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 العامة  ةالنهائي إلمتحانات الثانويملف ال

 ( 2003العلوم الحياتية )جيل  

      اعداد االستاذ حسام عياش

 فصل وراثة الصفات 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يمثل الرسم البياني المجاور نسب حدوث تراكيب .1

جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينات  

(، فما ترتيب   A, B , C , Dالمرتبطة اآلتية ) 

 على الكروموسوم؟ الجينات

 

   DBACب(     ACBDأ(  

 BCADد(     BACDج(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العائلة المجاور، وراثة صفة الشعر ليمثل مخطط سال .2

األفراد  والدائرة المظللةالسائدة، حيث يمثل المربع  الصوفي 

 (؟ 5عليهم الصفة، فما الطراز الجيني للفرد ) الذين تظهر

     Wwب(   WWأ(  

 Wwأو  wwد(   wwج( 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تم تلقيح نباتين مجهولي الطراز الجيني والشكلي فنتج:  .3
 

 ( نباتا قصير الساق مستدير الثمار ۷۹)    الثمار ( نباتا طويل الساق بيضوي ۸۱)

 ( نباتا طويل الساق مستدير الثمار ۲۲)    ( نباتا قصير الساق بيضوي الثمار  ۱۸)
 

(، وأن أليل صفة شكل الثمار  t( سائد على أليل قصر الساق )Tفإذا علمت أن أليل صفة طول الساق ) 

(، فما الطراز الجيني المحتمل للنباتين األبوين )للصفتين bسائد على أليل شكل الثمار المستدير ) (B)البيضوي

 معا(؟ 

  ttBb  ، TTBb د(  ttBB ، TtBb  ج(     ttbb ، TtBb  ب(   Ttbb ، Ttbbأ( 
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة المجاور وراثة صفة سائدة حمل  ليوضح مخطط السال -4 

( في إحدى سالالت Xالجنسي )أليالتها على الكروموسوم 

( ألليل اللون األخضر، والرمز  Gمستخدما الرمز ) الطيور،

(gأل )يل اللون البنفسجي، فما الطراز الجيني للفرد رقم  ل

  (؟۲( والفرد رقم )1)

 

 Y G, X GXGXب(        gXGY , XgXأ( 

 gXGY , XGXد(         YGX,  gXgXج(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدم بفتاة مصابة ما الطرز الجينية المحتملة لألفراد الناتجة من تزاوج رجل غير مصاب بمرض نزف    -5

 ؟بالمرض

 hXHY , XhXد(     hXhX,  YhXج(      hXhY , XHX ب(  hXHY , XHXأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجدول المجاور نسب االرتباط والمسافة بوحدة خريطة بين   يمثل  -6

( والجين  Hأربعة جينات مرتبطة، فما نسبة االرتباط بين الجين )

(A  ؟) 

 

    ٪۸۳ب(   ٪  ۸۷أ(  

 ٪۹۳د(   ٪ ۹۰ج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما نمط توارث صفة القرون عند األغنام من ساللة دورست وسفولك؟ -7

 د( جينات متعددة    ج( سيادة مشتركة    ب( متأثرة بالجنس   أ( مرتبطة بالجنس 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الجيني  ( من تلقيح نباتين كالهما طرازهWC RCاحتمال ظهور نباتات كاميليا طرازها الجيني )ما  - 8

 )WC RC( 

  ج(    1ب(    أ( صفر 
 1 

2
( د    

 1 

4
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أليل الشعر   (، ويسودb( على أليل الشعر األبيض )Bأحد أنواع القوارض يسود أليل الشعر األسود ) في  -9

(. يبين مربع بانيت rعلى أليل الشعر المجعد ) (Rاألملس )

(  1فما الطراز الشكلي للفرد رقم ) اآلتي نتائج تلقيح فردين،

 ( على الترتيب؟۲والفرد رقم )

 أ( أسود مجعد الشعر، أسود أملس الشعر.  

 ب( أسود مجعد الشعر، أبيض أملس الشعر.   

