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 شتوي 7102 االجابة النموذجية المتحان العلوم الحياتية التجريبي

 

 :السؤال االول 

مملاو تاتم  البكتيريما ُتنةت   :آلية  ملهاةا  .سمح  الجلمو لالاةمال اليةممية : تعيش في اجزاء مختلفة من الجسم  ملم   نافعههي بكتيريا  -0
المملاو اليااليممة  او تسةةتنف . ممن ورجممة ضملةمة اللسممح لجعلمال ميممر مالم  لعمميش البكتيريما الةممارل  مملاو تييممر او تفةة  . الةمارل مبارممرل 

 .المتلافرل ماةعة بالك ضصل  البكتيريا الةارل على مااليا مما قو يسبب ملتيا 

عةو تكلين الجاميتات فمي الةماء عمليمة االةاسما   يةفص  اليا ك  صفة لرالية ليتلزعان بصلرل مستالة عن اليات الصفات االخرى: قاةلن التلزيع الضر  -2
 .المةصف 

بمماجراء الكليممر عةممو الرممخم المسمتاب  ليممت  معرفتممال لالتضاممع مةممال ( مممن المتبممر  ) ضممولت تلافممع للعةممل ال المو  المةاممل   مةة  لهمل  -3
 .عيا من الفضلم لك  من المستاب  لالمتبر  للتأكو من اةيما متلافاان مةاعيا ال مير متلافاان مةا

فيمما يسممى خهية   61كتلمة مكلةمة ممن  مبةا   مةن ثةث  ايةا خما  الجةمين صمب  ي لن الل احل االولة  لهحلةل ومنة ها هي ل حه  -4
 .لحاط  باللنطق  الشفاف لتكلن التلتة . ل حه  التوت  

 C,B 89% -وح   خ يط   ج 66 -ب   A,D,C,Bأ  :السؤال الثاني 

يعةو  العبةبون الة  ل حهة   -2 .انة ي   ينةينالملجملول فمي جموران الرمريين الملارو  ثيةا رة ب اليبيبية الختفمرز  -6( أ :السؤال الثال  
ايونةات بةو يو  لهخةا ج وايةوني  3البوتاسةيو  بضة   –لضةخ  ايونةات البةو يو  لالمك بتةرميح ( لهي فولت  07-تق يبا ) ال اح  

 .  واخ  العصبلن +Kلايلةات البلتاسيل   خارج العصبلن +Naلتتركز ايلةات الصلويل  بوتاسيو  له اخل 

 تجةبا الةجاب افراو يعاةلن اي اختاالت لرالية .يمكن المسترار اللرالي من تلقع اضتماالت لالول احفا  مصابين باختاالت لرالية  -3

علممى فتضممة تامملو المممى  لالممك  الن الجمموار االمممامي لمماان اللسمممحى يضتمملي -2. عةممو لجمملو ةممعف الضيلاةممات المةليممة الرمممويو  -6( ب
لهمممي قةممال تصمم  االان اللسممحى بممالجزء العلممملي مممن البلعممل  لتسمماه  فممي تسمممالي ةمميح اليمملاء واخمم  االان اللسمممحى  رنةةا  اسةةتاييو 

 .بةيح اليلاء الجلي 

استخوا  هاه الفيرلسات ال سيما لتعويليا جيةيا يت  ( خايا االةسان ال خايا ةباتية ال خايا بكتيريا )توخ  هاه الةلاق  الى الخايا اليوف  -3
المرملبة مكاةال ( كبيرل الضج  )  DNAالفيرلس لتةاف قحعة  DNAلالك باحع جزء من ,  نقهاا يبي   الحج المراو  DNAضين تكلن قحع 

 . DNAباالستعاةة باةزيمات الاحع المضوو لاةزي  ربح 

بصيات الرعر , البل  , اللعاب , السال  المةلي , الو  : للال المختلفة مل  من اةسجة الجس  لسلا DNAتستخلم عيةة  -1( أ: السؤا  الرابع 
 .لاالةسجة الحالية , العةات , العظا  , االسةان , الجلو , 

