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هناك بعض االسئلة التي تم مناقشتها اثناء : مالحظة هامة جدا 

المدارس التي اعمل بها وقد قمت االمتحانات مع طالبي على مستوى 

عادة كتابتها الن هذا الملخص يستفيد منه طلالبي وغير طالبي الذين ال بإ

 . ادرسهم 

 (((اسئلة على الوحدة االولى ))) 

فان فصيلة دم ( نقية) Bوفصيلة دم والدة االم  Bفاذا كانت فصيلة دم االب  Aعائلة لديها طفل فصيلة دمه  -1

 :االم هي 

 AB -د       A -ج       AB,A -ب       A,AB,B - أ

 

 :فان احتمال انتاج افراد غير متماثلة الجينات ( RrTT  ×rrTt) عند تلقيح نباتين طرازهما الجيني  -2

 11\1 -د⅛       -ج¼        -صفر     ب - أ

 

( اذا تقابل اليال الصفتين المتقابلتين في الفرد فان صفة الجين السائد تظهر وال تظهر صفة الجين المتنحي ) -3

 :هذا النص يمثل 

 .السيادة التامة  -السيادة غير المندلية    د -قانون التوزيع الحر     ج -قانون انعزال الصفات    ب - أ

 

 :نباتين كاميليا باستثناء واحده هي  جميع النسب التالية تظهر عند اجراء تلقيح بين -4

 ابيض االزهار% 01: ابيض واحمر االزهار % 01 -ابيض االزهار     ب% 111 - أ

 ابيض%  20: احمر وابيض معا %50 -ابيض      د% 20: ابيض واحمر معا % 01: احمر%20 -ج

 

 :تعتبر وراثة صفة االجنحة المنتظمة في ذبابة الفاكهة  -0

 اليالت متعددة( صفة مرتبطة بالجنس   د( متاثرة بالجنس    ج صفة( سيادة تامة    ب ( أ

 

 : ABOاحد االتيه ال ينطبق على وراثة فصائل الدم حسب نظام  -6

 سيادة تامه -اليالت  متعدده     د -صفات متأثرة بالجنس      ج -سيادة مشتركة      ب - أ
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مرتبطين (  A,R) اذا كان الجينين عدد انواع الجاميتات التي سوف ينتجها  AaBbRrفرد طرازه الجيني  -5

 :على نفس الكروموسوم وبافتراض عدم حدوث عبور هو 

 11 -د     0 -ج       4 -ب       2 - أ

 

اجري تلقيح لنبات بازيالء اصفر املس البذور غير نقي للصفتين مع اخر مجهول الطراز الشكلي فظهرت  -8

 Aاصفر مجعد اذا رمز أللبل البذور الصفراء %  20: لس اصفر ام% 50: االبناء بالطرز الشكلية والنسب التالية 

 :فان الطراز الجيني للنبات المجهول هو  bوالمجعده  Bوالبذور الملساء  aوالبذور الخضراء 

 AaBB -د     Aabb -ج       AaBb -ب      AABb - أ

 

احتمال % 80مرتبطين على نفس الكروموسوم بنسبة  S,Mاذا كان الجينين  SsMmفرد طرازه الجيني  -9

 :في حالة حدوث عبور هو  smان ينتج هذا الفرد جاميت طرازه الجيني 

 %80 -د%       520 -ج%     4220 -ب%     10 - أ

 

 :متالزمة كلينفلتر مثال على  -01

 .طفرة تبديل الموقع -طفرة ازاحة     د -الطفرة الجينية     ج -عدم االنفصال الكروموسومي       ب - أ

 

 :ينية عملية حذف او استبدال لواحده مما يلي تتم في الطفرة الج -00

 زوج من القواعد النتروجينية -د      DNAسلسلة من  -الجينات      ج -الكودونات     ب - أ

 

 :تستخدم تكنولوجيا الفصل الكهربائي الهالمي للحصول على  -01

 DNAنسخ كثيرة من  -عالج جيني     د -ج       DNAبصمة  -خريطة جينية     ب - أ

 

 :ة التي ينتقل فيها جزء طرفي من كروموسوم الى كروموسوم اخر غير مماثل له تسمى الطفر -03

 التكرار -تبديل الموقع      د -القلب     ج -الحذف      ب - أ

 

الطراز الكروموسومي للحيوان المنوي الذي يتحد مع بويضة طبيعية لتكوين ذكر مصاب بمتالزمة كلينفلتر  -01

