
 

 

 6102االجابات النموذجية للعلوم الحياتية المستوى الثالث لشتوية عام 

 الفرع أ السؤال االول:

 :العالج الجٌنً

كنلوجيا حديثة وواعدة هي عملية نقل الجين السليم أو جزء منه إلى داخل الخلية المريضة ليحل محل الجين المسبب للمرض ما أو جزء منه، يعتبر العالج الجيني ت

 طبيقه على الخاليا الجسمية والجنسية.ويمكن ت

يزداد تركيزه  عند تعريض أحد جانبي الساق يتجه الهرمون إلى الجانب المظلم. الهرمون المؤثر هو األكسين. ويعني نمو الساق النباتية نحو الضوء.:االنتحاء الضوًئ

 انحناء القمة نحو الضوء.تنمو الساق الجديدة أكثر من الجانب المعرض للضوء مسبباً  في تلك الخاليا.

 تنقسم الخلٌة االندوسبٌرم لتنتج النسٌج االندوسبٌرم الذي ٌخزن المواد الغذائٌة الًت ٌستهلكها الجنٌن ))ذوات الفلقة الواحدة((.:    نسٌج االندوسبٌرم

ً الفلقات((. ً ذوات الفلقتٌن ال ٌوجد فٌها نسٌج االندوسبٌرم ألنه ٌخزن ف  ))لكن ف

ً متش.: الضاغط نظرٌة التدفق  تنص النظرٌة على األمور التالٌة: وضعها العالِم األلمان

ـ آلٌة النقل النشط وباستخدام  ً اللحاء ب  . ATPٌحمل السكروز من أماكن تصنٌعه إلى الصفٌحة الغربالٌة ف

 دخول السكروز إلى داخل األنابٌب ٌإدي إلى رفع الضغط األزموزي داخلها.

 بالماء من اللحاء ٌدخل الماء من الخشب إلى اللحاء نتٌجة للضغط األزموزي العالً. نتٌجة لقرب الخشب المحمل

ً لٌتوزع السكروز بكافة االتجاهات. ً األنبوب الغربال  ٌتولد الضغط ف

  ٌنتقل السكروز إلى مواقع التخزٌن أو االستهالك بآلٌة النقل النشط.

 لسكروز، ٌرجع الماء إلى الخشب مرة ثانٌة )أي ٌنتقل من اللحاء إلى الخشب من جدٌد(.أخٌراً، وبعد أن ٌنخفض الضغط األزموزي نتٌجة لنقل ا

 النظرٌة الكٌمٌائٌة المجسمة :

 .النوع المتطاٌرة من الرائحة جزٌئات تكون ان ٌجب 1-

 .الشمٌة الخالٌا اهداب على ةالموجود المستقبالت البروتٌنٌة شكل مع شكلها ٌتناسب ان 2-

 .المخاط فً الروائح جزٌئات تذوب 3-

 .البروتٌنٌة مستقبالت مع ترتبط 4-

 .التفاعالت من سلسله احداث 5-

 . فعل جهد بنشوء تنتهى 6-

 .الروائح لتمٌز الدماغ المتخصصة فً مراكز الى الشمً العصب عبر ٌنتقل -7

 الفرع ب :

 الخطوات ما بعد التقاط الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة : -1

 االخصاب من ساعة 65 الى  55 بعد. لتخصب الزوج من المنوٌة الحٌوانات لها ٌضاف، 7,5  فٌه الحموضة درجة غذائً طالوس فً الجسم خارج توضع

 للحمل المراءة تهٌىء.الحمل حدوث لضمان اجنة 4 الى 3 نقل ٌتم عادتا.المهبل طرٌق عن الرحم الى خالٌا تنتقل .خلٌة 16 الى  8 الجنٌن خالٌا عدد ٌصبح

 .بروجستٌرون رمونبه حقنها عبر

 .ٌوما لتطبٌق الطرٌقة 35الى  28تكون الدورة عندهن منتظمة كل ،متى ؟ عندما(الدورة الشهرٌة من 17 و 11 الٌومٌن بٌن الجماع عدم*)  النصٌحة   -2

