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 هوكي الؼْى              هوكي الجشبه                   هوكي ارؾبك الشوم

 الْؽلح األّلٔ : الْهاصخ

 ّهاصخ الظلبدّ   : اللظل األ

 ث٘ي الووظْك ثكل هوب ٗلٖ : :  السؤال ألاول 

  

/   هجلأ الَ٘بكح الزبهخ  /  هبًْى هٌل  األّ  )اًؼيا  الظلبد(  /   هبًْى الزْىٗغ الُؾو    هقطؾ الَاللخ /األل٘ل  / 

بلغٌٌ   /   طلبد هزأصوح الوزؼلكح /   طلخ هزؼلكح الغٌ٘بد   /   طلبد هورجطخ ث الَ٘بكح الوشزوكخ / األل٘الد

 جطخ   /   الؼجْه الغٌٖ٘ورثبلغٌٌ   /   الغٌ٘بد الو
 

 اٌٛهاصخ فٟ وً ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ : ّٔؾث١ٓ  : لسؤال الثانيا

 رفبٚد طفخ ٌْٛ اٌجشوح ػٕل اٌجشو. .1

 (.ABهعً فظ١ٍخ كِٗ ) .2

 إٌجبد.ٚعٛك أى٘به ؽّواء ٚ اى٘به ث١ؼبء ٚأى٘به ٍِٛٔخ ثبألؽّو ٚاألث١غ ٌٕفٌ ٔٛع  .3

 ٚعٛك أوضو ِٓ أ١ًٌ ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٍَِٚٛٛ. .4

 .1:  3:  3: 9ثلالا ِٓ  1:  3ظٙٛه إٌَجخ  .5

 × .طفىخ رؾًّ ا١ٌالرٙب ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغَٕٟ  .6

 ٚعٛك ؽواى٠ٓ شى١١ٍٓ ِقزٍف١ٓ ٌٕفٌ اٌطواى اٌغ١ٕٟ . .7

 طفخ رزأصو ف١ٙب روعّخ اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ئٌٝ شى١ٍٗ ثَّزٜٛ اٌٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ. .8

 أوضو ِٓ أ١ٍ١ٌٓ ٌٍظفخ اٌٛهاص١خ اٌٛاؽلح ٌىٓ اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٠زؾلك ثأ١ٍ١ٌٓ ِزمبث١ٍٓ فمؾ.ٚعٛك  .9

 أعوٞ رٍم١ؼ ث١ٓ ٔجبرٟ ثبى٠الء أؽلّ٘ب لظ١و اٌَبق أهعٛأٟ األى٘به، فٕزغذ ٔجبربد : السؤال الثالث

 ٚاألػلاك اٌزب١ٌخ : .ثبٌظفبد
( t( ٚاٌمظ١و )Tألى٘به ،( ئما وبْ أ١ًٌ ؽٛي اٌَبق )ث١ؼبء ا 66أهعٛا١ٔخ األى٘به ،  65ؽ٠ٍٛخ اٌَبق ،  125)

 ( اٌّطٍٛة : r( ٚ اٌج١ؼبء )R، ٚأ١ًٌ األى٘به األهعٛا١ٔخ )

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌىً ِٓ األث٠ٛٓ. .1

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌىبفخ إٌجبربد إٌبرغخ. .2

 (.TtRRِب ئؽزّبي اٌؾظٛي ػٍٝ ٔجبد ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ ) .3

اٌٍْٛ األث١غ ٍبئل ػٍٝ أ١ًٌ اٌٍْٛ األٍٛك، ئما وبْ ٌل٠ه  هأت، أ١ًٌفٟ ثؼغ األ : السؤال الرابع

 أَ غ١و ِزّبصً األ١ٌالد؟ دبصً األ١ٌال١غ، ث١ٓ و١ف رؼوف ف١ُ ئما وبْ ِزّأهٔت أث

عوٜ رٍم١ؼ ث١ٓ موو مثبثخ فبوٙخ أٍٛك اٌٍْٛ ػبِو األعٕؾخ ٚأٔضٝ هِبك٠خ اٌٍْٛ :  السؤال الخامس

 -ك ثبٌظفبد ٚإٌَت اٌزب١ٌخ :ؽج١ؼ١خ األعٕؾخ، فٕزغذ أفوا
 % ٍٛكاء اٌٍْٛ ػبِوح األعٕؾخ  56% هِبك٠خ اٌٍْٛ ؽج١ؼ١خ األعٕؾخ :  56  

 (، اٌّطٍٛة : g( ٚاألٍٛك )G( ٚأ١ًٌ اٌٍْٛ اٌوِبكٞ )t( ٚاٌؼبِوح )Tئما وبْ أ١ًٌ األعٕؾخ اٌطج١ؼ١خ )

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد األٔضٝ ؟ .1

 فواك إٌبرغخ ؟أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌىبفخ األ .2

 ِب ٍجت ظٙٛه ٘نٖ إٌَجخ ؟ .3
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 هبهى ث٘ي كل هوب ٗلٖ :  : السؤال السادس

 وع ٔيف اٌلَ ِٓ ؽ١ش : ٌظٍغ اٌّجىو ػٕل اإلَٔبْ ٚٚهاصخ ِٚهاصخ طفخ ا -1

 .ًٔٛع اٌىوٍَِٚٛٛ اٌؾبًِ ٌأل١ٌ 

 .ػلك أ١ٌالد اٌظفخ ػٕل اٌنوو 

 ٓ ؽ١ش : ِ ABOطفخ ٌْٛ اٌجشوح فٟ اإلَٔبْ ٚفظبئً اٌلَ ؽَت ٔظبَ  -2

  اٌظفخ. أ١ٌالدػلك 

 .ظٙٛه رلهط فٟ اٌظفخ 

 فٟ ف١ٍخ اٌفوك اٌغ١َّخ. ٕبد اٌّزواوّخ ِٓ ؽ١ش ػلك األ١ٌالداأل١ٌالد اٌّزؼلكح ٚ اٌغ١ -3

 ( ريٚط اِوأح ١ٍٍّخ Aِٓهعً ١ٍٍُ ِٓ ِوع ػّٝ األٌٛاْ فظ١ٍخ كِٗ ) : السؤال السابع

(، ئما وبْ أ١ًٌ ػلَ اإلطبثخ Bخ كِٗ )( فأٔغجب موو ِظبة ثبٌّوع ٚفظABٍ١اٌّوع فظ١ٍخ كِٙب )

 ( ، اٌّطٍٛة : h( ٚاإلطبثخ )Hثبٌؼّٝ اٌٍٟٛٔ )
 . أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌٍوعً ٚاٌّوأح 

 .ِب اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد اٌّوأح 

 ( ِِٗب ئؽزّبي أْ ٠ٕغجب موو آفو ١ٍٍُ ِٓ اٌّوع ٚفظ١ٍخ كAB؟ ) 

  اٌوعًئما وبٔذ فظ١ٍخ كَ ٚاٌلح A كَ ٚاٌلٖ ؟ )ٔم١خ(، ِب فظ١ٍخ 

 ٚال٠ظٙوػٕل اٌنوٛه ٠ظٙورأص١وح ( Dأ( فٟ اؽل أٔٛاع اٌّبش١خ، أ١ًٌ ٚعٛك اٌموْٚ ) : السؤال الثامن*

ػٕل اٌنوٛه، ٚأ١ًٌ اٌشؼو  ٚال٠ظٙوػٕل اإلٔبس  ٠ظٙورأص١وح (Sػٕل اإلٔبس، ٚأ١ًٌ ػلَ ٚعٛك اٌموْٚ )

Cاألؽّو )
R

C( ٚاٌشؼو األث١غ )
W

شؼو ٍِْٛ ثبألؽّو ٚاألث١غ، األ١ٍ١ٌٓ ٠ىْٛ اٌ ( ٚػٕل اعزّبع

ثبٌَٕت ٚاٌظفبد اٌزب١ٌخ :  نوٛهاٌأعوٞ رٍم١ؼ ث١ٓ موو ثموْٚ أؽّو اٌٍْٛ ٚأضٝ، فٕزغذ األفواك 

% ثموْٚ ؽّواء 25% ثلْٚ لوْٚ ؽّواء اٌٍْٛ، 25% ثموْٚ ٍِٛٔخ ثبالؽّو ٚ األث١غ ، 25)

 -% ثلْٚ لوْٚ ٍِٛٔخ ثبألؽّو ٚاألث١غ( اٌّطٍٛة : 25اٌٍْٛ ، 
 وزت اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌىً ِٓ األث٠ٛٓ.. أ1 

 . ِب اٌطواى اٌشىٍٟ ٌألٔضٝ االَ.2 

 ٔبس اٌّزٛلؼخ. أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٚاٌشى١ٍخ ٌإل3 

 -وثغ الزبلٖ صن أعت ػي األٍئلخ الزٖ رل٘خ :وأكهً الة( 

 ( ٗش٘و الٔ أل٘ل Rئما كبى الوهي )

 ( اإلطبثخ rالوؤٗخ الطج٘ؼ٘خ، )

 : ة ثبلؼؤ اللًْٖ ، الوطلْ

 

 . أوزت اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٚاٌشىٍٟ ٌىً ِٓ األث٠ٛٓ.1

 (.3( ، اٌفوك )2( ، اٌفوك )1. ِب اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌىً ِٓ : اٌغب١ِذ )2

 (.4. ِب اٌطواى اٌشىٍٟ ٌٍفوك هلُ )3

 األب
 األم      

X
R
 I

B
 X

R
i   

 X
R
X

R
 I

A
I

B
  X

R
y I

A
I

B
 (ٕ)  

(1)  (ٗ)  (ٖ)   X
r
y I

A
i 

 

 رزق حداد



 2842626070 العلوم الحياتية رزق حداد

0 
 

ًبس لوٗش هظ٘وح الؼوف، ككبًذ عو٘غ اإلأعوٕ ريّاط ث٘ي كٗك ؽْٗل الُؼوف ّكعبعخ ث٘ؼبء ا:  السؤال التاسع

( ، ّ أل٘ل الؼوف r( ّاألث٘غ )Rخ ؽوواء الوٗش ًّظلِب ؽْٗلخ الؼوف، ئما كبى أل٘ل الوٗش االؽوو )الٌبرغ

  ( ّطلخ لْى الوٗش هورجطخ ثبلغٌٌ، الوطلْة :b( ّالطْٗل )Bالوظ٘و )

 ؟. أوزت اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌىً ِٓ األث1ٓ٠ٛ 

 ؟. أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌألفواك إٌبرغخ2 

 ؟ٌٍنوٛه لظ١وح اٌؼوفَٕجخ اٌّئ٠ٛخ . ِب ا3ٌ 

(، ئما كبى ّالل الوعل B( ريّط ئهوأح ػبكٗخ الشؼو كظ٘لخ كهِب )Aهعل أطلغ كظ٘لخ كهَ ):  السؤال العاشر

(، Z( ّالظلغ )H( ّأل٘ل الشؼو الطج٘ؼٖ )O( ّّاللح الووأح طلؼبء ّ كظ٘لخ كهِب )Bػبكٕ الشؼو ّكظ٘لخ كهَ )

 الوطلْة : 

 ٚاٌّوأح. . أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌٍوع1ً 

 . ِب اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد اٌوعً.2 

 (.AB. ِب ئؽزّبي أْ ٠ٕغجب موو غ١و أطٍغ ٚفظ١ٍخ كِٗ )3 

 :  عوٓ رلو٘ؼ ث٘ي مكو مثبثخ كبكِخ ّاًضٔ كٌزغذ أكواك ثبألػلاك ّالظلبد الزبل٘خ:  السؤال الحادي عشر*

 ٍٛكاء اٌٍْٛ ػبِوح األعٕؾخ هِبك٠خ اٌٍْٛ ؽج١ؼ١خ األعٕؾخ

124 ٗٓ 
 

 (، الوطلْة : b( ّاألٍْك )B( ّأل٘ل اللْى الوهبكٕ )t( ّالؼبهوح )Tئما كبى أل٘ل األعٌؾخ الطج٘ؼ٘خ )

 . أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد اٌنوو.1 

 . ِب اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌألفواك إٌبرغخ.2 

 . ِب ئٍُ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌٛهاصخ.3 

 ٗالء كٌزغذ ًجبربد ثبلظلبد ّاالػلاك الزبل٘خ أعوٕ رلو٘ؼ ث٘ي ًجبرٖ ثبى  : السؤال الثاني عشر*

 لظ١وح طفواء لظ١وح فؼواء ؽ٠ٍٛخ طفواء ؽ٠ٍٛخ فؼواء

92 98 ٕ9 ٖٕ 
 

 :  ( الوطلْةg( ّالظلواء )G( ّأل٘ل الووّى القؼواء )t( ّالوظ٘و )Tئما كبى أل٘ل ؽْ  الَبم )

 . أوزت اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٚاٌشىٍٟ ٌىً ِٓ األث٠ٛٓ.1 

 اٌغ١ٕ١خ ٌٍٕجبربد إٌبرغخ. . أوزت اٌطوى2 

 . ِب إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌظٙٛه ٔجبربد ؽ٠ٍٛخ اٌَبق.3 
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 هورجطخ ػلٔ ًلٌ الكوّهٍْْم، ئما كبًذ :   F, G , H , Eالغٌ٘بد :  السؤال الثالث عشر

 ًَجخ الؼجْه الوَبكخ ثْؽلح القوٗطخ ًَجخ اإلهرجبؽ ًَجخ الزواك٘ت الغٌ٘٘خ الغلٗلح

E, H   ٕٓ % F, G  97 % E, G  7 F,H  16 % 
 

 

 الوطلْة : 

 اهٍُ رور١ت اٌغ١ٕبد اٌَبثمخ ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ. .1

 ؟  F  ٚEِب اٌَّبفخ ث١ٓ اٌغ١ٕ١ٓ  .2

 اٌغ١ٕٟ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٛهاص١خ ؟ ِب ا١ّ٘خ ػ١ٍّخ اٌؼجٛه .3

 ِب رأص١و ػ١ٍّخ اٌؼجٛه ػٍٝ األ١ٌالد اٌّورجطخ ؟ .4

ََ رؼزّل اؽزّب١ٌخ ؽلٚس اٌؼجٛه اٌغ١ٕٟ ث١ٓ أ١ٌ .5  الد اٌغ١ٕبد اٌّورجطخ ؟ػال

 و١ف ٠ّىٓ رؾل٠ل ِٛالغ اٌغ١ٕبد ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ ؟ .6

: أعوٕ رياّط ث٘ي مكو مثبثخ كبكِخ أٍْك اللْى ػبهو األعٌؾخ ّأًضٔ، كٌزغذ أكواك  السؤال الرابع عشر*

 بلظلبد ّاألػلاك الزبل٘خ : ث

 ٍٛكاء ؽج١ؼ١خ هِبك٠خ ػبِوح ٍٛكاء ػبِوح هِبك٠خ ؽج١ؼ١خ

164 ٔٙٓ ٖٙ ٗٓ 

 :  ( ، الوطلْةt( ّالؼبهوح )Tاالعٌؾخ الطج٘ؼ٘خ ) ( ّأل٘لg( ّاألٍْك )Gئما كبى أل٘ل اللْى الوهبكٕ )

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد األٔضٝ ؟ .1

 فواك اٌزٟ رّضً رواو١ت ع١ٕ١خ عل٠لح ؟أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌأل .2

 ِب اٌَّبفخ ث١ٓ أ١ًٌ ٌْٛ اٌغَُ ٚأ١ًٌ ؽغُ األعٕؾخ ؟ .3

 هرجبؽ ث١ٓ ع١ٕبد اٌظفز١ٓ ؟ِب َٔجخ اإل .4

 فٟ أٞ أؽٛاه اإلٔمَبَ إٌّظف رؾلس ػ١ٍّخ اٌؼجٛه اٌغ١ٕٟ ؟ .5

 ػلل هب ٗلٖ :  :  عشر الخامسالسؤال 

 رفبٚد ٚرلهط ٌْٛ اٌؼ١ْٛ ػٕل اٌجشو. .1

 ػلك اٌغ١ٕبد اٌّورجطخ ثبٌغٌٕ ػٕل اٌل٠ه اوضو ِٕٙب ِمبهٔخ ثبٌلعبعخ. .2

 . ABOؽَت ٔظبَ  ٚعٛك ٔٛػ١ٓ ِٓ ا١ٌَبكح فٟ ٚهاصخ فظبئً اٌلَ .3

 .ab, ABأزظ فمؾ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌغب١ِزبد  AaBbفوك ؽواىح اٌغ١ٕٟ  .4

 ٠ؼزّل ئٔغبة أثٕبء موٛه ِظبث١ٓ ثبٌؼّٝ اٌٍٟٛٔ ػٍٝ األَ ١ٌٌٚ األة. .5

 ال ٠ّىٓ اْ ٠ؾًّ أ١ًٌ ِوع ػّٝ األٌٛاْ ٚأ١ًٌ اٌظٍغ اٌّجىو ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٍَِٚٛٛ. .6

 (.Aٍخ كَ وً ِّٕٙب )( ألث٠ٛٓ فظB١ال ٠ّىٓ ئٔغبة ؽفً فظ١ٍٗ كِٗ ) .7
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أعوٕ رلو٘ؼ ث٘ي مكو مثبثخ كبكِخ أث٘غ الؼٌ٘٘ي ؽْٗل االعٌؾخ ّأًضٔ ؽوواء الؼٌ٘٘ي :   عشر السادسالسؤال 

( ّ Tهظ٘وح االعٌؾخ، كٌزغذ أكواك اؽلُب مكو أث٘غ الؼٌ٘٘ي هظ٘و االعٌؾخ، ئما كبى أل٘ل االعٌؾخ الطْٗلخ )

  ( الوطلْة:rّالج٘ؼبء ) (R(، ّ أل٘ل الؼْ٘ى الؾوواء )tالوظ٘وح )

 ِب اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌىً ِٓ اٌنوو ٚاألٔضٝ األث٠ٛٓ. .1

 ِب اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌىبفخ األفواك إٌبرغخ. .2

 ِب ئؽزّبي اٌؾظٛي ػٍٝ موٛه ؽ٠ٍٛخ االعٕؾخ ؽّواء اٌؼ١ْٛ ِٓ ث١ٓ وبفخ األفواك إٌبرغخ. .3

اللْى ؽْٗلخ الجزالد، ّاالفو أىُبهح أعوٕ رلو٘ؼ ث٘ي ًجبر٘ي اؽلُوب أىُبهح ؽوواء  :  عشر السابعالسؤال 

 ث٘ؼبء اللْى هظ٘وح الجزالد، كٌزغذ ًجبربد ثبلظلبد ّالٌَت الزبل٘خ : 

 ث١ؼبء ؽ٠ٍٛخ اٌجزالد ث١ؼبء لظ١وح اٌجزالد ؽّواء لظ١وح اٌجزالد ؽّواء ؽ٠ٍٛخ اٌجزالد

47.5 % ٕ.٘ % ٗ..٘ % ٕ.٘ % 

 

( ، ّأل٘لٖ لْى األىُبه t( ّالوظ٘وح )Tّأل٘ل الجزالد الطْٗلخ ) (r( ّالج٘ؼبء )Rئما كبى أل٘ل األىُبه الؾوواء )

 ّؽْ  الجزالد هورجط٘ي ػلٔ ًلٌ الكوّهٍْْم ، الوطلْة : 

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌغب١ِزبد األث٠ٛٓ. .1

 أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌٍٕجبربد اٌزٟ رّضً رواو١ت ع١ٕ١خ عل٠لح. .2

 ٍَِٛٛ.ِب اٌَّبفخ ث١ٓ األ١ٍ١ٌٓ اٌّورجط١ٓ ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٚ .3

 . R   ٚTهرجبؽ ث١ٓ األ١ٍ١ٌٓ ِب َٔجخ اإل .4

 -أعوٕ رلو٘ؼ فلطٖ ث٘ي ًجبر٘ي كٌزغذ ًجبربد ثبلظلبد ّ األػلاك اٙر٘خ ::  عشر الثامنالسؤال 

 ؽّواء األى٘به

 ٍَِبء األٚهاق

 ث١ؼبء األى٘به

 ٍَِبء األٚهاق

 أى٘به٘ب ٍِٛٔخ

 ٍَِبء األٚهاق

 ؽّواء األى٘به

 َِٕٕخ األٚهاق

 ٘بهث١ؼبء األى

 َِٕٕخ األٚهاق

 أى٘به٘ب ٍِٛٔخ

 َِٕٕخ األٚهاق

24 ٕٓ ٗٔ ٕٗ ٕٓ ٗٔ 

C( ، ّ أل٘ل األىُبه الؾوواء )  b( ّ الوغؼلح )  Bاما كبى أل٘ل األّهام الولَبء ) 
R

C( ّ الج٘ؼبء )  
W

  ، )

 -الوطلْة :

 أوزت اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٚ اٌشىٍٟ ٌىً ِٓ إٌجبر١ٓ ا ألث٠ٛٓ ؟ -1

 فخ إٌجبربد إٌبرغخ ؟أوزت اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ٌىب -2

Cِب اؽزّبي ظٙٛه ٔجبربد رؾًّ اٌطواى اٌغ١ٕٟ  -3
R
C

R
Bb ؟ 

 ِب إٌّؾ اٌٛهاصٟ ٌظفخ ٌْٛ األى٘به ؟ -4

 

 

 

 

 

 رزق حداد
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 ئعبثبد أٍئلخ ّهاصخ الظلبد

 الَإا  األّ  : 

ا أٚ ِزٕؾ١اب األ١ًٌ  أؽل أشىبي ع١ٓ ِب ٠زؾىُ ثٛهاصخ طفخ ِؼ١ٕخ، ٚلل ٠ىْٛ ٍبئلا

اهس طفخ ِب ِٓ ا٢ثبء اٌٝ األثٕبء ، ٚ٘ٛ ٠َزقلَ فٟ رٛلغ اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ِقطؾ ٠ج١ٓ رٛ ِقطؾ اٌَالٌخ

 ٚ اٌطوى اٌشى١ٍخ ٌألفواك إٌبرغخ ِٓ ع١ً اٌٝ آفو .

ئما ئعزّغ أ١ًٌ اٌظفخ اٌَبئلح ِغ أ١ًٌ اٌظفخ اٌّزٕؾ١خ، ٠ظٙو رأص١و أ١ًٌ اٌظفخ اٌَبئلح   ِجلأ ا١ٌَبكح اٌزبِخ 

 خ .ٚال ٠ظٙو رأص١و أ١ًٌ اٌظفخ اٌّزٕؾ١

األ١ٌالْ اٌّزمبثالْ ٌٍظفخ اٌٛهاص١خ اٌٛاؽلح ٠ٕفظالْ وً ِّٕٙب ػٓ األفو ػٕل رى٠ٛٓ  لبْٔٛ ِٕلي األٚي

 اٌغب١ِزبد فٟ ػ١ٍّخ اإلٔمَبَ إٌّظف.

 لبْٔٛ اٌزٛى٠غ اٌُؾو

 ) ِٕلي اٌضبٟٔ (

٠ٕفظً أ١ٌال وً طفخ ٚهاص١خ ٠ٚزٛىػبْ ثظٛهح َِزمٍخ ػٓ أ١ٌالد اٌظفبد االفوٜ 

 اٌغب١ِزبد فٟ أصٕبء اإلٔمَبَ إٌّظف.ػٕل رى٠ٛٓ 

ب فٟ اٌطواى ٠ ّٔؾ ٚهاص١ٟ ا١ٌَبكح اٌّشزووخ ؾلس ػٕلِب ال ٠َٛك أ١ًٌ ػٍٝ أفو ٠ٚظٙو رأص١وّ٘ب ِؼا

I ٌٍىبئٓ اٌؾٟ، ِضً ئعزّبع األ١ٍ١ٌٓ اٌشىٍٟ
A
I

B
 فٟ فظبئً اٌلَ. 

لح، ٠ٚؾًّ اٌفوك فٟ وً ف١ٍخ ِٓ ٚعٛك أوضو ِٓ أ١ٍ١ٌٓ ٠زؾىّبْ ثٛهاصخ طفخ ٚهاص١خ ٚاؽ األ١ٌالد اٌّزؼلكح 

 فال٠بٖ اٌغ١َّخ أ١ٍ١ٌٓ ِٓ ٘نٖ األ١ٌالد.

طفخ ِزؼلكح اٌغ١ٕبد 

 )اٌغ١ٕبد اٌّزواوّخ(

طفخ رٕزظ ِٓ ع١ٕبد ػلح، ؽ١ش ٠ٕزظ  ػٓ وً ع١ٓ أصو فٟ اٌطواى اٌشىٍٟ ٌٍىبئٓ اٌؾٟ 

ب ٌؼل ك اٌغ١ٕبد )ِضً ٌْٛ اٌغٍل فٟ اإلَٔبْ( ٌنٌه رٕزظ ؽوى شى١ٍخ ِزفبٚرخ ِزلهعخ رجؼا

 اٌَبئلح ٚاٌّزٕؾ١خ.

( ِضً ػّٝ األٌٛاْ Y( أٚ )Xطفخ ٠زؾىُ ف١ٙب ع١ٓ ِؾّٛي ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغَٕٟ ) طفبد ِورجطخ ثبٌغٌٕ

 ٚٔيف اٌلَ فٟ اإلَٔبْ.

طفبد رزؾىُ ف١ٙب أ١ٌالد ِؾٌّٛٗ ػٍٝ ووٍِِٚٛٛبد ع١َّخ، ٌٚىٓ روعّخ اٌطوى  طفبد ِزأصوح ثبٌغٌٕ 

٠قزٍف ث١ٓ اٌنوٛه ٚاإلٔبس ثَجت ئفزالف َِزٜٛ اٌٙوِٛٔبد  اٌغ١ٕ١خ اٌٝ ؽوى شى١ٍخ

 اٌغ١َٕخ اٌنوو٠خ.

ب وٛؽلح ٚاؽلح. اٌغ١ٕبد اٌّورجطخ س ِؼا  ع١ٕبد رمغ ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚرُٛه ا

د غ١و اٌشم١مخ فٟ ىٚط اٌىوٍِِٚٛٛبد عياء ِٓ اٌّبكح اٌٛهاص١خ ث١ٓ اٌىوِٚبر١برجبكي أ اٌؼجٛه اٌغ١ٕٟ 

ٕظف، ٚ٘نا ٠إكٞ اٌٝ ئٔفظبي ّاٌطٛه اٌز١ّٙلٞ األٚي ِٓ اإلٔمَبَ اٌاٌّزّبصٍخ أصٕبء 

 ثؼغ أ١ٌالد اٌغ١ٕبد اٌّورجطخ فزٕزظ رواو١ت ع١ٕ١خ عل٠لح رقزٍف ػٓ األث٠ٛٓ.
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  السؤال الثاني :

 . ١ٍبكح ِشزووخ .2    . طفخ ِزؼلكح اٌغ١ٕبد .1 

 . ع١ٕبد ِورجطخ )ئهرجبؽ ع١ٕٟ(.4     . ١ٍبكح ِشزووخ.3

ب والّ٘ب ِزقبٌفخ األ١ٌالد.. ئه5  رجبؽ ع١ٕٟ ٌظفز١ٓ ِؼا

 . طفخ ِزأصوح ثبٌغٌٕ.7    . طفخ ِورجطخ ثبٌغ6ٌٕ

 . أ١ٌالد ِزؼلكح.9    . طفخ ِزأصوح ثبٌغٌٕ.8

 السؤال الثالث : 

1. ttRr  ×TTrr . 

2. Ttrr  ×TtRr 

 طفو .3

ٍٛك ٠ىْٛ األهٔت غ١و ِزّبصً ٔغوٞ ٌألهٔت األث١غ رٍم١ؼ ِغ أفو أٍٛك اٌٍْٛ، ئما ٔزظ فوك أ : السؤال الرابع

 األ١ٌالد، اِب ئما وبٔذ وبفخ األفواك إٌبرغخ ث١ؼبء، ٠ىْٛ األهٔت األث١غ )غبٌجاب( ِزّبصً األ١ٌالد.

 السؤال الخامس : 

1.   G      T          ، g       t    

 

2.  ،..ggtt 

 GgTt 

ب وٛؽلح ٚاؽلح.ِورجط١ٓ ػٍٝ ٔفٌ اٌىو T , Gاإلهرجبؽ اٌغ١ٕٟ، ؽ١ش أْ األ١ٍ١ٌٓ  .3  ٍَِٚٛٛ ٠ٕٚفظالْ ِؼا

 السؤال السادس : 

 ٔيف اٌلَ اٌظٍغ اٌّجىو 

 

 ٔٛع اٌىوٍَِٚٛٛ(1)

 ػلك أ١ٌالد اٌنوو

 

 عَّٟ

2 

 

 Xعَٕٟ 

1 

(2) 

 األ١ٌالدػلك 

 اٌزلهط

 ٌْٛ اٌجشوح

 أوضو ِٓ ىٚع١ٓ

 ٠ظٙو رلهط

 فظبئً اٌلَ

3 

 ال ٠ٛعل رلهط

(3) 

 ػلك األ١ٌبد

 ِزؼلكح دأ١ٌال

2 

 واوّخع١ٕبد ِز

 أوضو ِٓ ىٚط
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Xاٌوعً  (ٔ : السؤال السابع
H
YI

A
i   اٌّوأح *X

H
X

h
I

A
I

B
 

                     2 )X
H
I

A
,X

H
I

B
,X

h
I

A
,X

h
I

B
 ) 

                      3 )1/16                     4 )O,A,B  

 SSCRCW* ٌألٔضٝ  DSCRCRاٌنوو (1 -أ : السؤال الثامن

 ( ثلْٚ لوْٚ ٍِٛٔخ ثألؽّو ٚ األث١غ2                    

                    3) 

 

 

X         (1ة(  
R
yI

B
i  ٍَل٘ن هي الووع كظ٘لخ كهB. 

            .     X
R
X

r
I

A
I

A
 .Aٍل٘وخ هي الووع كظ٘لخ كهِب   

ٕ( )ٔ – X
r
I

A
 (   )ٕ – X

R
yI

A
i(      )ٖ    X

R
X

r
I

A
i  ) 

 ABكظ٘لخ كهِب  (أًضٔ ٍل٘وخ هي الووع ّٖ

 السؤال التاسع : 

Xاللٗك :  .ٔ
R
X

R
bb  اللعبعخ /X

r
yBb   .)ٔٗغت رؾلٗل النكو ّاألًض( 

ٕ. X
R
X

r
Bb ,    X

R
X

r
bb    ,   X

R
yBb ,    X

R
ybb  

ٖ. ٘ٓ .% 

 السؤال العاشر : 

HZI. الوعل : ٔ
A
i    الووأح     ،HZI

B
i . 

ٕ .HI
A
, Hi, ZI

A
 , Zi . 

3 .
32

1
 

 .TB,tb( 1 لحادي عشر :السؤال ا

                             ٕ  )TtBb , ttbb TTBB,TtBb, 

 ( االهرجبؽ الغٌٖ٘ .ٖ                              

 

SC
W

 SC
R

  

  DC
R

 

  SC
W
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 ؽْٗلخ طلواء  Ttgg ؽْٗلخ فؼواء * * TtGg( 1:  السؤال الثاني عشر

 ( أكول الووثغٕ                            

tg tG Tg TG  

    Tg 

    tg 

                            ٖ ).٘% 

 السؤال الثالث عشر : 

 ٚؽلاد فو٠طخ ع١ٕ١خ. 16. 2      16       3      . .  1

 E      G     F            H   

 ئًزبط رواك٘ت عٌ٘٘خ علٗلح رقزلق ػي األثْٗي لنلك رَوؼ كٖ رٌْع الظلبد الْهاص٘خ.. 3

 ثؼغ األل٘الد الوورجطخ، هوب ٗإكٕ ئلٔ ظِْه رواك٘ت عٌ٘٘خ علٗلح. ئًلظب لٔ . رإكٕ ػول٘خ الؼجْه ئٗ

يٗبكح الوَبكخ ث٘ي أل٘الد ٘ش ريكاك ئؽزوبل٘خ ؽلّس الؼجْه ثخ ث٘ي األل٘الد الوورجطخ، ؽ. رؼزول ػلٔ الوَبك٘

 الغٌ٘بد الوورجطخ.