 :هو 

 XX -د         Y-ج       XXY -ب      XY - أ
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 :التركيب  الكروموسومي الطبيعي للحيوان المنوي في االنسان هو  -10

 XY+ كروموسوم جسمي   22   -ب        XY+ زوج جسمي  22 - أ

 X+ كروموسوم جسمي  22 -د     XY+ كرموموسوم جسمي  44 -ج

 

 :الطراز الكروموسومي لفرد مصاب بمتالزمة كلينفلتر هو  -11

 XX+ كروموسوم جسمي  44 -ب      XXY+ زوج جسمي  22 - أ

 XXY+ كروموسوم جسمي  40 -د      XO+ كروموسوم جسمي  44 -ج

 

 :اذا حدث عدم انفصال في المرحلة االولى من االنقسام  المنصف يكون عدد انواع الجاميتات الناتجه  -01

 1 -د       3 -ج        1  -ب      0 - أ

 

 :ثالث اطفال يساوي  احتمال انجاب ولدان وبنت لعائله ترغب بانجاب -18

 1\1 -د    8\3 -ج⅛         -ب¼      - أ

 

و  AaBBعند اجراء تلقيح بين نباتين طرازهما الجيني  AAbbاحتمال الحصول على نبات طرازه الجيني  -01

AaBb  هو: 

 06\0 -د⅛      -صفر    ج -ب¼      - أ

 

: هي  Bو Aفي خريطة الجينات التالية نسبة االرتباط بين الجينين  -11

 
 %19 -د%  19 -ج%  01 -ب  %01 - أ

 

صفة لون الريش في البط مرتبطة بالجنس وأليل اللون االصفر سائد على االبيض عند تزاوج بطة صفراء  -10

 :مع ذكر ابيض فان نسبة نسبة االفراد الناتجة هي 

 جميع االناث صفراء -جميع الذكور ابيض    د -ابيض    ج% 91: اصفر%  91 -ابيض    ب% 011 - أ

 

دهللا صديقان لهما نفس لون البشرة ولكل منهما طراز جيني مختلف اذا كان الطراز الجيني لجالل جالل وعب -11

AAbbRr  فان الطراز الجيني لعبدهللا هو: 

 AabbRR -د   AabbRr -ج    AAbbRr -ب    AABbRr - أ



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ي االحياء وارس فـــــــــــــــــــــــــــــمكثف الف

 6545 9090 07/  37 96 37 88 07استاذ شادي الفوارس 

/       مدارس الوسام الذهبي للبنات / مدارس طلب العال / مدارس منارة االمل / مدارس التالل الذهبية 

 مدارس اكاديمية ستريم/ مدارس المجد / مدارس تقارب 

 منصة االوائل بلس                                                          اكاديمي  منصة نشمي

******************************************************************************** 

4 
 

 :يمثل الشكل ادناه مخططا الخر ستة ازواج من الكروموسومات عند االنسان هذا المخطط يعود ل  -13

 xx     xx     xx     xxx    xx     Xx: المخطط 

ذكر  -ذكر مصاب بمتالزمة داون   د -انثى مصابة بمتالزمة تيرنر   ج -ذكر مصاب بمتالزمة كالينفلتر   ب - أ

 مصاب بمتالزمة التليف الكيسي

 11 . الطراز الجيني الذي تؤدي إلى عملية العبور إلى تكوين طرز جينية للجاميتات هو : 

       أ-       GgRr ب .                  Ggrr    ج-                        GgRR 

 19 .  احتمال إنتاج جاميتات تحمل أليال متنحيا من نبات طرازه الجينيRrTt  هو : 

 19. ج%                     91. صفر                                 ب. أ   %  

 16 الكاميليا طرازها الجيني  ات احتمال ظهور إزهار نباتC
R
C

W
من تلقيح نباتين كالهما طرازه الجيني  

C
R
C

W
  :هو 

 19. ج%                        91. صفر                              ب. أ   % 

 11 . إي أنماط التوارث اآلتية تفسر ترجمة الطراز الجيني غير متماثل االليالت إلى طرز شكلية مختلفة عند كل

 : من الذكور و اإلناث هو 

 االليالت المتعددة .  الصفات المرتبطة بالجنس           ج. الصفات المتأثرة بالجنس            ب. أ 

 

احتمال إنجاب إناث مصابات بمرض العمى اللوني عند زواج شاب غير مصاب بهذا المرض من فتاة . 10

 حاملة للمرض  

 %      91. ج%                       19. ب    صفر                          . أ

   

