بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة االردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم لواء قصبة اربد
مدرسة شفيق ارشيدات الثانوية للبنين
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول  36 ( :عالمة ) :
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الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني  36 ( :عالمة) :
أ) اذكر المصطلح المناسب لكل من العبارات التالية :
1
2
3
4
5

د
مدة االمتحان 00 :
المبحث  :العلوم الحياتية
اجابة االمتحان التجريبي
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( 10عالمات )

 طفرة صامتة الجهاز العصبً الذاتً الهرمونات البالزمٌد -الرفض المناعً

ب)
RRTt , rrtt - 1
 - 2طوٌل ارجوانً
RrTt , Rrtt - 3
ج)
 -1حدوث طفرة جٌنٌة على زوج الكروموسومً الجنسً X
 -2وذلك الن قنوات اٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً تفتح مسببة دخول كمٌات كبٌرة من
اٌونات الصودٌم للداخل.
 -3بسبب حدوث تداخل بٌن األطوال الموجٌة للضوء وعند امتصاصها ٌتم رؤٌة جمٌع األلوان.
 - 4الن اللولب ٌمنع انزراع الكبسولة البالستولٌة فً الرحم
 - 5وذلك بسب حدوث خلل فً التوازن الكهربائً عند خروج اٌونات الكربونات الهٌدروجٌنٌة من خالٌا الدم
 - 6وذلك بسبب حدوث طفرة كروموسومٌة تركٌبة من نوع تكرار
د)
 – 3 -1أنبوب ملتوي قرٌب  – 6 ،التواء هنلً
 -2رقم  1محفظة بومان
 -4 ( 5+ 4 -3انبوب ملتوي بعٌد  -5 ،قناة جامعة)
 -4حدوث االفراز االنبوبً عن طرٌق التخلص من أٌونات الهٌدروجٌن خارج الجسم وامتصاص اٌونات الكربونات
الهٌدروجٌنٌة

6

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث  26 ( :عالمة) :
أ)
 -1السائل الرهلً ( السلً)
 -2متالزمة داون
 - 3قدرات عقلٌة محدودة – مالمح الوجه تختلف عن االنسان الطبٌعً – انثناء للجفن العلوي – قامة
قصٌرة وامتالئها – مشكلة فً القلب
 - 4وجود كروموسوم اضافً على زوج الكروموسومات رقم  21نتٌجة خلل فً اثناء االنقسام المنصف
المرحلة االولى او الثانٌة.
ب)
ٌ -1زداد انتاج هرمون النمو فً األسماك نتٌجة وجود جٌن اضافً لهرمون النمو وبتالً زٌادة حجم االسماك
ٌ -2قوم البالزمٌد بنقل جٌن الصفة المرغوبة الى الخالٌا النباتٌة المراد تعدٌلها
 -3أ -تثبٌط جٌن مسبب للمرض ب -ادخال جٌن مرغوب عن طرٌق نواقل الجٌنات
ج)
-1
AATAG
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GTATT
ٌ -2قوم بربط سلسلتً الـ DNAالناتجة لتصبح سلسلة واحدة.
ٌ -3دل على ساللة البكترٌا التً تم استخالص منها انزٌم القطع المحددة
د)
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 20 . ٣وحدة خرٌطة جٌنٌة
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع  23 ( :عالمة) :
أ)
 -1ألٌالت فصائل الدم  3انواع ومرض نزٌف نوعٌن
 -2الخالٌا الدبقٌة أصغر حجما والعصبونات أكبر حجما
 -3الخلٌة المنوٌة األولٌة ثنائٌة المجموعة والثانوٌة احادٌة المجموعة
 -4لصقات منع الحمل  7اٌام والكبسوالت الصغٌرة تزرع تحت الجلد  5سنوات
 -5االستجابة الخلوٌة خالٌا  Tواالستجابة السائلة خالٌا B
 -6الخالٌا الدعامٌة تسند الخالٌا الشمٌة والخالٌا القاعدٌة تجدد الخالٌا الشمٌة.

ب)
G

g g

X X SS
, X YDD - 1
 XgYDS - 2ابٌض منقارها مدبب
 - 3صفر
ج )  -1يحدث اندفاع اليونات الصوديوم الى داخل الخلية البيضية الثانوية
 -2ازالة استقطاب
 -3تفتح قنوات الكالسيوم ودخول ايونات الكالسيوم
د)
 – 1 . ١الجسم األصفر  - 2 ،اإلباضة
 . ٢زٌادة سمك بطانة الرحم وزٌادة األوعٌة الدموٌة التً بداخلها
 .٣افراز كمٌات كبٌرة من هرمون البروجسترون وكمٌة قلٌلة من هرومن استروجٌن
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس  29 ( :عالمة) :
أ)
 -1قنوات التٌة.
 -1 -2قنوات شبه الدائرٌة  – 2 ،الدهلٌز  -3 ،قوقعة
ٌ -3حتوي على المستقبل الصوتً ( عضو كورتً)
 -2نافذة دائرٌة
 -1 -4نافذة بٌضوٌة
ب)
 - 2 -1أٌونات الكالسٌوم  – 3رؤوس المٌوسٌن
 -2تكرار فك واعادة االرتباط لرؤوس المٌوسٌن حتى حدوث االنقباض المطلوب وتحتاج هذه العملٌة الى طاقة
 -3تعمل على نقل جهد الفعل من النهاٌات العصبٌة الى مخازن أٌونات الكالسٌوم
ٌ -4دل على دقة الحركة للعضلة
ج)
 -1الشرٌان الرئوي
 -2تتكون من خالٌا طالئٌة ذات جدر رقٌقة محاط بكمٌات كبٌرة من الدم لتسهل تبادل الغازات مع الشعٌرات الدموٌة
المحٌطة بها
 -3األكسجٌن مركب أكسٌهٌموغلوبٌن وثانً اكسٌد الكربون مركب كاربامٌنوهٌموغلوبٌن
 -4أ -انخفاض الضغط الجزئً لألكسجٌن ب -انخفاض الرقم الهٌدروجٌنً ( الحموضة ) ج -ارتفاع حرارة النسٌج
د)
 -1الخالٌا  Tالقاتلة – الخالٌا B
 -2االنترفٌرونات – البروتٌنات المتممة
 -1 -3تنتج مواد تقتل الخالٌا البكتٌرٌا المسببة للمرض  -2تنتج مواد تغٌر درجة الحموضة لجعلة غٌر مناسب
 -3االستفادة من الغذاء المتوفر لمنع البكتٌرٌا الضارة من الحصول على الغذاء.
لنمو البكتٌرٌا الضارة