% هي الزواك٘ت الغٌ٘٘خ ٔه، ؽ٘ش أى كل . ّملك ثوؼوكخ ًَجخ ؽلّس الزواك٘ت الغٌ٘٘خ الغلٗلح الٌبرغخ ػي الؼجْٙ

 الغلٗلح ػجبهح ػي ّؽلح فوٗطخ ّاؽلح ثٌِ٘وب ػلٔ الكوّهٍْْم.

 هي الؼجْه (. Tg,tGثلّى ػجْه(  )   ( TG,tg( ٔ -: السؤال الرابع عشر

                             ٕ )Ttgg , ttGg . 

 خ .ّؽلح فوٗطخ عٌ٘٘ ٕٗ( ٖ                              

                              ٗ ).ٙ. % 

 ( الطْه الزوِ٘لٕ األّ  .٘                              

  السؤال الخامس عشر : 

. ثَجت ٚعٛكح ػلح ع١ٕبد )طفخ ِزؼلكح اٌغ١ٕبد( رزؾىُ ثٙنٖ اٌظفخ، ؽ١ش ٠ٛعل أوضو ِٓ ىٚط ِٓ األ١ٌالد رزؾىُ 1

ٟ اٌطوى اٌشى١ٍخ ٠ؼزّل ػٍٝ األصو اٌّزواوُ ٚاٌّزلهط ٌؼلك األ١ٌالد اٌَبئلح ثبٌظفخ، ِّب ٠إكٞ ئٌٝ ٚعٛك رفبٚد ف

 ٚاٌّزٕؾ١خ.

(، ٌنٌه رٛعل ع١ٕبد ِزمبثٍخ ِورجطخ ثبٌغٌٕ ػٕل Xy( ٚاٌلعبعخ )XX. ألْ اٌطوى اٌىوٍِِٟٚٛٛ اٌغَٕٟ ٌٍل٠ه )2

 اٌل٠ه ٚال رٛعل ِضٍٙب ػٕل اٌلعبعخ.

I. ١ٍبكح ِشزووخ ػٕلِب ٠زمبثً األ١ٌالد ٖ
A
I

B  
ؽ١ش ال ٠َٛك اؽلاّ٘ب ػٍٝ األفو ٠ٚظٙو أصو وً ِّٕٙب ػٍٝ ؽلح فٟ 

( ِضً iٍبئل ١ٍبكح ربِخ ػٍٝ األ١ًٌ ) Iؽ١ش أْ األ١ًٌ  iِغ  Iاٌطواى اٌشىٍٟ.  ١ٍٚبكح ربِخ ثَجت ئعزّبع األ١ًٌ 

Iاٌطواى 
A
i  ٚاٌطواىI

B
i . 

ب وٛؽلح ٚاؽلح. ِورجطبْ ػٍٝ ٔفٌ AB. ثَجت االهرجبؽ اٌغ١ٕٟ، ؽ١ش ٠ىْٛ األ١ٌالْ 4  اٌىوٍَِٚٛٛ، ٠ٕٚفظالْ ِؼا
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، ٠ٚوس ِٓ األة ( اٌنٞ ٠وصٗ اٌنوو ِٓ األXَ. الْ ا١ًٌ اٌّوع ِزٕؾٟ ِٚؾّٛي ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغ١ٕٟ )5

 ا١ًٌ اٌّوع. ال ٠ؾًّ( اٌنٞ Y) اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغَٕٟ

ٌٕ( ٚأ١ًٌ اٌظٍغ اٌّجىو )طفخ ِورجطخ ثبٌغ X. الْ أ١ًٌ ِوع ػّٝ األٌٛاْ ِؾّٛي ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغَٕٟ 6

 ِؾّٛي ػٍٝ ووٍَِٚٛٛ عَّٟ )طفخ ِزأصوح ثبٌغٌٕ( .

I. ألْ أٞ ِّٕٙب ال ٠ؾًّ األ١ًٌ 7
B

١ٌIٛهصخ ٌألثٕبء، ؽ١ش ٠ىْٛ اٌطواى اٌغ١ٕٟ اٌّزٛلغ ٌّٙب ) 
A
I

A
 ,   I

A
i.فمؾ ) 

 السؤال السادس عشر : 

X. اٌنوو 1
r
yTt  *   ٝاألٔضX

R
X

r
tt 

2 .tt
r

X
r

Tt ,   X
r

X
r

ytt , X
R

, X  yTt
R
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  عشر :  السابعالسؤال 

1 .   r   tX             ,  r  T tR  ,               r  t,       R  T 

 ثلْٚ ػجٛه         رواو١ت ع١ٕ١خ عل٠لح           

2 . Rrtt   ,   rrTt 

 خ ع١ٕ١خ .ٚؽلاد فو٠ط 5. 3

4  .95 .% 

 السؤال الثامن عشر : 

ٔ) C
R
C

W
bb   * أىُبهح هلًْخ هٌَي األّهامC

R
CW

B
b . أىُبهح هلًْخ أهلٌ األّهام 

 أكول الووثغ :  (ٕ
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ٖ) ٔ/9 

 ٍ٘بكح هشزوكخ . (ٗ
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  الوكضلخوواعؼخ ال

 الطلواد ّرأص٘وُب  

 وب ٗلٖ : ث٘ي الووظْك ثكل ه:   السؤال ألاول 

ؽلوح اإلىاؽخ  /  / ؽلواد هزْاهصخ / ؽلواد هَزؾضّخ  /    ؽلوح هْػؼ٘خ /  ؽلوح طبهزخ  /   ؽلوح هقطئخ الزؼج٘و  

/اٍزشبهح ّهاص٘خ/ؽلوح عٌ٘٘خ /ؽلوح كوّهٍْْه٘خ/ ؽلوح ؽلوح ؿ٘و ُهؼجّوح  /  ؽلوح رجلٗل الوْهغ  /  ؽلوح الولت

 الزكواه / كْكّى / ؽلوح الؾنف .

 :  ال الثانيالسؤ 

 هب ٍجت ػلم ؽلّس ؽلوح ػٌل أثٌبء شقض للٗخ ؽلوح كٖ فالٗب الكجل.أ( 

 طٌق الطلواد الزبل٘خ ئلٔ ؽلواد رإصو كٖ روك٘ت الكوّهٍْْم أّ كٖ ػلك الكوّهٍْْهبد:  ة(

 ٔمَبَ اٌّزَبٚٞ.. ػلَ ئٔمَبَ ا١ٌَزٛثالىَ أصٕبء اإل1

 أفو غ١و ِّبصً ٌٗ.. ئٔزمبي لطغ ؽوف١خ ِٓ ووٍَِٚٛٛ ئٌٝ ووٍَِٚٛٛ 2

 . ػلَ ئٔفظبي اٌىوِٚبر١لاْ اٌشم١مبْ فٟ أؽل اٌىوٍِِٚٛٛبد أصٕبء اإلٔمَبَ إٌّظف.3

 ِبد اٌغ١َٕخ فٟ فال٠ب األَ أصٕبء اإلٔمَبَ إٌّظف.ٛ. ػلَ ئٔفظبي ىٚط اٌىو4ٍِٛٚ

ب.ؾ. ئىاٌخ عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚاٌز5  بَ األعياء اٌّزجم١خ ِؼا

 ص٘خ ػٌل اإلًَبى ثطلواد عٌ٘٘خ أّ كوّهٍْْه٘خ، ّالوطلْة : رورجؾ االفزالالد الْها -ط

 . ِب ٔٛع اٌطفوح اٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب ِزالىِخ ثزبٚ.1 

 . ِب أػواع اإلطبثخ ثّوع ف١ًٕ و١ز١ٔٛٛه٠ب.2 

 . ِب ٍجت اإلطبثخ ثّزالىِخ كاْٚ.3 

 د ع١َٕخ.ووٍِِٚٛٛب 3. ِب ئٍُ اإلفزالي اٌٛهاصٟ اٌنٞ رؾزٛٞ فال٠ب اٌفوك اٌّظبة ثٗ ػٍٝ 4 

 . ِب ٔٛع اٌطفوح اٌزٟ ٠ٕزظ ػٕٙب ِوع اال١ّ١ٔب إٌّغ١ٍخ.5  

 

الزبلٖ : أكزت هب روضلَ األههبم كٖ الوقطؾ : السؤال الثالث

  

1 

0 

عدم انفصال 
 الكروموسومات المتماثلة  

6 

 الحذف القلب

 3 التكرار

 رزق حداد
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 ؽلك ًْع الطلوح كٖ كل هوب ٗلٖ ::  السؤال الرابع

1  .TACTACAACCCG                                 TACTTCAACCCG 

ٕ. 

 

 

    ٖ. 

 

 

ٗ. 

 

 

٘ . 

 

الووبثل ٗوضل أؽل اًْع الطلواد، اعت ػي األٍئلخ الزٖ رلَ٘ ثاػزجبه اى الؼلك الكلٖ الشكل  :  السؤال الخامس

 ( : 2nللكوّهٍْْهبد ُْ )

 . ِب ٔٛع ٘نٖ اٌطفوٖ ؟ 1

 . ِب ٍجت ؽلٚس ٘نٖ اٌطفوح ؟2

 . ِب هلُ اٌق١ٍخ اٌزٟ ؽلس ثٙب ػلَ ئٔفظبي ؟3

 ( ؟6،  5،  1ك اٌىوٍِِٚٛٛبد فٟ اٌقال٠ب ). ِب ػل4

 ( ؟ 7،  6،  4ِغ اٌغب١ِزبد ) ِب ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد فٟ اٌفوك إٌبرظ ِٓ ئرؾبك عب١ِذ ؽج١ؼٟ ِغ . 5

 ( ؟6. أموو اٍُ افزالي ٚهاصٟ ٠ٕزظ ػٓ اٌغب١ِذ )6

  ول ، الوطلْة :رإفن فالٗب هي الغٌ٘ي ُّْ كافل الوؽن للؾض األعٌخ كٖ ثلاٗخ الؾ :  السؤال السادس

 أموو ؽو٠مز١ٓ ألفن فال٠ب ِٓ اٌغ١ٕٓ ٚ٘ٛ كافً اٌوؽُ ؟ . 1 

 . و١ف ٠زُ فظً فال٠ب اٌغ١ٕٓ ؟ ِٚب ا١ّ٘خ مٌه ؟ 2 

 . ٌّبما ٠زُ ػًّ ِقطؾ ٌىوٍِِٛٛبد اٌغ١ٕٓ ؟3 

مَٛ ثٗ ُ اٌٍغٛء ئٌٝ اإلٍزشبهح اٌٛهاص١خ، ِب اٌنٞ ٠. ٌزغٕت ئٔغبة أفواك ٠ؼبْٔٛ ِٓ ئفزالالد ٚهاص١خ، ٠ز4 

 اٌَّزشبه اٌٛهاصٟ ؟ .............

D E F A B C D E F A B C C  

XY 

 

XY 

E F G H A B C D E G F H K R B C D 

 رزق حداد
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  :  السؤال السابع

 أكزت هب رل  ػلَ٘ األههبم كٖ الغلّ  الزبلٖ :  ( أ

 

اٌزغ١و فٟ ػلك  اٍُ االفزالي

 اٌىوٍِِٛٛبد

اٌطواى اٌىوٍِِٟٚٛٛ 

 اٌغَٕٟ

 ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد اٌىٍٟ

 ٖ ٕ (Xؽنف الكوّهٍْْم ) 1

 ٙ ٘ ٗ ِزالىِخ ثزبٚ

7 9 XXy 8 

 ٕٔ ٔٔ ٓٔ اٌى١َٟ اٌز١ٍف
 

  :هبهى ث٘ي كل هوب ٗلٖ  -ة 

 .ػوو الغٌ٘ي ػٌل ئعواء اللؾضِٓ ؽ١ش اٌوٍٟ٘ ْٛ ٚاٌَبئً ٠فؾض فّالد اٌىو .1

 .هْهغ ؽلّس الطلوحاٌز١ٍف اٌى١َٟ ٚف١ًٕ و١ز١ٔٛٛه٠ب ِٓ ؽ١ش  .ٕ

 .الزأص٘و ػلٔ ؽْ  الكوّهٍْْمؽفوح اٌمٍت ٚؽفوح اٌؾنف ِٓ ؽ١ش  .3

 .الزـ٘و كٖ ػلك الكوّهٍْْهبدؽ١ش بٚ ِزالىِخ كاْٚ ِٚزالىِخ ثز .4

 .ؽ٘ش الطواى الكوّهٍْْم الغٌَِٖٓ  ِزالىِخ ر١ؤو ِٚزالىِخ وال٠ٕفٍزو .5

 .ػلك أًْاع الؾوْع األهٌ٘٘خ الوزـ٘وحاٌطفوح اٌظبِزخ ٚاٌطفوح ِقطئخ اٌزؼج١و ِٓ ؽ١ش  .6

 . ؽ٘ش ك٘ل٘خ الؾلّسؽفوح اٌزىواه ٚ ؽفوح رجل٠ً اٌّٛلغ ِٓ  .7

 . ؽ٘ش هْهغ ؽلّس الطلوح١ف اٌى١َٟ ِٓ ِزالىِخ كاْٚ ٚ ِوع اٌزٍ .8

 . ؽ٘ش ًْع القالٗب الزٖ رؾلس كِ٘باٌطفوح اٌّزٛاهصخ ٚ اٌطفوح غ١و اٌّزٛاهصخ ِٓ  .9

 . ؽ٘ش ػلك الكوّهٍْْهبد الكلِٖزالىِخ ر١ؤو ٚ ِزالىِخ ثزبٚ ِٓ  .16

 : ُْ DNA ئما كبى رَلَل الكْكًّبد كٖ عيء:  السؤال الثامن

TAC – TTC – AAA – CCG – ATT             

 ِٓ اٌىٛكْٚ اٌضبٌش اٌّطٍٛة :( A) فاما ؽنف ١ٔٛو١ٍٛر١ل

 . mRNA ِب رًٍََ اٌىٛكٚٔبد اٌغل٠ل .1

 ؟ِب ٔٛع اٌطفوح إٌبرغخ، ِٚب اٌزأص١و اٌّزٛلغ ٌٙنح اٌطفوح .2

 

 -: طٌق االفزالالد الزبل٘خ ئلٔ افزالالد هورجطخ ثطلواد عٌ٘٘خ أّ كوّهٍْْه٘خة. 

 ٔيف اٌلَ. 3   ١ٍف اٌى١َٟاٌز. 2   ِزالىِخ ثزبٚ. 1

 ِزالىِخ كاْٚ. 6   ف١ًٕ و١ز١ٔٚٛٛه٠ب. 5  ِزالىِخ ر١ؤو. 4

 األ١ّ١ٔب إٌّغ١ٍخ. 8  ِزالىِخ وال١ٔفٍزو. 7

 َزلبك كِ٘ب هي االٍزشبهح الْهاص٘خ؟ب هي الؾبالد الزٖ ُٗ أمكو أهثؼ  ط. 

 رزق حداد
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 : ت ػي األٍئلخ اٙر٘خالشكل الووبثل ٗوضل ثؼغ أًْاع الطلواد، أكهٍَ صن أع : السؤال التاسع

 A U G – A A G – U U U – G G U – U A A                                                           

. 

 أ                                                                                                 

A U G – A A G – U U U – G G C – U A A  

                                                                                              

 ة                                                                                               

A U G – A A G – U U G – G C U – A A …. 

 

 زال  الْهاصٖ الٌبرظ ػي كل هي الؾبالد الزبل٘خ :فأمكو اٍن اال:  السؤال العاشر

 (؟13ئػبفخ ووٍَِٚٛٛ ئٌٝ اٌيٚط هلُ ) .1

 .ئرؾبك ث٠ٛؼخ ؽج١ؼ١خ ِغ ؽ١ٛاْ ِٕٛٞ ال ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ووٍَِٚٛٛ عَٕٟ .2

 فٟ عَُ اٌفوك اٌّظبة. ١ٔٓأال ف١ٕ١ً فًٍ فٟ أ٠غ اٌؾّغ األ١ِٕٟ .3

 (.X) ٍَٛ اٌغَٕٟؽنف اٌىوِٚٛ .4

 . VIII فًٍ فٟ ئٔزبط ػبًِ اٌزقضو .5

 فٟ فال٠ب األَ أصٕبء اإلٔمَبَ إٌّظف 21ػلَ ئٔفظبي ىٚط اٌىوٍِِٚٛٛبد هلُ  .6

 ػلل هب ٗلٖ : : السؤال الحادي عشر

 .ػلَ ئٔفظبي أؽل اٌىوٍِِٚٛٛبد فٟ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ِٓ اإلٔمَبَ إٌّظف ٠ىْٛ أوضو رأص١وا ِٕٗ فٟ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ .1

 ٠زُ ػًّ ِقطؾ ٌىوٍِِٚٛٛبد اٌغ١ٕٓ ٚ٘ٛ كافً هؽُ األَ. .2

 ٍٟ٘.وْٛ رىْٛ ٔز١غزٙب أٍوع ِمبهٔخ ثأفن ػ١ٕخ ِٓ اٌَبئً اٌفؾض فّالد اٌىو٠ .3

 ٠ؼبٟٔ اٌّظبة ثبٌز١ٍف اٌى١َٟ ِٓ طؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ ٚاٌٙؼُ. .4

 رواعغ اٌملهاد اٌؼم١ٍخ فٟ اٌفوك اٌّظبة ثّوع ف١ًٕ و١ز١ٔٚٛٛه٠ب. .5

 ١ٕخ رىْٛ غ١و ِؼجوح.فواد اٌغ١طثؼغ اٌ .6

 غ١و مٌه؟ غ اٌطفواد رىْٛ ِزٛاهصخ ٚاٌجؼغ ا٢فوثؼ .7

 -:هب ػلك الكوّهٍْْهبد الكلٖ كٖ القل٘خ الغَو٘خ لكل هوب ٗلٖ  -: عشر الثانيالسؤال 

 أٔضٝ ِظبثخ ثّزالىِخ كاْٚ ؟ -1

 موو ِظبة ثّزالىِخ وال٠ٕفٍزو ؟ -2

 موو ِظبة ثّوع ٔيف اٌلَ ؟ -3

 َٟ ؟أٔضٝ ِظبثخ ثّوع اٌز١ٍف اٌى١ -4

  

mRNA أصلي 

 رزق حداد

 ما نوع كل من الطفرة أ و الطفرة ب ؟ -1

ما التأثير المتوقع لكل من الطفرة أ و  -2

 فرة ب ، فسر السبب ؟الط
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 -السؤال الثالث عشر :

 -أعت ثٌؼن أّ ال ػلٔ كل هي اللوواد الزبل٘خ :

 ٠زُ فؾض األعٕخ ثأفن ػ١ٕخ ِٓ اٌَبئً اٌوٍٟ٘ ث١ٓ األٍجٛػ١ٓ اٌضبِٓ ٚ اٌزبٍغ ِٓ اٌؾًّ . -1

 ٠زُ رٛػ١ؼ ؽج١ؼخ االفزالي اٌٛهاصٟ ِٓ فالي فؾض األعٕخ فٟ ثلا٠خ اٌؾًّ . -2

 ١ب ِٓ أعً رٛلغ اؽزّبي ٚالكح أؽفبي ِظبث١ٓ ثبٌّوع .رغوٜ فؾٛص اٌلَ ٌٕبلٍٟ ِوع اٌضال١ٍّ -3

 رَُٙ ثؼغ اٌطفواد فٟ رؾ١َٓ طفبد اٌَالالد إٌجبر١خ أٚ اٌؾ١ٛا١ٔخ . -4

 اٌطفواد إٌبرغخ ِٓ رغ١و ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد رؾلس افزالال فٟ روو١ت ووٍِِٚٛٛبد فال٠ب اٌىبئٓ اٌؾٟ. -5

 ضو ِٓ ووٍَِٚٛٛ ػٓ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌّّبصً ٌٗ .أفظبي أو ٌَؼللل ٠ؾش رغ١و ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد ٔز١غخ  -6

 اما ؽلصذ ؽفوح رىواه ، رؾش ؽفوح ؽنف فٟ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌّمبثً ٌٍىوٍَِٚٛٛ األطٍٟ . -7

 ؽلٚس رغ١و وج١و فٟ اٌىٛكٚٔبد ٠َجت رغ١و فٟ ٍٍٍَخ اٌجوٚر١ٓ إٌبرظ . -8

 اٌغ١ٓ . رؾلس ؽفوح االىاؽخ فمؾ ثاػبفخ ىٚط أٚ ػلح أىٚاط ِٓ اٌمٛاػل ا١ٌزوٚع١ٕ١خ اٌٝ -9

رؾلس اٌطفوح ِقطئخ اٌزؼج١و ػٕلِب ٠زغ١و ١ٔٛو١ٍٛر١ل اٌٝ ١ٔٛو١ٍٛر١ل ٠زوعُ ؽّغ أ١ِٕٟ ٠قزٍف ػٓ اٌؾّغ  -16

 األطٍٟ .

 .٠ؼزجو اٌىبك١َِٛ ِٓ اٌؼٕبطو اٌزٟ رَجت ؽفوح ف١ي٠بئ١خ  -11

 اٌف١وٍٚبد . DNAرؾلس ؽفوح رٍمبئ١خ ػٕل ؽلٚس أفطبء أصٕبء رؼبػف  -12

 ووٍَِٚٛٛ عَّٟ . 44الىِخ ر١ؤو ػٍٝ رؾزٛٞ ف١ٍخ األٔضٝ اٌّظبثخ ثّز -13

 ووٍَِٚٛٛ . 47رؾزٛٞ اٌق١ٍخ اٌغ١َّخ ٌٍفوك اٌّظبة ثّزالىِخ وال٠ٕفٍزو ػٍٝ  -14

رؾلس ؽفوح رغ١و ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد ػٕل أزمبي لطغ ؽوف١خ ِٓ ووٍَِٚٛٛ اٌٝ ووٍَِٚٛٛ آفو غ١و ِّبصً  -15

. ٌٗ 

 ٕبػٛه .٠َجت ِوع اٌؽلٚس فًٍ فٟ أ٠غ اٌؾّغ األ١ِٕٟ ف١ًٕ أال١ٔٓ  -16
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 ئعبثبد أٍئلخ الطلواد ّرأص٘وارِب

 ٕزمً ِٓ ا٢ثبء ئٌٝ األثٕبء. ١ِزبد أٚ اٌقال٠ب إٌّزغخ ٌٙب، ٚر: ٟٚ٘ اٌزٟ رؾلس فٟ اٌغب ؽلواد هزْاهصخ 

 اٌطفواد اٌزٟ رؾلس ٔز١غخ ٌزؼوع فال٠ب اٌىبئٓ اٌؾٟ ٌؼٛاًِ ِقزٍفخ ِٕٙب ػٛاًِ  ؽلواد هَزؾضخ ٟ٘ٚ :

 ٚ ػٛاًِ و١ّ١بئ١خ. ف١ي٠بئ١خ )اشؼبػبد( أ

 ؼؼخ أىٚاط ِٓ اٌمٛاػل : ٟٚ٘ اٌزٟ رؾلس فٟ ِٛلغ ِؾلك ِٓ اٌغ١ٓ، ثاٍزجلاي ىٚط أٚ ث ؽلوح هْػؼ٘خ

إٌَّٛؿ ػٓ   mRNA، ِّب ٠إكٞ ئٌٝ رغ١و وٛكْٚ أٚ ثؼؼخ وٛكٚٔبد فٟ عيٜ  DNAفٟ  ا١ٌٕزوٚع١ٕ١خ

DNA. 

 ئٌٝ ٌٍؾّغ األ١ِٓ ٔفَٗ ػٕل ثٕبء : ٟٚ٘ اٌزٟ رٕزظ ػٓ رغ١و وٛكْٚ ئٌٝ وٛكْٚ ٠زوعُ  ؽلوح طبهزخ

 اٌجوٚر١ٓ، فال ٠طوأ رغ١و ػٍٝ اٌجوٚر١ٓ إٌبرظ. 

 وٛكْٚ ئٌٝ وٛكْٚ ٠زوعُ ئٌٝ ؽّغ أ١ِٕٟ آفو ٠قزٍف ػٓ اٌؾّغ رغ١و : ٟٚ٘ اٌزٟ  ؽلوح هقطئخ الزؼج٘و

 ٕغ١ٍخ. ٌٍىٛكْٚ األطٍٟ ِؾلصب رغ١١وا فٟ اٌزؼج١و اٌغ١ٕٟ، ِضً رٍه اٌزٟ رَجت ِوع األ١ّ١ٔب اٌّ ٟاأل١ِٕ

 أٚ ئػبفخ  ٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ِٓ اٌغ١ٓ: ؽفوح رؾلس ٔز١غخ ؽنف ىٚط أٚ ػلح أىٚاط ِٓ ا ؽلوح اإلىاؽخ

٠َجت ئىاؽخ اٌىٛكٚٔبد وج١و ىٚط أٚ ػلح أىٚاط ِٓ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ئٌٝ اٌغ١ٓ، ٚ٘نا ٠إكٞ ئٌٝ رأص١و 

 إٌَّٛؿ.   mRNAفٟ عيئٟ 

 رغ١و وٛكْٚ ئٌٝ وٛكْٚ ٚلف اٌزوعّخ، فزٕزظ اٌق١ٍخ ثوٚر١ٓ غ١و ٟ٘ اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ  : ؽلوح ؿ٘و هؼجوح

 ِىزًّ )ٔبلض( ثَجت فمل ػلك ِٓ اٌؾّٛع األ١ٕ١ِخ اٌلافٍخ فٟ روو١جخ. 

 ئٔزمبٌٗ ئٌٝ ووٍَِٚٛٛ أفو غ١و  : ؽفوح رؾلس ػٕل لطغ عيء ؽوفٟ ِٓ ووٍَِٚٛٛ صُؽلوح رجلٗل الوْهغ

 ػٍٝ اٌىوٍَِٚٛٛ غ١و اٌّّبصً ٌٗ. ّبصً ٌٗ، ِّب ٠إكٞ ئٌٝ رجل٠ً ِٛالغ اٌغ١ٕبد ِ

 ؽفوح رؾلس ػٕل ئٔفظبي لطؼخ ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚئهرجبؽٙب ِوح أفوٜ ثظٛهح ِمٍٛثخ ِٓ  ؽلوح الولت :

  اٌغٙخ اٌّؼبوَخ ٌغٙخ ئٔفظبٌٙب، ِّب ٠إكٞ ئٌٝ ػىٌ رور١ت اٌغ١ٕبد فٟ ٘نا اٌغيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ. 

 ٌٍىشف ػٓ اؽزّب١ٌخ أغبة أفواك ’ ع اٌٛهاص١خ اٍزشبهح ؽج١ت ِزقظض فٟ األِوا-: اٍزشبهح ّهاص٘خ

ِظبث١ٓ ثبفزالالد ٚهاص١خ ، أٚ ٌزشق١ض األفواك اٌن٠ٓ ٠شزجٗ فٟ ٚعٛك ِزالىِخ ٚهاص١خ ٌل٠ُٙ ٚ مٌه ثؼًّ 

 فؾٛطبد رضجذ طؾخ اٌزشق١ض .

 بْ ؽفواد رٕزظ ِٓ اٌزغ١و فٟ رًٍََ اٌمٛاػل ا١ٌٕزوٚع١ٕ١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌغ١ٓ ، ٟٚ٘ ٔٛػ -: ؽلواد عٌ٘٘خ

 ِٛػؼ١خ ٚ اىاؽخ .

 ؽفواد رٕزظ ِٓ اٌزغ١و فٟ ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد أٚ روو١جٙب . -: ؽلواد كوّهٍْْه٘خ 

 ؽفوح رٕزظ ِٓ لطغ عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚ ألِبط اٌغيء اٌّمطٛع ثبٌىوٍَِٚٛٛ اٌّّبصً  -: ؽلوح الزكواه

 ف١ظجؼ ٌلٜ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌّّبصً عيء ِىوه اػبفٟ .’ ٌٗ 

 ح رؾلس ػٕل اىاٌخ عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚ اٌزؾبَ اٌمطغ اٌّزجم١خ ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ِؼب ، ؽفو -: ؽلوح الؾنف

 ِّب ٠َجت ٔمظب فٟ ؽٛي اٌىوٍَِٚٛٛ ٠إكٞ اٌٝ ؽلٚس ٔمض فٟ ػلك اٌغ١ٕبد اٌزٟ ٠ؾٍّٙب .
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 السؤال الثاني : 

 ١و ِزٛاهصخ.ألٔٙب فال٠ب ع١َّخ ٌنٌه رىْٛ غ ( أ

 ىوٍِِٚٛٛبد.. روو١ت ا2ٌ   . ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد.1  ( ة

 . ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد.4   ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد. .3

 . روو١ت اٌىوٍِِٚٛٛبد.5

 . ؽفوح وو١ٍِِٛٛٚخ رغ١و ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد.1عـ( 

فٟ اٌملهاد  رواعغاٌؾّغ األ١ِٕٟ ف١ًٕ األ١ٔٓ ، ؽ١ش ٠َجت  غللهاد ػم١ٍخ ِؾلٚكح ثَجت فًٍ فٟ أ٠ .1

 فٟ ؽبٌخ ػلَ اٌقؼٛع ئٌٝ ؽ١ّخ غنائ١خ.اٌؼم١ٍخ 

 ٔز١غخ ٌطفوح وو١ٍِِٛٛٚخ. 21ػبفخ ووٍَِٚٛٛ ئٌٝ اٌيٚط اٌىوٍِِٟٚٛٛ هلُ ئ .2

 ِزالىِخ وال٠ٕفٍزو. .3

 ؽفوح ع١ٕ١خ / ِٛػؼ١خ ِقطئخ اٌزؼج١و. .4

 السؤال الثالث :

 . اٌزغ١و فٟ روو١ت اٌىوٍِِٚٛٛبد.2   . اٌطفواد اٌىو١ٍِِٛٛٚخ.1 

 . اٌزغ١و فٟ ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد.4     . رجل٠ً اٌّٛلغ.3

 ئٔمَبَ ا١ٌَزٛثالىَ أصٕبء اإلٔمَبَ اٌقٍٛٞ. . ػل5َ

 السؤال الرابع : 

 ئىاؽخ. –.  ع١ٕ١خ 3   ِٛػؼ١خ. –ع١ٕ١خ  .1

 اٌىوٍِِٚٛٛبد.ػلك اٌزغ١و فٟ وو١ٍِِٛٛٚخ . 4  رىواه. -وو١ٍِِٛٛٚخ . 2

 . ؽفوح رجل٠ً ِٛلغ + ؽفوح لٍت / وو١ٍِِٛٛٚخ رغ١و روو١ت اٌىوٍَِٚٛٛ.5

 السؤال الخامس : 

 ١ِٛخ ، رغ١و ػلك اٌىوٍِِٚٛٛبد.ؽفو ووٍِٚٛ .1

 ِٓ اإلٔمَبَ إٌّظف. الووؽلخ الضبً٘خاٌشم١مبْ فٟ أؽل اٌىوٍِِٚٛٛبد أصٕبء   الكوّهبر٘لاىػلَ ئٔفظبي  .2

3.  – (3)   4 .– (2n  - 1 ) 5– (n(   )6- (n – 1)) 

5( .2n    )/    (2n – 1    )/  (2n + 1 ) 

 . ِزالىِخ ر١ؤو.6
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 السؤال السادس : 

 ْٛ ٚفؾض اٌَبئً اٌوٍٟ٘.٠ّالد اٌىٛهفؾض ف .1

 ػٓ ؽو٠ك عٙبى اٌطوك اٌّوويٞ ، ٚمٌه ِٓ أعً ػًّ ىهاػخ ٌٍقال٠ب. .2

 ٌّمبهٔزٗ ثبٌّقطؾ اٌطج١ؼٟ ٌٍىشف ػٓ اإلفزالالد اٌّورجطخ ثؼلك اٌىوٍِِٚٛٛبد. .3

ٓ ٠ؼًّ ػٍٝ ئٔشبء ٍغً َٔت ٚهاصٟ ألفواك اٌؼبئٍخ، ٠ٚٛطٟ ثؼًّ فؾٛطبد ِقجو٠خ ٌٍيٚع١ٓ ٚألبهثّٙب ِ .4

اٌلهعخ األٌٚٝ، ٚثؼل اٌفؾظٛاد ٌٕبلٍٟ األِواع ِضً األ١ّ١ٔب إٌّغ١ٍخ ٚ اٌضال١ّ١ٍب، ٠ّىٓ رٛلغ ٚالكح أؽفبي 

 ِظبث١ٓ ثافزالالد ٚهاص١خ.