 : هو   aarrdd فان احتمال انتاج نبات طرازه الجيني Aarrddعند حدوث تلقيح ذاتي لنبات طرازه الجيني . 11

 % 91. ج%                       19. صفر                              ب. أ
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 : هو  AABbGgالتي ينتجها الفرد ذو الطراز الجيني عدد أنواع الجاميتات المحتملة . 31

 6. ج                              1. ب                                       1. أ

 

فان احتمال ان يكون طفلهما الثاني ذكر فصيلة دمه   Oمن فتاة فصيلة دمها  ABإذا تزوج رجل فصيلة دمه . 30
B   هو 

 %      91. ج%                       19.  ب                  صفر             . أ

 

مرتبطين على نفس الكروموسوم نفسه فان احتمال ظهور الطراز الجيني   Dو      Bإذا كان الجينين  . 31

BBDD  في األبناء عند تزاوج أبوين طرازهما الجينيBbDd  هو : 

 % 19. ج                     %      91.ب%                          1. أ

 

 : نوع الوراثة في توارث لون الجلد عند اإلنسان هو . 33

 الصفات المتعددة الجينات . االليالت المتعددة                ج. متأثرة بالجنس          ب. أ

 

 : إن نسبة حدوث التراكيب الجديدة في حال عدم انفصال اليالت الجينات المرتبطة تساوي . 31

 %    91. ج%                      19. صفر                           ب. أ

 

 :هي  DNAالطفرة التي تحدث عند الفيروسات و البكتيريا نتيجة أخطاء تحدث إثناء تضاعف . 39

 مستحثة   . تلقائية                      ج. كروموسومية               ب. أ

 

جاميتات عند عدم انفصال احد أزواج الكروموسومات المتماثلة في المرحلة األولى من يكون عدد أنواع ال. 36
 : االنقسام المنصف 

     3. ج                              1. ب                             0. أ
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 : تؤخذ عينة من خمالت الكوريون لفحص األجنة في أسابيع الحمل . 31

  06-01. ج                        01-0. ب                       0 -6. أ

 

 : الطفرة التي تحدث نتيجة إضافة زوج أو عدة أزواج من القواعد النيتروجينية إلى الجين هي . 30

 إزاحة     . موضعية                      ج. تكرار                     ب. أ

 

 : بسبب طفرة اإلصابة بمرض األنيميا المنجلية تحدث . 31

 غير معبرة    . مخطئة التعبير               ج. ب                  صامتةجينية  . أ

 

 : عدد الكروموسومات الكلي عند متالزمة تيرنر هو . 11

      11. ج                                      16. ب                                       19. أ

 

 : شخص ألشعة الشمس لفترة طويلة يؤدي إلى سرطان الجلد تكون هذه الطفرة في تعرض ال. 10

 الخاليا الجسمية و ال تورث . الخاليا الجنسية و تورث             ج. الخاليا الجسمية و تورث          ب. أ

 

 : الطفرة التي تحدث نتيجة عدم انقسام السيتوبالزم  في االنقسام الخلوي تؤدي إلى . 11

 تغير في أنواع الجاميتات . تغير في تركيب الكروموسومات    ج. تغير في عدد الكروموسومات    ب. أ

 

 : المتالزمة الوراثية التي تنتج عن طفرة جينية هي . 13

 بتاو   . فنيل كيتونيوريا                        ج. كالينفلتر                             ب. أ
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 : رة في الشكل األتي هي نوع الطف. 11

 

 كروموسومية زيادة في عدد الكروموسومات . كروموسومية إضافة           ج. جينية إضافة          ب. أ

 

 : تتم في الطفرة الجينية عملية استبدال لواحدة مما يأتي . 19

 زوج من القواعد النيتروجينية . ج جين                                  . كودون                            ب. أ

 

 : يكون تأثير الطفرة الموضعية مخطئة التعبير إذا حدث تغير في . 16

 أكثر من زوج من القواعد النيتروجينية    . زوج واحد من القواعد النيتروجينية        ب. أ

 ترتيب القواعد النيتروجينية . ج

 

 : الزواج الهدف منه فحص الثالسيميا إجباري في األردن قبل . 11

 توقع احتمال والدة أطفال مصابين باختالالت وراثية . لتحديد طبيعة المرض         ب. أ

 التشخيص المبكر لحدوث اإلجهاض الطبيعي . ج

 

