -6كٌٕ انؼغؾ ػهٗ عبَج ٙغشبء انطجهخ يزؼبدالً؟ ( ص ) 27
 -2رُشّؾ سؤٔط انًٕٛع ٍٛثؼذ رؾهم عض٘ء  ATPيك َّٕخ انغغٕس انؼشػٛخ أصُبء اَقجبع انؼؼهخ؟ ( ) 101
 -7ال ًٚكٍ صٚبدح قٕح اَقجبع انخهٛخ انؼؼهٛخ انٕاؽذح يًٓب صادد شذح انًُجّ؟ ( ص ) 100
 -10ال رغزطٛغ انٓشيَٕبد انججزٛذّٚخ ػجٕس انغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انٓذف؟( ص ) 105
 -11رغزطٛغ انٓشيَٕبد انغزشٔٚذّٚخ ػجٕس انغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انٓذف؟ ( ص ) 109
ٚ -12ظؼت رًٛٛض اإلَغبٌ نألنٕاٌ ف ٙانؼٕء انخبفذ؟ ( ص ) 22
 13انزُظٛى انؼظج ٙأعشع يٍ انزُظٛى انٓشيَٕٙ؟ ( ص ) 105

انغؤال انزبعغ
ًٚ -1ضم انشكم انًغبٔس يشاؽم عٓذ انفؼم أعت ػًب ٚه:ٙ
 -1عى انًشاؽم ( أ  ,ة  ,ط  ,د )؟
 -2يب انًقظٕد ثشذح انؼزجخ؟
 -3يبرا ٚؾذس ألَٕٚبد انظٕدٕٚو ٔ انجٕربعٕٛو أصُبء فزشح انغًٕػ؟

ًٚ -2ضم انشكم انًغبٔس ػؼٕ كٕسر ٙادسعّ عٛذا ٔأعت ػًب ٚه :ٙطفؾخ 71
 -1عى األعضاء ( ) 3 , 2 , 1؟
 -2يب اعى انزشكٛت ف ٙاألرٌ انذاخهٛخ انز٘ ٚزٕاعذ ف ّٛانًغزقجم انظٕرٙ؟
 -3كٛف ٚزى رفشٚغ ؽبقخ انًٕعبد انظٕرٛخ؟

3
-----------------------------------------------------------------------------------------درس المادة :د .رام ــي نصّ ــار
الوحدة الثانية /الفصل األول  /اإلحساس واالستجابة والتنظيم
م ّ
ماجستير في علم الوراثة وتكنولوجيا الجينات

0637626971 / 0627250170

العلوم الحياتية

األسئلة المقترحة للفصل األول ( اإلحساس واالستجابة )
الدورة الصيفية ( ) 1025
------------------------------------------------------------------------------------------

ًٚ -3ضم انشكم انًغبٔس انقٕقؼخ ادسعّ عٛذا ٔأعت ػًب ٚه:ٙ
طفؾخ 71
 -1عى األعضاء ( ) 3 , 2 , 1
 -2أ ٍٚرٕعذ انقٕقؼخ؟
 -3كى ػذد انقُٕاد انز ٙرؾزٕٓٚب انقٕقؼخ؟ ٔيب ْ ٙ؟
 -4ثًبرا رًزهئ انقُٕاد ف ٙانقٕقؼخ؟

ًٚ -4ضم انشكم انًغبٔس يغزقجم انزٕاصٌ انؾشك ٙادسعّ عٛذا
ٔأعت ػًب ٚه :ٙطفؾخ 74
 -1عى األعضاء ( ) 3 , 2 , 1؟
 -2كى ػذد انقُٕاد انٓالنٛخ ٔأ ٍٚرٕعذ؟
 -3يب انغبئم انًٕعٕد داخم ْزِ انقُٕاد؟
 -4ػهٗ يبرا رؾزٕ٘ انؾٕٚظالد ػُذ قٕاػذ انقُٕاد انٓالنٛخ؟
 -5طف يغزقجالد انزٕاصٌ انؾشك ٙف ٙانؾٕٚظالد؟