االباء ال بعيةات حال  الج ائ  تاارن ةتالج العيةات المفضلصة بعيةات المرتبال فيي  للتلص  الى الجةال في  -3. الفص  الكيربالي اليامي  -2
   .اثبات النسب للفص  في قةايا 

 .لتمايزها  Bيعم  على تكلين جميع خايا الو  بما في الك الخايا الليمفية لةةج خايا  -2. لتمايزها  Tتساه  في ةةج الخايا الليمفيال من ةل   -1( ب



اضتلاليا على اةزيمات تضل  االجسا   بسببضاجزا يمةع لصل  مسببات االمراض الى واخ  الجس  , والهعاب  -2ال لوع  -6( ج
 الاي يية  الكلير من مسببات االمراض الملجلول في الحعا حلض الاي  ويهو يك في اللع    -3. اليريبة 

فتةتج جاميتات مير حبيعية تضتلي على كرلملسلمات  -3متازمة كايةفلتر  -2فيةي  كيتلةيلريا ( خل )مرض  -1( أ: السؤا  الخامس 
 . n-1او ارل لنه  n+1يث  لن الع   الطبيعي م  ها ا

يتسبب الك بلقف عم  الجين المسبب للمرض لبالتالي الضصل  على خلية تؤوي لظالفيا  -5. الضصل  على ةبات يضم  الصفة المرملبة  -4
 ( .العاج الجيةي ) بصلرل صضيضة 

فممممان اةزيمممممات  اذا ُلقحةةةةت بحيةةةةوان لنةةةةو  -2.  كرلملسمممملمات 9, كرلملسمممملمات  9, كرلملسمممملمات  9, كرلملسممممل   11 -1( ب
واحةة   : للضيملان المةمملي تزضفمز الخليممة البيةمية اللاةليمة الممى اكمما  المرضلمة اللاةيممة ممن االةاسمما  المةصمف الةتماج خليتممين  الجسة  القلةةي

  يبي   تسل  البويض  الناضج  واخ ى بغي   تسل  الجس  القطبي الثاني

مع الماء الملجلو واخ  ( الكلي المةال   CO2من % 07يمل  ما ةسبتال ) لاةي اكسيو الكربلن يتضو الجزء االكبر من  -1( ج
 : لفع المعاولة التاليال  H2CO3مكلةا ضمض الكربلةيك بلسام   ان ي  ي بونيك اناي  ي  خايا الو  الضمراء 

 

ةات الييورلجيةية سالبة الرضةال لايلةات الييورلجين يتفكك ضمض الكربلةيك بسرعة واخ  خايا الو  الضمراء الى ايلةات الكربل  -2
H+ . 

 .االنتشا  تياور ايلةات الكربلةات الييورلجيةية خايا الو  الضمراء الى بازما الو  بلساحة  -3

 ن التوايؤوي خرلج ايلةات الكربلةات الييورلجيةية السالبة من خايا الو  الضمراء الى بازما الو  الى ضولت خل  في  -4
 .على جاةبي ك  مراء بازمي لك  خلية و  ضمراء اليا بائي 

الملجلو بكميات كبيرل في بازما الو  الى واخ  خايا الو  الضمراء  -CLيةتا  ايلن الكللر السالب الما   التوا ن اليا بائي  -5
 ا اح  ايونات اليهو لتسمى هاه العملية 

 :للحيط  بالحويبثت الاوائي  ينعي  لا سبق من  وبول ال   ال  الشعي ات ال لوي  ا -1

HCO3تةترر ايلةات الكربلةات الييورلجيةية ( 1
 .في خايا الو  الضمراء  -

 .ترتبح بايلةات الييورلجين مكلةة ضمض الكربلةيك الاي سرعان ما يتفكك الى ماء للاةي اكسيو الكربلن ( 2

ليغا   الجس  لع هواء يا الو  الضمراء الى بازما الو  لمةيا الى الضليصات اليلالية يةتا  بعوها لاةي اكسيو الكربلن من خا( 3
 .ال في  