 : احد االختالالت الوراثية اآلتية ابرز إعراضه شق في الحلق و الشفة هو . 10

 بتاو    . داون                         ج.  ب         تيرنر                               . أ

 

 : سالسل البدء هي . 11

 احادية قصيرة   DNAسالسل من . قصيرة       ج  DNAجزيئات . ب        DNAنيوكلوتيدات حرة لبناء . أ
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 : بواسطة الفصل الكهربائي الهالمي   DNAإحدى اآلتية ال تعتبر أساسا لفصل قطع .91

 شحنتها    . حجم القطع                             ج. ئبيتها في الهالم                بذا. أ

 

 : قد ال يستفيد المريض من المعالجة الجينية باستخدام الفيروسات المعدلة جينيا بسبب . 90

 ها و مهاجمتها    تأثيرها في جهاز المناعة اذ يستجيب لدخول. تأثيرها في عمل الجينات األخرى         ب. أ

 فقدها القدرة على العمل . ج 

 

 : معدل جينيا تعرف  DNAلينتج  DNAعملية تعديل تركيب . 91

 تفاعل إنزيم البلمرة المتسلل . العالج الجيني              ج. هندسة الجينات                          ب. أ

 

 : تيريا للتخلص من الفيروسات التي تهاجمها احد اإلنزيمات اآلتية تنتجها أنواع عدة من البك. 93

 إنزيم البلمرة . إنزيم القطع المحدد             ج. إنزيم الربط                           ب. أ

 

 : كبيرة الحجم  DNAإي اآلتية يستخدم بوصفه ناقل جينات لنقل لقطع . 91

 فيروسات أكلة البكتيريا . ج                          البكتيريا. البالزميد                             ب. أ

 

 : إلى  EcoRIفي إنزيم القطع  Rيشير الحرف . 99

 ساللة البكتيريا . نوع البكتيريا                      ج. جنس البكتيريا                   ب.  أ
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 : إي اآلتية تمثل منطقة التعرف إلنزيم قطع ما . 96

 

 أ                                  ب                                 ج                                             

 

تكون درجة  DNAخالل تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل المتحمل الحرارة لتحطيم الروابط بين سلسلتي . 91

 : الحرارة 

  19-11.  ج                        19-11.  ب                               61-11. أ

 

 :ذات النهايات اللزجة في    DNAأهمية الحصول على قطع . 90

   DNAلفصل سلسلتي .  بجزء مكمل لها      ج  DNAربط سلسلة . ب            DNAربط سلسلتي . أ

 

 :مادة الوراثية إلظهار تستخدم األشعة فوق البنفسجية في تقنية الفصل الكهربائي الهالمي لل. 91

 في المادة الهالمية         DNAسرعة قطع . على المادة الهالمية          ب  DNA حجم قطع. أ

 على شكل أشرطة مصبوغة تختلف مواقعها على المادة الهالمية  DNAقطع . ج  

 

 : بعد ذلك  خالل هندسة الجينات على النباتات يتم الحصول على خاليا نباتية معدلة جينيا. 61

 تستخدم لنقل الجينات المرغوبة إلى النبات . إضافتها إلى النبات فينمو و يحمل صفات مرغوبة             ب. أ

 زراعة نسيجية لهذه الخاليا فتعطي نبات يحمل صفات مرغوبة   .  ج

 

 : التي تقطع المسافة نفسها في المادة الهالمية تكون نفس  DNAقطع . 60

 الحجم . الشحنة                       ج. ب                    التركيب  . أ
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 TtRRGgaaالطراز الجيني الصحيح  للجاميت المتوقع ان يعطيه الفرد ذوالطرازالجيني – 61

   trga -د          tRaa –ج          TRga –ب             TtGg-أ   

فإن احتمال ظهور الطراز الجيني , م نفسه مرتبطين على الكروموسو B,Dإذا كان الجينان  – 63

BBDD   في األبناء عند تزاوج أبوين طرازهما الجينيBbDd   , 011علماً بأن نسبة اإلرتباط: % 

       -د                 -ج                 -ب                 -أ               

 : فإن النسبة المئوية المحتملة لفصائل الدم في األبناء هي ,  (AB)إذا كانت فصيلة دم كل من األبوين  – 61

  % B 25% , AB 50% , A 25 –ب         A   ,19 %AB   ,B 50%%19 –أ        

   B 0% , AB 100% , A 0% –د         B 25% , AB 25% , A 50%  –ج       

 