 الفرع ج 

 . 1/2%  او 55حتمال هو اال -RG<Rg<rG<rg    (3الجامٌتات للطراز المجهول   )  -rrgg X  RrGg     2الطرز الجٌنٌة لالبوٌن    -1

: ً  السإال الثان

 الفرع أ

ً جدار الشراٌٌن الواردةالخالٌا  ان عملٌة زٌادة ضغط الدم و حجمه ٌترتب علٌها عدم افراز هرمون الرنٌن من  -1 ً سٌتم عدم تكون  متخصصة ف و بالتال

ً  عدم تكون لو با انجٌوتنسٌوجن ن وعدم التحول الى   1 انجٌوستٌن تال ً ال  2انجٌوسٌت ٌصل الى قشره الغدة وال.الوارد الشرٌن تضٌق و بالتال

 .ال ٌتكون  هرمون الدستٌرون  واخٌرا   الكظرٌة

 وبالتاًل ال ٌحدث االخصاب ( الخلٌتان الذكرٌتان إلى داخل الكٌس الجنٌنً الذي ٌعمل على نقل غٌاب  الخلٌة االنبوبٌة  ) ال ٌتكون انبوبة  -2

 من البذرة ( إلى نبات تحولال ٌ الغذاء المخزون لنمو الجنٌن وال ٌتم هضم توقف تكوٌن الفا امٌلٌز )  -3

ً من  اٌونات الكالسٌوم  ال ٌتم  -4  الحوٌصالت تلك انفجار بذلك ٌسبب وال  التشابكً ما قبل الزر غشاء و الحوٌصالت بٌن التحامخلو منطقة التشابك العصب

ً ( التشابكً الشق الى العصبٌه النواقل من تحرر محتوٌاتها الو ً عدم نقل السٌل العصب  وبتال

ً الدم -5 ً تإدي الى انخفاض مستوى هرمون بروجستٌرون ف   .اضمحالل الجسم االصفر والت

 الفرع ب 

 طضغ ضبط-4 .الهٌدروجٌنً الرقم ثبات-3 .الجسم فً االمالح تركٌز على المحافظة-2 .النتروجٌنٌة الفضالت من التخلص 1وظائف الكلٌة عند االنسان ) -1

 (.الدم



 

 

 اتحاد ناتج).*الهٌدروجٌن كاربونات اٌونات HCO3 مركب%،  75 الهٌموغلوبٌن مع متحد%، 23 البالزما فً ذائب%7)     االرتباط حٌث من -2

 (.الكاربامٌنوهٌموغلوبٌن ٌنتج co2 غاز مع الهٌموغلوبٌن

 الفرع ج 

 الغرٌب الضد لمولد المضادة االجسام من نفسه نوع من كبٌرة اعداد جمٌعها الساللة خالٌا جتنت(البالزمٌة   Bالخلٌة   2رقم   -2المساعدة النشطة ، Tالخلٌة -1

 مسبب على تتعرف فانها فبذلك سطوحها على المضادة االجسام لوجود اخرى مرة الجسم الى المرض مسبب دخول عند تستجٌب الذاكرة تقوم) Bالخلٌة   3رقم 

ً االنقسام و التماٌز .ٌةثان مرة للجسم تعرضها عند بسرعة المرض  (،العملٌة س ه

 السإال الثالث:

 الفرع االلف   فسر :

ً النبات ٌتكون من  عامود من الماء-* ً التماسك والتالصق. )تعرف قوة التماسك بؤنها **التماسك بٌن جزئٌات الماء بسبب الروابط الهدروجٌنٌة**(  ف قوت

 جدران الخشب وجزئٌات الماء بسبب اختالف الشحنات(.)تعرف قوة التالصق: بؤنها القوة المتولدة بٌن 

ً  وهو -* ً من غٌر الممكن الٌة مرٌضة بمتالزمة تٌرنر )وهو مرض  Xالن االنثى المصابة  بهذا المرض تتمٌز بعدم احتوائها على الكروموسوم الثان ،وبالتال