  السؤال السابع : 

 XO  3 )45( 2  ( ِزالىِخ ر١ؤو.1 ( أ

  xy أٚ  xx ( 5 .13ئٌٝ اٌيٚط هلُ ( ئػبفخ ووٍَِٚٛٛ 4

  زو.( ِزالىِخ وال٠ٕف7ٍ   47( 6

 xxy . 9 )47ف١ظجؼ اٌطواى  ( ئػبفخ اٌىوٍَِٚٛٛ اٌغَٕٟ 8

 .xy  12 )46( ×× / 11  ( ال ٠ٛعل رغ١و 16
 

 

 1 ( ة

 

 

 

 

2- 

3-          . 

 

4- 

 

5-  

 

 

6-  

 

 

 

 كؾض فوالد الكْهثْى . الَبئل الوُلٖ

 

 أٍبث١غ 16 – 8 أٍجْع ٙٔ – ٗٔ

 

 كٌ٘ل ك٘زًْْ٘هٗب الزل٘ق الكَٖ٘

 12اٌيٚط اٌىوٍِِٟٚٛٛ هلُ  .اليّط الكوّهٍْْهٖ ههن 

 الؾنف الولت

 ٠مً ال رإصو

 الؾنف كاّى

 13ئػبفخ ووٍَِٚٛٛ ئٌٝ اٌيٚط هلُ  ٕٔئػبكخ كوّهٍْْم ئلٔ اليّط ههن 

 كالٌٗللزو ر٘وًو

XO xxy 

 الطلوح هقطئخ الزؼج٘و الطلوح الظبهزخ

 ؽّغ أ١ِٕٟ ٚاؽل ال ْٗعل رـ٘و )طلو(
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7- 

 

 

 

8- 

 

 

9-  

 

16- 

 

  السؤال الثامن :

 ..… AUG – AAG – UUG – GCU – AA.  1 ( أ

رغ١و  ت رغ١و رًٍََ اٌىٛكٚٔبد، ِّب ٠َجت، ١ٍىْٛ ٌٙب رأص١و وج١وح ٚمٌه ثَج اإلىاؽخؽفوح ع١ٕ١خ ِٓ ٔٛع  .1

 فٟ ٍٍٍَخ اٌجوٚر١ٓ إٌبرظ.

 . ع١ٕ١خ 3  . ع١ٕ١خ 2   . وو١ٍِِٛٛٚخ 1  ( ة

 . وو١ٍِِٛٛٚخ6  . ع١ٕ١خ 5   . وو١ٍِِٛٛٚخ4 

 ١ٕخ . ع8١   . وو١ٍِِٛٛٚخ 7

 . اٌىشف ػٓ ئؽزّب١ٌخ ٔمً األِواع اٌٛهاص١خ ِضً اٌضال١ّ١ٍب.1عـ( 

 .  فؾض األفواك ربم٠ٓ ٠شزجٗ ثٛعٛك ِزالىِخ ٚهاص١خ ٌل٠ُٙ ٌزأو١ل مٌه اٚ ٔف١ٗ.2     

رمل٠ُ إٌظؼ ٌنٚٚٞ األشقبص اٌّظبث١ٓ ثافزالالد ٚهاص١خ، ٚمٌه ثزٛػ١ؼ ؽج١ؼخ االفزالي ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ  .2

 .ِغ اٌّظبث١ٓ ثٗ

 فؾض األعٕخ فٟ ثلا٠خ اٌؾًّ ٌزؾل٠ل األعٕخ غ١و اٌطج١ؼ١خ. .3

 ئىاؽخ. -ة   هْػؼ٘خ . –أ . 1  : السؤال التاسع

لٌ٘ لِب رأص٘و )طبهزخ(، ثَجت رـ٘و كْكّى ئلٔ كْكّى أفو ٗزوعن الؾوغ االهٌٖ٘ ًلَخ ػٌل ثٌبء  )أ( . 2

 الجوّر٘ي، كال ٗطوأ رـ٘و ػلٔ الجوّر٘ي الٌبرظ.

هوب َٗجت رـ٘و  الؾوْع األهٌ٘٘خرـ٘و كٖ رَلَل  َل الكْكًّبد هوب َٗجتو كج٘و، ثَجت رـ٘و رَل)ة( لِب رأص٘   

 كٖ ٍلَلخ الجوّر٘ي الٌبرظ.

 

 لٗل الوْهغؽلوح رج   ؽلوح الزكواه

٠ٕمطغ عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚ ٠ورجؾ 

ثبٌىوٍَِٚٛٛ اٌّّبصً ٌٗ ، ف١ظجؼ ٌلٜ 

اٌىوٍَِٚٛٛ اٌّّبصً عيء ِىوه اػبفٟ ألؽل 

 أعيائٗ.

أمطبع عيء ؽوفٟ ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ صُ أزمبٌٗ اٌٝ 

ووٍَِٚٛٛ آفو غٟ ِّبصً ٌٗ ِّب ٠إكٞ اٌٝ رجبكي 

 صٍخ .ِٛالغ اٌغ١ٕبد ػٍٝ اٌىوٍِِٚٛٛبد غ١و اٌّزّب

 هوع الزل٘ق الكَٖ٘ هزالىهخ كاّى

 7اٌٛط اٌىوٍِِٟٚٛٛ هلُ  ٕٔاليّط الكوّهٍْْهٖ ههن 

 الطلوح ؿ٘و الوزْاهصخ الطلوح الوزْاهصخ

 اٌقال٠ب اٌغ١َّخ الغبه٘زبد ّ القالٗب الوٌزغخ للغبه٘زبد

 هزالىهخ ثزبّ هزالىهخ ر٘وًو

ٗ٘ 47 
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 . هزالىهخ ر٘وًو.ٕ   . هزالىهخ ثزبّ.ٔ العاشر :السؤال 

 . هزالىهخ ر٘وًو.ٗ    . كٌ٘ل ك٘زًْْ٘هٗب.ٖ

 .. هزالىهخ كاّىٙ    (.. ًيف اللم )الٌبػْه٘

  ل الحادي عشر : السؤا

هي الؼلك الطج٘ؼٖ ألًَ كٖ الووؽلخ األّلٔ ركْى عو٘غ الغبه٘زبد الٌبرغخ ؿ٘و ؽج٘ؼ٘خ، رؾزْٕ ػلٔ ػلك أكجو أّ أهل .  1

ػلٔ ػلك أكجو أّ أهل هي ّعبه٘زبد ؿ٘و ؽج٘ؼ٘خ رؾزْٕ  للكوّهٍْْهبد، أهب كٖ الووؽلخ الضبً٘خ رٌزظ عبه٘زبد ؽج٘ؼ٘خ

 هبد.الؼلك الطج٘ؼٖ للكوّهٍْْ

 .الكوّهٍْْه٘خ الوورجطخ ثؼلك الكوّهٍْْهبدقطؾ الطج٘ؼٖ للكشق ػي اإلفزالالد وبلث. ّملك لووبهًزَ  ٕ

ّ ػول ىهاػخ لقالٗب الغٌ٘ي ػٌل ٍؾت  ي ػٌل افن ػٌ٘خ هي فوالد الكْهْٗى. ثَجت ػلم ّعْك ىهاػخ لقالٗب الغٌٖ٘

 ػٌ٘خ هي الَبئل الوُلٖ.

 الِؼو٘خ ّاػؼبء افوٓ. ٘ي ّالوٌبحعْك هقبؽ كض٘ق كٖ الوئز. ثَجت ّٗ

 ً٘ي ثبللم.االك٘زواكن الؾوغ االهٌٖ٘ كٌ٘٘ل  ً٘يالأٗغ الؾوغ االهٌٖ٘ كٌ٘ل ا . ثَجت ؽلّس فلل كٖ٘

القل٘خ ثوّر٘ي ًبهض )ؿ٘و هكزول( ًز٘غخ للولاًَ الزوعوخ، كزٌزظ  لك ثَجت رـ٘و كْكّى ئلٔ كْكّى ّهق. ّمٙ

 كٖ روك٘جخ، ٌُّب رإكٕ الطلوح ئلٔ ػلم ؽلّس رؼج٘و عٌٖ٘.هغوْػخ هي الؾوْع االهٌ٘٘خ اللافلخ 

. ّملك رجؼب  لٌْع القالٗب الزٖ رؾلس كِ٘ب، كاما ؽلصذ كٖ الغبه٘زبد اّ القالٗب الوٌزغخ للغبه٘زبد ركْى هزْاهصخ، اهب .

 رٛاهصخ.ئما ؽلصذ كٖ القالٗب الغَو٘خ ركْى ؿ٘و م

 -السؤال الثاني عشر :

ٔ ٕ ٖ ٗ 

ٗ. 47 46 46 

-لسؤال الثاني عشر :ا  

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ال ال ٔؼُ  ٔؼُ ال ٔؼُ ٔؼُ ٔؼُ ال ال ال ٔؼُ ٔؼُ ٔؼُ ال ال

 

 

 

 

 

ب .... هِوب  ّٗجؤ ال٘بٍو٘ي أث٘ؼ 

 .... فبًزخ اللظْ 

 إجعل قلبك كذلك 
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 الْهاصخ                   تكونونوجيا انجينات     الوكضلخ وواعؼخالأٍئلخ      

 السؤال ألاول : 

 اٌغ١ٕبد؟ زٟ رَزقلَ فٟ ِغبي رىٌٕٛٛع١بٚاٌ DNAأموو أٛاع أٔي٠ّبد اٌؾّغ إٌٛٚٞ  ( أ

ُّؾلَّك ؟  ( ة  ٌّبما رٕزظ ثؼغ أٔٛاع ِٓ اٌجىز١و٠ب ئٔي٠ّبد اٌمطغ اٌ

ث١ٓ  DNA، ٠ٚمطغ ٍٍٍَخ ٠GAATTCزؼوف رًٍََ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد  EcoRIعـ( أؽل أٔي٠ّبد اٌمطغ اٌّؾلك 

 :  ، اٌّطٍٛة A , Gاٌمبػلر١ٓ إٌزوٚع١ٓ 

 . Iلُ اٌالر١ٕٟ ٚاٌو Ecoرؼ١ٕخ اٌوِٛى اٌنٞ  ِب .1

 أوزت رًٍََ ا١ٌٕٛوٍٛر١لاد فٟ اٌمطغ إٌبرغخ ِٓ ئٍزقلاَ ٘نا االٔي٠ُ. .2

 ؽلك إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ٚث١ٓ كٚه٘ب فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد. .3

 ِواع اٌٛهاص١خ.( رَزقلَ ٕ٘لٍخ اٌغ١ٕبد فٟ اٌّغبي اٌطجٟ ٌؼالط ثؼغ األك  

 اٌغ١ٕبد.. أموو ِضب١ٌٓ ػٍٝ ِٛاك ؽج١خ أٔزغذ ثاٍزقلاَ ٕ٘لٍخ 1 

 . و١ف رؼبٌظ اٌقال٠ب ع١ٕ١اب.2 

 . ِزٝ ٠ىْٛ اٌؼالط اٌغ١ٕٟ ِزٛاهصاب.3 

 السؤال الثاني : 

 ٌبهل عٌ٘بد، هب ُٖ ُنٍ الوْاهغ؟كٗغت رْاكو هْاهغ هِوخ كٖ الجاله٘ل النٕ َٗزقلم  ( أ

 رَزقلم ثؼغ أًْاع الل٘وٍّبد هضل ك٘وًّ آكل الجكز٘وٗب ثْطلِب ًْاهل للغٌ٘بد الوطلْة :   ( ة

 ٝ ٠َزقلَ اٌف١وًٚ وٕبلً ٌٍغ١ٕبد.ِز .1

 و١ف ٠زُ رؼل٠ً ف١وًٚ إلٍزقلاِٗ وٕبلً ع١ٕٟ. .2

 السؤال الثالث : 

 ؟ هوؿْثخد كٖ الٌجبد إلكَبثَ طلبد بٌُلٍخ الغٌ٘فطْاد  رزجغ ( أ

 ؟ هب رطج٘وبد ركٌْلْع٘ب الغٌ٘بد الزٖ رَزقلم كِ٘ب أًيٗوبد الوطغ الوؾلك ( ة

 -: كٖ ػٌ٘خ هب، الوطلْة DNAٖ للظل هطغ ط( رَزقلم روٌ٘خ اللظل الكِوثبئٖ الِاله 

 ؟فٟ اٌّبكح اٌٙال١ِخ DNAلطغ  ٝ ِبما رؼزّل اٌَّبفخ اٌزٟ رزؾووٙب. ػ1ٍ 

 ٔؾٛ اٌمطت اٌّٛعت ؟ DNA. ٌّبما رزؾون لطغ 2 

 ( ؟UV. ِب ٍجت رؼو٠غ اٌّبكح اٌٙال١ِخ ئٌٝ األشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ )3 
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 السؤال الرابع : 

 ْع٘ب الغٌ٘بد الزٖ رَزقلم هي أعل : أمكو هْاك / أكّاد ركٌْل ( أ

 رؼل٠ً اٌجالى١ِل إلٍزقلاِٗ وٕبلً ع١ٕٟ. .1

 إلٔزبط ٔٙب٠بد ٌيعخ. DNAلطغ  .2

ب ٌٍؾظٛي ػٍٝ  DNAهثؾ ٔٙب٠زٟ  .3  ٚاؽل ِؼلي ع١ٕ١اب. DNAِؼا

 األط١ٍخ فٟ رفبػً أٔي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ. DNAثٕبء ٍٍٍَخ ِىٍّخ ٌٍََخ  .4

 ؾّٛع ا٠ٌٕٚٛخ ئٌٝ اٌقال٠ب اٌٙلف.إٌبرغخ  ِٓ أٔي٠ّبد اٌ DNAٔمً لطغ  .5

 

 الٌزوّعٌ٘٘خ :  ل الزَلَل الزبلٖ للوْاػلوًّزغذ الوطغ الزٖ رؾ DNAالوطغ الوؾلك عيء هي هطؼذ أًيٗوبد  ( ة

ٔ GCGAAT. ٕ .GATTGACT ٖ .CATGC  ٗ . CATCAAG   : الوطلْة ، 

 و١ف ٠ّىٓ فظً اٌمطغ اٌَبثمخ ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ.. 1 

 ب ٌموثٙب ِٓ اٌمطت اٌّٛعت.رجؼا  . هرت اٌمطغ اٌَبثمخ2 

 ( ، ّالوطلْة : PCRط( ًب  الؼبلن كبهٕ هْلٌ٘ عبئيح ًْثل إلفزواػَ ؽوٗوخ رلبػل اًيٗن الجلووح الوزَلَل )

 . ٌّبما ٠َزقلَ ٘نا اٌزفبػً.1 

 . ِب اٌّٛاك ٚاالكٚاد اٌالىِخ ٌٙنا اٌزفبػً.2 

 اد كٚهاد اٌزفبػً.. ِب اٌؼبًِ األٍبٍٟ اٌنٞ ٠غت ػجطٗ ثللخ أصٕبء فط3ٛ 

 . أموو فطٛاد كٚهح اٌزفبػً ٚأػجؾ كهعخ اٌؾواهح ٌىً ِٕٙب .4 

 السؤال الخامس : 

ا هي عيٕء  ( أ  . DNAٗوضل رَلَل الٌْ٘ك٘لْر٘لاد الزبلٖ عيء 

T-T-G-A-A-G-C-T-T-C-A-G-A-A-G-C-T-T- A-A-C 

A-A-C T -T -C-G-A A-G T-C-T-T- C-G-A-A-T-T-G    

ٚاٌنٞ ٠زؼوف ػٍٝ ِٕطمخ اٌزؼوف  Hind IIIٛر١لاد إٌبرغخ ػٓ ئٍزقلاَ أٔي٠ُ اٌمطغ اٌّؾلك أوزت رًٍََ ا١ٌٕٛو١ٍ

AAGCTT ٓ٠ٚمطغ ث١ٓ اٌمبػلر١ٓ إٌزوٚع١ز١ AA .ٓاٌّززب١ٌز١ 

 ث٘ي الووظْك ثكل هوب ٗلٖ :  ( ة

 أٔي٠ّبد اٌمطغ اٌّؾلك / إٌٙب٠بد اٌٍيعخ / اٌجالى١ِل  /  ٕ٘لٍخ اٌغ١ٕبد.

  ب ٗلٖ :كَو ه : السؤال السادس

 . DNAثؼغ أٛاع اٌجىز١و٠ب رٕزظ أٔي٠ّبد ِزقظظخ ثمطغ  .1

 اٍزقلاَ إٌٙب٠بد اٌٍيعخ فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد. .2

 ٠غت أْ ٠ؾزٛٞ اٌجالى١ِل اٌَّزقلَ وٕبلً ٌٍغ١ٕبد ػٍٝ ِٛلغ ع١ٓ ِمبِٚخ أؽل اٌّؼبكاد اٌؾ٠ٛ١خ. .3

 .PCRئٍزقلاَ ٍالًٍ اٌجلء فٟ رفبػً أٔي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ  .4
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ئٌٝ عٙبى ِيٚك ثّظله ٌألشؼخ  DNAرؼوع اٌظف١ؾخ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ لطغ  DNAػًّ ثظّخ  أصٕبء .5

 فٛق اٌجٕفَغ١خ.

 ل٠ل ٠ٛ٘خ األفواك ثللخ وج١وح.ٌزؾ DNAرَزقلَ ثظّخ  .6

 لل رإصو ٔٛالً اٌغ١ٕبد ػٍٝ ػًّ عٙبى إٌّبػخ. .7

 ١ٍٚخ.٠َزقلَ رفبػً أي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ فٟ اٌىشف ػٓ األِواع اٌجىز١و٠خ ٚاٌف١و .8

 -السؤال السابع :

 إلثبات االبوة     DNAالشكل المقابل يمثل بصمة 

 لطفل معين ، أي الرجمين )  االول ام الثاني( لديه

 ؟دليل كاف لألبوة ؟وضح اجاباتك

 

  -السؤال الثامن :

 -هبهى ث٘ي كل هوب ٗلٖ : - أ

 ؟االٔي٠ُ اٌَّزقلَ اٌفظً اٌىٙوثبئٟ اٌٙالِٟ ٚ رفبػً أي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ِٓ ؽ١ش ٔٛع  -1

 إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ٚ إٌٙب٠بد غ١و اٌٍيعخ ِٓ ؽ١ش اٍزقلاِٙب فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد؟ -2

 -رَبُن ٌُلٍخ الغٌ٘بد كٖ ؽل ثؼغ الوشكالد ّ الوطلْة: - ة

 ِب ٟ٘ ٘نٖ اٌّشىالد ؟ -1

 أموو صالس أٍجبة ٌٙنٖ اٌّشىالد ؟ -2

 اٌقال٠ب إٌجبر١خ ؟ثٕمً ع١ٕبد اٌٝ  اٌظفبد اٌّوغٛثخ اٌزٟ ٠زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙبِب  -3

  -الشكل الوغبّه ٗوضل ًزبئظ اللظل الكِوثبئٖ الِالهٖ لضالس ػٌ٘بد : -ط

 أٞ ِٓ ٘نٖ اٌؼ١ٕبد رظٙو ٚعٛك  -1

 افزالالي ٚهاصٟ ؟

 اػزّلد ػ١ٍٗ فٟ اعبثزه ؟ِب األٍبً اٌنٞ  -2
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 -السؤال التاسع :

  -: ، ّ الوطلْة لكالطغ الوؾ اًيٗوبد لجـغٗج٘ي الشكل الووبثل هٌبؽن الزؼوف ّ الوطغ 

 

 اٌزبٌٟ ؟ DNAأٞ االٔي٠ّبد ٠َزقلَ ٌمطغ عيٞء  -1

 

 أوزت رًٍََ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد فٟ اٌمطغ إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌمطغ ؟ -2

 -انسؤال انعاشر :

 الشكل الووبثل ٗوضل فطْاد اللظل الكِوثبئٖ 

 الِالهٖ للوبكح الْهاص٘خ ، ّػؼ القطْاد الوشبه

 ٍ ؟ ، ك ، ط ، ة ، الِ٘ب ثبلوهْى أ 

 

 

 -السؤال الحادي عشر :

-Gكٖ الوٌطوخ  DNAٗزؼوف ػلٔ  Bacillus amyloli Hأّ  اًيٗن هطغ هؾلك اكزشق كٖ ثكز٘وٗب           

G-A-T-C-C 3
-

 5
-

 -، ّ الوطلْة : G-Gث٘ي الوبػلر٘ي الٌ٘زوّعٌ٘٘ز٘ي  DNAطغ و، ّ ٗ 

 أوزت االٍُ اٌؼٍّٟ ٌٙنا االٔي٠ُ ؟ -1

 اد فٟ اٌمطغ إٌبرغخ ِٓ اٍزقلاَ ٘نا االٔي٠ُ ؟ِب رًٍََ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ل -2

 ِبم ٠طٍك ػٍٝ أؽواف اٌمطغ إٌبرغخ ؟ -3
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  -السؤال الثاني عشر :

 ؟زت اٍوبء األعياء ػلٔ الشكل اك ،األشكب  الزبل٘خ  هب النٕ روضلَ
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 اإلجابات 

 الَإا  األّ  : 

 الوزؾول للؾواهح. DNA. أًيٗن ثلووح ٖ/  DNAؾ . أًيٗن هثٕ أًيٗوبد الوطغ الوؾلك /. ٔ ( أ

 الل٘وًّ النٕ ِٗبعوِب للزقلض هٌَ. DNAلللكبع ػي ًلَِب ّملك ثوطغ   ( ة

 اّ  أًيٗن هطغ هؾلك أكزشق كٖ ُنا الٌْع هي الجكز٘وٗب. I : ئٍن عٌٌ الجكز٘وٗب ًّْػِب . Eco. ٔط( 

   ٕ  .A –A – T – T – C                ّ         G                               

                                 C – T – T – A – A                                           G 

  A – A – T –T      ّ T – T – A – A.  الٌِبٗبد الليعخ : ٖ

ْع٘ب الغٌ٘بد لزؼلٗل روك٘ت هكول لِب لنلك رَزقلم كٖ ركًْْل DNAُنٍ الٌِبٗبد هبكهح ػلٔ األلزظبم ثغيء هي   

DNA  ٔللؾظْ  ػلDNA .هؼل  عٌ٘٘ ب 

 ( ُوهْى األًَْل٘ي ُّوهْى الٌوْ الجشوٕ : ٔ ك(

 . رضج٘ؾ الغ٘ي الوَجت للووع ّاٗوبكَ ػي الؼول*  ( ٕ

*  ئكفب  عٌ٘بد ٍل٘وخ ػي ؽوٗن ًْاهل الغٌ٘بد، ثؾ٘ش رٌول الغٌ٘بد الَل٘وخ ئلٔ القالٗب الغَو٘خ أّ      

 ٘زبد أّ الجْٗؼخ الوقظجخ.الغبه

 ( ػٌلهب ٗزن ًول عٌ٘بد ٍل٘وخ ئلٔ الغبه٘زبد أّ الجْٗؼخ الوقظجخ.ٖ 

 السؤال الثاني : 

 . الوْهغ الوَإّ  ػي رؼبػق الجالىه٘ل.ٔ ( أ

كٖ ُنٍ الوْاهغ، هْاهغ رؼوف أًيٗوبد الوطغ الوؾلك، ؽ٘ش رزؼوف ُنٍ األًيٗوبد ػلٔ الٌْ٘كلْ٘ر٘لاد  .ٔ

 وؿْثخ هكبًِب كٖ الجالىه٘ل.وال DNA ك٘زن هطؼِب لزؼبف هطغ

هْهغ ٗؾزْٕ ػلٔ ع٘ي هوبّهَ ًْع هي الوؼبكاد الؾْ٘ٗخ أّ أكضو، ّملك لزَِ٘ل كظل الجكز٘وٗب الزٖ  .ٕ

 رؾزْٕ ػلٔ الجالىه٘ل الوؼل  عٌ٘٘ ب.

 الوواك ًولِب كج٘وح الؾغن. DNA. ػٌلهب ركْى هطغ ٔ ( ة

الوواك ئػبكزِب  DNAرن هثؾ هطغ الل٘وًّ ثاٍزقلام أًيٗن هطغ هؾلك،  DNAهطغ عيء هي  .ٖ

 . DNAثْاٍطخ أًيٗن هثؾ 

 السؤال الثالث :

اٍزقالص الجالىه٘ل هي القل٘خ الجكز٘وٗخ رن رؼلٗلَ عٌ٘٘ ب ثاٍزقلام أًيٗوبد الوطغ الوؾلك ّأًيٗن هثؾ  ( أ

DNAبد ٗؾول ل  عٌ٘٘ ب ئلٔ القالٗب الٌجبر٘خ، ّثؼل ملك ىهاػخ ًَ٘غ٘خ إلًزبط ًج، صن ئػبكخ الجالىه٘ل الوؼ

 الظلخ الووؿْثخ.
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 .DNAٌُلٍخ الغٌ٘بد ّثظوخ  ( ة

رٌزول ًؾْ الوطت الوْعت ثَوػخ رٌبٍت ػكَ٘ ب  DNA. ّملك رجؼ ب لؾغن الوطؼخ )ؽْلِب( ع٘ش أى هطغ ٔط( 

 وِب.هغ ؽغ

 خ.. ألًِب ماد شؾٌخ ٍبلجٕ

 .DNAػلٔ شكل أشوؽخ هظجْؿخ، ؽ٘ش ٗوضل كل شوٗؾ أؽوو هطؼخ  DNA. ّملك لزظِو هطغ ٖ

 لسؤال الرابع : ا

 .DNA. أًيٗوبد الوطغ الوؾلك ّ أًيٗن هثؾ ٔ ( أ

 . أًيٗوبد الوطغ الوؾلك.ٕ

 .DNA. أًيٗن هثؾ ٖ

 الوؾزول للؾواهح. DNA. أًيٗن ثلووح ٗ

 . ًْاهل الغٌ٘بد هضل الجالىه٘لاد أّ الل٘وٍّبد الوؼللخ عٌ٘٘ ب.٘

 . ثاٍزقلام اللظل الكِوثبئٖ الِالهٖ.ٔة( 

     2 .GTTG                        GCGAAT            CATCAAG             CATTGACT 

 فبهط القل٘خ الؾ٘خ ثاٍزقلام عِبى فبص. DNA. َٗزقلم كٖ ئًزبط ًَُـ كض٘وح هي هطغ ٔط(   

زؾول الو DNAالوواك ًَقِب / أًيٗن ثلووح  DNA/ ػٌ٘خ  DNA. ٍالٍل الجلء / ًْ٘كلْ٘ر٘لاد ثٌبء ٕ    

 للؾواهح.

 . كهعخ الؾواهح، الى اللهخ كٖ ػجؾ كهعخ الؾواهح ػبهال  أٍبٍ٘ ب إلروبم كل فطْح هي فطْاد اللّهح.ٖ  

 ًDNA (8ٓ – 8ْ٘ .) . أ( رؾط٘ن الوّاثؾ ث٘ي ٍلَلزٖٗ

 ً(. ْ٘ٙ – ٓٗة( هثؾ ٍالٍل الجلء ثوكوالرِب )     

ً( ّملك ثاٍزقلام أًيٗن ثلووح  ْ٘. – ٓ.)  هكولز٘ي للَلَلز٘ي األطل٘ز٘ي DNAط( ثٌبء ٍلَلز٘ي هي     

DNA .الوؾزول للؾواهح 

 الَإا  القبهٌ : 

 هطغ :  ٖ (أ

T– T– G –A                        A–G–C–T–T–C–A–G–A                              A–G–C–T–T–

A–A -C                                  

T–T–C–G–A                         A.G–T–C–T–T–C–G–A                               A–T–T–G     

A–A– C–  

 

 

 

+ - 
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 ( ة

 أًيٗوبد هزقظظخ كٖ هطغ  أًيٗوبد الوطغ الوؾلك :DNA  رٌزغِب أًْاع ػلح هي الجكز٘وٗب لللكبع ػي

 الل٘وًّ النٕ ِٗبعوِب للزقلض هٌَ. DNAًلَِب ػي ؽوٗن هطغ 

 ي الٌْ٘كلْ٘ر٘لاد رٌزظ ػي أًيٗوبد الوطغ الوؾلك، ّركْى ه ب ٍالٍل هلوكح: هطغ أؽواكِ الٌِبٗبد الليعخ

 آفو هكول لِب. DNAهبكهح ػلٔ اإللزظبم ثغيء هي 

 عيئٖ  ىه٘لالجال :DNA  َٖؽلوٖ ْٗعل كٖ ثؼغ ٍالالد الجكز٘وٗب، ٗزو٘ي ثولهرَ ػلٔ الزؼبػق النار

 َّٗزقلم كٌبهل عٌٖ٘.

 ٌبد، رشول رؼلٗل روك٘ت : أؽل هغبالد رطج٘وبد ركٌْلْع٘ب الغ٘ ٌُلٍخ الغٌ٘بدDNA  إلًزبطDNA   هؼل

 لبد علٗلح هوؿْثخ.طعٌ٘٘ ب إلٍزقلاهَ كٖ ئكَبة كبئٌبد ؽ٘خ 

 السؤال السادس :

 الل٘وًّ النٕ ِٗبعوِب للزقلض هٌَ ّاللكبع ػي ًلَِب. DNA. ّملك لوطغ ٔ 

 هؼل  عٌ٘٘ ب. DNA. ّملك ألهكبً٘خ الزظبهِب ثغيء هكّول لِب للؾظْ  ػلٔ ٕ

 لك لزَِ٘ل كظل الجكز٘وٗب الزٖ رؾزْٕ ػلٔ الجالىه٘ل الوؼل  عٌ٘٘ ب.. ّمٖ

أؽبكٗخ هظ٘وح ٗكْى رزبثغ الٌْ٘كلْ٘ر٘لاد كِ٘ب هكوال  للٌْ٘كلْ٘ر٘لاد كٖ الوٌطوخ  DNA. ّملك ألًِب ٍالٍل ٗ

 . DNAالزٖ ٗجلأ كِ٘ب ًَـ 

ح الِاله٘خ، ؽ٘ش ٗوضل كل ػلٔ شكل أشوؽخ هظجْؿخ رقزلق هْاهؼِب ػلٔ الوبك DNA. ّملك لزظِو هطغ ٘

 . DNAهطؼخ هي  أؽووشوٗؾ 

 . ألى لكل شقض رَلَل هي الٌْ٘ك٘لْر٘لاد ٗقزلق ػي إٔ كوك آفو )ػلا الزْائن الوزوبصلخ(.ٙ

 . ّملك ألى عِبى الوٌبػخ َٗزغ٘ت للفْ  ُنٍ الٌْاهل ِّٗبعوِب كال َٗزل٘ل الووٗغ هي الوؼبلغخ الغٌ٘٘خ..

لوَجت هوع هب للكشق ػي ّعْك هَججبد االهواع كٖ ػٌ٘بد  DNA. ّملك لزكض٘و ػلح ًَـ هي 9

 الووع.