و كانت فصيلة , (  AB 25% , A 25% , B 50%)نت فصائل دم األفراد لعائلة ما و نسبها إذا كا – 69

 :فإن الطراز الجيني لفصيلة دم األب ,  ABدم األم 
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 : زوجها و ابنها مصابان بالمرض , مصابة بعمى األلوان  أي األتية هو الطراز الجيني ألمرأة غير – 66
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فأنجبا ابناً شعره ,  Bمن امرأة شعرها طبيعي فصيلة دمها  ABتزوج رجل أصلع فصيلة دمه  -61

و ألليل الصلع  Hرمز ألليل الشعر الطبيعي بالرمز  فإذا,   Bو ابنة فصيلة دمها  Aطبيعي فصيلة دمه 

 : فإن الطراز الجيني للمرأة هو ,  Zالمبكر بالرمز 
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B
I
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B
i            ج– ZZI
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ند تحليل النتائج ظهر ان النسبة وع  aabb   X   AaBbاجري تزاوج بين فردين طرازهما الجيني  - 53

 هي B و  Aفان المسافه بين الجينين  %3هي  Aabbالمئوية للطراز 

 وحدات خريطة 9 -وحدات خريطة   د 4 –وحدات خريطه   ج  1 -وحدات خريطة      ب 3 -أ

54 

 مخطئة التعبير   –غير معبرة       د   –إزاحة    ج   –الصامتة      ب  –أ        
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ما عدد الكروموسومات في الجاميتات التي من المحتمل أن تنتج من حدوث الطفرة  – 50

 الكروموسومية في الشكل المجاور ؟ 

 

  n,(n-1),(n+1) –أ 

  (n-1) , (n+1) –ب 

  n , (n+1) –ج 

    n     -د 

 أي اآلتية ليست من فوائد االستشارة الوراثية  – 51

 تحديد األجنة الغير طبيعية      –س الجنين       ب تحديد جن  –أ               

 توضيح كيفية التعامل مع المصابين باختالل وراثي  –د   وضيح طبيعية االختالل الوراثيت  –ج          

55  
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 :االجابات النموذجية 
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 (((اسئلة الوحدة الثانية ))) 

 :اثناء انقباض العضلة يحدث ما يلي -0

-د    Zتزداد المسافة بين خطي  -يقل طول خيوط الميوسين   ج -وط االكتين    بيقل طول خي - أ

 تقصر القطعه العضلية  

 

 :احد االتية صحيحا فيما يتعلق بالمستقبالت الضوئية  -1

 تستطيع العصي تمييز االلوان -تحتوي المخاريط على صبغة رودوبسين      ب - أ

 تعمل المخاريط اثناء النهار -تحتوي العصي على صبغة فوتوبسين       د -ج

 

 :اي التالية ال ينطبق على الهرمونات الستيرويدية  -3

 تكون معقد -مستقبالتها داخل السيتوبالزم او النواة                 ب - أ

 تدخل هذه الهرمونات للحلية الهدف بسهوله -تعتبر هرمونات مشتقه من الحموض االمينية         د -ج

 

  :رحلتين من جهد الفعل هما الشكل المقابل يمثل م -1

 ازالة االستقطاب واعادة االستقطاب -االستقطاب واعادة االستقطاب       ب - أ

 ازالة االستقطاب وفترة الجموح  -ازالة االستقطاب واالستقطاب       د -ج
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عملية استخالص ما تبقى من الفضالت في الشرين الصادر واضافتها الى السائل الراشح في  -9

 :نبوبة الملتوية البعيدة واالنبوبة الملتوية القريبة والقناة الجامعه تسمى تجاويف اال

 االفراز االنبوبي -تركيز البول     د -اعادة االمتصاص     ج -االرتشاح    ب - أ

 

 :احد التفاعالت االتية يحدث في الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية -6

 

 :جزيئات من الهيموغلوبين يساوي 01مع عدد جزيئات االكسجين التي ترتبط  -1

 111 -د       1 -ج      11 -ب       01 - أ

 

ما هما الهرمونين المسؤولين عن تغيرات بطانة الرحم في اثناء التغيرات الشهرية في نشاط  -0

 :الجهاز التناسلي االنثوي

 االستروجين والمنشط للحوصلة -االستروجين والبروجسترون      ب - أ

 البروجسترون والمنشط للحوصلة -صلة والمنشط للجسم االصفر      دالمنشط للحو -ج

 