 ً ً المرض المحمولة على الكروموسومٌن الجنسٌن من نوع  ( انXمرتبط بالجنس أي مرتبط مع الكروموسوم الجنس (  Xٌظهر تاثٌره اال من خالل )وجود جٌن

ً ال ٌمكن ان ٌظهر تاثٌر  االبصار السلٌم او المصابة بعمى االلوان  عند االنثى المصابة بمتالزمة تٌرنر .  وبالتال

ً جهة واحدة  من الكبسولة -*  .اعضاءالجنٌن منها ٌتكون والتً داخلٌة ةخلوٌ كتلة لتكون البالستولٌةتجمع  ف

ً  ) تعطً النتائج بوقت قصٌر.،(8، 15ائها بٌن األسبوعٌن )ممكن إجر-*  (.تعطً نتائج أدق وأبطؤ.14، 16ممكن إجرائها بٌن األسبوعٌن )بٌنما السائل الرهل

 الفرع ب 

 صفر )الٌوجد ابٌض الرٌش( -3(    AaBB,AaBW,aaBB,aaBWتجة   ) الطرز الجٌنٌة  لالفراد النا-aaBB     ،AaBW     .2الطرز الجٌنٌة   -1

 الفرع ج

 اكبر قٌمة للعبور  . FEHM         3-FMالترتٌب هو    -2خمسة وحدات خرٌطة جٌنٌة ، -1

 لجنة التصحٌح.%   وهنا من الممكن ان ٌكون السإال فٌه خطؤ وبانتظار  13% ولٌس   7ٌجب ان تكون   HEمالحظة ان قٌمة  االنفصال عن 

ً ترتٌب الجٌنات بمعنى ان تاخذ العدد مثل ً السإال مالحظة لوحظ ان بعض الحلول الغٌر صحٌحٌة علمٌا تعتمد على اساس عدم اكتمال التدرج الصحٌح ف ما ذكر ف

ً ستكون اكبر قٌمة للعبور بٌن من دون التقٌد بالبدء من الرقم االعلى الى الرقم االدنى ولذلك فان اجابة هذا الفرع متروكة الى قناعة اللجنة التصحٌ حٌة .وبالتال

ً سٌكون الترتٌب المعتمد  هو   M Eالجٌنٌن   بدٌال عن االجابة اعاله . EFHMو بالتال

 السإال الرابع :

 قارن بٌن 

ً الجٌنوم البشريهدف مشروع الجٌنٌوم  ) -1 - أ  ( تحدٌد تسلسل القواعد النتروجٌنٌة بالكامل لكل كروموسوم ف

ً مسرح الجرٌمة. -هدف البصمة للدنا  )  DNAوتٌدات على شرٌط تشخٌص هوٌات الناس بدقة كبٌرة؛ ألن تسلسل النٌوكلٌ-لتحدٌد نسب الطفل. -لمعرفة المتهم ف

  )لكل إنسان ال ٌتكرر عند اإلنسان اآلخر ما عدا التوائم.

2- 

 العضلة ٌربط االوتار الذى مع لٌتحد العضالت عند النهاٌات للحزم الضام النسٌج ٌلتقى.عضلٌة اسطوانٌة خالٌا من المتوازٌة من الحزم نسٌج هًالٌاف العضلٌة 

 .االنوٌة على ٌحتوى.بالعظم

 .اكتٌن و مٌوسٌن  :نوعٌن على تكون و .بالزمً واحد بغشاء االنوٌة مع تحاط وحزم  عن عبارة هً:العضلٌه تاللٌفا 

 للنسٌج الحرارة و الحساسٌة من حاالت تحدث *المتممة البروتٌنات تنشط.االمراض ومسببات الغرٌبة المواد لدخول الموضعٌة كاستجابة تفرزة)الصارٌ الخالٌا -3

 ا البٌضاء القاعدٌة .( الخالٌالمصاب

 ، الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة ٌحفزها الحٌوان المنوي على االنقسام .))شهر فترة خالل+ االنثوٌة الهرمونات الواحدة ))بوجود االولٌة البٌضٌة الخلٌة-4