 السؤال السابع 

 ٌٍطفً ِغ اٌوعً اٌضبٟٔ DNA،ٌزٛافك اوجو ػلك ِٓ لطغ  الوعل الضبًٖ                 

 -السؤال الثامن :

 -أ

 

 الٌِبٗبد ؿ٘و الليعخ الٌِبٗبد الليعخ

رَزقلم ثكضوح ألًِب هبكهح ػلٔ االلزظبم 

 ثغيء هكول لِب

 اٍزقلاِٙب ِؾلٚك ألْ اٌزؾبِٙب ثَالًٍ أفوٜ طؼجب

 رلبػل اًيٗن الجلووح الوزَلَل اللظل الكِوثبئٖ الِالهٖ

 DNA أي٠ُ هثؾ اًيٗن الوطغ الوؾلك
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 -ة

 ٔمض اٌغطبء إٌجبرٟ . ٚ ٔمض اٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔخ . -1

ٌوػٟ اٌغبئو .   االٍزقلاَ اٌّفوؽ ٌٍّج١لاد ى٠بكح ػلك اٌَىبْ .   اٌيؽف اٌؼّوأٟ اٌٝ إٌّبؽك اٌيهاػ١خ .  ا -2

 اٌؾشو٠خ .  ٔمض اٌّٛاهك .

 ِمبِٚخ اٌؾشواد . ِمبِٚخ األِواع . ٚ ِمبِخ اٌٍّٛؽخ . ِمبِخ اٌغفبف -3

 اٌؼ١ٕخ) أ ( ٚ اٌؼ١ٕخ ) ط ( -1 -ط

 فٟ ػ١ٕبد اٌفؾض ٚ ٚ عٛك٘ب فٟ اٌؼ١ٕخ اٌؼبثطخ ؟ DNAٚمٌه ِٓ فالي غ١بة لطغ   -3

 -السؤال التاسع :

 االٔي٠ُ ) ص (-1

2- 

 

 اٌّواك فظٍٙب . DNAًِء اٌؾفو ثّي٠ظ ِٓ لطغ  -أ-: السؤال العاشر

 ٚطً لطجٟ اٌغٙبى ثّظله ر١به وٙوثبئٟ فبص ، ٚ ِواػبح اٍزّواه ربص١و اٌز١به ِلح ِٕبٍجخ .-ة

 ٔؾٛ اٌمطت اٌّٛعت ثَوػخ رزٕبٍت ػى١َب ِغ ؽغِٛٙب . DNAأزمبي لطغ  -ط

 ِلح لظ١وح . DNAئٟ صُ ٚػغ اٌظف١ؾخ فٟ ِؾٍٛي طجغخ فبطخ ثغي٠ئبد فظً اٌز١به اٌىٙوثب -ك

( فزظٙو أشوؽخ  UVٔمً اٌظف١ؾخ اٌٝ عٙبى آفو فبص ِيٚك ثّظله ٌألشؼخ فٛق اٌجٕفَغَخ )  -ٖ

 . DNAِظجٛغخ رقزٍف ِٛالؼٙب ػٍٝ اٌّبكح اٌٙال١ِخ ؽ١ش ٠ّضً وً شو٠ؾ أؽّو لطؼخ ِٓ 

 

 -BamHI.                   2 -ٔ -: السؤال الحادي عشر

 ٔٙب٠بد ٌيعخ .-3           
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                                                                                            الوكضلخ أٍئلخ الوواعؼخ

 الْهاصخ

 افز٘به هي هزؼلك
 

 -الووكن : ظلل ثشكل كبهل اللائوح الزٖ رش٘و الٔ ههي االعبثخ الظؾ٘ؾخ كٖ الٌوْمط

 ) ٔم١خ ( فبْ فظ١ٍخ   Bٚ فظ١ٍخ كَ ٚاٌلح األَ  Bفاما وبٔذ فظ١ٍخ كَ األة  Aػبئٍخ ٌل٠ٙب ؽفً فظ١ٍخ كِٗ  -1

 -كَ األَ ٟ٘ :

 AB    -ك                        A  -ط                            AB,A  -ة                  A,AB,B -أ     

 األ١ٌالدفاْ اؽزّبي ئٔزبط أفواك غ١و ِزّبصٍخ    ( rrTt    x      RrTT ىّ٘ب اٌغ١ٕٟ )ػٕل رٍم١ؼ ٔجبر١ٓ ؽوا -2

 ٌٍظفز١ٓ ٘ٛ :

   1/16 -ك                             1/8 -ط                            1/4 -طفو                   ة -أ        

  ٟ٘ : Ggttغ١ٕٟ ٌظفز١ٓ اٌطوى اٌغ١ٕ١خ اٌّؾزٍّخ ٌغب١ِزبد فوك ؽواىح اٌ – -3

 gt   ،Gg     -ك                  Gt  ،gt –ط              tt ,Gg–ة              gt     ،Gg  -أ     

) ئما رمبثً أ١ٌال اٌظفز١ٓ اٌّزمبثٍز١ٓ ِؼب فٟ اٌفوك فبْ رأص١و األ١ًٌ اٌَبئل ٠ظٙو ٚ ال ٠ظٙو رأص١و األ١ًٌ اٌّزٕؾٟ   -4

 -( : ً٘نا إٌض ٠ّض.......

 ا١ٌَبكح اٌزبِخ -ا١ٌَبكح غ١و اٌزبِخ       ك -لبْٔٛ اٌزٛى٠غ اٌؾو    ط -لبْٔٛ أؼياي اٌظفبد.       ة -أ

ٚ  AaBB ػٕل ئعواء رٍم١ؼ ث١ٓ ٔجبر١ٓ ؽواىّ٘ب اٌغ١ٕٟ  AAbbاؽزّبي اٌؾظٛي ػٍٝ ٔجبد ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ -5

AaBb :ٛ٘- 

           1/16 -ك                   1/8 -ط                 طفو       -ة                1/4 -أ           

 اٌظفخ اٌّورجطخ ثبٌغٌٕ ٚهاص١با ػٕل اإلَٔبْ ٟ٘ : -6

 اٌظٍغ -ٌْٛ اٌغٍل          ك -ػّٝ األٌٛاْ         ط -ٌْٛ اٌؼ١ْٛ          ة -أ

 -: ABOر١ٗ ال ٠ٕطجك ػٍٝ ٚهاصخ فظبئً اٌلَ ؽَت ٔظبَ ٢ؽل اأ  -7

 .١ٍبكح ربِخ-.أ١ٌالد ِزؼلكٖ .          ك -١ٍبكح غ١و ربِخ              ط-بكح ِشزووٗ           ة١ٍ.    أ

ِورجط١ٓ ػٍٝ ( (R,Aػلك أٔٛاع اٌغب١ِزبد اٌنٞ ٍٛف ٠ٕزغٙب ئما وبْ األ١ٍ١ٌٓ AaBbRrفوك ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ  - 8   

 ٔفٌ   اٌىوٍَِٚٛٛ ٚثبفزواع ػلَ ؽلٚس ػجٛه ٘ٛ:.

 16-ك.                          5. -ط                             4.-ة                        2.-أ          

 %   فبْ َٔجخ االهرجبؽ ث١زّٙب ٟ٘  :6ئما وبٔذ َٔجخ اٌؼجٛه ث١ٓ ع١ٕ١ٓ    - 9

 . 94ك .    %                   94ط .                         94%                            ة . 6. أ  
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أعوٞ رٍم١ؼ ٌٕجبد ثبى٠الء أطفو أٌٍِ اٌجنٚه غ١و ٔمٟ ٌٍظفز١ٓ ِغ آفو ِغٙٛي اٌطواى اٌشىٍٟ فظٙود   - 16

 A% أطفو ِغؼل  ئما هِي أل١ًٌ اٌجنٚه اٌظفواء . 25% أطفو أٌٍِ     75األثٕبء ثبٌطوى اٌشى١ٍخ ٚإٌَت ا٢ر١ٗ :

 فبْ اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌٍٕجبد اٌّغٙٛي ٘ٛ :  bٚاٌّغؼلٖ  Bء ٚأ١ًٌ. اٌجنٚه اٌٍَّب aٚأ١ًٌ اٌجنٚه اٌقؼواء 

 Aa BB          -ك               Aa bb     -ط             Aa Bb   -ة           AA Bb   - أ   

طفخ ٌْٛ اٌو٠ش فٟ اٌجؾ ِورجطخ ثبٌغٌٕ؛ ٚ أ١ًٌ اٌٍْٛ األطفو ٍبئل ػٍٝ األث١غ ؛ ػٕل رياٚط ثطخ طفواء  -11

 -غ فبْ َٔجخ األفواك إٌبرغخ ٟ٘ :ِغ موو أث١

 طفواء ع١ّغ اإلٔبس -ك   ع١ّغ اٌنوٛه ث١ؼبء    -% أث١غ    ط56% أطفو : 56 -% اث١غ    ة166 -أ        

طل٠مبْ ٌّٙب ٔفٌ ٌْٛ اٌجشوح ٚ ٌىً ِّٕٙب ؽواى ع١ٕٟ ِقزٍف ئما وبْ اٌطواى اٌغ١ٕٟ الٍبِٗ   ى٠لأٍبِٗ ٚ  -12

AAbbRr         ٌي٠لاٌغ١ٕٟ فبْ اٌطواى : ٛ٘- 

 AabbRR-ك                     AabbRr -ط          AAbbRr -ة         AABbRr -أ        

 هعً ِظبة ثؼّٝ األٌٛاْ ريٚط ِٓ اِوأح غ١و ِظبثخ ٚ ٌىٓ ٚاٌل٘ب ِظبة ثبٌّوع، اؽزّبي أْ ٠ٕغجب ٌٚل  -13

  -ِظبة ثبٌّوع ٘ٛ:.......

 طفو -ك                     4\1 -ط                          1/8 -ة                             2\1 -أ

% ، اؽزّبي 85ِورجط١ٓ ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٍَِٚٛٛ ثَٕجخ  H,N، ئما وبْ األ١ٍ١ٌٓ  HhNnفوك ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ  - 14    

 -فٟ ؽبٌخ ؽلٚس ػجٛه ٘ٛ: hnأْ ٠ٕزظ ٘نا اٌفوك عب١ِذ ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ 

 %85 -%                  ك7,5 -%                        ط42,5 -ة%              15 -أ    

  -فظ١ٍخ كَ وً ِٓ األث٠ٛٓ ٟ٘ : ،  ABاٌضبٟٔ   ٚ   Oؽفالْ ٌؼبئٍخ ٚاؽلح فظ١ٍخ كَ اٌطفً األٚي  -15

 B*AB -ك                 A*AB  -ط     AB*O -ة           A*B - أ

موو أؽّو اٌؼ١ٕ١ٓ رىْٛ األفواك اٌنوٛه إٌبرغخ وّب ِغ ٔم١خ  وؼ١ٕ١ٓ غ١ػٕل رياٚط أٔضٝ مثبثخ فبوٙخ ؽّواء اٌ -16

 -٠أرٟ:

 % ث١ؼبء25% ؽّواء : 75 -% ؽّواء                                       ة166 - أ

 % ؽّواء 25% ث١ؼبء : 75 -% ث١ؼبء                       ك56% ؽّواء : 56 -ط  

 :ؾًّ أ١ٌال ِزٕؾ١ب ِٓ ٔجبد ثبى٠الء غ١و ِزّبصً األ١ٌالد ٌظفخ ٌْٛ اٌجنٚهِب اؽزّبي ئٔزبط عب١ِزبد ر  -  17 

 ك( طفو                   1/4ط(                    1/2ة(                1/3أ(  

 : ٠ىْٛ اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌظفخ ِٕل١ٌخ غ١و ِزّبصٍخ األ١ٌالد -18 

 rrك(                   rMط(                   Rrة(               RMأ(            

 

 ٘ٛ:  (TtRRGgaa)اٌطواى اٌغ١ٕٟ اٌظؾ١ؼ ٌٍغب١ِذ اٌّزٛلغ اْ ٠ؼط١ٗ اٌفوك مٚ اٌطواى اٌغ١ٕٟ -19

 Trga -ك                 tRaa -ط             TRga -ة                      TtGg - أ



 2842626070 العلوم الحياتية رزق حداد

33 
 

  فٟ االثٕبء ٘ٛ : BBDDاٌطواى اٌغ١ٕٟ  فاْ اؽزّبي ظٙٛه BbDdػٕل رياٚط أث٠ٛٓ ؽواىّ٘ب اٌغ١ٕٟ  -26

 1/16 -ك                     1/8 -ط             1/4 -ة                   1/2-أ       

 فوك ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ : Eettٚا٢فو  EETtلل ٠ٕزظ ِٓ رياٚط فوك٠ٓ أؽلّ٘ب ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ  -21

 EeTT -ك               EEtt -ط                  eeTt -ة               EETT - أ

 فوك ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ : HHRRٚا٢فو ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ  hhrrلل ٠ٕزظ ِٓ رياٚط فوك٠ٓ أؽلّ٘ب ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ -22

 hhRR -ك              HhRr -ط                   HHrr -ة               HHRR - أ

 بئلر١ٓ ١ٍبكح ربِخ فوكٌظفز١ٓ ٍ ٠AaBBّىٓ اْ ٠ٕزظ ِٓ رياٚط فوك٠ٓ ٠ؾًّ والّ٘ب اٌطواى اٌغ١ٕٟ  -23

  ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ :

 AABb -ك                       aaBb -ط                aaBB -ةAaBb                     - أ

 -: رزُ فٟ اٌطفوح اٌغ١ٕ١خ ػ١ٍّخ فمل أٚ اػبفخ أٚ اٍزجلاي ٌٛاؽلح ِّب ٠ٍٟ -24

 ِٓ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ.ىٚط  -ك             DNAٍٍٍَخ ِٓ   -اٌغ١ٕبد    ط -اٌىٛكٚٔبد    ة - أ

 

فاْ اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌفظ١ٍخ  (O)ٚوبٔذ فظ١ٍخ كَ االة  (B)ٚ  (A)اما وبٔذ فظبئً كَ األثٕبء ٌؼبئٍخ ِب ٟ٘ ، - 25

 كَ االَ ٘ٛ : 

I                               - أ
A
I

A
I -ة

A
I

B
I -ط              

A
i                ك- I

B
i 

 ، فاْ إٌَت اٌّئ٠ٛخ اٌّؾزٍّخ ٌفظبئً اٌلَ فٟ االثٕبء ٟ٘:  (AB)ث٠ٛٓ اما وبٔذ فظ١ٍخ كَ وً ِٓ اال-26

 A  ،56%AB  ،25 %B%25 -ةA  ،25%AB  ،56 %                           B%25 - أ

 B، طفو%  A  ،166%ABطفو% -ك                    A  ،25%AB  ،25 %B%56 -ط   

فاْ  AB( ، ٚوبٔذ فظ١ٍخ كَ االَ AB %25 , A%25 , B %50ب )ئما وبٔذ فظبئً كَ االثٕبء ٌؼبئٍخ ِب َٚٔجٙ-27

 : اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌفظ١ٍخ االة

I - أ
B
i                 ة- I

A
I

A
I -ط              

A
i            ك- I

B
I

B
 

 ، فاْ إٌَت اٌّئ٠ٛخ اٌّؾزٍّخ ٌفظبئً اٌلَ فٟ االثٕبء : (O)، ٚاالفو (AB)ئما وبٔذ فظ١ٍخ كَ اؽل االث٠ٛٓ -28

 A  ،56%AB  ،25 %B%25 -ة                    A  ،25%AB  ،56 %B%25 -أ             

 AB  ،56 %B، طفو% A%56 -ك                B، طفو%  A  ،166%ABطفو% -ط

 ( : B( ٚ )A( ٚأٚالكٖ )Oِب اٌطواى اٌغ١ٕٟ ٌفظ١ٍخ كَ أة ئما وبٔذ فظ١ٍخ كَ ىٚعزٗ )-29

I-ة                      ii-أ
A
i                         ط-I

B
i                             ك-I

A
I

B
 

 أٞ األفواك مٚٞ اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ا٢ر١خ أغّمُٙ ٌٛٔب ٌٍجشوح : -36

 AABbCcك(               AaBbccط(              aabbccة(          AABbccأ(  

 فٟ ٌْٛ اٌغٍل فٟ االَٔبْ : AABbDdٟ اؽل اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ا٢ر١خ ٌٗ ٔفٌ رأص١و اٌطواى اٌغ١ٕ-31

 AabbDd -ك        aaBbDd -ط      AaBbDD -ةAABBDd                            - أ
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 رؼل طفخ ٌْٛ اٌجشوح فٟ اإلَٔبْ ِضبال ػٍٝ : -32

 اٌظفبد اٌّزأصوح ثبٌغٌٕ    -ة                          ا١ٌَبكح اٌزبِخ                          - أ

 اٌظفبد ِزؼلكح اٌغ١ٕبد -ك                           ظفبد اٌّورجطخ ثبٌغٌٕ  اٌ -ط

 اٞ اٌطوى اٌغ١ٕ١خ ا٢ر١خ رّضً طفخ ِورجطخ ثبٌغٌٕ :-33

I                          - أ
A
iة- X

A
X

a
 Aa -ك             XY -ط               

 رؼل ٚهاصخ طفخ اٌظٍغ اٌّجىو ػٕل اإلَٔبْ ِضبال ػٍٝ : -34

 ا١ٌَبكح اٌّشزووخ      -ة                      ١ٌَبكح اٌزبِخ                              ا - أ

 اٌظفبد اٌّورجطخ ثبٌغٌٕ -ك                      اٌظفبد اٌّزأصوح ثبٌغٌٕ             -ط   

 زبد ٘ٛ:اٌطواى اٌغ١ٕٟ اٌنٞ رإكٞ ف١ٗ ػ١ٍّخ اٌؼجٛه ئٌٝ رى٠ٛٓ ؽوى ع١ٕ١خ عل٠لح ٌٍغب١ِ  -35

 GGTt -ك           Ggtt-ط            GgTt -ة         GgTT -أ         

 -ِزالىِخ و١ٍٕفٍزو ِضبي ػٍٝ: -36

 اٌطفوح اٌغ١ٕ١خ -ػلَ االٔفظبي اٌىوٍِِٟٚٛٛ                         ة-أ      

 خؽفوح ِزٛاهص-ك                                        ِٛػؼ١خؽفوح  -ط     

 

 أىٚاط ِٓ اٌىوٍِِٚٛٛبد ػٕل اإلَٔبْ ٘نا اٌّقطؾ  ٠ؼٛك ئٌٝ : صالصخ٠ّضً اٌشىً أكٔبٖ ِقططب ألفو  -37

                                                                          

 خ ر١ؤوأضٝ ِظبثخ ثّزالىِ -ة                                وال٠ٕفٍزوموو ِظبة ثّزالىِخ  - أ

 كاْٚأضٝ ِظبثخ ثّزالىِخ  -موو ِظبة ثّزالىِخ كاْٚ                               ك -ط   

 : رَزقلَ رىٌٕٛٛع١ب اٌفظً اٌىٙوثبئٟ اٌٙالِٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ  - 38

  DNAَٔـ ِٓ  -ػالط ع١ٕٟ           ك -ط          DNAثظّخ  -فو٠طخ ع١ٕ١خ          ة  -أ     

 -ٌزٟ ٠ٕزمً ف١ٙب عيء ِٓ ووٍَِٚٛٛ ئٌٝ ووٍَِٚٛٛ آفو غ١و ِّبصً ٌٗ رَّٝ:اٌطفوح ا -39

 رجل٠ً اٌّٛلغ -اٌمٍت                 ك -اٌؾنف                      ط -اٌزىواه              ة -ا          

الىِخ و١ٍٕفٍزو ٌطواى اٌىوٍِِٟٚٛٛ ٌٍؾ١ٛاْ إٌّٛٞ اٌنٞ ٠زؾل ِغ ث٠ٛؼخ ؽج١ؼ١خ ٌزى٠ٛٓ موو ِظبة ثّزا -46

:ٛ٘- 

 (   XX)  -(                   ك Y)  -(               ط XXY)   -(         ة XY)  -أ               
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 -رزُ ػ١ٍّخ فؾض اٌَبئً اٌوٍٟ٘) اٌٍَٝ( ِب ث١ٓ األٍجٛػ١ٓ: -41

 (.14ـــ 12)  -ك (           16ـــ 14)  -(          ط16ـــ 16)  -(            ة16—8)  -أ      

 . -اٌزب١ٌخ ٍٛف رىْٛ ألوة اٌٝ اٌمطت اٌَبٌت : DNAفٟ ػ١ٍّخ اٌفظً اٌىٙوثبئٟ اٌٙالِٟ أٞ ِٓ لطغ  -42

 . ACGTACA -.                                 ةTAGCCTAGC -أ      

 .ATACA -.                             كACAGATAGCC -ط

 -اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ِٓ االٔمَبَ إٌّظف ٠ىْٛ ػلك أٔٛاع اٌغب١ِزبد إٌبرغخ:ئما ؽلس ػلَ أفظبي فٟ  -43

 ( 4)  -(                        ك 3) -(                   ط 2)  -(.                        ة 1)  -أ      

 -اٌغ١ٓ اٌَّئٛي ػٓ االطبثخ ثّوع اٌز١ٍف اٌى١َٟ ٠ٛعل ػٍٝ اٌيٚط اٌىوٍِِٟٚٛٛ هلُ: -44

 7 -ك                         13   -ط                  12 -ة                      23 - أ

 أؽل ا٢ر١خ ٠ؾلس فٟ اٌطفوح اٌغ١ٕ١خ : -45

 ئػبفخ ع١ٓ وبًِ أٚ اوضو اٌٝ اٌىوٍَِٚٛٛ -فملاْ ع١ٓ وبًِ أٚ أوضو ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ          ة - أ

 أؼىبً رور١ت اٌغ١ٕبد فٟ اٌىوٍَِٚٛٛ -ك        رغ١و فٟ رور١ت اٌمٛاػل ا١ٌٕزوٚع١ٕ١خ         -ط

 -:ِب ٔٛع اٌطفوح اٌزٟ ٠ّضٍٙب اٌشىً اكٔبٖ -46

 

 رجل٠ً اٌّٛلغ -ك               لٍت      -ط               رىواه  -ة                    ؽنف - أ

ئرظبٌٙب ثىوٍَِٚٛٛ غ١و ٔٛع اٌطفوح اٌىو١ٍِِٛٛٚخ اٌزٟ رٕزظ ػٓ أفظبي اٌمطغ اٌطوف١خ ِٓ ووٍَِٚٛٛ ٚ -47

 ِّبصً ٌٗ :

 رجل٠ً اٌّٛلغ -لٍت             ك -رىواه                   ط -ؽنف                      ة - أ

 ٔٛع اٌطفوح اٌزٟ ٠ٕؼىٌ ف١ٙب رور١ت اٌغ١ٕبد فٟ عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٚ٘ٛ :-48

 رجل٠ً اٌّٛلغ -ك  لٍت            -رىواه                    ط -ؽنف                 ة - أ

اٌطفوح اٌىو١ٍِِٛٛٚخ اٌزٟ رؾلس ػٕلِب ٠ٕفظً عيء ِٓ اٌىوٍَِٚٛٛ ٠ٚزظً ثىوٍَِٚٛٛ آفو ِّبصً ٌٗ رَّٝ -49

: 

 اٌمٍت -اٌزىواه             ك -رجل٠ً اٌّٛلغ             ط -اٌؾنف                        ة - أ

 

 ١ٕخ :اؽل االفزالالد اٌٛهاص١خ ا٢ر١خ ٠ٕزظ ػٓ ؽفوح ع١-56

 و١ٍٕفٍزو -ف١ًٕ و١ز١ٔٛٛه٠ب          ك -ثبرٛ            ط -كاْٚ                     ة - أ

 : ِب اٍُ اٌطفوح اٌزٟ رؾلس ٔز١غخ ئػبفخ ىٚط أٚ ػلح أىٚاط ِٓ اٌمٛاػل ا١ٌٕزوٚع١ٕ١خ ئٌٝ اٌغ١ٓ   -51

 ك( لٍت                    ط (طبِزخ                        ئىاؽخ                   ة( ِٛػؼ١خ     ( أ
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 رؾلس اٌطفوح اٌَّججخ الفزالي ف١ًٕ و١ز١ٔٛٛه٠ب فٟ اٌيٚط اٌىوٍِِٟٚٛٛ هلُ : -52

 21ك_                      13ط_                            12ة_                          7- أ  

 ِب اٌطفوح اٌزٟ رَجت اإلطبثخ ثّوع األ١ّ١ٔب إٌّغ١ٍخ : -(53) 

 ( ِقطئخ اٌزؼج١و             ك( غ١و اٌّؼجوح ط           طبِزٗأ( ئىاؽخ                ة(            

 : أٞ اٌطوق ا٢ر١خ َِزقلِخ فٟ اٌؼالط اٌغ١ٕٟ -(54) 

 ة(. اٌزقٍض ِٓ اٌقال٠ب اٌزٟ رؾزٛٞ اٌغ١ٓ اٌَّجت ٌٍّوع.         رضج١ؾ اٌغ١ٓ اٌَّجت ٌٍّوع.     -أ    

 ( اٌقال٠ب اٌَّججخ ٌٍّوع.         ك( ئىاٌخ اٌؼؼٛ اٌّظبة DNAىاٌخ )ط(ئ       

 ( أؽل اٌزب١ٌخ ٠ّضً ِٕطمخ رؼوف ألٔي٠ُ اٌمطغ اٌّؾلك : 55)

  ة(  أ( 

 ك(  ط( 

  ( أٞ ا٢ر١خ ٠ُؼل ٔبلً ٌٍغ١ٕبد :56)

 ( ف١ٍخ ٔجبر١خ ِؼلٌخ ع١ٕ١ابك.             ل١ط( ثالىِ       . DNAة( أٔي٠ُ ثٍّوح   .   أ( أي٠ُ اٌمطغ اٌّؾلك

 ِؼلي ع١ٕ١اب، رطج١ك ٚهاصٟ ٠َّٝ : ١ٌDNAٕزظ  DNA( رؼل٠ً روو١ت 57)

 ة( اٌؼالط اٌغ١ٕٟ                                 أ( ٕ٘لٍخ اٌغ١ٕبد         

 ك( رفبػً أٔي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزDNAًٍََ                                   ط( ثظّخ         

 فٟ كٚهح رفؼبػً أٔي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ، رورجؾ ٍالًٍ اٌجلء ثّىّالرٙب ػٍٝ كهعخ  ؽواهح :  (58)

 (96 -76(       ك( )65 – 46(           ط( )75 – 76(                ة( )95 – 96أ( )          

 : ( اٌؼبًِ األٍبٍٟ إلرّبَ وً فطٛح ِٓ فطٛاد رفبػً أٔي٠ُ اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ٘ٛ 59)

 ٍالًٍ اٌجلء ة( ٚعٛك                           أ( كلخ طجؾ كهعخ اٌؾواهح

 ك( ػلك اٌلٚهاد                                      DNAط( ٚعٛك أٔي٠ُ 

 ٌز١ًَٙ فظً اٌجىز١و٠ب اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌجالى١ِل اٌّؼلي ع١ٕ١اب ٠غت أْ ٠ؾزٛٞ اٌجالى١ِل ػٍٝ : ( 66) 

 ف أٔي٠ّبد اٌمطغ اٌّؾلك              ة( ع١ٓ ِمبِٚخ ٔٛع ِٓ اٌّؼبكاد اٌؾ٠ٛ١خأ( ِٛالغ رؼو     

 .ط( ِٛلغ َِإٚي ػٓ رؼبػف اٌجالى١ِل           ك( ٍالًٍ اٌجلء              

 -وفبْ اٌضبٟٔ ٚ اٌضبٌش ػٍٝ :ؾاٌ ي٠َّٝ أي٠ُ اٌمطغ اٌّؾلك رجؼب ٌٕٛع اٌجىز١و٠ب اٌنٞ رٕزغٗ ثؾ١ش ٠ل( 61) 

 ز١و٠ب .          ة( عٌٕ اٌجىز١و٠ب .         ط(ٍالٌخ اٌجىز١و٠ب .        ك( هرجخ اٌجىز١و٠ب .ٔٛع اٌجى ( أ
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 -اٌّزؾًّ ٌٍؾواهح ِٓ أعً : ٠DNAَزقلَ أي٠ُ ثٍّوح ( 62)

 ػٓ ثؼؼّٙب اٌجؼغ .     ة( هثؾ ٍالًٍ اٌجلء ثّىّالرٙب . DNA أ( فظً ٍٍٍَزٟ

 .DNAخ.     ك( رؾط١ُ اٌوٚاثؾ ث١ٓ ٍٍٍَزٟ ِىٍّخ ٌٍٍٍََخ األط١ٍ DNAط( ثٕبء ٍٍٍَخ 

 -اٌزغ١و اٌغ١ٕٟ اٌنٞ ٠َجت ِوع األ١ّ١ٔب إٌّغ١ٍخ ٠ؾلس ثَجت :( 63)

 ة( ى٠بكح ػلك ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد .               أ( ػىٌ رور١ت ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد .          

 ١ٕٛو١ٍٛر١لاد .ك( ؽنف ثؼغ اٌ              ط( اٍزجلاي ىٚط ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد.           

  -: اٌّٛعتاٌزب١ٌخ ٍٛف رىْٛ ألوة اٌٝ اٌمطت  DNAفٟ ػ١ٍّخ اٌفظً اٌىٙوثبئٟ اٌٙالِٟ أٞ ِٓ لطغ  (64)

 .AUACA(.        كACAGATAGCC (طACGTAC .    ( .       ةTAGCCTAGC (أ  

ْ اؽزّبي ظٙٛه ، ٠ىٛ BbAAGgٚ ا٢فو  BBAaGgاما أعوٞ رٍم١ؼ ث١ٓ ٔجبر١ٓ أؽلّ٘ب ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ ( 65)

  -فٟ اٌغ١ً إٌبرظ : BBAaggٔجبد ؽواىٖ اٌغ١ٕٟ 

 .16/ 1ك( .                       8/ 1ط(                 .1/32ة(  طفو.                 أ(       

 -: EcoRIIِب اٌوِي اٌنٞ ٠ّضً ٍالٌخ اٌجىز١و٠ب فٟ االٔي٠ُ ( 66)

 . E .                         ك( II ط(                 .  R .         ة( coأ(                  

 -أٞ ا٢ر١خ ال ٠ؼل ِٓ رطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد فٟ اٌّغبي اٌطجٟ :( 67)

 أزبط ٘وِْٛ اال١ٌَٛٔٓ .                     ة( أزبط ٔجبربد ِمبِٚخ ٌٍغفبف . أ(                    

 . VIIIغ١ٓ اٌَّجت ٌٍّوع .               ك( أزبط ػبًِ اٌزقضو ط( رضج١ؾ اٌ                    

 -لل ال ٠َزف١ل اٌّو٠غ ِٓ اٌّؼبعخ اٌغ١ٕ١خ ثَجت :( 68)

 ة( ِٙبعّخ عٙبى إٌّبػخ ٌٍغ١ٓ إٌّمٛي .                   أ( ِٙبعّخ عٙبى إٌّبػخ ٌٕٛالً اٌغ١ٕبد .

 ك( ٚعٛك أٚهاَ فٟ اٌشقض إٌّمٛي ا١ٌٗ اٌغ١ٓ .     ط( رأص١و ٔٛالً اٌغ١ٕبد ػٍٝ ػًّ اٌغ١ٕبد األفوٜ.

ِٕٙب وبٔذ رؾًّ رواو١ت  5ٔجبد ،  56فٕزظ  AaFf  ٚaaffأعوٞ رٍم١ؼ ث١ٓ ٔجبر١ٓ ؽواىّ٘ب اٌغ١ٕٟ  ( 69)

 -ع١ٕ١خ عل٠لح ، َٔجخ االهرجبؽ ث١ٓ اٌغ١ٕبد رىْٛ :

 %45ك(              %       86%                    ط( 96%               ة(  16أ(     

 -ِٓ اٌٍَج١بد اٌزٟ لل رٕزظ ػٕل اكفبي ع١ٓ ِضجؾ اٌٝ ف١ٍخ رؾزٛٞ ػٍٝ ع١ٓ َِجت ٌٍّوع :(  76)

 أ( ا٠مبف ػًّ اٌغ١ٓ اٌَّجت ٌٍّوع .                 ة(أزبط اٌق١ٍخ ثوٚر١ٕبد عل٠لح.