 :التسلسل الصحيح للتغيرات الشهرية في نشاط الجهاز التناسلي االنثوي هو  -1

 طور تدفق الطمث –طور الجسم االصفر  –طور الحوصلة  –طور االباضة  - أ

 طور االباضة –طور الحوصلة  –طور الجسم االصفر  –طور تدفق الطمث  - ب

 طور تدفق الطمث –طور الجسم االصفر  –طور االباضة  –طور الحوصلة  -ج

 طور تدفق الطمث –طور االباضة  –طور الجسم االصفر  –طور الحوصلة  -د
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 :تستخدم طريقة الحقن المجهري للبويضات  في الحالة التالية  -01

 قلة عدد الحيوانات المنوية -انسداد قناة البيض          ب - أ

 حاالت عقم غير معروفه لدى الزوجين -الحيوانات المنوية     د ضعف شديد في -ج

 

 :يسمى  Zالجزء من اللييف العضلي الواقع بين خطي  -00

  H منطقة  -قطعة عضلية     د -جسر عرضي      ج -خيوط اكتين    ب - أ

  - ب

 : من الهرمونات التي تفرزها النخامية الخلفية هرمون . 01

 المانع إلدرار البول . الدوستيرون                          ج. ب                النمو                       . أ

 

 : عدم تحطم الناقل العصبي استيل كولين يؤدي إلى . 03

 جميع ما ذكر   . زيادة تحفيز العضالت                ج. زيادة تحفيز الناقل العصبي            ب. أ

 

 : ذن الداخلية هو تركيب عظمي حلزوني في األ. 01

 القوقعة  . القنوات الشبه دائرية                  ج. الدهليز                                    ب. أ

 

 : إي اآلتية يلزم لفتح القنوات المستجيبة للمواد الكيميائية . 09

زيادة تركيز ايونات . ج     زيادة تركيز ايونات الصوديوم   . ارتباط الناقل العصبي                  ب. أ
 الكالسيوم 

إي المراحل التي يمر بها العصبون ينشأ عنها استمرار فتح قنوات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد . 06

 : الكهربائي 

 زيادة االستقطاب      . إزالة االستقطاب                       ج.  الراحة                                  ب. أ
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 : يصل مقدار فرق جهد غشاء العصبون بالملي فولت عند استمرار فتح قنوات الصوديوم إلى . 01

         39.  + ج                                      99 -. ب                                    11 -. أ

 : تثبت خيوط االكتين من نهاياتها ببروتين , فيكون تركيب يسمى . 00

 جسر عرضي . ج                            M-Line.   ب                              Z-Line. أ

 : ملي فولت على جانبي غشاء العصبون  11 –يحدث نتيجة وصول فرق الجهد الكهربائي إلى . 01

فترة الجموح ال يستجيب العصبون . حالة االستقطاب                        ج. إعادة االستقطاب                  ب. أ
 لمنبه أخر

 : إي القنوات اآلتية ال تعد من قنوات التيه في األذن . 11

 السمعية    . ج      الدهليز                               . الشبه دائرية                        ب. أ

 : تنظم الخيوط البروتينية الرفيعة و السميكة في وحدة تركيب وظيفية تسمى . 10

 قطعة عضلية . خلية عضلية                           ج.  ليف عضلي                           ب. أ

 : رق جهد مقداره عند وصول منبه يحدث تغير سريع في نفاذية غشاء العصبون  يؤدي إلى ف. 11

 ملي فولت     11 -. ملي فولت                           ج 11 -. ملي فولت                 ب 99 -. أ

 

 : خالل عملية انقباض العضلة الهيكلية يتم تحرر اكبر مقدار من ايونات الكالسيوم من مخازنها . 13

 تكون قوة انقباض العضلة في أقصاها   . ب    قبل ان تكون قوة انقباض العضلة في أقصاها       . أ

 انتهاء انقباض العضلة . ج 

 

 : عدد أنواع المخاريط التي تنتج لنا رؤية األلوان جميعها يساوي . 11

      1. ج                          9. ب                                        3. أ
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 : عملية الشم إي مما يلي ال يعد ضروري لحدوث . 19

ان تكون .  ارتباط المواد الكيميائية بمستقبالتها البروتينية الخاصة على أهداب الخاليا الشمية           ب. أ
 تذوب في المخاط     ال  ان . ج       متطايرة   

 : تستطيع الهرمونات الستيرويدية الدخول إلى خاليا الهدف بسهولة النها . 16

 مستقبلها داخل خلية الهدف .  تذوب في الليبيدات             ج. ب                  تذوب في الماء  . أ