ًٚ -5ضم انشكم انًغبٔس يغزقجم انزٕاصٌ انغبكٍ ادسعّ عٛذا ٔأعت ػًب ٚه:ٙ
طفؾخ 75
 -1عى األعضاء ( ) 3 , 2 ,1؟
 -2يى ٚزكٌٕ انذْهٛض؟
 -3ؽذد يغزقجالد انزٕاصٌ انغبكٍ ف ٙانذْهٛض؟
 -4ثًبرا رغطٗ يغزقجالد انزٕاصٌ انًٕعٕدح ف ٙانذْهٛض؟

ًٚ -6ضم انشكم انًغبٔس يغزقجالد انشى ادسعّ عٛذا ٔأعت ػًب ٚه :ٙطفؾخ 76
 -1عى األعضاء انًشبس إنٓٛب ثبألسقبو ( ) 4 , 3 , 2 , 1؟
 -2أ ٍٚرقغ يغزقجالد انشى؟
 -3طف رشكٛت يغزقجم انشى؟
 -4يب ْٔ ٙظٛفخ انخالٚب انذاػًخ؟
 -5يب ْٔ ٙظٛفخ انخالٚب انًفشصح نهًخبؽ؟
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ًٚ -9ضم انشكم انًغبٔس رشكٛت انؼؼالد انٓٛكهٛخ ادسعّ عٛذا ٔأعت ػًب ٚه :ٙطفؾخ 77
 -1عى األعضاء ( ) 4 , 3 , 2 ,1؟
 -2يى رزكٌٕ انؼؼهخ انٓٛكهٛخ؟
 -3كٛف رشرجؾ انؾضو انؼؼهٛخ ثبنؼظى؟
ٚ -4ظٓش انزشكٛت انذقٛق نهٛف انؼؼه ٙأَّ ٚزك ٌّٕ
يٍ َٕػ ٍٛيٍ انخٕٛؽ انجشٔرُٛٛخ يب ًْب؟
 -5فغش عجت انًظٓش انًخطؾ نهٛف انؼؼه ٙػُذ يشبْذرّ ثبعزخذاو انًغٓش؟
 -9يب األَٕٚبد انالصيخ الَقجبع انؼؼهخ؟

 -2نذٚك األشكبل انزبنٛخ ٔانز ٙرًضم يشاؽم اَقجبع انؼؼهخ ,طم ث ٍٛانشكم ٔانؼجبسح انز ٙرؼجّش ػٍ انؼًهٛخ فٓٛب؟
انشكم ف ٙطفؾخ 102
نزكٌٕ انغغٕس انؼشػّٛخ.
 -1رُشؾ سؤٔط انًٕٛع ٍٛثؼذ رؾهم عض٘ءّ ATP
 -2اسرجبؽ انغغش انؼشػ ٙثًٕاقغ خبطخ ػهٗ خٕٛؽ األكز.ٍٛ
 -3اَضُبء انغغٕس انؼشػٛخ عبؽجخ يؼٓب انخٕٛؽ انجشٔرُٛٛخ.
 -4فك انغغٕس انؼشػٛخ نالسرجبؽ ثًٕاقغ أخشٖ يٍ خٕٛؽ األكز.ٍٛ

ًٚ -7ضم انشكم عضء يٍ نٛف ػؼه ٙانًطهٕة :طفؾخ 101
أ -يب أعًبء انًشبس إنٓٛب ثبألسقبو يٍ ( ) 5 - 1
ة -أركش أًْٛخ كم يًب ٚه ٙف ٙػًهٛخ اَقجبع انؼؼهخ انٓٛكهٛخ:
 -1انشجكخ اإلَذٔثالصيٛخ انًهغبء.
 -2األَٛججبد انًغزؼشػخ.
 -3انغغٕس انؼشػٛخ.
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