 بد ١ٍٍّخ فٟ اٌق١ٍخ .ػًّ ع١ٕ ا٠مبفط( ِٙبعّخ عٙبى إٌّبػخ ٌٍغ١ٓ اٌّضجؾ .                ك(
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 االعبثبد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع كم أمنيات اننجاح و انتوفيك

 انمعهم :  رزق حداد

 

 

 

 

 

 

 ٓٔ 8 9 . ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

 أ ط ة ة ة ة  ط ة ك

 ٕٓ 8ٔ 9ٔ .ٔ ٙٔ ٘ٔ ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٔٔ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

 ك ة ة ة ط أ ة ط ك ة

 ٖٓ 8ٕ 9ٕ .ٕ ٕٙ ٕ٘ ٕٗ ٖٕ ٕٕ ٕٔ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

 ك ك ك أ ة ة ك ة ط ط

 ٓٗ 8ٖ 9ٖ .ٖ ٖٙ ٖ٘ ٖٗ ٖٖ ٕٖ ٖٔ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

  ك ة ط أ ة ط ة ك ة

 ٓ٘ 8ٗ 9ٗ .ٗ ٙٗ ٘ٗ ٗٗ ٖٗ ٕٗ ٔٗ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

 ط ط ط ك أ ط ك ة ط ط

 ٓٙ 8٘ 9٘ .٘ ٙ٘ ٘٘ ٗ٘ ٖ٘ ٕ٘ ٔ٘ الوهن

ههي 

 اإلعبثخ

 ة أ ط أ ط ة أ ط ة أ

 ٓ. 8ٙ 9ٙ .ٙ ٙٙ ٘ٙ ٗٙ ٖٙ ٕٙ ٔٙ الوهن

ههي 

 االعبثخ

 أ

 

 ك ة أ ة ة ك ة ط ط

 

د

أ
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 الوكضلخوواعؼخ الأٍئلخ 

 أًشطخ كَْ٘لْع٘خ كٖ عَن اإلًَبى

 

 : السؤال ألاول 

الشكل الزبلٖ ٗج٘ي أؽل هواؽل ئًزوب  الَ٘ب  الؼظجٖ ػلٔ ؽْ  هؾْه ػظجْى ؿ٘و هؾبؽ ثـول هلٌٖ٘ ،  ( أ

 الوطلْة : 

ا ػٍٝ اٌوِٛى )أ ، ة ، ط( ؽلك ئرغبٖ ئٔزمبي ا١ٌَبي اٌؼظجٟ؟اػزّب .1  كا

 ِب اٌّواؽً اٌزٟ رّضٍٙب اٌوِٛى )أ ، ة ،ط( ؟ .2

 ة( ؟)ِب ٍجت ؽظٛي اٌّوؽٍخ  .3

 ِب اٌنٞ ٠ؾلس ػٕلِب ٠ًٙ فوق  .4

 ٍِٟ فٌٛذ ؟ 96-اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ ئٌٝ 

 و١ف ٠ؼٛك غشبء اٌؼظجْٛ ئٌٝ ٚػغ اٌواؽخ ؟ .5

 ػ١ٍٙب ٍوػخ ئٔزمبي ا١ٌَبي اٌؼظجٟ؟ؼٛاًِ اٌزٟ رؼزّل ٌِب ا .6

 ً٘ ٠َزغ١ت غشبء اٌؼظجْٛ ألٞ ِٕجٗ ؟ ػًٍ؟ .7

 ِزٝ ٠ٕشأ ١ٍبي ػظجٟ ؟ .8

 ؟ َٗبُن ؿشبء الؼظجْى هَبُوخ كبػلخ كٖ ركْٗي الَ٘ب  الؼظجٖك٘ق  ( ة

 ؟ ط( هب الؼول٘بد الزٖ رؾلس هٌؼب الٍزوواه رٌجَ٘ الؼظجْى ثؼل الزشبثكٖ     

 : السؤال الثاني

 ؟ ّظبئق للقالٗب اللثو٘خأمكو صالس -أ

  ٍئلخ الزٖ رلَ٘ :ألأكهً الشكل الزبلٖ صن أعت ػي ا-ة

 ؽلك ِىبْ ٘نٖ اٌَّزمجالد. .1

 ؟ 4،  3،  2،  1األهلبَ رّضٍٗ ِب اٌنٞ  .2

 ِب هلُ اٌغيء اٌنٞ :  .3

 . ٠ؾزٛٞ ػٍٝ طجغخ هٚكٚث١َٓأ. 

 . ٠ّىٕٕب ِٓ ر١١ّي األٌٛاْة. 

 . ٠َزغ١ت ٌإلػبءح اٌؼب١ٌخ . ط

ب ِٓ اٌ .4  ؟ ( ٠ٛعل فٟ اٌؼ2ٓ١غيء هلُ )وُ ٔٛػا

ا ػٍٝ اٌوِي٠ٓ أ ، ة، ؽلك ئرغبٖ ئٔزمبي ا١ٌَبي اٌؼظجٟ. .5  ئػزّبكا

 خ اٌؼ١ٓ ماد ٌْٛ كاوٓ ؟١ٌّبما رىْٛ ِش١ّ .6

 ِب أ١ّ٘خ اٌَبئً اٌيعبعٟ ؟ .7

 ِب ٍجت ٚعٛك اٌجمؼخ اٌؼ١ّبء فٟ اٌؼ١ٓ ؟ .8

 ( ؟1فٟ أٞ عيء ِٓ اٌؼ١ٓ ٠زووي اٌغيء هلُ ) .9
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 السؤال الثالث : 

 شكل الوغبّه ٗوضل عيء هي روك٘ت األمى اللافل٘خ، ّالوطلْة :ال ( أ

 ؟ 5 – 1أموو ِب رّضٍٗ األهلبَ ِٓ  .1

 ِب ٟ٘ َِزمجالد اٌظٛد؟ .2

 بُ٘ فٟ رؼق١ُ اإل٘زياىاد؟ِب اٌزواو١ت اٌزٟ رَ .3

 ِب أ١ّ٘خ غشبء إٌبفنح اٌلائو٠خ ؟ .4

 :  ق الؼؼلٖ ، الوطلْة٘الشكل الوغبّه ٗوضل عيء هي الل٘ ( ة

 ؟ ( 5 – 1األعياء اٌّولّخ ِٓ ) ءأموو أٍّب .1

  ئهرجبؽ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛؽلك ِٛالغ  .2

  ِٚب كٚه ٘نٖ األ٠ٛٔبد فٟ اإلٔمجبع

 ( ؟4، 3ِب أ١ّ٘خ وً ِٓ األعياء ) .3

 ٌّبما رظٙو اٌؼؼٍخ ثّظٙو ِقطؾ ؟ .4

 ِب كٚه وً ِّب ٠ٍٟ فٟ ئٔمجبع اٌؼؼٍخ :  .5

ATP ٟاأل١ٔج١بد اٌَّزؼوػخ.  ، ا١ٌَبي اٌؼظج 

 ٠خ اٌزٟ رفَو آ١ٌخ ئٔمجبع اٌؼؼٍخ ؟ِب ئٍُ إٌظو .6

 رٕج١ٗ اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ ِٓ اٌغٙبى اٌؼظجٟ؟ طف اٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس ػٕل ٚلف .7

 السؤال الرابع : 

 . هب أًْاع الِوهًْبد ؽَت روك٘جِب الك٘و٘بئٖ ؟ٔ ( أ

 بد الَز٘وّٗوٗخ؟ً٘خ ػول الِوهْ. رزجغ ثٌوبؽ آلٕ

 ة( هبهى ث٘ي كل هوب ٗلٖ :

 ٚاٌزٕظ١ُ اٌٙوِٟٛٔ ِٓ ؽ١ش ِلح رأص١و وً ِّٕٙب.. اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ 1

 ف اٌؼؼٍٟ ِٓ ؽ١ش اٌٛظ١فخ.١ٟ ا١ٌٍف Mٚفؾ  Z. فؾ 2

 . اٌؼظٟ ٚاٌّقبه٠ؾ ِٓ ؽ١ش اٌملهح ػٍٝ ر١١ّي األٌٛاْ.3

Na. لٕٛاد أ٠ٛٔبد 4
+

  ٚK
+

 فوق اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ ِٓ ؽ١ش ِملاه فوق اٌغٙل اٌنٞ ٠َجت أغاللٙب.ٌاٌؾَبٍخ  

Na. لٕٛاد رَوة 5
+

  ٚK
+

 فٟ غشبء اٌؼظجْٛ ِٓ ؽ١ش اٌؼلك. 

 . لطؼخ ػؼ١ٍخ فٟ ؽبٌخ اإلٔمجبع ٚأفوٜ فٟ ؽبٌخ اٌواؽخ ِٓ ؽ١ش ؽٛي ف١ٛؽ أوز١ٓ.6

 السؤال الخامس : 

 -ك٘ق ٗزالئن روك٘ت كل هوب ٗلٖ هغ ّػ٘لزَ:

 الوش٘و٘خ .القالٗب الِلف ،  هٌبح اٍزبكًْ٘ ،  ،  الوقبهٗؾ كٖ شجك٘خ الؼ٘ي  ؿشبء الؼظجْى ثؼل الزشبثكٖ
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  -السؤال السادس:

 الشكل الووبثل ٗوضل أؽل الوَزوجالد الؾَ٘خ ، اكهٍَ صن أعت

 -ػي األٍئلخ اٙر٘خ : 

 ؽلك ثللخ ِٛلغ ٘نٖ اٌَّزمجالد ؟ -1

 ؟ 6اٌٝ  1أموو ِب اٌنٞ رّضٍٗ األهلبَ ِٓ  -2

 ( ؟ 4،  3،  2ِب أ١ّ٘خ األعياء )  -3

 و١ف ٠ٕشأ عٙل اٌفؼً فٟ اٌقال٠ب اٌش١ّخ ؟ -4

 ظجؼ اٌَّزمجالد عب٘يح ٌالهرجبؽ ثّبكح و١ّ١بئ١خ عل٠لح؟و١ف ر -5

  -السؤال السابع:

 -ٗوضل الشكل الووبثل أؽل فطْاد آال٘خ اًوجبع الؼؼلخ الِ٘كل٘خ ، ّ الوطلْة : - أ

 ؟ِب اٌّوؽٍخ اٌزٟ ٠ّضٍٙب اٌشىً  -1

 ( ؟ 3،  2،  1ِب اٌنٞ رّضٍٗ األهلبَ )  -2

 ؟ِب هلُ اٌغيء اٌنٞ رورجؾ ثٗ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ  -3

 ( ؟ 3ُِ ٠زىْٛ اٌغيء هلُ )  -4

 طف اٌزغ١واد اٌزٟ رؾلس ثؼل أزٙبء رٕج١ٗ اٌؼظجْٛ اٌّؾون ٌٍؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ ؟ -5

 -أعت ثٌؼن أّ ال ػلٔ كل هوب ٗلٖ : - ة

 رؼًّ اٌقال٠ب اٌلثم١خ ػٍٝ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌقال٠ب اٌؼظج١خ . -1

 ً ٚطٛي إٌّجٗ .٠َبُ٘ روو١ت اٌغشبء اٌجالىِٟ ٌٍؼظجْٛ فٟ رى٠ٛٓ ا١ٌَبي اٌؼظجٟ لج -2

أ٠ٛٔبد طٛك٠َٛ ٔؾٛ اٌلافً ِمبثً أ٠ٟٛٔ ثٛرب١ٍَٛ ٔؾٛ  3ثٛرب١ٍَٛ  –رٕمً وً ِؼقخ أ٠ٛٔبد طٛك٠َٛ  -3

 اٌقبهط .

ك٠َٛ اٌؾَبٍخ ٌفوق اٌغٙل ٛرؾلس ػ١ٍّخ ى٠بكح االٍزمطبة ثَجت اٍزّواه فزؼ لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌظ -4

 اٌىٙوثبئٟ.
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  -امن :ثالسؤال ال

 -ّ الوطلْة :  ػول الِوهًْبد الَز٘وّٗلٗخ الشكل الووبثل ٗوضل آل٘خ

 ؟ 6اٌٝ  1ِب اٌنٞ رّضٍٗ األهلبَ ِٓ  - أ

 أموو ِضبال ػٍٝ ٘نٖ اٌٙوِٛٔبد ؟ - ة

 ِب ٍجت للهح اٌٙوِْٛ ػٍٝ ػجٛه غشبء اٌق١ٍخ اٌٙلف ؟ - د

 ٌّبما ٠لَٚ اٌزأص١و اٌٙوِٟٛٔ ٌفزوح ؽ٠ٍٛخ َٔج١ب ؟ - س

 

  -السؤال التاسع :

 -زبل٘خ :هبما ٗؾلس ًز٘غخ لكل هي الؾبالد ال - أ

 ؟ DNAاهرجبؽ اٌّؼمل ثبؽل اٌّٛالغ ػٍٝ  -1

 اهرجبؽ إٌبلً اٌؼظجٟ ثَّمجالد فبطخ ػٍٝ اٌغشبء ثؼل اٌزشبثىٟ؟ -2

 رٕج١ٗ اٌؼظجْٛ ثّٕجٗ ٠ظً ثغٙل اٌغشبء اٌٝ َِزٜٛ اٌؼزجخ ؟ -3

 ٚطٛي اٌؼٛء إٌّؼىٌ ػٓ األش١بء اٌٝ اٌؼظٟ ٚ اٌّقبه٠ؾ ؟ -4

 ف١ٛؽ األوز١ٓ ؟ اهرجبؽ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ثَّزمجالد فبطخ ػٍٝ -5

 ٚطٛي ١ٍبي ػظجٟ ِٓ ػظجْٛ ؽووٟ اٌٝ غشبء ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ ؟ -6

 ٚطٛي ١ٍبي ػظجٟ اٌٝ اٌيه اٌزشبثىٟ ؟ -7

 ٍِٟ فٌٛذ؟ 96-ٚطٛي فوق عٙل غشبء اٌؼظجْٛ اٌٝ  -8

 ا٘زياى ِٕطمخ ِؾلككح ِٓ اٌغشبء اٌمبػلٞ ثؾَت ِملاه ِٛعبد اٌظٛد ؟  -9

 لف ؟اٌٙوِْٛ ثَّزمجالد ػٍٝ غشبء اٌق١ٍخ اٌٙاهرجبؽ -16

 -أعت ثٌؼن أّ ال لكل هوب ٗلٖ : - ة

 ريكاك ٍوػخ ا١ٌَبي اٌؼظجٟ ثي٠بكح لطو اٌّؾٛه ٚ ؽٌٛٗ . -1

 فبطخ ثبٌٕٛالً اٌؼظج١خ.٠ؾزٛٞ غشبء اٌؼظجْٛ ثؼل اٌزشبثىٟ ػٍٝ َِزمجالد  -2

 رزظف اٌّش١ّ١خ ثٍٛٔٙب اٌلاوٓ ثَجت ٚعٛك طجغخ هٚكٚث١َٓ . -3

 . رزظً اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ ثطجمخ اٌظٍجخ ٌزؾو٠ه اٌؼ١ٓ -4

 اٌمو١ٔخ ِؾلثخ ٚ شفبفخ ٚ رشىً اٌغيء األِبِٟ ِٓ اٌؼ١ٓ . -5
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 -السؤال العاشر :

 -اكزت اٍن الظطلؼ النٕ ٗل  ػلٔ كل هوب ٗلٖ : - أ

 كوم عِل ؿشبء الؼظجْى ػٌلهب ال ٗكْى هؼوػب لوإصو هٌبٍت . -1

 هَزوجالد الؼْء كٖ الؼ٘ي الزٖ رؾزْٕ ػلٔ طجـخ هّكّثَ٘ي ّ رزأصو ثبلؼْء القبكذ. -ٕ

هإللخ لل٘ق الؼؼلٖ ، ٗزكْى هي فْ٘ؽ ٍو٘كخ رؾزْٕ ثوّر٘ي هٍْ٘٘ي ّ فْ٘ؽ هك٘ؼخ رؾزْٕ ّؽلح  -ٖ

 ثوّر٘ي أكز٘ي .

 هَزوجالد الؼْء الذ رزوكي كٖ الجوؼخ الووكيٗخ . -ٗ

 هْاك ك٘و٘بئ٘خ رلوىُب ؿلك ّ فالٗب هزقظظخ رؼول ػلٔ رٌظ٘ن أًشطخ فالٗب أفوٓ كٖ الغَن . -٘

 َوِب .ًوطخ ارظب  هؾْه القل٘خ الؼظج٘خ ثغ -ٙ

 هٌْاد كٖ ؿشبء الؼظجْى رـلن ّ رلزؼ رلوبئ٘ب . -.

 عِل الـشبء الجالىهٖ للؼظجْى النٕ ٌٗشأ ًز٘غخ لْطْ  هٌجَ الَ٘ ل٘زكْى ثؼلٍ عِل كؼل .هولاه كوم  -9

 ؽوٗوخ اًزوب  الَ٘ب  الؼظجٖ هي ػولح هاًل٘٘و الٔ ػولح هاًل٘٘و هغبّهح . -8

 هَزوجالد الوْاك الزٖ رٌجِِب. ػظجًْبد رٌزِٖ ثؼلك هي األُلاة الزٖ روغ ػلِ٘ب -ٓٔ

 روك٘ت ْٗعل كافل الوٌبح الوْهؼ٘خ ٗزكْى هي فالٗب شؼوٗخ ّ فالٗب كاػوخ . -ٔٔ

 فالٗب رزو٘ي ثْعْك أُلاة ػلٔ اؽواكِب الؾوح ّ رؼول كوَزوجالد للظْد . -ٕٔ

 ًوطخ فوّط الؼظت الجظوٕ هي الؼ٘ي الٔ هواكي االثظبه كٖ اللهبؽ . -ٖٔ

 . ؼْءرؾزْٕ ػلٔ هَزوجالد ال رشكل الطجوخ اللافل٘خ للؼ٘ي ّ -ٗٔ

 هٌطوخ ارظب  الؼظجْى ثبلؼظجْى النٕ ٗلَ٘ . -٘ٔ

 ػظجْى ٗؾول الَ٘ب  الؼظجٖ ثؼ٘لا ػي الزشبثك الؼظجٖ . -ٙٔ

 ؽبلخ رؾلس ًز٘غخ الًلكبع أًْٗبد الظْكْٗم الوْعْكح كٖ الَبئل ث٘ي فلْٕ الٔ كافل الؼظجْى ؟ -.ٔ

 بلـناء.فالٗب رؼول ػلٔ كػن الظجًْبد ّ ؽوبٗزِب ّ ريّٗلُب ث -9ٔ

 -أعت ثٌؼن أّ ال ػلٔ كل هي اللوواد الزبل٘خ : - ة

 ؟ Z-lineرزضجذ ف١ٛؽ ا١ٍٛ١ٌّٓ ِٓ ٔٙب٠برٙب ثجوٚر١ٓ ف١زىْٛ روو١ت ٠َّٝ  -1

 رّزل األ١ٔج١جبد اٌَّزؼوػخ ث١ٓ ا١١ٌفبد اٌؼؼ١ٍخ ، ٚ رىْٛ ِؾبؽخ ثبٌشجىخ االٔلٚثالى١ِخ اٌٍَّبء . -2

 ١ٍز١ٓ رضجطبْ اٍزّواه رٕج١ٗ إٌٛالً اٌؼظج١خ .اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ أٍوع ِٓ اٌٙوِٟٛٔ ثَجت ؽلٚس ػّ -3

 رلفً اٌٙوِٛٔبد اٌَز١و٠ٚل٠خ اٌٝ ٔٛاح اٌق١ٍخ اٌٙلف ثٌَٙٛخ ألٔٙب رنٚة فٟ ا١ٌٍج١لاد . -4

 ٠ؾلس اٌٙوِْٛ ٍٍٍَخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد كافً اٌق١ٍخ اٌٙلف رقزٍف ثبفزالف روو١جٗ . -5

 اٌؼؼٍخ ا١ٌٙى١ٍخ . أصٕبء أمجبع ATPف١ٛؽ ا١ٍٛ١ٌّٓ ٟ٘ اٌّىبْ األٍبٍٟ الٍزٙالن  -6

رٕفظً األمْ اٌٍٛطٝ ػٓ األمْ اٌلاف١ٍخ ثغشبء ػظّٟ هل١ك ٠ؾزٛٞ ػٍٝ إٌبفنح اٌج١ؼ٠ٛخ ٚ إٌبفنح  -7

 اٌلائو٠خ .
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 إجابات انفصم األول 

 أ ::  السؤال ألاول 

 ط.         أ                 ة .ٔ

 لخ الواؽخ.هوؽ -ئػبكح ئٍزوطبة.          ط -ئىالخ اٍزوطبة.            ة –أ  .ٕ

ثَجت كزؼ هٌْاد أًْٗبد الجْربٍْ٘م الؾَبٍخ للوم الغِل الكِوثبئٖ، هوب ٗإكٕ ئلٔ رلكن أًْٗبد  .ٖ

Kالجْربٍْ٘م 
+

 لٔ فبهط ؿشبء الؼظجْى.ئ 

، ؽ٘ش ال َٗزغ٘ت الؼظجْى لوٌجَ آفو، كزـلن هٌْاد أًْٗبد ػ. رَؤ ُنٍ اللزوح كزوح الغوْ ٘+  ٗ

Kلكِوثبئٖ، كزظجؼ كل هي هٌْاد أًْٗبد الجْربٍْ٘م الؾَبٍخ للوم الغِل ا
+

  ّNa
+

Na، إلفواط  
+

ًؾْ  

Kالقبهط ّ 
+

لللافل ثبإلػبكخ ئلٔ ػول هٌْاد الزَوة ك٘ؼْك ؿشبء الؼظجْى لْػغ الواؽخ ل٘زوكي هي  

 ئٍزوجب  ُهٌجَ علٗل.

 و هؾْه الؼظجْى : ريكاك ٍوػخ ئًزوب  الَ٘ب  الؼظجٖ ثيٗبكح هطو الوؾْه.هط -ٔ. ٙ

 عْك الـول الولٌٖ٘ ٍّوكَ : ريكاك ٍوػخ ئًزوب  الَ٘ب  الؼظجٖ ثْعْك الـول الولٌٖ٘ ّثيٗبكح ٍوكَ.ّ -ٕ     

ؽلاس رـ٘و ٍوٗغ  هلٖ كْلذ( ّملك إل ٘٘ - . ال، ألًَ ٗغت أى رظل شلح الُوٌجَ ئلٔ هَزْٓ الؼزجخ )ؽْالٖ.

 كٖ ًلبمٗخ الـشبء الجالىهٖ لألًْٗبد.

ل( ػٌل رؼوع الؼظجْى لوٌجَ هب ٗإكٕ ئلٔ رـ٘و ٍوٗغ كٖ ًلبمٗخ ؿشبء . ٌٗشأ الَ٘ب  الؼظجٖ )عِل اللؼ9

 الؼظجْى )شلرَ أكجو أّ رَبّٕ هَزْٓ الؼزجخ(.

 -رشول: ُنٍ الوٌْاد ّ ّملك هي فال  ّعْك هٌْاد األًْٗبد .ة : .

 هٌْاد رؾزبط ئلٔ هٌظن للزؾِب ّئؿالهِب ّرشول : 

 هٌْاد ؽَبٍخ للوم الغِل الكِوثبئٖ. -

 ٍخ للٌْاهل الك٘و٘بئ٘خ.هٌْاد ؽَب -

* هٌْاد ال رؾزبط ئلٔ هٌظن للزؾِب ّئؿالهِب )رلزؼ ّرـلن ربهلئ٘ ب( ّهٌِب هٌْاد رَوة أًْٗبد الظْكْٗم 

Na
+

Kّهٌْاد رَوة أًْٗبد الجْربٍْ٘م  
+

 . 

 

ثْاٍطخ اًيٗوبد هؼٌ٘خ صن اًزشبه ًْارظ الزؾطن هي فال   رؾطن الٌبهل الؼظجٖ كٖ الشن الزشبثكٖ-ٔ-ط:

 شبء هجل الزشبثكٖ الٔ اليه الزشبثكٖ الػبكح ثٌبء الٌبهل الؼظجٖ هوح أفوٓ.الـ

ػْكح  -8ٔ

 .الٌبهل الؼظجٖ الٔ اليه الزشبثكٖ
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 السؤال الثاني : 

 أ( كػن الؼظجًْبد ّؽوبٗزِب ّرـنٗزِب.

 . روغ كٖ الشجك٘خ الزٖ رشكل الطجوخ اللافل٘خ للؼ٘ي.ٔ( ة

 أ١ٌبف اٌؼظت اٌجظوٞ -4     . ػظجٛٔبد3ؽ          . ِقو2ٚ.  ػظب            1 . 2     

 (2) -(             ط2) –(             ة 1) –.  أ 3    

 أًْاع ؽَبٍخ لأللْاى األؽوو ّاألىهم ّاألفؼو. ٖ)(. ٗ   

 ة                  أ                      . الؼْء :٘   

 أ                ة            الَ٘ب  الؼظجٖ :       

 ّاألّػ٘خ اللهْٗخ.ّؿياهح ك طجـخ الو٘الً٘ي . ثَجت ّعْٙ  

 .صبثزب  . ٗؾبكع ػل ؽغن الؼ٘ي. 

الٔ هواكي  الؼظت الجظوٕ أل٘بف فوّط ًوطخ. لؼلم ّعْك هَزوجالد ؽَ٘خ كِ٘ب )ػظٖ ّهقبهٗؾ( ؽ٘ش أًِب 9 

 .االثظبه كٖ اللهبؽ 

 . .  الجوؼخ الووكيٗخ8

 . هٌبح ؽجل٘خٖهٌبح كُل٘يٗخ     . ٕػظت ٍوؼٖ     . 1 - 1  (أ :السؤال الثالث 

 هٌبح هْهؼ٘خ. ٘           ػؼْ كْهرٖ .ٗ

 . القالٗب الشؼوٗخ.ٕ

 . ؿشبء الطجلخ / ػظ٘وبد األمى الوطوهخ ّالٌَلاى ّالوكبة / الٌبكنح الج٘ؼْٗخ.ٖ

د هْعبد الؼـؾ ئلٔ كالووى أل. الزقلض هي هْعبد الؼـؾ اليائل كٖ الَبئل الل٘وؼٌٖ، كلْال ّعْكُب ّؿشبئِب ٗ

 ئًلغبه الوْهؼخ.

 الؾل  –ة 

 Z-line  -3 ف١ٛؽ ثوٚر١ٓ أوز١ٓ .  - 2ف١ٛؽ ثوٚر١ٓ ١ٍٛ١ِٓ  -1  -1

 4- M-line-            5- .لطؼخ ػؼ١ٍخ 

 َِزمجالد فبطخ ػٍٝ ف١ٛؽ أوز١ٓ .  رؼًّ ػٍٝ رىشف ِٛالغ اهرجبؽ هٚؤً ا١ٍٛ١ٌّٓ ثبألوز١ٓ . -2

 رضج١ذ ف١ٛؽ ١ٍٛ١ِٓ ِؼب . -4ب   رضج١ذ ف١ٛؽ أوز١ٓ ِؼ-3  -3

 ألْ ف١ٛؽ هٚر١ٓ أوز١ٓ اٌوف١ؼخ ٚ ١ٍٛ١ِٓ ا١ٌَّىخ رزورت ػٍٝ ٔؾٛ ِزلافً . -4

5-  ATP  :رى٠ٛٓ اٌغَٛه اٌؼوػ١خ ٚ فىٙب ٚ اػبكح اهرجبؽٙب ثبألوز١ٓ . أصٕبء االٔمجبع: 

 ٔلٚثالى١ِخ .اػبكح أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ اٌٝ ِقبىٔٙب فٟ اٌشجىخ األ -: ثؼل ىٚاي إٌّجٗ          

رى٠ٛٓ عٙل فؼً ٠ٕزشو ػٍٝ غشبء ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ ١ٌظً اٌٝ ِقبىْ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ فٟ ا١ٌَبي اٌؼظجٟ : .

 اٌشجىخ االٔلٚثالى١ِخ اٌٍَّبء ثٍٛبؽخ األ١ٔج١جبد اٌَّزؼوػخ.
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َٛ فٟ رٛط١ً ) ٔمً ( عٙل اٌفؼً ِٓ غشبء ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ اٌٝ ِقبىْ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌَاال١ٔج١جبد اٌَّزؼوػخ :

 اٌشجىخ االٔلٚثالى١ِخ اٌٍَّبء.

 اٌق١ٛؽ إٌّيٌمخ . -6

رؼٛك أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ اٌٝ ِقبىٔٙب فٟ اٌشجىخ االٔلٚثالى١ِخ اٌٍَّبء ثؼ١ٍّخ إٌمً إٌشؾ ، فزظجؼ أِبوٓ  -7

اهرجبؽ هٚؤً ا١ٍٛ١ٌّٓ ألوز١ٓ غ١و ِزىشفخ ٚ ٘نا ٠ّٕغ رى٠ٛٓ اٌغَٛه اٌؼوػ١خ فزؼٛك اٌؼؼٍخ اٌٝ ٚػغ 

 جَبؽ ( .اٌواؽخ ) أ

 السؤال الرابع :

ُّوهًْبد هشزوخ هي  . الِوهًْبد الج٘ز٘لٗخ  ،  ُوهًْبد ٍز٘وّٗوٗخ ، ُوهًْبد ثوّرٌ٘٘خ ٍكوٗخ1 ( أ

 الؾوْع األهٌ٘٘خ.

 . * رلفل الِوهًْبد ئلٔ القل٘خ )ألًِب رنّة كٖ الل٘ج٘لاد( كزورجؾ ثوَزوجل ثوّرٌٖ٘ كافل الَ٘زٍْْ .ٕ

 وجل( ٌّٗزول هي صوْة الـالف الٌّْٕ ئلخ الٌْاح.هَز –* ٗزكْى هوكت هؼول )ُوهْى 

ِ ب ركْٗي  DNAؼول ثأؽل الوْاهغ كٖ و* ٗورجؾ ال النٕ ٗزوعن لجٌبء ثوّرٌ٘بد علٗلح كٖ  mRNAهٌج

 ٍزٍْْ٘  القل٘خ الِلف رإصو كٖ

 .ًشبؽِب ّرؾلس اإلٍزغبثخ 

 ة(

1 .  

 

ٕ. 

 

ٖ. 

 

ٗ. 

 

٘. 

 

6 . 

 

 

 

 اٌزٕظ١ُ اٌٙوِٟٛٔ اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ 

 هوبهًخ ثبلؼظجٖؽْٗل األهل  هظ٘و األهل ِلح اٌزأص١و

 Mفؾ   Zفؾ  

 رضجذ فْ٘ؽ هٍْ٘٘ي هؼ ب رضجذ فْ٘ؽ اكز٘ي هؼ ب اٌٛظ١فخ

 اٌّقبه٠ؾ اٌؼظٟ 

 رو٘ي ال رو٘ي ر١١ّي األٌٛاْ

Naلٕبح  
+

Kلٕبح   
+

 

 هلٖ كْلذ 8ٓ- هلٖ كْلذ ٖ٘+ فوق عٙل اإلغالق

Naلٕبح رَوة  
+

Kلٕبح رَوة  
+

 

 أكجو أهل اٌؼلك

 اٌواؽخ اإلٔمجبع 

 صبثذ صبثذ  ؽٛي ف١ٛؽ أوز١ٓ
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 : الخامسالسؤال 

ٗؾزْٕ  ػلٔ هٌْاد اًْٗبد ؽَبٍخ للٌْاهل الك٘و٘بئ٘خ ػلِ٘ب هَزوجالد للٌْاهل -؛ؿشبء الؼظجْى ثؼل الزشبثكٖ

 الؼظج٘خ ؽ٘ش رورجؾ الٌْاهل ثوَزوجالرِب الك٘و٘بئ٘خ كٌ٘زول عِل اللؼل للـشبء ثؼل الزشبثكٖ. 