 

 :إنزيم كربونيك انهيدريز يعمل على . 11

 HCO3تكوين . اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء         ج. ذوبان ثاني أكسيد الكربون في الماء        ب. أ
-  

 

 

 : و يفقد كمية كبيرة من الدم يؤدي إلى إفراز  عندما يحدث نزيف عند شخص . 10

العامل األذيني المدر . هرمون االلدوستيرون           ج. الهرمون المانع إلدرار البول                ب. أ

 للصوديوم 

 

 :  إنزيم تفرزه الخاليا الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية هو . 11

 انجيوتنسين. مولد انجيوتنسين                      ج. ب          محول انجيوتنسين             . أ

 

 :     إي المواد اآلتية ال ترشح في الكبة . 31

 جزيئات الجلوكوز . بروتينات البالزما             ج. األحماض االمينية            ب. أ

 

 : إي من الخاليا اآلتية تعد من خط الدفاع الثاني . 30

 القاتلة الطبيعية    . القاتلة      ج T. مية         بالبالز. أ
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92-  

 

 االفراز االنبوبي  -الخاصية االسموزية     د -ار    جاالنتش -النقل النشط      ب –أ 

93-  

 

94-  
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95-  

 

  8 -د    6 -ج    2 -ب      4 –أ 

96-  

 

 :المكون االساسي للجهاز العصبي هو  -97

 التشابك العصبي  -النسيج العصبي    د -العصبونات    ج -الخاليا الدبقية   ب -أ
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 :يزداد فرق الجهد ب  -98

 زيادة الفرق بين الشحنات داخل العصبون وخارجه -أ

 زيادة الفرق بين الشحنات الموجبه داخل العصبون وخارجه - ت

 زيادة الفرق بين الشحنات السالبة داخل العصون وخارجه -ج

 زيادة الفرق بين عدد القنوات على غشاء العصبون  -د

 

 :ونات الصوديوم هي نسبة عدد قنوات تسرب ايونات البوتاسيوم لقنوات تسرب اي -99

 1: 5 -د    2:1  -ج   4:1 -ب     3:1 -أ

 

 :جميع ما يأتي ينتقل بالنقل النشط ما عدا  -111

 اعادة ايونات الكالسيوم لمخازنها -بمضخة صوديوم بوتاسيوم   ب +Naو  +K -أ

 .باالنبوبة الملتوية القريبة  -HCO3 -باالنبوبة الملتوية القريبة    د NaCl -ج

 

 :تمتاز قنوات التسرب بأنها  – 111

تحتاج لمنظم لفتحها  -تعمل بالنقل النشط  د -تعمل باالتجاهين    ج -تعمل باتجاه واحد فقط   ب -أ

 .واغالقها 

 

 :تمتاز قنوات ايونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  -112

ال تحتاج لمنظم لفتحها  -ل النشط   دتعمل بالنق -تعمل باالتجاهين  ج -تعمل باتجاه واحد فقط  ب -أ

 .واغالقها 
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 :التسلسل الصحيح النتقال السيال العصبي في العصبون المحاط بغمد ميليني هو  -113

 .زوائد ثم جسم الخلية ثم خلية شفان ثم نهايات عصبية  -أ

 زوائد ثم جسم الخلية ثم المحور ثم نهايات عصبية  -ب

 ة رانفيير ثم نهايات عصبية جسم الخلية ثم زوائد ثم عقد -ج

 زوائد ثم جسم الخلية ثم عقدة رانفيير ثم نهايات عصبية  -د

 

 :تقع االنيبيبات المستعرضة  -114

على طرفي الشبكة االندوبالزمية  -على طرفي خيوط الميوسن  ج -على طرفي خيوط االكتين   ب -أ

 علو وسط خيوط الميوسين -الملساء   د

 :تسبب تشنج للعضلة  احد االتية  ال -115

 تراكم الناقل العصبي استيل كولين نتيجة تثبيط انزيم التحطيم -أ

 زيادة تحفيز النقل العصبي -ب

 زيادة تحفيز العضالت الهيكلية -ج

 عدم تراكم الناقل العصبي استيل كولين نتيجة تثبيط انزيم التحطيم -د

 

 :يحدث عند مرحلة انثناء الجسور العرضية ما عدا  -116

 حركة الخيوط الرفيعة باتجاه وسط القطعة العضلية -أ

 رؤوس الميوسين تكون منخفضة الطاقة -ب

 رؤوس الميوسين تكون ممتلئة الطاقة -ج

 ينتج عنها قصر القطعة العضلية -د
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 :هي  mRNAالجزء في الخلية المسؤول عن ترجمة  -117