 .في سال  الليمف الملجلو في قةلات الالقعة اللات لوجات ضغط تسبب هاه االهتزازات  -6(  



يممما الرمممعرية المسمممتارل علمممى هممماه يسمممبب المممك المممى اهتمممزاز مةحامممة مضممموول فمممي اليرممماء الااعممموي بضسمممب تمممروو الصممملت فتتضمممرك الخا -2
 جا  فعلالمةحاة ليؤوي الك الى تضريك االهواب المامسة لليراء السافي للةييا مسببة تكلن 

بعممممو ان تزضممموت الملجممممات الصممملتية االلممممر .يةتاممم  جيمممو الفعمممم  عبمممر العصممممب السممممعي المممى مراكممممز السممممع فممممي الممموما  الوراك الصممملت  -3
فلمملال لجمملو الةافممال الوالريممة , المممرن غشةةاء النافةةذ  ال ائ يةة  و فممي السممال  الليمفممي بمماهتزاز المحلمملب يجممري الممتخلم مممن الةمميح الزالمم

 لمراليا المرن لتسببت ملجات الةيح الةاتجة من الصلت باةفجار الالقعة
علام  يعتبر الك اضو  -2. ان ضوت عليال خل  ةاتج من الحفرات الجيةية يةتج مرض التليف الكيسي  -1( أ: السؤا  الساوس 

 ( .السلي ) فضم السال  الرهلي  -3. تضرر االكسجين من جزئ الييململلبين 

 XRXrii: الفتال    XrYIAIB: الرج   -1( ب 

   XRi,Xri: الفتال       XrIA,XrIB,YIA,YIB: الرج   -2

3- 1/2  4- 1/1 . 

للةلاقم  الكيمياليمة تلجمو فمي مرماء العصمبلن بعمو  يرتبح الةاق  العصبي بمستابات خاصمة ملجملول علمى قةملات ايلةمات ضساسمة -1( ج
يمؤوي المك المى ضمولت ازالمة االسمتاحاب   .المى اليرماء بعمو الترمابكي ( ملم  ايلةمات الصملويل ) الترابكي مسببة وخمل  ايلةمات ملجبمة 

 .لاةتاا  جيو الفع  في هاا اليراء 

يضتممماج  .اليةةة  والفةة  الممى ضممماالت الحمملارئ التممي تعممرف باسمم   عةممو التعممرض للخحممر ال الةمميلح الةفسمممية ال البيليممة ليضفممز الجسمم  -2
 عملال لاورا كبيرا من الحاقة

يةترممر جيممو الفعمم  علممى حممل  مرمماء  .يصمم  السمميا  العصممبي مممن عصممبلن ضركممي الممى الليممف العةمملي ليسممبب بةرمملء جيممو فعمم   -3
اء البازمممي تاممع علممى حرفممي خيمملح الميلسممين لهممي اةيممماوات مرممالية عرةممية فممي اليرممباالنيبيبةةات اللستع ضةة  الليممف العةمملي مممارا 

 . 2Ca+تخ ن ايونات اليالسيو  تمتو بين اللييفات العةلية لتكلن مضاحة بالربكة االةولبازمية الملساء التي 

على البرلتين  ي فث يط أ تغعةو بةاء البرلتين نفسه تيير كلولن الى كلولن اخر يزترج  الى الضمض االميةي لالك عةو  -1( أ: السؤا  السابع 
ن ع اليني ج ي  يختهفتيير كلولن الى كلولن اخر يزترج  الى ضمض  لالك عةو-2 .الطف   البالت  الةاتج لتسمى الحفرل في هاه الضالة 
 الضمض االميةي للكلولن االصلي 

الةيا تسبب خحأ في التعبير  لخطئ  التعبي الطف   الحفرل التي تسبب االصابة بمرض االةيميا المةجلية لالتي تسمى : ملا  على هاا التيير 
   .الجيةي 