رزوكي كٖ الجوؼخ الووكيٗخ ّ رؾزْٕ ػلٔ طجـخ كْرْثَ٘ي الزٖ رزٌجَ لالػبءح الشلٗلح هوب َٗوؼ  -الوقبهٗؾ:

 ثبثظبه األلْاى الوقزللخ.

رظل  األمى الٍْطٔ ثبلغيء الؼلْٕ هي الجلؼْم لزَبُن كٖ رَبّٕ ػـؾ الِْاء كافل النى  -:هٌبح اٍزبكًْ٘

 الٍْطٔ ثؼـؾ الِْاء الغْٕ .

ْٗعل ػلٔ أؿش٘زِب اّ كافلِب هَزوجالد فبطخ لالهرجبؽ ثِوهْى هؼ٘ي ؽ٘ش ٗورجؾ الِوهْى ثِنٍ  -:ِلفالقالٗب ال

 الوَزوجالد هوب ٗإكٕ الٔ ؽلّس رـ٘واد ثلافلِب كزَزغ٘ت القل٘خ للِوهْى.

 هبهٖ لًِْب كاكي ثَجت روكي طجـخ الو٘الً٘ي ، ّ رزوكي كِ٘ب األّػ٘خ اللهْٗخ .ّ ركْى كٖ الغيء األ -:الوش٘و٘خ

الغَن الِلثٖ النٕ َٗبُن ثزـ٘٘و شكل الؼلٍخ ّ الويؽ٘خ الزٖ رزٍِْب كزؾخ الجإثإ النٕ ٗزؾكن ثكو٘خ -روك٘ج٘ي :

 األشؼخ الؼخئ٘خ الوبهح الٔ كافل الؼ٘ي ػي ؽوٗن ٗؼ٘وَ أّ رٍْؼخ.

 -السادس:السؤال 

 إٌّطمخ اٌطالئ١خ األٔف١خ أػٍٝ رغ٠ٛف األٔف . -1

 أ٘لاة . -6ف١ٍخ ش١ّخ .  -5ف١ٍخ كاػّخ .  -4ف١ٍخ لبػل٠خ . -3ؽ١خ . غلح ِقب -2ػظجٛٔبد .  -1 -2

 ِٕبٍت ٌنٚثبْ اٌّٛاك اٌزٟ ٠غوٞ اٍزٕشبلٙب. افواى اٌّقبؽ اٌنٞ ٠شىً ٍٚؾ-:2 -3

 :رغل٠ل اٌقال٠ب اٌشّٟ.3 

 :فال٠ب ؽالئ١خ ػّبك٠خ رَٕل اٌقال٠ب اٌش١ّخ.4 

َّزمجالرٙب اٌجوٚر١ٕ١خ اٌقبطخ إٌّبٍجخ ٌشىٍٙب اٌّٛعٛكح رورجؾ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ اٌّزطب٠وح اٌنائجخ فٟ اٌّقبؽ ث -4

 ػٍٝ أ٘لاة اٌقال٠ب اٌش١ّخ ٚ ٘نا ٠إكٞ اٌٝ ؽلٚس ٍٍٍَخ ِٓ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ رَجت رىْٛ عٙل اٌفؼً .

ئ١خ ) رفوىاٌغلك ٚ اٌقال٠ب اٌزٟ رٛعل رٛعل فٟ إٌّطمخ اٌطالئ١خ األٔف١خ ِؾٍٛال ِبئ١ب ٠ؼًّ ػٍٝ اىاٌخ اٌّبكح اٌى١ّ١ب -5

 إٌّجٗ ( ثؼل أزٙبء ػٍّخ اٌشُ فزظجؼ اٌَّزمجالد عب٘يح ٌألهرجبؽ ثّبكح عل٠لح.

 ِوؽٍخ رى٠ٛٓ اٌغَٛه اٌؼوػ١خ. -1 -: السؤال السابع

                   ف١ٛؽ ثوٚر١ٓ ١ٍٛ١ِٓ .) ف١ٛؽ ١ٍٛ١ِٓ ( -3عَو ػوػٟ .   -2ف١ٛؽ ثوٚر١ٓ أوز١ٓ .  -1  -3

3-  (1 ) 

 ثوٚر١ٓ أوز١ٓ. -4

ٔبد اٌىب١ٌََٛ اٌٝ ِقبىٔٙب فٟ اٌشجىخ االٔلٚثالى١ِخ اٌٍَّبء ثؼ١ٍّخ إٌمً إٌشؾ ، فزظجؼ أِبوٓ رؼٛك أ٠ٛ -5

اهرجبؽ هٚؤً ا١ٍٛ١ٌّٓ ألوز١ٓ غ١و ِزىشفخ ٚ ٘نا ٠ّٕغ رى٠ٛٓ اٌغَٛه اٌؼوػ١خ فزؼٛك اٌؼؼٍخ اٌٝ ٚػغ 

 اٌواؽخ ) أجَبؽ ( .

 وً اٌفمواد ال - ة

 َِزمجً ثوٚر١ٕٟ . -3اهرجبؽ اٌٙوِْٛ ثَّزمجالرٗ . -2غشبء ثالىِٟ .  -1 -أ -: السؤال الثامن  

 . DNAاهرجبؽ اٌّؼمل ثّٛلغ ػٍٝ  -5َِزمجً( اٌٝ إٌٛاح. –أزمبي اٌّؼمل ) ٘وِْٛ -4                   

 ثوٚر١ٓ عل٠ل -mRNA            7َٔـ  -6                  

 ٘وِْٛ اٌلٍٚز١وْٚ /رَزٍٛز١وْٚ. - د

 ألٔٗ ٠نٚة فٟ ا١ٌٍج١لاد. - س

 ثَجت ػلَ ٚعٛك آ١ٌبد رضجؾ ػًّ اٌٙوِٛٔبد . - ط
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  -أ   -السؤال التاسع :  

ٚر١ٕبد عل٠لح فٟ ١ٍزٍٛٛي اٌق١ٍخ اٌٙلف ٌزإصو فٟ ٔشبؽٙب ٚ رؾظً واٌنٞ ٠زوعُ اٌٝ ث  ٠mRNAٕجٗ رى٠ٛٓ  -1

 االٍزغبثخ .

ٌل افً ٌزى٠ٛٓ عٙل فزؼ اٌمٕٛاد اٌؾَبٍخ ٌٍٕٛالً اٌى١ّ١بئ١خ فزلفً األ٠ٛٔبد اٌّٛعجخ ِضً أ٠ٛٔبد اٌظٛك٠َٛ ا -2

 فؼً ػً اٌغشبء ثؼل اٌزشبثىٟ .

 ٠زىْٛ عٙل فؼً . -3

 ٠زغ١و شىً عي٠ئبد اٌظجغبد ف١ٕشأ عٙل فؼً . -4

 رزىشف ِٛالغ اهرجبؽ هؤًٚ ا١ٍٛ١ٌّٓ ثبألوز١ٓ . -5

 ٠ٕشأ عٙل فؼً ٠ٕزمً ػٍٝ ؽٛي غشبء ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ . -6

 أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ اٌٝ اٌلافً . رفزؼ لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ اٌؾَبٍخ ٌفوق اٌغٙل اٌىوثبئٟ فزلفً -7

رغٍك لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌجٛرب١ٍَٛ اٌؾَبٍخ ٌفوق اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ ٚ ال ٠َزغ١ت غشبء اٌؼظجْٛ ألٞ ِٕجٗ ٚ رجلأ  -8

 فزوح اٌغّٛػ .

رزؾون اٌقال٠ب اٌشؼو٠خ اٌَّزموح ػٍٝ ٘نٖ إٌّطمخ ِّب ٠إكٞ اٌٝ رؾو٠ه األ٘لاة اٌّالَِّخ ٌٍغشبء اٌَمفٟ ٚ  -9

 رى٠ٛٓ عٙل فؼً ٠ٕزمً ػجو اٌؼظت اٌَّؼٟ اٌٝ ِواوي اٌَّغ فٟ اٌلِبؽ الكهان اٌظٛد .ص١ٕٙب َِججخ 

 ٠ٕشؾ ؽلٚس ٍٍٍَخ ػ١ٍّبد ِقزٍفخ ٌٕمً رٕج١ٗ اٌٙوِْٛ .-16

 -ة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 

 ٔؼُ ٔؼُ ال ٔؼُ ال

  -: العاشرالسؤال  -أ  

 -.ُؼجخ الوؾْه .  -ٙالِوهًْبد .  -٘الوقبهٗؾ.   -ٗل٘٘ق ػؼلٖ .  -ٖالؼظٖ .  -ٕ    عِل الواؽخ . -ٔ

 هٌْاد الزَوة .

 -ٖٔفالٗب شؼوٗخ .  -ٕٔػؼْ كْهرٖ .  -ٔٔفالٗب شو٘خ .  -ٓٔالٌول الْصجٖ .  -8هَزْٓ الؼزجخ . -9

اىالخ االٍزوطبة  -.ٔػظجْى ثؼل رشبثكٖ .  – ٙٔالزشبثك الؼظجٖ .  -٘ٔالشجك٘خ . -ٗٔالجوؼخ الؼو٘بء . 

 فالٗب كثو٘خ . -9ٔ.

 ة
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 أسئلة اختبار متعدد ، اإلحساس واإلستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان

 -ظلل ههي االعبثخ الظؾ٘ؾخ ثشكل كبهل ػلٔ ًوْمط االعبثخ الووكن :

ٙوثبئٟ ػٍٝ ؽوفٟ غشبء اٌؼظجْٛ، أٞ اٌى اٌوٍُ اٌج١بٟٔ اٌّغبٚه ئؽلٜ ؽبالد رغ١و فوق اٌغٙل٠ُّضً  (1)

 اٌؾبالد ا٢ر١خ ٠ّضٍٙب ٘نا اٌوٍُ؟

 ة( ئىاٌخ األٍزمطبة  اإلٍزمطبة ( أ

 ك( فزوح اٌغّٛػ  ( ئػبكح اإلٍزمطبةط

 رمغ َِزمجالد إٌٛالً اٌؼظج١خ ػٍٝ :  (2)

 و١ػملح هأف١ شبء اٌؼظجْٛ فٟ ِٕطمخة( غ زشبثى١خ غشبء اٌؾ٠ٛظالد اٌ ( أ

 ك( اٌغشبء لجً اٌزشبثىٟ ٌٍق١ٍخ اٌؼظج١خ   ثىٟط( اٌغشبء ثؼل اٌزشب

 رٛفو٘ب فٟ اٌّٛاك ؽزٝ ٠زُ شّٙب، أْ رىْٛ عي٠ئبرٙب : ِٓ اٌشوٚؽ اٌٛاعت  (3)

 ة( ِزطب٠وح.         ١خ.شىً ٠زٕبٍت ِغ شىً اٌقال٠ب اٌشّ ما ( أ

  ك( ٍبئٍخ.    ط( ِؾفيح ٌٍغلك اٌّقبؽ١خ.

Caاعل لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ فٟ اٌشىً اٌّغبٚه : اٌولُ اٌنٞ ٠ُش١و ئٌٝ ِىبْ رٛ (4)
+2

  : 

  (4ك( )             (3ط( )  (2ة( )  (1) ( أ

 رغٍك لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌظٛك٠َٛ ٚرفزؼ لٕٛاد أ٠ٛٔبد اٌجٛرب١ٍَٛ فٟ ؽبٌخ :  (5)

 . اٌغّٛػك. ئػبكح اإلٍزمطبة   ط. ئىاٌخ اإلٍزمطبة   ة  االٍزمطبة-أ

 ٟ٘ : األ٠ٛٔبد اٌزٟ رلفً اٌؼظجْٛ َِججخ ئىاٌخ األٍزمطبة (6)

 ك( اٌفٍٛفبد  ط( اٌظٛك٠َٛ ة( اٌىٍٛه اٌجٛرب١ٍَٛ ( أ

 أٞ ا٢ر١خ ٠ٍيَ ٌفزؼ اٌمٕٛاد اٌؾَبٍخ ٌٍٕٛالً اٌى١ّ١بئ١خ : (7)

 ة( ى٠بكح روو١ي أ٠ٛٔبد اٌجٛرب١ٍَٛ.  ى٠بكح روو١ي أ٠ٛٔبد اٌظٛك٠َٛ. ( أ

 ك( ئىاٌخ ئٍزمطبة اٌغشبء اٌجالىِٟ.   ط( ئهرجبؽ إٌبلً اٌؼظجٟ.

 :)ثبٌٍّٟ فٌٛذ(ٌىٙوثبئٟ ٌٍغشبء اٌجالىِٟ فالي فزوح اٌغّٛػ ٠ىْٛ ِملاه فوق اٌغٙل ا (8)

 ( 55-ك.)            (96-ط( )          ة( )طفو(             ( 35+)

 رٕزظُ اٌق١ٛؽ اٌجوٚر١ٕ١خ اٌوف١ؼخ ٚا١ٌَّىخ فٟ ٚؽلح روو١ت ٚظ١ف١خ رَّٝ : (9)

 ة( لطؼخ ػؼ١ٍخ   ١ٌفبد ػؼ١ٍخ  ( أ

 ك( ف١ٛؽ ػؼ١ٍخ    ط( ٚؽلح ؽوو١خ 

 ٠ىْٛ ف١ٙب ئٔزمبي عٙل اٌفؼً أٍوع : اٌؼظجٛٔبد اٌزب١ٌخ أٞ  (16)

 ط( ػظجْٛ ثلْٚ غّل ١ٍِٕٟ لطوٖ وج١و           ػظجْٛ ثلْٚ غّل ١ٍِٕٟ لطوٖ طغ١و ( أ

 ك( ػظجْٛ ثغّل ١ٍِٕٟ لطوٖ وج١و             ػظجْٛ ثغّل ١ٍِٕٟ لطوٖ طغ١و ( ة
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 ز١ٓ ػٕل :ورزىشف ِٛالغ ئهرجبؽ هؤًٚ ا١ٌٍّٕٟٛ ثبأل (11)

 ATPة( ئهرفبع َِزٜٛ   ٜ أ٠ٛٔبد اٌظٛك٠َٛئهرفبع َِزٛ ( أ

 ٍز١ً و١ٌٛٓك( ئهرفبع َِزٜٛ األ  ط( ئهرفبع َِزٜٛ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ

 أٞ اٌؼجبهاد اٌزب١ٌخ طؾ١ؾخ : (12)

 ١ٌٌ األ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ كٚه فٟ ئٔمجبع اٌؼؼٍخ. ( أ

 ٠زؾوه أوجو ِملاه ِٓ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ثؼل ئٔزٙبء ئٔمجبع اٌؼؼٍخ.  ( ة

 لاه ِٓ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ لجً أْ رىْٛ لٛح ئٔمجبع اٌؼؼٍخ فٟ ألظب٘ب.ط( ٠زؾوه أوجو ِم

 ك( ٠زؾوه أوجو ِملاه ِٓ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ػٕلِب رىْٛ لٛح ئٔمجبع اٌؼؼٍخ فٟ ألظب٘ب.

 :  ي اٌّقبه٠ؾ فٟ عيء ِٓ اٌشجى١خ ٠َّٝرزوو (13)

   خ اٌّال١ِٓك( طجغ     ط( اٌَبئً اٌيعبعٟ      ة( اٌجمؼخ اٌّووي٠خ    اٌجمؼخ اٌؼ١ّبء ( أ

 رزظً األمْ اٌٍٛطٝ ثبٌغيء اٌؼٍٛٞ ِٓ اٌجٍؼَٛ ثٛاٍطخ :  (14)

  ك( إٌبفنح اٌَّزل٠وح            ط( لٕبح اٍزبو١ًٛ   ة( اٌمٕبح اٌل١ٍ٘ي٠خ  اٌمٕبح اٌمٛلؼ١خ ( أ

 كافً : ٠ٛعل رٛعل َِزمجالد اٌظٛد فٟ ػؼٛ وٛهرٟ اٌنٞ (15)

 اٌمٕبح اٌمٛلؼ١خ ك(   اٌطج١ٍخ اٌمٕبح ط(    ة( لٕبح اٍزبو١ًٛ      اٌمٕبح اٌل١ٍ٘ي٠خ ( أ

 رَّٝ ٔمطخ فوٚط اٌؼظت اٌجظوٞ ِٓ اٌؼ١ٓ ئٌٝ ِواوي األثظبه ثبٌلِبؽ ثاٍُ : (16)

 ك( اٌزظبٌت اٌجظوٞ ط( اٌجمؼخ اٌؼ١ّبء    ة( اٌجمؼخ اٌؼٛئ١خ مؼخ اٌّووي٠خجاٌأ(

 أؽل ا٢ر١خ ال ٠ٕطجك ػٍٝ آ١ٌخ ػًّ ٘وِْٛ رَزٍٛز١وْٚ :  (17)

 َِزمجالرٗ كافً ا١ٌَزٍٛٛي. ( أ

ْ ِووت ِؼمل ػٕلِب ٠ورجؾ ثَّزمجالرٗ.٠  ( ة  ٛ  ى

 ٌجٕبء ثوٚر١ٕبد عل٠لح. mRNAط( ٠ٕجٗ رى٠ٛٓ 

 ك( ال ٠لفً ئٌٝ ٔٛاح اٌق١ٍخ اٌٙلف.

 ِٓ اٌفوٚق ث١ٓ اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ ٚاٌزٕظ١ُ اٌٙوِٟٛٔ :  (18)

ا ِٓ اٌٙوِٟٛٔ. ( أ  اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ أؽٛي أِلا

 اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ ٠َزّو رأص١وٖ أؽٛي ِٓ اٌٙوِٟٛٔ. ( ة

 ٕظ١ُ اٌٙوِٟٛٔ أثطأ ِٓ اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ.ط( اٌز

 ك( اٌزٕظ١ُ اٌٙوِٟٛٔ أٍوع ِٓ اٌزٕظ١ُ اٌؼظجٟ.

اٌٍَّبء  فٟ ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ، ٠ظً عٙل اٌفؼً ئٌٝ ِقبىْ أ٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ فٟ اٌشجى١خ األٔلٚثالى١ِخ (19)

 : ثٛاٍطخ

    Mة( فؾ           األ١ٔج١جبد اٌَّزؼوػخ ( أ

 إٌٛالً اٌؼظج١خ ك(                         األىهاه اٌزشبثى١خ ط(
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 اٌمطؼخ اٌؼؼ١ٍخ ٟ٘ مٌه اٌغيء ِٓ ا١١ٌٍف اٌؼؼٍٟ اٌنٞ :  (26)

 Zة( ٠مغ ث١ٓ فطٟ     . ٠Mمغ ث١ٓ فطٟ  ( أ

 ال ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ف١ٛؽ ١ٍٛ١ِٓك(    ط( ال ٠شبهن فٟ اإلٔمجبع

 ػٓ ؽو٠ك :اٌى١ّ١بئ١خ عب٘يح ٌإلهرجبؽ ثّبكح عل٠لح ٚمٌه  داٌَّزمجال، رظجؼ ثؼل ئٔزٙبء ػ١ٍّخ اٌشُ (21)

 اٌّقبؽ اٌنٞ رفوىٖ اٌغلك اٌّقبؽ١خ. ( أ

 ِؾٍٛي ِبئٟ رفوىٖ غلك ٚفال٠ب فبطخ.  ( ة

 ط( أٔي٠ّبد رؾطُ عي٠ئبد اٌّٛاك اٌّزطب٠وح.

 ك( ِؾٍٛي ِبئٟ رفوىٖ اٌقال٠ب اٌمبػل٠خ ٚاٌقال٠ب اٌلاػّخ.

 أؽل ا٢ر١خ ٠ّضً َِبه اٌّٛعبد اٌظٛر١خ فٟ األمْ : (22)

 ػظت ٍّؼٟ.← هوبة ← خ ِطول← ٍٕلاْ ← لٕبح ٍّؼ١خ ← ١ٛاْ ط ( أ

 ػظت ٍّؼٟ.← لٛلؼخ ← لٕبح اٍزبو١ًٛ ← هوبة ← ٍٕلاْ ← ِطولخ  ( ة

 لٛلؼخ.← ٔبفنح ث١ؼ٠ٛخ ← غشبء اٌطجٍخ ← ط( لٕبح ٍّؼ١خ 

 ػظت ٍّؼٟ.← ٔبفنح ث١ؼ٠ٛخ ← فال٠ب شؼو٠خ ← ػظ١ّبد األمْ ← ك( غشبء اٌطجٍخ 

 خ ٌضالس أٌٛاْ ٟ٘ : صالس أٔٛاع ِٓ اٌّقبه٠ؾ ؽَبٍ ٠ٛعل فٟ شج١ىخ اٌؼ١ٓ( 23)   

 ة( أؽّو ، أىهق ، أطفو.   أ( أؽّو ، أىهق ، أفؼو. 

 ك( أفؼو ، أطفو ، أؽّو.   ط( أىهق ، أؽّو ، أث١غ. 

 ( : 26،  25، 24* أكهً اٌشىً اٌّغبٚه صُ اعت ػٓ األٍئٍخ )  

  اٌغيء اٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ طجغخ فٛرٍٛج١ٓ ٘ٛ :( 24)

 (4) ك(    (3ط( )  (2ة( )  (1أ( ) 

 اٌغيء اٌنٞ ٠َزغ١ت ٌإلػبءح اٌقبفزخ ٘ٛ : ( 25) 

 (4(      ك( )3(       ط( )2(         ة( )1أ( )      

 ( ؽَت اٌوِٛى ) أ ، ة ، ط( ٠ىْٛ : 26)

  ط(.← ة ← أ( ئرغبٖ اٌؼٛء ) أ    

 أ(.←  ط←  ةة( ئرغبٖ ا١ٌَبي اٌؼظجٟ ) 

 (.ة←  ط←  أط( ئرغبٖ اٌؼٛء )  

 ة(.← ط ← ك( ئرغبٖ ا١ٌَبي اٌؼظجٟ )أ   

 أؽل ا٢ر١خ ٠ّضً ئرغبٖ ئٔزمبي ا١ٌَبي اٌؼظجٟ فٟ اٌؼظجْٛ : ( 27)

 ٔٙب٠بد ػظج١خ.← أىاه رشبثى١خ ← اٌّؾٛه ← عَُ اٌق١ٍخ ← أ( ىٚائل شغو٠خ   

 أىهاه رشبثى١خ.← ىٚائل شغو٠خ ← اٌّؾٛه ← ة( عَُ اٌق١ٍخ   

 ىٚائل شغو٠خ.← عَُ اٌق١ٍخ ←  اٌّؾٛه← ط( أىهاه رشبثى١خ   

 أىهاه رشبثى١خ.← ٔٙب٠بد ػظج١خ ← اٌّؾٛه ← ك( عَُ اٌق١ٍخ   
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 ٠زىْٛ ِٓ :  ١ٍِٕٟ غّل غبٌجاب ِب ٠ُؾ١ؾ ثّؾٛه اٌؼظجْٛ( 28)

 .   ة( ػمل هأف١١و.  ط( األىهاه اٌزشبثى١خ.    ك(  ػمل هأف١١و ٚفال٠ب شفبْْأ( فال٠ب شفب   

 ػٕلِب ٠ظً فوق اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ ئٌٝ : أ٠ٛٔبد اٌظٛك٠َٛ اٌؾَبٍخ ٌفوق اٌغٙل اٌىٙوثبئٟ رغٍك ثٛاثبد لٕٛاد ( 29)

 ٍِٟ فٌٛذ( 55-ك( )     ٍِٟ فٌٛذ( 35ط( )+    ٍِٟ فٌٛذ( 76-)ة(   ٟ فٌٛذ(   ٍِ 96 -أ( )  

 -) ممي فولت (:ما مقدار مستوى العتبة في بعض العصبونات (36 ) 
 ( 07 -(      د()  33 -( ج(       )  07 -(           ب( )  53-)  ( أ

 -تتركب العضمة الهيكمية من حزم من :( 53) 
 األلياف العضمية .   ب( القطع العضمية .  ج( الييفات العضمية .   د( الخيوط البروتينية. ( أ

 -التركيب الي يساهم في تغيير شكل العدسة هو :( 53) 
 د(السائل الزجاجي .            ج( البؤبؤ.                .  ب( الجسم الهدبي           أ( القزحية.      

 -تزداد سرعة انتقال السيال العصبي في العصبون المحاط بغمد مميني بسبب :( 55)
 أ( وجود خاليا شفان . ب(وجود عقد رانفيير .   ج( انتقالة بطريقة النقل الوثبي . د( زيادة مستوى العنبة .   
 -الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مفتوحة خالل: البوتاسيومونات تكون قنوات أي( 53)

 ب(فترة الجموح .       أ( اعادة االستقطاب و زيادة االستقطاب .         
 د( خالل جهد الراحة و زيادة االستقطاب .       ج( ازالة االستقطاب و اعادة االستقطاب.       

 (  50،  53،  53)  أدرس الشكل التالي ثم أجب عن األسئمة 
 -المرحمة المبينة في الشكل تسمى :(53)
 أ( اعادة االستقطاب . ب( زيادة االستقطاب .  
 ج(ازالة االستقطاب .  د( جهد الراحة.  
 -( يمثل : 3الجزء المشار اليه بالرقم ) ( 53)

 ت البوتاسيوم.أ( قناة أيونات بوتاسيوم حساسة لفرق الجهد الكهربائي . ب( قناة تسرب أيونا   
 بوتاسيوم . –مضخة أيونات صوديوم  ج( قناة تسرب أيونات الصوديوم .                      ج(   

 -( هي :1آلية انتقال األيونات في الجزء رقم ) ( 38)

 د( النقل النشط .    ج(االنتشار النشط .     الخاصية االسموزية .  -ب       أ( االنتشار البسيط .   

رتبط الهرمون بمستقبل خاص يوجد على غشاء الخلية الهدف أو داخلها و يسبب ذلك حدوث سلسلة من (ي37)

 -العمليات تختلف باختالف :

 تركيب الهرمون. (موقع الخلية الهدف.  ب(الغدة المفرزة .     ج(وظيفة الهرمون.       د(أ     
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 عبثبد األٍئلخ الوْػْػ٘خا

  هِي اإلعبثخ اٌفموح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هِي اإلعبثخ اٌفموح 

 ة 26 ة 1

 ة 21 ط 2

 ط 22 ة 3

 أ 23 أ 4

 ة 24 ط 5

 أ 25 ط 6

 ك 26 ط 7

 ك 27 ط 8

 أ 28 ة 9

 ط 29 ك 16

 ط 36 ط 11

 أ 31 ط 12

 ة 32 ة 13

 ط 33 ط 14

 أ 34 ك 15

 ك 35 ط 16

  36 ك 17

 ك 37 ط 18

 ك 38 أ 19

 هٌ٘بد الزْك٘نكل أ
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 الوكضلخوواعؼخ ال

 ًول الـبىاد ، آل٘خ ػول الكل٘خ ، ّاإلٍزغبثخ الوٌبػ٘خ

 السؤال ألاول : 

 هٌَ ؟ ؽ األكَغ٘ي ثبلِ٘وْؿلْث٘ي أّ رؾوهٍهب الؼبهل الوِن النٕ ٗؾلك ئهرجب -أ

 اد اللهْٗخ ؟هب الؼْاهل الزٖ ريٗل هي كلبءح رجبك  الـبىاد ث٘ي الؾْٗظالد الِْائ٘خ ّالشؼ٘و –ة 

 ؿلْث٘ي ؟الِ٘وْ ٕءزكْى عيٗ هن –ط 

  ئًوجبع الؼؼلخ، َٗزِلك كِ٘ب األكَغ٘ي ثؼول٘بد األٗغ، هب الزـ٘واد الزٖ رؾلس لكل هوب ٗلٖ :ك( ػٌل 

 ؽواهح ا١ٌَٕظ اٌؼؼٍٟ. كهعخ .1

 ( فٟ ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ.Pco2اٌؼغؾ اٌغيئٟ ٌغبى صبٟٔ أو١َل اٌىوثْٛ ) .2

 ٌؼؼٍٟ.اٌولُ ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ فٟ ا١ٌٍف ا .3

 ِووت أو١ٙ١َّٛغٍٛث١ٓ اٌنٞ ٠ٛعل فٟ اٌشؼ١واد اٌل٠ِٛخ اٌّؾ١طخ ثبأل١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ. .4

ٗج٘ي الشكل الزبلٖ ئًزوب  صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى هي أًَغخ الغَن ئلٔ اللم، أكهٍَ صن أعت ػي :  السؤال الثاني

 األٍئلخ اٙر٘خ :

 ( ؟4 – 1ِب اٌنٞ رّضٍٗ األهلبَ ِٓ ) .1

 اٌىوثْٛ اٌزٟ رلفً ئٌٝ كافً ِب َٔجخ صبٟٔ أو١َل  .2

 ء؟فال٠ب اٌلَ اٌؾّوا

 ِي )أ(، ِٚب أ١ّ٘زٙب ؟بٌو١ٍّخ اٌّشبه ئ١ٌٙب ثؼٌِب ا .3

 ِب ا١ٌ٢خ اٌّشبه ئ١ٌٙب ثبٌوِي )ة( ؟ .4

 أ٠ٛٔبد اٌىوثٛٔبد ا١ٌٙلهٚع١ٕ١خ غ١واد اٌزٟ رطوأ ػٍٝ زِب اٌ. -5

 ؟ ثبٌؾ٠ٛظالد اٌٙٛائ١خ ئٌٝ اٌشؼ١واد اٌل٠ِٛخ اٌّؾ١طخ بٚطٌٛٙ ػٕل

 

 السؤال الثالث : 

 :  الشكل الووبثل ٗوضل روك٘ت الْؽلح األًجْث٘خ الكلْٗخ، أكهٍَ صن أعت ػي األٍئلخ اٙر٘خ

 ؟5 ئٌٝ  1أموو أٍّبء األعياء ِٓ  ( أ

 ِب هلُ اٌغيء اٌنٞ :  ( ة

 ال ٠ؾلس ف١ٗ ئػبكح ئِزظبص ؟ –

 ٠ؾلس ف١ٗ ئػبكح ئِزظبص ٚال ٠ؾلس ف١ٗ  -

 ؟ ئفواى ئٔجٛثٟ

 ؟ ػ١ٍّخ اإلهرشبػاٌغٙبى اٌؼظجٟ اٌنارٟ ػٍٝ ػجؾ  ط( و١ف ٠ؼًّ  

 ؟ ك( ِب ا١ٌ٢خ اٌزٟ رؾلس ف١ٙب ػ١ٍّخ ئػبكح اإلِزظبص ٚاإلفواى االٔجٛثٟ  

 ٌقال٠ب لوة اٌىج١ج١خ ؟ ِٚب أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌقال٠ب ؟ا٘ـ( ؽلك ِٛلغ  

 ٚ( و١ف ٠َبُ٘ األفواى األٔجٛثٟ فٟ رٕظ١ُ كهعخ اٌؾّٛػخ فٟ اٌغَُ ؟  

 ؟( 2( ػٍٝ اٌغيء هلُ )١ADHو اٌٙوِْٛ اٌّبٔغ إلكهاه اٌجٛي )ى( ِب رأص  

 طٍخ اٌى٠ٍٛخ ؟ِب األعياء اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب اٌؾٛػ(   

 أ
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 السؤال الرابع :  