 .ووي الغالف الن -الرايبوسوم   د -المعقد  ج -النواة    ب -أ

 

 :احد المواد االتية يجب التخلص منها  -118

  NaCl -د    -HCO3 -ج     CO2 -البروتينات    ب -أ

 

 :احد المواد االتية يقلل من ارتباط االكسجين مع الهيموجلوبين  -119

 +H -د   H2CO3 -ج    CO -ب    CO2 -أ

 

 :توجد الفضالت النيتروجينية  الذائبة في  -111

 السائل بين الخلوي -خاليا الدم   د -الشريين الصادر   ج -ب    البالزما -أ

 

 :يحدث التسلسل االتي ما عدا ( زيادة الضغط االسموزي) عند زيادة تركيز المواد الذائبة في الدم  -111

 اعادة امتصاص الماء ADHنخامية خلفية ثم  -ب   ADHمستقبالت اسموزية ثم النخامية الخلفية ثم  -أ

 بالت اسموزية ثم مراكز العطش ثم شرب الماءمستق -ج

 .نخامية خلفية ثم مراكز العطش ثم شرب الماء  -د

 

 :عند زيادة شرب الماء وزيادة امتصاصه من االمعاء يحدث ما عدا  -112

 نقص تركيز المواد بالبول -انخفاض الضغط االسموزي للدم   ج -ب   ADHتثبيط افراز  -أ

  ADHزيادة افراز  -د
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 :عند اصابة طفل باالسهال الشديد والتقيؤ فان تأثير المواد االتية صحيح ما عدا  -113

يزداد افراز انزيم  -يقل الدوستيرون   د -ج  ADHيزداد  -يقل افراز العامل االذيني او يتم تثبيطه  ب -أ

 رينين

 

 :القاتله النشطة  Tتختلف الخاليا القاتله الطبيعية عن خاليا  -114

 كالهما يحفز الخاليا االكولة الكبيرة لتبتلع الخاليا الميتة -يفرز بيرفورين  ب كالهما -أ

 كالهما يفرز انزيمات حبيبية  -كالهما يهاجم الخاليا المصابة بالفيروسات   د -ج

 

 :في Tيتم انتاج خاليا  -115

 الطحال  -العقد الليمفية  د -نخاع العظم   ج -الغدة الزعترية  ب -أ

 

 :التخلص من اجزاء من مولد الضد الغريب بعد االشهار من خالل يتم  -116

 االخراج الخلوي  -النقل الخلوي   د -االنتشار   ج -النقل النشط  ب -أ

 

 :احد االتية يوجد في تجاويف االنيبيبات المنوية  -117

 الحيوانات المنوية  -د  الطالئع المنوية   -الخلية المنوية االولية   ج -الخلية المنوية الثانوية   ب –أ 

 

 :احد العوامل االتية تساعد الحيوان المنوي على بقاؤه حيا  -118

خاليا  -افرازات غدة البروستات  د -افرازات الحوصلتين المنويتين  ج -افرازات غدتي كوبر  ب -أ

 سيرتولي
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 :احد االتية يفسر عدم استمرار تكوين البويضات عند االنثى  -119

 لخاليا التناسلية االولية انقسامات متساوية عدةانقسام ا –أ 

 انقسام الخاليا البيضية االم انقسامات متساوية عده -ب

 توقف الخلية البيضية الثانوية في الطور االستوائي -ج

 عند تعذر تلقيح الخلية البيضية الثانوية بحيوان منوي  -د

 

 :يستمر طور الحوصلة مدة تتراوح بين  -121

 ايام  7-5 -ايام   د 4 -يوم   ج 16 -14 -م    بايا 9 -7 -أ

 

 :الخطوة الثالثة بتقنية االخصاب الخارجي  -121

 تقييم الخاليا البيضية والحيوانات المنوية -التقاط الخاليا البيضية بمنظار خاص     ب -أ

 وضع الخاليا البيضية والحيوانات المنوية في اطباق خاصة  -ج

 االجنةحصول االخصاب وتكون  -د

 

 :يتم سحب الحيوانات المنوية من البربخ بوساطة  -122

 .من خالل الحقن المجهرية  -ابرة مجهرية   د -ابرة رفيعة   ج -منظار خاص    ب -أ
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 االجابات النموذجية
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