 .  35، انعكاس االستقطاب   + 75-االستقطاب -5

 *الفرع باء:

 النفاذٌة/الخلٌة. الخارج الى البالزمى الغشاء من تنفذ ال الحجم الكبٌرة البروتٌنات : )الخلٌة داخل السالبة الحالة على ظةللمحاف اي (الراحة لجهد المكونة العوامل-1

 . الخلٌة داخل نحو الكلور و الصودٌوم لالٌونات اعاله الغشاء نفاذ /قلة .خارج الخلٌة نحو البوتاسٌوم الٌونات البالزمً للغشاء العالٌه

ً( الى الداخل على  K اٌونات2 ضخ ٌقابلها, الخارج الى NA  اٌونات  NA-K ( 3مضخه /ضخ  .التوال

 الدراك الدماغ الى العصبٌه ولٌنتقل االلٌاف عبر فعل جهد ٌنشاء.االتجاه بنفس الهالمٌة بذلك المادة محركا اللمفً السائل ٌتحرك. دوران حركة الراس تحرٌك  -2

 .اتجاهه و الراس حركة لمعرفه3 ال اللٌةاله القنوات المعلومات القادمةمن

 ، .االدرٌنالٌن هرمون الكظرٌة وافراز الغدد ومثالها العصبً الجهاز-3

 .الجاردرقٌة هرمون افراز الً ٌإدي الدم فً ca ال اٌونات من العالً التركٌز ومثالها وجود الدم فً الكٌمٌائٌة التغٌرات*

 .الكظرٌة الغده لقشره الكورتٌزول افراز تنشٌط على لٌعمل الكظرٌة للغده االمامٌة المنشط النخامٌة الغده قبل من رمونافراز اله ومثالها اخرى بهرمونات التؤثر

 



 

 

 من تتسرب التً الحمراء الدم كرٌات تحلل الى تإدي والتً+ Rh االول الطفل والدة بعد Rh للضد المولدة المضادة االجسام من حقنة االم باعطاء تعالج الفرع جٌم :

ً دم االم,الوالدة اثناء الجنٌن الى االم دم  .لذلك ال تتكون اجسام مضادة ف

 

 السإال الخامس:

 الفرع االلف:

 .نهارٌه رإٌتها,صبغة الفوتوسبٌن على تحوي,عالٌة باللوان استجابه الضوء,للضوء حساسٌه اقل:المخارٌط-1

 ح من األسطوانة الوعائٌة إلى القشرة(.شرٌط كاسبري )حٌث ٌمنع شرٌط كاسبري رجوع الماء واألمال -2

 ة .القطعة العضلٌة  حٌث وجود خٌوط المٌوسٌن و االكتٌن  مع بعضهما  و بوجود الجسور العرضٌة واٌونات الكالسٌوم  و  الشبكة االندوبالزمٌ-3

 موٌة .ٌا طالئٌة (اي رقة جدران االوعٌة الدالورٌدٌة و الشرٌانٌة وتتكون من طبقة من خال(الشعٌرات-4

 الفرع ب

ً الثمار لتتكون ثمار بطٌئة التلف.زرع النبات وتنمٌته.ترك الثمار على -1 األغصان إلظهار الصفة تعدٌل الجٌن واستنساخه داخل  العانل المناسب إلعادة زراعته ف

  المرغوب بها.

 ٌنتج كلٌنفلتر  5ٌنتج تٌرنر ، رقم   4ٌنتج ثالثٌة الكروموسومات ، رقم 3، رقم    1،  رقم    2رقم  -3

 الفرع جٌم :

ً ب ، لمتساوي االنقسام ا ً  ، أ الدور االستوائ ً ال دور االنفصال ً ،كبٌرة الحجم النها رباعٌة المجموعة -انفصال الكروموسومات ف الدور االنفصال

 ،كبٌرة الحجم ذات مجموعة كروموسومٌة مضاعفة .   4Nالكروموسومٌة 
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