 ATCAGG      CCAATG  -1( ب

TAGTCC      GGTTAC             

ليكلن التضا  هاه الساس   ناايات غي  ل ج الاي يةتج عن استخامال تكلن  DNAمن اةزيمات الاحع المضوو لساس  الن هذا االنزيم , ال   -7
 .ذ  يجعل استخ الاا في لجال تينولوجيا الجينات لح و ا ال, بساس  اخرى صعبا 

 ( .م   ح و  حلل .) اذا ل  يح   اخباب لهخهي  البيضي  الثانوي : طو  ت فق الطل  يؤدي ذلك الى حدوث طور هو ( ج



 .ايا  من بواية ولرل الرض   0-5يستمر هاا الحلر مول تترالح عاول بين  

 .الى اةخفاض ةسبة هرملةي استرلجين لبرلجسترلن بالو م   ح و  حلل عةو  يؤوي اةمضا  الجس  االصفر  -1

 .يضوت اةحراب في بحاةة الرض  الواخلية يؤوي الى ملتيا توريجيا لالى اةاباض االلعية الوملية الضلزلةية -2

 .تا  كمية الو  اللاصلة الى بحاةة الرض  ليضتان فييا الو   -3

 .على صلرل قحع ليتبع الك ةزف ( الواخلية) لظيفية تةفص  مةاحع من الحباة ال -4

 .فيح   طل  تااف اليوو مضتلياتيا من المخاح لاالةزيمات وافعة البحاةة الى الخارج  -5

 .المخورات الميولة , المخورات الميللسة , المخورات المةبية ( و

 .امية االمامية الةخ( ب)عصبلةات افرازية في تضت المياو ( أ)  -1( أ: السؤا  اللامن 

فمي افمرازات اليرملةمات ( لنطقة  بةغي   فةي الة لا ) تحةت اللاةا  تمتضك   -3 .هرملن الةمل لاليرملةات المةرحة لليوو التةاسلية  -2
تةظممي  بعمممض  ل مبارمممرل االةرممحة لاللظمممالف المختلفممة التمممي تممرتبح باالعةممماء الاراويممة لالجيممماز العصممبي المممااتي رتممةظ  بصممملرل ميمم ل.

 .ورجة الضرارل لالرعلر بالجل  : في الجس  مل   العلام 

 117من الكتاب المورسي صفضة ( جلاب مبارر) -3ضمض الكربلةيك  -2كارباميةلهيململلبين  -1( ب

اف ا  يليةات لةن الا لةون اللحفة  الة  افة ا  ه لونةات مول تضت المياو الى ه لون است وجين في ال   يزضفز ارتفا  مستلى  -1( ج
في يةة  ُسةةلك الطبقةة  ( لظيفممة اسممترلجين ) فممي افممراز هرممملن اسممترلجين   يةةا  لفممي حمملر االفممراز  تضمموت  . GnRHناسةةهي  الغةة   الت

ليعمم  عةمو  .تلاية ا السةتقبال الجنةين وان  امةه فةي حالة  حة و  الحلةل ال اخهي  لبطان  ال ح  بلا تحويةه لةن اومية   لوية  وغة   
 .لالك لمةع االفراح في تضفيز المبيةين لةةج اكلر من ضلصلة  FSHمةرح للضلصلة ارتفا  مستلاه على تلبيح افراز هرملن ال

افةة ا  يليةات لةةن الا لةون اللحفةة  الة  افةة ا  ه لونةةات مممول تضمت الميماو المى ه لةةون اسةت وجين فةةي الة   يزضفمز ارتفما  مسمتلى  -2
لةن الغة   النخاليةة   Female LHالبةف  االنثةو   يةا   افة ا  الا لةون اللنشةط لهجسة  اهماا يمؤوي المى .  GnRHالغة   التناسةهي  

 حوبه  غ افالاي يعم  على اتما  ةةج الضلصلة فتسمى عةولا 

 :السؤا  التاسع 

 .و  -17أ  -9أ  -1ب  -0و  -6أ  -5ج  -4ج  -3أ  -2ج  -1

 ك  التلفيع لك  

 استاا راوي الفلارس

 

 