 ؟ اٌٙو١ِٔٛخ اٌزٟ رٕزظ ػٕل ى٠بكح ػغؾ اٌلَ ٚؽغّٗ فٟ اٌغَُِب اٌزغ١واد  ( أ

 طٕف ِب ٠ٍٟ ئٌٝ فؾ كفبع أٚي ٚفؾ كفبع صبٟٔ : ( ة

 ٕبد اٌٛلبئ١خ ، اٌجىز١و٠ب اٌَبوٕخ ؽج١ؼ١اب()اإلفواىاد ، اٌجوٚر١

 ٔزوف١وٚٔبد فٟ ِمبِٚخ اٌف١وٍٚبد؟ط( ث١ٓ كٚه اال   

 ؟ اإلٌزٙبث١خ ِٚب ٍجت ؽلٚس وً ِٕٙبك( ِب ٟ٘ أػواع اإلٍزغبثخ    

 الخامس : السؤال 

 -ف١خ هئ١َ١خ ٚصب٠ٛٔخ :ّطٕف ِب ٠ٍٟ ئٌٝ أػؼبء ١ٌ ( أ

 اٌؼظُ ، اٌغلح اٌيػزو٠خ ، اٌطؾبي()ٔقبع 

 ؟ اٌَّبػلح إٌشطخ Tاٌزٟ رفوى٘ب فال٠ب  بد٠ٕاٌَب٠زٛوبث١ٓ أ١ّ٘خ   ( ة

 اٌمبرٍخ ثؼٍّٙب ؟ Tط( ث١ٓ و١ف رمَٛ فال٠ب 

 :السؤال السادس 

ا  (، Bآ١ٌخ ػًّ فال٠ب ) ِٓ اٌشىً اٌّغبٚه ٠ّضً عيءا

 :اكهٍٗ صُ أعت ػٓ األٍئٍخ ا٢ر١خ 

 ؟ (6، 5،  3، 1)أموو أٍّبء اٌقال٠ب اٌزٟ رّضٍٙب األهلبَ  .1

 ؟ (7ِب ٚظ١فخ اٌق١ٍخ هلُ ) .2

 ؟ 8،  4،  2ِب اٌنٞ رّضٍٗ األهلبَ  .3

 ( ٌزمَٛ ثؼٍّٙب ؟1ِب اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ رؾف١ي اٌق١ٍخ هلُ ) .4

 ؟ رّزبى اإلٍزغبثخ إٌّبػ١خ اٌّىزَجخ ثّبما .5

 السؤال السابع : 

 لبهْ ث١ٓ اإلٍزغبثخ إٌّبػ١خ اٌق٠ٍٛخ ٚاإلٍزغبثخ اٌَبئٍخ ِٓ ؽ١ش :  ( أ

 بهوخ ، ؽج١ؼخ اٌؼًّ.ٔٛع اٌقال٠ب اٌّش

َ و اٌَجت ؟ ( ة  اإلٍزغبثخ إٌّبػ١خ اٌضب٠ٛٔخ رىْٛ أٍوع ِٓ األ١ٌٚخ، ف

ِب اٌنٞ ٠ؾلس ػٕل اٌزؼوع ٌٕفٌ َِجت اٌؾَب١ٍخ ِوح أفوٜ ؟ ِٚب كٚه ِؼبكاد اٌَٙزب١ِٓ فٟ ػالط  ط(

 اٌؾَب١ٍخ ؟

 و١ف ٠إكٞ ف١وًٚ األ٠لى ئٌٝ ئٔقفبع للهح اٌشقض ػٍٝ ِمبِٚخ االِواع ؟ ك(
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 ال الثامن :السؤ 

كٖ ثؼغ الؾبالد الووػ٘خ ، هل ٗؾزبط اإلًَبى ئلٔ ئعواء ػول٘خ ىهاػخ ػؼْ ٗزجوع ثَ شقض آفو أّ ًول كم هي كوك  ( أ

 هزجوع، هب ٍجت ئعواء الكض٘و هي اللؾْص لكل هي الوزجوع ّالوَزوجل ؟

 أكزت األههبم الزٖ روضل ًول فطأ لللم كٖ الوقطؾ الزبلٖ :  ( ة

 َِزمجً

 ِزجوع 
A

-
 B

+
 O

+
 AB

-
 

O
+

 1 2 3 4 

AB
+

 5 6 7 8 

B
-

 9 16 11 12 

A
+

 13 14 15 16 

 

( كؾلس هكغ هٌبػٖ ّرقضو اللم، Aئلٔ هطوح هي كظ٘لخ اللم ) Anti –Dأػ٘لذ هطوح هي األعَبم الوؼبكح ط( 

 الوطلْة : 

 ؟٠َٟ ( ؽَت اٌؼبًِ اٌو٠يA. ِب ٔٛع فظ١ٍخ اٌلَ )1

 ؟ وع ثبٌلَ. ألٞ اٌفظبئً ٠ّىٓ ٌٙنٖ اٌفظ١ٍخ أْ رزج2

 ؟ . ِب ٔٛع األعَبَ اٌّؼبكح فٟ ٘نٖ اٌفظ١ٍخ3

 ؟ ئما ئؽزبعذ ٘نٖ اٌفظ١ٍخ كَ، ِٓ أٞ اٌفظبئً رَزمجً. 4

 ػلل هب ٗلٖ :   : السؤال التاسع

 ( ال ٠ّىٓ أْ رزجوع ألٞ فظ١ٍخ كَ أفوٜ.ABفظ١ٍخ اٌلَ ) .1

 ٠ُؼل رفبػً اٌؾَب١ٍخ ئفزالالا ِٕبػ١اب. .2

 اس صمٛة فٟ غشبء اٌقال٠ب اٌّظبثخ.اٌمبرٍخ ػٍٝ ئؽل Tللهح فال٠ب  .3

 .رَبُ٘ اٌجوٚر١ٕبد اٌّزّّخ فٟ ارّبَ ػًّ فال٠ب إٌّبػخ .4

 ٠ؾلس اإلهرشبػ فٟ اٌىجخ. .5

 .الرّبَ ػ١ٍّبد األ٠غ فٟ اٌغَُو١ّخ األوَغ١ٓ اٌزٟ رٕزمً ثبٌلَ ػٍٝ شىً غبى ال رىفٟ  .6

 كل هوب ٗلٖ : هبهى ث٘ي :   السؤال العاشر

 غبثخ األ١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش ٍوػخ رى٠ٛٓ األعَبَ اٌّؼبكح.اإلٍزغبثخ اٌضب٠ٛٔخ ٚاإلٍز .1

 .٠يبّ( ِٓ ؽ١ش ِىبْ اإلٔزبط ِٚىبْ اٌزT( ٚفال٠ب )Bفال٠ب ) .2

 ب ػٍٝ ؽغُ اٌجٛي.ِّٓ ؽ١ش رأص١و٘ ANFٚ٘وِْٛ  ADH٘وِْٛ  .3

 ١ٕٓ ٚأٔي٠ُ ِؾٛي أغ١ٛر١َٕٓ ِٓ ؽ١ش كٚهّ٘ب فٟ ػجؾ ػًّ اٌى١ٍخ ٚاٌغيء اٌّفوى.٠أٔي٠ُ ه .4

Aفظ١ٍخ اٌلَ  .5
-

   ٚAB
+
 ِٓ ؽ١ش ػلك ٌِٛلاد اٌؼل.   

 هب النٕ ٗؼول ػلٔ رؾل٘ي كل هي الؼول٘بد الؾْ٘ٗخ الزبل٘خ : :  السؤال الحادي عشر

 ئفواى ِبكح اٌَٙزب١ِٓ ِٓ اٌقال٠ب اٌظبه٠خ. .1

 . Anti – Dرى٠ٛٓ أعَبَ ِؼبكح  .2

 ئفواى ٍب٠زٛوب١ٔبد ِٓ اٌقال٠ب األوٌٛخ اٌّشٙوح. .3

 لجً اٌقال٠ب اٌّغبٚهح ٌٍقال٠ب اٌّظبثخ.ئٔزبط ثوٚر١ٕبد ِؼبكح ٌٍف١وٍٚبد ِٓ  .4

 اٌَّبػلح ٚرّب٠ي٘ب ئٌٝ ٔشطخ ٚماووح. Tئٔمَبَ  .5

 كفٛي أ٠ْٛ اٌىٍٛه ِٓ ثالىِب اٌلَ ئٌٝ كافً فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء. .6
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 :  السؤال الثاني عشر

  ث٘ي أُو٘خ كل هوب ٗلٖ كٖ الغَن : -أ

 .IgE.   5        . اٌقال٠ب اٌّزؼبكٌخ.   ACE.     4. ئٔي٠ُ 3     . ثوفٛه٠ٓ. II      .2ٓ ١ٔغ١ٛرَٕا

 -ث٘ي ك٘ق ٗزالئن روك٘ت كل هوب ٗلٖ هغ ّظ٘لزَ: -ة 

 اٌؼمل ا١ٌٍّف١خ.-3األغش١خ اٌّقبؽ١خ.             -2             اٌقال٠ب اٌمبرٍخ اٌطج١ؼ١خ.-1

 -أكزت اٍن الوظطلؼ الؼلوٖ النٕ ٗل  ػلٔ كل هوب ٗلٖ : -ط

 ٍب ّؽ٘لح الٌْاح.فالٗب كم ث٘ؼبء رؼل أٍب -ٔ

 إٔ هبكح ؿوٗجخ رلفل للغَن ّ رؾلي الغِبى الوٌبػٖ. -ٕ

 .الِ٘وْؿلْث٘يهوكت ٌٗزظ هي ارؾبك صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى هغ  -ٖ

 اٍزغبثخ هٌبػ٘خ هبكهح كوؾ ػلٔ رو٘٘ي هْلل الؼل الـوٗت النٕ َٗجت االٍزغبثخ. -ٗ

 رضج٘طَ.ثوّر٘ي رٌزغَ القالٗب الجالىه٘خ اٍزغبثخ لْعْك هْلل ػل ؿوٗت ثـوع  -٘

 اٍزغبثخ هٌبػ٘خ رؼزول ػلٔ اًزبط األعَبم الوؼبكح. -ٙ

 الل٘ول٘خ. Tاٍزغبثخ هٌبػ٘خ رٌزظ هي ػول فالٗب  -.

 .Bالوَبػلح الٌشطخ لزؾل٘ي فالٗب  Tهْاك ك٘و٘بئ٘خ رلوىُب فالٗب  -9

 هٌبػخ كطوٗخ رزكْى هٌن لؾظخ الْالكح. -8

بكح اهزظبص أًْٗبد الكوثًْبد ػول٘خ ؽوػ أًْٗبد الِ٘لهّع٘ي اليائلح الٔ فبهط الغَن ّ اػ-ٓٔ

 الِ٘لهّعٌ٘٘خ كٖ الْؽلح الٌجْث٘خ الكلْٗخ.

ػول٘خ اًزوب  أًْٗبد الكلْه هي ثالىهب اللم الٔ فالٗب اللم الؾوواء الػبكح الزْاىى الكِوثبئٖ ػلٔ ؿشبئِب -ٔٔ

 الجالىهٖ.

اًزبط ثوّرٌ٘بد هؼبكح  ثوّرٌ٘بد رلوىُب القالٗب الوظبثخ ثبلل٘وٍّبد لزؾلي القالٗب الوغبّهح  الٔ-ٕٔ

 للل٘وٍّبد ّ روٌغ رؼبػق أػلاك الل٘وٍّبد الوِبعوخ لِب .

 فالٗب رْعل كٖ علاه الشوٗ٘ي الْاهك رلوى اًيٗن هٌٗ٘ي.-ٖٔ

 اًيٗن ٗلوى هي القالٗب الطالئ٘خ الوجطٌخ للؾْٗظالد الِْائ٘خ. -ٗٔ

 ّػبء كهْٕ ٌٗول اللم كو٘و األكَغ٘ي الٔ الوئز٘ي . -٘ٔ

 األٍبٍ٘خ الوكًْخ للكل٘خ . الْؽلح -ٙٔ

 ٘خ ّ القالٗب الوظبثخ ثبلل٘وٍّبد ّ هزلِب .فالٗب ل٘ول٘خ روزبى ثولهرِب ػلٔ رو٘٘ي القالٗب الَوؽبً -.ٔ

 ُوهْى رلوىٍ الـلح الٌقبه٘خ القلل٘خ ػٌل اهرلبع الؼـؾ األٍوْىٕ لللم . -9ٔ

 ؿلْث٘ي .هغوْػخ ػؼْٗخ رؾزْٕ ػلٔ مهح ؽلٗل رورجؾ ثبللبؿلْث٘ي ّ ث٘زب-8ٔ

 ثكز٘وٗب ًبكؼخ رؼ٘ش كٖ أعياء هقزللخ هي الغَن . – ٕٓ
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 -السؤال الثالث عشر:

 -ْكٗي ثٌول الوهن الٔ اللواؽ الوٌبٍت :وّكن ث٘ي الؼ - أ

 الوبرلخ الطج٘ؼ٘خ اكواى الَِزبه٘ي ٔ

 القالٗب الظبهٗخ اطلِب ّؽ٘لح الٌْاح ٕ

 األكْلخ الكج٘وح ِٗبعوِب ك٘وًّ االٗلى ٖ

 ًشطخ B لَبئل الل٘ولٖرٌو٘خ ا ٗ

 هَبػلح T اٍزغبثخ صبًْٗخ ٘

 الؼول الل٘ول٘خ ماكوح Bرزوبٗي الٔ  ٙ

 القالٗب الوزؼبكلخ رو٘٘ي القالٗب الَوؽبً٘خ .

 ماكوح T ًِوخ ال رؼ٘ش ؽْٗال 9

 الطؾب  اًزبط أعَبم هؼبكح 8

 الجالىه٘خ B رٌو٘خ اللم ٓٔ

 -: أعت ثٌؼن أّ ال ػلٔ كل هي اللوواد الزبل٘خ - ة

 هل ِٗبعن عِبى الوٌبػخ هْاك ؿ٘و ػبهح رلفل الٔ الغَن ّرَجت افزالال هٌبػ٘ب . -ٔ

 ( . (ABالزْاكن الوٌبػٖ ٗكْى ػوّهٗب كوؾ كٖ كظبئل اللم ثؾَت ًظبم )  -ٕ

 فالٗب األّػ٘خ اللهْٗخ ّ القالٗب الولوىح للوقبؽ ، رؼل فالٗب ُلف لوبكح الَِزبه٘ي . -ٖ

 ٔ رو٘٘ي هْلل الؼل الـوٗت النٕ َٗجت االٍزغبثخ .االٍزغبثخ الوكزَجخ هبكهح كوؾ ػل -ٗ

 االٍزغبثخ الوٌبػ٘خ األّل٘خ ركْى أثطأ هي الضبًْٗخ ثَجت ّعْك فالٗب الناكوح . -٘

 الوبرلخ اًيٗوبد ؽج٘ج٘خ رؼول ػلٔ اؽلاس صوْة كٖ ؿشبء القل٘خ الوظبثخ .  Tرلوى فالٗب  -ٙ

 ؿوٗت ثـوع رضج٘طَ .الجالىه٘خ ثوّر٘ي اٍزغبثخ لْعْك هْلل ػل  Bرٌزظ فالٗب  -.

 كزظجؼ ًشطخ . Bرؾلي الَبٗزْكبٌٗبد الزٖ رلوىُب القالٗب األكْلخ الوشِوح فالٗب  -9

 الوَبػلح . Tالوَبػلح ثوْلل الؼل الوشِو ػول٘خ هٌشطخ لؼول فالٗب  Tٗؼل اهرجبؽ فل٘خ  -8

 رؼول األّػ٘خ الل٘ول٘خ ػلٔ اػبكح اليائل هي اللم كٖ األًَغخ الٔ اللّهح اللهْٗخ . -ٓٔ

 كجو رغوغ للقالٗب الل٘ول٘خ لزٌو٘خ اللم ْٗعل كٖ الطؾب  .أ -ٔٔ

 الوبرلخ الوزقظظخ . Tرلوى هبكح ثوكْهٗي هي القالٗب الوبرلخ الطج٘ؼ٘خ ّ فالٗب  -ٕٔ

 رَزط٘غ القالٗب األكْلخ الكج٘وح أى رزغْ  هي ًَ٘ظ الٔ آفو . -ٖٔ

لْهٗك النٕ رِؼن الؼلٗل هي هَججبد األهواع الوْعْكح كٖ الطؼبم ثْاٍطخ ؽوغ الِ٘لهّك -ٗٔ

 ْٗعل كٖ األهؼبء .

 ػلٔ رضج٘ؾ اكواى اًيٗن هٌٗ٘ي ّ رٌش٘ؾ اكواى ُوهْى اللٍّز٘وّى . ANFٗؼول  -٘ٔ

 هي القالٗب الطالئ٘خ الوجطٌخ لغلهاى الشؼ٘واد اللهْٗخ . ACEٗلوى  -ٙٔ

 رؼول ػلٔ رول٘ل ؽغن الجْ  . ADHىٗبكح اكواى  -.ٔ

Hكٖ الزْاىى الؾوؼٖ الوبػلٕ ، ٗزن الزقلض هي أًْٗبد  -9ٔ
+

Naأًْٗبد  ّ اػبكح اهزظبص 
+

 . 

 رؾلس ػول٘خ رؾْ  صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى الٔ ؽوغ الكوثًْ٘ك كافل فالٗب اللم الؾوواء . -8ٔ

ٗزؾوه األكَغ٘ي هي اللم ٌّٗزول الٔ أًَغخ الغَن ػٌلهب ٗكْى ػـطَ الغيئٖ كٖ أًَغخ الغَن  -ٕٓ

 هل٘ال.

 مائج٘خ األكَغ٘ي ثبلوبء أهل هي مائج٘خ صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى . -ٕٔ

 ٗزٌبٍت الؼـؾ الغيئٖ ألٕ ؿبى رٌبٍجب ػكَ٘ب هغ روك٘يٍ . -ٕٕ

ء ػٌل اًزوب  صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى هي اللم ٌٗزول أْٗى الكلْه هي ثالىهب اللم الٔ فالٗب اللم الؾووا -ٖٕ

 الٔ الوئز٘ي .

 رؼول ىٗبكح روك٘ي الوْاك النائجخ كٖ اللم ػلٔ رؾل٘ي هواكي الؼطش . -ٕٗ

Bرؾزْٕ كظ٘لخ اللم  -ٕ٘
+

 . Dّػلٔ هْلل الؼل  Anti-Aهؼبكح ػلٔ أعَبم  

 



 2842626070 العلوم الحياتية رزق حداد

54 
 

  الضبًٖئعبثبد أٍئلخ اللظل 

ثغيئٖ  O2ّالنٕ ٗل  ػلٔ روك٘يٍ، ؽ٘ش ٗورجؾ  Po2الغيئٖ لألكَغ٘ي  ( الؼـؾأ: ّ الَإا  األ

ب. Po2هورلؼ ب، ّٗزؾوه ػٌلهب ٗكْى  Po2ػٌلهب ٗكْى  ٘وْؿلْث٘يالِ  هٌقلؼ 

الغله الوه٘وخ للؾْٗظالد الِْائ٘خ ماد الٌلبمٗخ الؼبل٘خ، ّعْك ة( هَبؽخ الَطؼ الْاٍؼخ للؾْٗظالد الِْائ٘خ، 

 كو٘بد كج٘وح هي اللم هؾ٘طَ ثبلؾْٗظالد الِْائ٘خ.

ب ؿلْث٘ي، ّ رورجؾ ثكل ٍالٍل هي ػلٗل الججز٘ل، ٍلَلز٘ي ًْع أللب ؿلْث٘ي ٍّلَلز٘ي ًْع ث٘ز ٗط( ٗزكْى هي 

 الؾلٗل ؽ٘ش ٗورجؾ األكَغ٘ي. ػؼْٗخ رَؤ ُ٘ن ّرؾزْٕ كل هٌِب ػلٔ مهح ٍلَلخ هغوْػخ

هي الِ٘وْؿلْث٘ي لٌ٘زشو ئلٔ األل٘بف  O2. ٗزلكك، ؽ٘ش ٗزؾوه ٗ. ٗول.          ٖ. ٗيكاك.        ٕ. رورلغ.       ٔك( 

 الؼؼل٘خ.

 اٌؾً فٟ ؽظخ اٌّواعؼخ ......:  الَإا  الضبًٖ

                                   أ٠ْٛ اٌىٍٛه. .4  ١ّ٘ٛغٍٛث١ٓ..3  ؽّغ اٌىوث١ٔٛه.2   ف١ٍخ ؽالئ١خ فٟ علاه اٌشؼ١وح اٌل٠ِٛخ.. 1  (1)

(2)93. % 

 اىاؽخ أ٠ٛٔبد اٌىٍٛه ، ٚ ا١ّ٘زٙب ِؼبكٌخ اٌزٛاىْ اٌىٙوثبئٟ ػٍٝ عبٔجٟ وً غشبء ِٓ أغش١خ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء .(3)

 االٔزشبه اٌج١َؾ .(4)

 رٕزشو اٌٝ كافً فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء.–( 5)

 ثب٠ٛاد ا١ٌٙلهٚع١ٓ ِىٛٔخ ؽّغ اٌىوث١ٔٛه . رورجؾ -      

 ٠زفىه ؽّغ اٌىوث١ٔٛه اٌٝ ِبء ٚ صبٟٔ أو١َل اٌىوثْٛ . -       

اٌٝ ثالىِب اٌلَ ٚ ِٕٙب اٌٝ اٌؾ٠ٛظالد اٌٙٛائ١خ ١ٌغبكه  ٠ٕزمً صبٟٔ أو١َل اٌىوثْٛ ِٓ فال٠ب اٌلَ اٌؾّواء -      

 الد ثّؼبكالد و١ّ١بئ١خ )اٌغَُ ثؼ١ٍّخ اٌيف١و .  ) ٠غٛى اٌزؼج١و ػٓ اٌزفبػ

  السؤال الثالث : 

 أًجْثخ هلزْٗخ ثؼ٘لح. ٖ هٌبح عبهؼخ .ٕ              . هؾلظخ ثْهبى .ٔ ( أ

 . الزْاء ٌُلٖ        ٘. أًجْثخ هلزْٗخ هوٗجخ              ٗ

 (      ٔ ) - ( ة

-  (٘ ) 

 كن األػظبة الْكٗخ كٖ الؼؼالد الولَبء الوكًْخ للشوٗي الْاهك.ط( رزؾ 

 الٌول الٌشؾ أّ اإلًزشبه. ك(

 Iٌ٘ي النٕ ٗؼول ػلٔ رؾْٗل هْلل اًغْ٘رٌَ٘ي ئلٔ أًغْ٘رٌَ٘ي ٗ، رلوى أًيٗن ه( كٖ علاه الشوٗي الْاهكُـ

 .IIئلٔ اًغْ٘رٌَ٘ي  ACEالنٕ ٗزؾْ  ثلظل اًيٗن 

Hّ( ّملك ػي ؽوٗن الزقلض هي أًْٗبد )
+

ًْبد يائلح ّؽوؽِب فبهط الغَن، ّئهزظبص أًْٗبد الكوث( ال

HCOالِ٘لهّعٌ٘٘خ 
-
 ثبلزْاىى الؾوؼٖ الوبػلٕ.ُّْ هب ٗؼوف  3

 . .ىٗبكح ًلبمٗزَ للوبء .ى( 

 ػ( الكجخ ّهؾلظخ ثْهبى.
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 السؤال الرابع : 

ّالنٕ ٗضجؾ ئكواى أًيٗن  ANFٌ٘ي كٖ الولت الؼبهل األمٌٖٗ الوله للظْكْٗم ٗرلوى فالٗب هزقظظخ هي األم ( أ

ٍز٘وّى، ك٘ضجؾ ملك ئػبكح ئهزظبص أًْٗبد الظْكْٗم ّالوبء ُّنا ٗولل ّلالوً٘ي صن ٗضجؾ ئكواى ُوهْى ال

 هي ؽغن اللم ّػـطَ.

 فؾ ككبع أّ  : اإلكواىاد ، الجكز٘وٗب الَبكٌخ ؽج٘ؼ٘ ب. ( ة

 فؾ ككبع صبًٖ : الجوّرٌ٘بد الْهبئ٘خ.

ؾليُب ػلٔ ئًزبط ط( ُٖ ثوّرٌ٘بد رلوىُب القالٗب الوظبثخ ثبلل٘وٍّبد كزورجؾ ثبلقالٗب الوغبّهح هوب ٗ     

 ثوّرٌ٘بد هؼبكح للل٘وٍّبد كزوٌغ رؼبػق أػلاك الل٘وٍّبد الوِبعوخ لِب.

 ك( اإلؽوواه : ثَجت رٍْغ الشؼ٘واد اللهْٗخ.

 اإلًزلبؿ : ثَجت فوّط الجالىهب هي اللم.    

 األلن : ثَجت رِ٘ظ الٌِبٗبد الؼظج٘خ ّئهرلبع كهعخ الؾواهح للٌَ٘ظ الوظبة.    

  :  الَإا  القبهٌ

 هئَ٘٘خ : ًقبع الؼظن ّالـلح اليػزوٗخ. ( أ

 صبًْٗخ : الطؾب .

 رؼول ػلٔ :  ( ة

 هبرلخ ماكوح. Tهبرلخ ًشطخ ّ  Tالوبرلخ ػلٔ اإلًوَبم لزكْٗي  Tرؾل٘ي ّرٌش٘ؾ فالٗب  .ٔ

 ثالىه٘خ. Bماكوح ّ  Bلزظجؼ ًشطخ ّرٌوَن ئلٔ  Bرؾل٘ي فالٗب  .ٕ

 

ُّشٙو ػاٌمبرٍخ ػٍٝ ٌِٛل  Tرزؼوف ← ط(       ٍٝ غشبء اٌقال٠ب اٌّظبثخ ثبٌّوع ٚرورجؾ ثٗ.اٌؼل اٌ

 اٌنٞ ٠ؾلس صمٛة فٟ اٌغشبء اٌجالىِٟ ٌٍقال٠ب اٌّظبثخ.ثوفٛه٠ٓ  ّٝرمَٛ ثافواى ِبكح و١ّ١بئ١خ رَ←        

رلفً أٔي٠ّبد ؽج١ج١خ فبطخ ِٓ فالي اٌضمٛة ٚرؼًّ ػٍٝ رؾ١ًٍ ثوٚر١ٕبد اٌق١ٍخ اٌّظبثخ ِّب ٠إكٞ ئٌٝ ←         

 ِٛرٙب.

 :  ل السادسالسؤا

 ًشطخ. B فل٘خ .ٙ ماكوح .  B فل٘خ .٘   . Bفل٘خ ل٘ول٘خ  . ٖ         هَبػلح ًشطخ.T فل٘خ .  ٔ( ٔ)

 اًزبط األعَبم الوؼبكح.(ٕ)

 أعَبم هؼبكح ..9           ٍبٗزْكبٌٗبد .. ٗ     هَزوجل هْلل الؼل .. ٕ( ٖ)

 ح .الَبٗزْ كبٌٗبد الزٖ رلوىُب القالٗب األكْلخ الوشِو(ٗ)

 *هْعَِ هبكهح كوؾ ػلٔ رو٘٘ي هْلل الؼل الـوٗت النٕ َٗجت االٍزغبثخ .(٘)

*ركْٗي فالٗب ماكوح هبكهح ػلٔ رو٘٘ي ًلٌ هْلل الؼل الـوٗت اما كفل هوح أفوٓ ّ الزؼبهل هؼخ ثظْهح أٍوع     

 هي الووح األّلٔ .
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 :  أ( السؤال السابع

 اإلٍزغبثخ اٌق٠ٍٛخ اإلٍزغبثخ اٌَبئٍخ 

 B T ٠ب اٌّشبهوخاٌقال

لزً رٕش١ؾ ػًّ اٌقال٠ب األفوٜ ٚ  ئٔزبط االعَبَ اٌّؼبكح ؽج١ؼخ اٌؼًّ

 اٌقال٠ب اٌّظبة

هَبػلح  Tّرشول  ؾِب هَزوجالد لٌلٌ ًْع هْلل الؼلول ػلٔ ٍطؾة( ّملك ثَجت ّعْك فالٗب الناكوح الزٖ ر

 ماكوح. Bهبرلخ ماكوح /  Tماكوح / 

الظبهٗخ أّ الوبػلٗخ، ُّنا ٗؾلي  الوْعْك ػلٔ القالٗب IgEثبلغَن الوؼبك  ط( * ٗورجؾ هْلل الؾَبٍ٘خ ًلََ

ٍّغ األّػ٘خ اللهْٗخ لزظجؼ أكضو ًلبمٗخ للَْائل،  الؾج٘جبد كافل القالٗب إلكواى هبكح الَِزبه٘ي الزٖ رؼول ػلٔ رْ

 ّظِْه ثؼغ االػواع هضل اإلؽوواه ّ اإلًزلبؿ ّىٗبكح ئكواى الوقبؽ.

ّطْ  الَِزبه٘ي ئلٔ القالٗب الِلف هضل فالٗب األّػ٘خ اللهْٗخ  هٌغأّ  ئثطبءَِزبه٘ي ػلٔ * رؼول هؼبكاد ال

 ّالقالٗب الولوىح للوقبؽ.

( رؼول ػلٔ ئطبثخ HIVالوَبػلح ك٘زكبصو كافلِب لزٌزظ أػلاك كج٘وح كٖ الل٘وٍّبد ) Tك( ِٗبعن الل٘وًّ فالٗب 

ول أػلاكُب هوب ٗإكٕ ئلٔ الوَبػلح كز Tلٔ هؼظن فالٗب هَبػلح أفوٓ، ُّكنا ئلٔ أى ٗزن الوؼبء ػ Tفالٗب 

 ئًقلبع هلهح اللوك الوظبة ػلٔ هوبّهخ الووع.

 السؤال الثامن : 

ؽلّس الوكغ الوٌبػٖ كٖ عَن الوَزوجل، ؽ٘ش أى ّملك للزأكل هي أًِوب هزْاكوبى هٌبػ٘ ب ّملك لزغٌت  ( أ

 ؽلّصَ ُٗؼّوع الُوَزوجِل لقطو شلٗل هل ٗإكٕ ئلٔ الوْد.

 .16،  15،  14،  13،  11،  9، 8، 7،  6،  5،  4،  1 ( ة

A. 1ط( 
+

 3 .Anti - B 

     2 .A
+
   ،AB 

+
 4 . O

-
 , O

+
, A

-
 , A

+
 

 السؤال التاسع : 

( ، لنلك ٍْف ٗؾلس هكغ كبػلٖ كٖ كظبئل A( ّ )Bّملك ألًِب رؾزْٕ ػلٔ ًْػ٘ي هي هْللاد الؼل  ) .ٔ

 أّ كالُوب. Anti – Bأّ  Anti – Aح اللم األفوٓ ثَجت ئؽزْائِب ػلٔ أعَبم هؼبك

 ألى عِبى الوٌبػخ ِٗبعن هْاك ؿ٘و ػبهح رلفل للغَن. .ٕ

 الزٖ رؼول ػلٔ ئؽلاس الضوْة كٖ ؿشبء القالٗب الوظبثخ. ّملك ألًِب رلوى هبكح ثوكْهٗي .ٖ

 ّملك ألًِب رزَجت كٖ رؾلل هَججبد األهواع اللافلخ للغَن ّ رَِل ػول٘خ ثلؼوزِب. .ٗ

 خ.كجؼبل٘خ للشؼ٘واد اللهْٗخ كٖ الثَجت الٌلبمٗخ ال .٘

ا  .ٙ  خ األكَغ٘ي ثبلوبء هل٘لخ.٘جئ%( ألى مإ)ألًِب هل٘لخ عل 
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 السؤال العاشر :

 الضبًْٗخ ٍوٗؼخ األّل٘خ أثطأ. .ٔ

ٕ.  B .رٌزظ هي ًقبع الؼظن ّرزوبٗي كٖ ًقبع الؼظن : 

T .رٌزظ هي ًقبع الؼظن ّرزوبٗي كٖ الـلح اليػزوٗخ : 

ٖ. ADH  ، ْٗولل ؽغن الجANF ٗ. ْيٗل ؽغن الج 

خ كٖ علاه الشوٗي ٘وى كٖ القالٗب هوة الكج٘ج، ّٗل Iي ٘الٖ اًغْ٘رٌَ يغْرٌٌَ٘٘٘ي : ٗؾْ  هْلل اًٗه .ٗ

 الْاهك.

٘خ ، ّٗلوى هي القالٗب الطالئIIالٔ اًغْ٘رٌَ٘ي  Iهؾْ  اًغْ٘رٌَ٘ي : ٗؼول ػلٔ رؾْٗل اًغْ٘رٌَ٘ي 

 الوجطٌخ للؾْٗظالد الِْائ٘خ كٖ الوئز٘ي.

٘.  1 : A-                :AB
+

 3. 

 السؤال الحادي عشر : 

 ػٌلهب ٗلفل للغَن هوح أفوٓ. IgEئهرجبؽ هْلل لؾَبٍ٘زَ ثبلغَن الوؼبك  .ٔ

Rhًول كم هي كوك ) .ٕ
+

( ئلٔ آفو )
-

 Rh.) 

 كْلخ الُوشِوح.ل الوشَِّو ػلٔ ؿشبء القالٗب األالوَبػلح ثوْلل الؼ Tاهرجبؽ  .ٖ

 ثخ ثبلل٘وٍّبد.القالٗب الوظب ثوّر٘ي ثوكْهٗي النٕ رلوىٍ .ٗ

 .األكْلخ الوشِوحالزٖ رلوىُب القالٗب  الَبٗزْكبٌٗبد .٘

HCOفوّط أًْٗبد الكوثًْبد الِ٘لهّعٌ٘٘خ  .ٙ
-
 هي فالٗب اللم الؾوواء الٔ ثالىهب اللم. 3

  السؤال الثاني عشر : 

 ؟؟؟؟؟ - أ

هبكح ثوكْهٗي الزٖ  هبكهح ػلٔ رو٘٘ي القالٗب الوظبثخ ثبلل٘وٍّبد ّ القالٗب الَوؽبً٘خ ّ هزلِب، رلوى-1-ة

رؾلس صوْة كٖ ؿشبء القل٘خ الوظبثخ ، ّ رلوى اًيٗوبد ؽج٘ج٘خ رلفل هي فال  الضوْة لزؾلل ثوّرٌ٘بد القل٘خ 

 الوظبثخ هوب ٗإكٕ لوْرِب.

 ( رِبعن هَججبد األهواع ّ رٌوٖ الَبئل الل٘ولٖ. T( ّ فالٗب ل٘ول٘خ )  Bرؾزْٕ ػلٔ فالٗب ل٘ول٘خ )  -ٕ

زٌلَ٘خ ّ الوٌبح الِؼو٘خ ّ هٌْاد الغِبى الجْلٖ ّ الزٌبٍلٖ، ّ رلوى الوقبؽ النٕ ٗوٌغ رجطي الوٌبح ال-ٖ

 كفْ  هَججبد األهواع الٔ فالٗب الغَن.
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  -ط

1 2 3 4 5 

اٌقال٠ب األوٌٛخ 

 اٌىج١وح

هْلل الؼل 

 الـوٗت

اٍزغبثخ هكزَجخ 

 /هزقظظخ

 أعَبم هؼبكح كبهثبهٌُْ٘٘وْؿلْث٘ي

6 . 9 8 ٔٓ 

الزْاىى الؾوؼٖ  هٌبػخ ؽج٘ؼ٘خ ٍبٗزْكبٌٗبد اٍزغبثخ فلْٗخ اٍزغبثخ ٍبئٍخ

 الوبػلٕ

11 ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ 

 الشوٗبى الوئْٕ هؾْ  اًغْ٘رٌَ٘ي فالٗب هوة كج٘ج٘خ اًزوك٘وًّبد اىاؽخ أ٠ٛٔبد اٌىٍٛه

16 ٔ. ٔ9 ٔ8 ٕٓ 

اٌٛؽلح األٔجٛث١خ 

 اٌى٠ٍٛخ

القالٗب الوبرلخ 

 الطج٘ؼ٘خ

الِوهْى الوبًغ الكهاه 

 ( ADH الجْ  )

الجكز٘وٗب الَبكٌخ  ُ٘ن

 ؽج٘ؼ٘ب

 

 -أ عشر :  الثالثالسؤال 

 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ . 9 8 ٔٓ 

القالٗب 

 الظبهٗخ

األوٌٛخ 

 اٌىج١وح

 Tفال٠ب 

 اٌَّبػلح

اٌؼمل 

 ا١ٌٍّف١خ

  Tفال٠ب 

 اٌناووح

 B فال٠ب

 إٌشطخ

اٌمبرٍخ 

 اٌطج١ؼ١خ

اٌقال٠ب 

 اٌّزؼبكٌخ

Bاٌطؾبي اٌجالى١ِخ 

 

 

 -ة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ . 9 8 ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ 

 ًؼن ًؼن ًؼن ال ًؼن ال ًؼن ال ال ًؼن ًؼن ال ًؼن

 

ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔ. ٔ9 ٔ8 ٕٓ ٕٔ ٕٕ ٕٖ ٕٗ ٕ٘ 

 ًؼن ًؼن ال ال ًؼن ًؼن ًؼن ال ًؼن ال ال ال
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 انمراجعة انمكثفة

 / ًول الـبىاد / آل٘خ ػول الكل٘خ / اإلٍزغبثخ الوٌبػ٘خ

 الووكن : ظلل ههي االعبثخ الظؾ٘ؾخ ثشكل كبهل ػلٔ الٌوْمط

هٌُْ٘٘وْؿلج٘ي بالٌَجخ الوئْٗخ إلًزوب  صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى هورجط ب ثبلِ٘وْؿل٘ي لزكْٗي هوكت كبهث (ٔ)

 :  وواء ُٖكٖ فالٗب اللم الؾ

 %(8ٖك( )              %(  ٓ.) -ط           %(      ٖٕ) -ة                 %(       .) - أ

 ث٘خ كٖ عَن اإلًَبى ثلبػل٘خ كج٘وح ألى : زن ػول٘خ اإلهرشبػ كٖ كجخ الْؽلح األًجْر (ٕ)

 ٗظل اللم ئلٔ الكجخ رؾذ ػـؾ هورلغ .ة(  علهاى الشؼ٘واد اللهْٗخ كٖ الكجخ ًلبمٗزِب ػبل٘خ . ( أ

ك( ػول٘خ اإلهرشبػ رزن لللؼالد كّى الوْاك  ط( الشوٗي الْاهك الٔ الكجخ أػ٘ن هي الُشوٗي الظبكه.

 الول٘لح.

 إلطبثخ ثل٘وًّ اإلٗلى : إٔ الزـ٘واد اٙر٘خ رٌشأ ػي ا (ٖ)

 الوظبثخ ثبشِبه هْلل الؼل. Tروْم فالٗب ة(       ريكاك هوبّهخ الغَن لوَججبد األهواع. ( أ

 الوبرلخ. Tك( ريكاك ًَجخ فالٗب                 الوَبػلح. Tط( رٌقلغ ًَجخ فالٗب 

 اإلشجبع ُْ :  عيئ٘بد هي الِ٘وْؿلْث٘ي كٖ ؽبلخ ٓٔػلك عيٗئبد األكَغ٘ي الزٖ رٌزول ثٍْبؽخ  (ٗ)

 (ٓٗك( )         (      ٓٓٗط( )           (        ٓٔة( )            (        ٗ) ( أ

 .-: الِ٘وْؿلْث٘ي ءٕػلٔ رؾوه األكَغ٘ي هي عي ال َٗبػلأؽل الؼْاهل اٙر٘خ  (٘)

 ئًقلبع الؼـؾ الغيئٖ لألكَغ٘ي كٖ أًَغخ الغَن. ( أ

 ئًقلبع كهعخ الؾوْػخ كٖ فالٗب أًَغخ الغَن. ( ة

 ئهرلبع كهعخ الؾواهح.ط( 

 ك( ئًقلبع روك٘ي صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى كٖ فالٗب أًَغخ الغَن.

 لم كو٘و األكَغ٘ي ئلٔ الوئز٘ي ػي ؽوٗن : ٗظل ال (ٙ)

 ك( الشوٗبى الوئْٕ        ط( الشوٗبى الزبعٖ   ة( الْهٗل الوئْٕ          الشوٗبى األثِو     ( أ

 كٖ ثالىهب اللم ؽْالٖ : كو٘خ األكَغ٘ي الزٖ رٌزول ػلٔ شكل ؿبى مائت  (.)

 %ٕك(      %        ٖٕط(         %      .ة(          %       89 ( أ

 هؼظن صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى ٌٗزول ثبللم ػلٔ شكل :  (9)

 ؿبى مائت كٖ الجالىهب                 ة( كبهثبهٌُْ٘٘وْؿلْث٘ي ( أ

HCO ط( الزؾْ  ئلٔ أْٗى
-
 ك( اكَِ٘٘وْؿلْث٘ي            3

 : الوئز٘ي ئلٔ  اللمب  صبًٖ أكَ٘ل الكوثْى هي ػٌل ئًزو (8)

رٌزول أًْٗبد  ( أ
-
3  HCO .هي فالٗب اللم الؾوواء ئلٔ ثالىهب اللم 

CLرٌزول أًْٗبد   ( ة
-

 هي ثالىهب اللم ئلٔ فالٗب اللم الؾوواء. 

 HCOط( رٌزول أًْٗبد 
-
CLّأًْٗبد  3

--
 هي ثالىهب اللم ئلٔ فالٗب اللم الؾوواء. 

CLك( رٌزول أًْٗبد 
-

 هي فالٗب اللم الؾوواء ئلٔ ثالىهب اللم. 

 عو٘غ أعياء الْؽلح األًجْث٘خ الكلْٗخ روْم ثؼول٘خ ئػبكح اإلهزظبص ثاٍزضٌبء : (ٓٔ)

 الكجخ         ة( ئلزْاء ٌُلٖ         ط( األًجْثخ الووٗجخ        ك( الوٌبح الغبهؼخ ( أ
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 ٗزن ػجؾ اإلهرشبػ كٖ الكجخ ػي ؽوٗن :   (ٔٔ)

 اًيٗن هٌٗ٘يط( الغِبى الؼظجٖ النارٖ.             ك(      ة( الـلح الٌقبه٘خ          اإلكواى األًجْثٖ    أ(

 ٗزؾزْٕ الجْ  كٖ الؾبالد الطج٘ؼ٘خ ػلٔ :  ال (ٕٔ)

H) ( أ
+

 ك( ؿلْكْى          ط( هبء                     ة( ْٗهٗب                 (   

 ئكواى اًجْثٖ كٖ :  ال رؾلس ػول٘خ (ٖٔ)

 ك( ئلزْاء ٌُلٖ        ط( األًجْثخ الجؼ٘لح           ة( األًجْثخ الووٗجخ          الوٌبح الغبهؼخ    ( أ

 كٖ ػول٘خ الزْاىى الؾوؼٖ الوبػلٕ ٗؾلس هب ٗلٖ :  (ٗٔ)

ئهزظبص  ( أ
+

H  ؽوػ ّHCO
-
HCO ئهزظبص  ة(                        .3

-
H ّ ؽوػ 3

+
 . 

لض هي ك( الزق                H2Oّ ؽوػ  H2CO3ط(اػبكح اهزظبص 
+

H  ّHCo
-
3. 

 ٍوْىٗخ : رْعل الوَزوجالد األ (٘ٔ)

 ك( القالٗب هوة الكج٘ج٘خ      الكظوٗخ    ط( الـلح    ة( الٌقبه٘خ القلل٘خ         رؾذ الوِبك  ( أ

 ػٌل ىٗبكح روك٘ي الوْاك النائجخ كٖ اللم ّىٗبكح ػـطخ األٍوْىٕ ٗؾلس هب ٗلٖ : (ٙٔ)

 رول٘ل ئػبكح ئهزظبص الوبء ًؾْ الَبئل ث٘ي فلْٕ. (ة                        (.ADH٘ؾ ئكواى )رضج ( أ

 (.ADHك( رٌؾلو الٌقبه٘خ القلل٘خ إلكواى )       و٘بد أهل هي الوبء.ط( ٗزٌبّ  اإلًَبى ك

 -ػٌلهب ٗول روك٘ي أًْٗبد الظْكْٗم كٖ اللم : (.ٔ)

 ة( ٗيكاك ئكواى أًيٗن هٗز٘ي.         ٗيكاك ػـؾ اللم كٖ الشوٗي الْاهك       ( أ

 .ANFك( ٗيكاك ئكواى             رضج٘ؾ ئكواى ُوهْى اللٍّز٘وّى    ط( ٗزن

 الوجطٌخ للؾْٗظالد الِْائ٘خ ُْ :  ٗن النٕ ٗلوى هي القالٗب الطالئ٘خاألًي (9ٔ)

 ك( كوثًْ٘ك أًِ٘لهٗي        ط( هْلل اًغٍْ٘ز٘ي   ة( هؾْ  اًغْ٘رٌَ٘ي                     هٌٗ٘يأ(

 ػلٔ :  IIٗؼول اًغْ٘رٌَ٘ي  (8ٔ)

 ة( رول٘ل ئػبكح ئهزظبص أًْٗبد الظْكْٗم ّالوبء                   ول٘ل ئكواى اللٍّز٘وّى   ر ( أ

 ك( رؼ٘٘ن الشوٌٗبد               ط( ئًقلبع ػـؾ اللم ّؽغوَ      

 ( رإكٕ ئلٔ : ANFىٗبكح ئكواى الغَن للؼبهل األمٌٖٗ الوله للظْكْٗم ) (ٕٓ)

Naة( ىٗبكح ئػبكح ئهزظبص               كٖ الغَن       ىٗبكح ػـؾ اللم ّؽغوَ ( أ
+

 

 ك( ىٗبكح ؽغن الجْ                    ط( ىٗبكح ئػبكح ئهزظبص الوبء           

 الوٌجَ للقالٗب هوة الكج٘جخ ُْ :  (ٕٔ)

 ئًقلبع ؽغن اللم ّػـطَ           ة( ىٗبكح ؽغن اللم ّػـطَ ( أ

 كٖ اللم ًيٗن هٌٗ٘يك( ىٗبكح هَزْٓ أ     ط( ىٗبكح كو٘خ الَْائل كٖ الغَن    
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 ( :ٕ٘، ٕٗ،  ٖٕ،  ٕٕ* أكهً الشكل الزبلٖ صن أعت ػي ػي األٍئلخ )

 ػلٔ رؼ٘ن الغيء ههن :  IIٗؼول اًغْ٘رٌَي  (ٕٕ)

 (ٗك( )         ( ٖط()      (    ٕة( )        (    ٔ) ( أ

 رؾلس ػول٘خ اإلهرشبػ كٖ الغيء ههن :  (ٖٕ)

 (ٔك( )         ( ٙط( )      (   ٖة( )         (   ٗ) ( أ

 رؾلس ػول٘خ اإلكواى األًجْثٖ كٖ األعياء :  (ٕٗ)

 (.،ٖ، ٔك( )     (    .،ٙ، ٔط( )      (   .، ٙ، ٗ،ٕة( )     (   .،ٙ، ٘، ٗ)  ( أ

 ثَ ئػبكح ئهزظبص ُْ : ال ٗؾلسالنٕ الغيء  (ٕ٘)

 ( ٙك( )           (     .ط( )           (   ٘ة( )         (     ٗ) ( أ

 هكًْبد فؾ اللكبع األّ  : أؽل اٙر٘خ ال ُٗؼل هي (ٕٙ)

 ك( ئكواىاد الغلل       ط( األؿش٘خ الوقبؽ٘خ     ة( االًزوك٘وًّبد               اللهْع    ( أ

 أؽل اٙر٘خ ال ٌٗطجن ػلٔ الجكز٘وٗب الَبكٌخ ؽج٘ؼ٘ ب كٖ الغَن :  (.ٕ)

 ٗخأ( رٌزظ هْاك روزل الجكز٘وٗب الؼبهح          ة( رْعل كٖ الجالىهب ّ الؼول الل٘ولبّ

 ط( رُـ٘و كهعخ ؽوْػخ الٍْؾ           ك( رَزٌلن الوْاك الـنائ٘خ الوزْاكوح

ب هؾلك ا هي هَججبد األهواع رَؤ : ( 9ٕ)  الوٌبػخ الزٖ ال رَزِلف ًْػ 

 ك( فلْٗخ                ط(  هكزَجخ                 ة( ٍبئلخ                   أ( ؽج٘ؼ٘خ                

 أػؼبء هؼٌ٘خ ُٖ :  ّٖؽ٘لح الٌْاح، رْعل ُؽوح كٖ الغَن أّ هَزووح ك فالٗب( 8ٕ)

 الوبرلخ Tك(                  ة( الوزؼبكلخ         ط( الوبرلخ الطج٘ؼ٘خ             أ( األكْلخ الكج٘وح          

 للم ًؾُْب رَؤ :اإلٍزغبثخ الزٖ رؼول ػلٔ عنة القالٗب األكْلخ ئلٔ هٌطوخ اإلطبثخ ّىٗبكح رلكن ا( ٖٓ)

 ك( الزِبث٘خ                 ط( ٍبئلخ                  ة( ؽج٘ؼ٘خ                      أ( هزقظظخ          

 ٘ؼ٘خ ّرؾلس صوْة كٖ ؿشبء القل٘خ الوظبثخ :ح رُلوى هي القالٗب الوبرلخ الطج( هبكٖٔ)

 ك( ثوّرٌ٘بد هزووخ    ط( ثوكْهٗي                     ة( اًزوك٘وّى               أ( أًيٗوبد ؽج٘ج٘خ          

 هي األػؼبء الل٘ولبّٗخ الضبًْٗخ : ( ٕٖ)

 الكجلك(                     ط( الـلح اليػزوٗخ             ة( ًقبع الؼظن                     أ( الطؾب           

  ّالزوبٗي ػي ؽوٗن ٍبٗزْكبً٘بد رلوىُب فالٗب : الوَبػلح ػلٔ اإلًوَبم T( ٗزن رؾل٘ي ئًوَبم فالٗب ٖٖ) 

 الجالىه٘خ     ك( الوبرلخ الٌشطخ Bهَبػلح الٌشطخ        ط(  Tأ( األكْلخ الوشِوح       ة(     

 :  الوبرلخ الٌشطخ إلكواى ثوكْهٗي ػي ؽوٗن Tٗزن رؾل٘ي فالٗب ( ٖٗ)

 Tة( الَبٗزْكبٌٗبد الزٖ رلوىُب فالٗب  .    لوشِوحأ( ئهرجبؽِب ثوْلل الؼل الوشِو ػلٔ القالٗب األكْلخ ا   

 الوَبػلح الٌشطخ

ك( ئهرجبؽِب ثوْلل الؼل الوشِو ػلٔ ٍطؼ      .الناكوح Bط( ئهرجبؽِب ثبألعَبم الوؼبكح ػلٔ ؿشبء فالٗب    

 القالٗب الوظبثخ

 ( رلوى األعَبم الوؼبكح هي فالٗب :ٖ٘) 

 .الناكوح Tك(           الٌشطخ      Tط(           الناكوح        Bة(                الجالىه٘خ        B ( أ

 

 الوٌبػ٘خ الضبًْٗخ أٍوع هي األّل٘خ ثَجت ّعْك : ركْى اإلٍزغبثخ ( ٖٙ)

 ة( ػلك أهل هي هْللاد الؼل               أ( روك٘ي أكجو هي األعَبم الوؼبكح       

 ك( فالٗب الناكوح               ط( فالٗب أكْلخ هشِوح ػلٗلح             
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 ( 8ٖ،  9ٖ،  .ٖأكهً الشكل الووبثل صن أعت ػي األٍئلخ  ،ٗٓ  ،ٗٔ.) 

 الووؽلخ الزٖ روضل ئرؾبك الغَن الؾب  هغ الغَون الوجلؼن ُٖ : ( .ٖ)

 (ٖك( )           (  8ط( )              (   9ة( )                (   ٕأ( )      

 ( ُْ :ٗلَ الوهن )( الغيء النٕ ٗوض9ٖ)

 ة( ٍبٗزْكبً٘بد              أ( هَزوجل هْلل الؼل             

 ك(  ئفواط فلْٕ                  ط( هْلل ػل ُهشِو           

 -( رَؤ : ٔالقل٘خ ههن )( 8ٖ)

 هَبػلح Tة( فل٘خ            أ( فل٘خ هبرلخ ؽج٘ؼ٘خ              

 ك( فل٘خ أكْلخ هشِوح             ط( فل٘خ أكْلخ كج٘وح       

 ( روضل فل٘خ : ٙالقل٘خ ههن )( ٓٗ)

 هَبػلح Tك(        ط( هبرلخ ؽج٘ؼ٘خ             ل٘ل٘خ   Bة(           أ( هبرلخ هزقظظخ          

 ( ُٖ : ٙههن الوبكح الزٖ رؾلي القل٘خ )( ٔٗ)

 (9ك( )          (         8ط( )                    (    .ة( )                     (  ٕأ( )       

 وع رضج٘طَ ُٖ : جالىه٘خ ئٍزغبثخ لوْلل ػل هؼ٘ي ثـ( ثوّرٌ٘بد رٌزغِب القالٗب الٕٗ)

        ط( الَبٗزْكبً٘بد                   ك( األًزوك٘وًّبد        ة( هْللاد الؼل      وؼبكح     أ( األعَبم ال     

 لقل٘خ الوَججخ للووع :ا رؾلل ثوّرٌ٘بد خ رَجت هبكح ك٘و٘بئ٘( ٖٗ)

 ك( ثوّرٌ٘بد هزووخ                     اًيٗوبد ؽج٘ج٘خط(            ة( أعَبم هؼبكح          أ( ثوكْهٗي         

 ( كٖ رلبػل الؾَبٍ٘خ، رُلوى هبكح الَِزبه٘ي هي : ٗٗ)

ك( القالٗب الولوىح         عـ( األّػ٘خ اللهْٗخ                 هٗخة( القالٗب الظب         الجالىه٘خ     Bأ ( فالٗب  

 للوقبؽ

 رؼول هؼبكاد الَِزبه٘ي ػلٔ : ( ٘ٗ)

 ئلٔ القالٗب الِلف IgEّرول٘ل ّطْ  ا ة( هٌغ                                                     IgEأ( هٌغ ئًزبط   

 ك( رٍْ٘غ األّػ٘خ اللهْٗخ        لقالٗب الِلف  ّطْ  الَِزبه٘ي ئلٔ ا اثطبءط( هٌغ أّ 

 أًْاع هي هْللاد الؼل ُٖ :  خ( كظ٘لخ اللم الزٖ رؾزْٕ ػلٔ صالصٙٗ)

أ(  
-

O                            )ة
+

AB                        )ط
- 

AB                       )ك
+

O 

( كظ٘لخ اللم ).ٗ)
-

A: ٔرزجوع ئل )  

Aأ( )
-
 / O

-
Oة( )        (

-
 / O

+
 / A

-
 / A

+
Oط( )         (  

+
 / B

+
 / AB

+
ABك( )            (

-
 / AB

+
 / A

-
 / 

A
+

) 

كوؾ،  Anti – Bئلٔ ػٌ٘خ كم رؾزْٕ ػلٔ أعَبم هؼبكح  Anti – D( ئػ٘لذ هطوح كٖ األعَبم الوؼبكح 9ٗ) 

 كؾلس هكغ هٌبػٖ، ركْى كظ٘لخ اللم هواك كؾظِب : 

Aأ( ) 
+

ة( )                        (      
-

A        )              ( )طAB
-

ك( )                (     
+

B) 
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 كظ٘لخ اللم الزٖ رزجوع لكبكخ اللظبئل : ( 8ٗ)

AB( ) أ             
+

ة( )             (    
-

AB  )                    ( )ط
+

O    )                ( )ك
-

O ) 

 ٘خ ٗؾلس اإلًزلبؿ ثَجت :كٖ اإلٍزغبثخ اإللزِبث( ٓ٘)

ك( فوّط            ط( ئهرلبع كهعخ ؽواهح الٌَ٘ظ         ة( رِ٘ظ الٌِبٗبد الِظج٘خ   أ( رٍْغ الشؼ٘واد اللهْٗخ 

 ثالىهب اللم

 أي المواد اآلتية ال ترشح في كبة الوحدة األنبوبية الكموية : (ٔ٘) 

 د( بروتينات البالزما            ج( الغموكوز    نية ب( الفضالت النيرتوجي    (الحموض األمينية  أ     

 -رجلؾ :أكَِ٘٘وْؿلْث٘ي الزٖ رٌزول ػلٔ شكل  األكَغ٘ي ؿبى( ًَجخ ٕ٘) 

 %ٓ.%                           ك( 89%                      ط( .%               ة(ٕأ(                 

 -ػٌلهب : –ؽَت رأص٘و ثْه  –ِ٘٘وْؿلْث٘ي ٗيكاك رؾوه األكَغ٘ي هي هوكت أكَ( ٖ٘)

 .     CO2.         ة( رول كهعخ الؾوْػخ ّ ٗول روك٘ي CO2ريٗل كهعخ الؾوْػخ ّ ٗيٗل روك٘ي  أ(                  

 .     CO2.         ك( ريٗل كهعخ الؾوْػخ ّ ّٗول روك٘ي CO2رول كهعخ الؾوْػخ ّ ٗيٗل روك٘ي  ط(                 

 -ػٌل ىٗبكح ؽغن اللم ّػـطخ ٗؾلي اكواى الؼبهل األمٌٖٗ الوله للظْكْٗم ّ النٕ ٗؼول ػلٔ :( ٗ٘)

 الشوٌٗبد . رؼ٘٘نأ( ىٗبكح اػبكح اهزظبص أًْٗبى الظْكْٗم.                    ة(                   

 ك( صج٘ؾ اكواى ُوهْى اللٍّز٘وّى .  ط( رٌش٘ؾ اكواى ُوهْى اللٍّز٘وّى.                                         

 -: كٖ IIالٔ  Iرؾلس ػول٘خ رؾْ  هبكح أًغْ٘رٌَ٘ي ( ٘٘)

 ة( الوئز٘ي.          بلؾْٗظلخ الكلْٗخ .             الوؾ٘طخ ثأ( الشؼ٘واد اللهْٗخ           

 لقالٗب هوة الكج٘ج٘خ . ك( ا    ط( الشؼ٘واد اللهْٗخ الوؾ٘طخ ثبلؾْٗظالد الِْائ٘خ.                     

 -إٔ اٙر٘خ لٌ٘ هي أعياء الغِبى الل٘ولبّٕ :( ٙ٘)

 .أ(  الطؾب  .         ة( الـلح الكظوٗخ .        ط( الـلح اليػزوٗخ .     ك( ًقبع الؼظن             

 -إٔ القالٗب الزبل٘خ هي أًْاع فالٗب اللم الج٘ؼبء األكْلخ :( .٘)

 الجالىه٘خ .   Bالوَبػلح .              ك(   Tالوبرلخ .             ط(   Tبكلخ .                  ة( أ( الوزؼ               

 -الِوهْى الَز٘وّٗلٕ النٕ ٗلوى ػٌل القلبع ػـؾ اللم ُْ :( 9٘)

 زٍْز٘وّى..ط( اللٍّز٘وّى .                  ك( رَ           ADH.                    ة(  ANFأ(            

ى أعَبم هؼبكح ُٖ :8٘)  ْ  -( كظ٘لخ اللم الزٖ ال رك

ABأ(                        
-

Bة(                 . 
+

Oط(                   . 
-

ABك(                      .  
+

. 

 -: ٗزن اكواى هْلل اًغْ٘رٌَ٘ي كٖ( ٓٙ)

 .     ك( الزْاء ٌُلٖ . ٘واد اللهَْٗ الوؾ٘طخ ثبلؾْٗظالد الِْائ٘خالشؼط(       ثالىهب اللم.( ة      الكجل.أ(          
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 -هي هكًْبد الوٌبػخ الوكزَجخ الوئَ٘٘خ :( ٔٙ)

 أ( االًزوك٘وًّبد  .     ة( الطؾب .          ط( الـلح اليػزوٗخ .          ك( ؽوغ الِ٘لهّكلْهٗك.      

 -الِ٘وْؿلْث٘ي ُْ : عيٗئبد هيٓٔػلك هغوْػبد الِ٘ن الزٖ رْعل كٖ ( ٕٙ)

 .  ٓٗ.                        ك( 9ط(          .        ٗة(              .       ٓٔأ(                       

 (  ّٗٙ  ٖٙأكهً الشكل الووبثل صن أعت ػي الَإال٘ي ) *

 -: ثلء ػول٘خ الِؼن ُْالوهن النٕ ٗوضل ( ٖٙ)

 . ٗك(                 . ٕط(               .  ٖة(                  . .أ( 

 -الوهن النٕ ٗش٘و الٔ ػول٘خ اشِبه هْلل الؼل الـوٗت ُْ :( ٗٙ)

 . ٘.                ك(  ٗ.                ط(  ٔ.                 ة(  ٙأ( 

 

٘خ الكلْٗخ ٗكْى هل ٗؼبًٖ أؽل األشقبص هي ّعْك فالٗب كم ؽوواء كٖ الجْ  ، إٔ أعياء الْؽلح األًجْث( ٘ٙ)

 -أطبثَ ػوه :

 أ( األًجْثخ الولزْٗخ الووٗجخ .        ة( الزْاء ٌُلٖ .         ط( هؾلظخ ثْهبى .            ك( الكجخ .    

 -ػٌل ّطْ  اللم الٔ الشؼ٘واد اللهْٗخ الوؾ٘طخ ثبلؾْٗظالد الِْائ٘خ :(ٙٙ)

HCO3أ( رٌزشو أًْٗبد            
-

 . H2CO3الؾوواء .     ة( ٗزلكك ؽوغ الٔ فالٗب اللم  

HCO3هغ الوبء .                                     ك( ٗزؾل  CO2ط( ٗزؾل           
-

 هغ أًْٗبد الِ٘لهّع٘ي . 

 -كٖ االٍزغبثخ االلزِبث٘خ ، ريكاك أػلاك فالٗب اللم ال٘ؼبء كٖ هٌطوخ االطبثخ ثَجت :( .ٙ)

 ة( ىٗبكح رلكن اللم ًؾْ هٌطوخ االطبثخ .                                                    . فوّط ثالىهب اللم أ(        

 .ىٗبكح ًلبمٗخ الشؼ٘واد اللهْٗخ ط( رٍْغ الشؼ٘واد اللهْٗخ .                                              ك(          
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 افز٘به هي هزؼلكعبثبد ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 

 أ ك ط  ك ك ك ط أ 

11 ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٔ٘ ٔٙ ٔ. ٔ9 ٔ8 ٕٓ 

 ك ك ة  ك أ ة ك ك ط

21 ٕٕ ٕٖ ٕٗ ٕ٘ ٕٙ ٕ. ٕ9 ٕ8 ٖٓ 

 ك أ أ ة ة ك ك ط ك أ

31 ٖٕ ٖٖ ٖٗ ٖ٘ ٖٙ ٖ. ٖ9 ٖ8 ٗٓ 

 ك ك أ ك ك أ  أ أ ط

41 ٕٗ ٖٗ ٗٗ ٗ٘ ٗٙ ٗ. ٗ9 ٗ8 ٘ٓ 

 ك ك أ ك ة ط ة ط أ أ

51 ٕ٘ ٖ٘ ٘ٗ ٘٘ ٘ٙ ٘. ٘9 ٘8 ٙٓ 

 ة ك ط أ ة ط ك ط ط ك

61 ٕٙ ٖٙ ٙٗ ٙ٘ ٙٙ ٙ.    

    ك أ ك ك ة ك ط

 

 أهٌ٘بد الزو٘ي ّ الزلْم ألػيائٖ الطلجخ 

 

 الحياة السعيدة تتطلب ذاكرة ضعيفة 
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د

د
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