 أملس الشعر، أبيض مجعد الشعر.   ج( أبيض

 د( أسود مجعد الشعر، أبيض مجعد الشعر. 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحدث عملية العبور الجيني بين:  -10 

 أ( الكروماتيدات غير الشقيقة في زوج الكروموسومات المتماثلة  

 المتماثلة ب( زوج الكروموسومات غير

 ج( الكروماتيدات غير الشقيقة في زوج الكروموسومات غير المتماثلة  

 د( ثالثة كروموسومات غير متماثلة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لون األزهار األبيض ( على أليل  Rفي أحد أنواع النباتات الزهرية يسود أليل صفة لون األزهار األحمر ) -11

(rويسود ،) ( أليل صفة األوراق الملساءS( على أليل األوراق الخشنة )s فإذا تم تلقيح نبات أبيض األزهار .)

رعت فظهرت نباتات بأعداد زغير متماثل األليالت( مع نبات آخر مجهول، ثم جمعت البذور و) أملس األوراق

اآلتية: أبيض األزهار خشن األوراق، أبيض األزهار أملس األوراق، أحمر متساوية، تحمل الطرز الشكلية 

 األزهار أملس األوراق، أحمر األزهار خشن األوراق، فإن الطراز الجيني والشكلي للنبات المجهول 

 ، أحمر األزهار خشن األوراق  Rrssب(    ، أبيض األزهار أملس األوراق rrSsأ(  

 ، أبيض األزهار خشن األوراق rrssد(     وراق  ، أحمر األزهار أمس األRrSsج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحواف  ( على أليل Gأحد أنواع النباتات العشبية المزهرة يسود أليل الحواف الملساء لألوراق ) في  -12

(. فإذا جرى تلقيح بين y( على أليل لون األزهار األبيض )Yويسود أليل لون األزهار األصفر ) (،gالمستنة )

صفتين(، مع آخر حواف أوراقه لل  نباتين أحدهما حواف أوراقه ملساء أصفر األزهار )غير متماثل األليالت

 ، فإن احتمال ظهور نباتات حواف أوراقها مستنة صفراء األزهار(متماثل األليالت)مستنة أصفر األزهار 

 

 أ(
 1 

8
ب(     

 1 

4
ج(    

 3 

8
د(   

 1 

2
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جرى تزاوج بين أنثى ذبابة فاكهة رمادية الجسم منتظمة األجنحة )متماثلة األليالت للصفتين( مع ذكر  -13

( وألليل األجنحة غير Bغير منتظم األجنحة، فإذا علمت أنه يرمز ألليل صفة األجنحة المنتظمة ) أسود الجسم

(، فإن الطرز  g( وألليل صفة لون الجسم األسود )Gألليل صفة لون الجسم الرمادي )(، وأنه يرمز bالمنتظمة )

 الجينية لألفراد الناتجة من التزاوج )للصفتين معا(: 

 

   YBbGBb, XgXGXب(                   YGGbGg, XbXBXأ( 

  YGgBGg, XbXBXد(        YggBGg, XbXbX( ج

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التراكيب الجينية الجديدة( وعدد األفراد ذوي 18%إذا كانت نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة تساوي ) -14

 (، فإن عدد األفراد الذين يشبهون آباءهم يساوي:162يساوي )

 

 900د(    150ج(    738ب(     162أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة عن األبوين؟ أي األفراد ذوي الطرز الجينية اآلتية قد ينتج عن تزاوجهم أفرادا ذوي طرز شكلية مختلف -15

 

   aaRR,aaRrد(    AARr,aaRRج(    AaRr,Aarrب(   AArr,aaRRأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يمثل الرسم البياني المجاور نسب حدوث تراكيب  -16

جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينات  

(، فما نسبة االرتباط   A, B , C , Dالمرتبطة اآلتية ) 

 (؟ D( والجين ) Cبين الجين )

  ٪ 89ب(     ٪ 91أ(  

 ٪ 11د(     ٪ 9 ج(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطرز الجينية لألبوين هي: إذا كان ربع األفراد الناتجة تحمل أليلي الصفة المتنحية لصفة مندلية، فإن  -17

 

   gg،GGد(    Gg، Ggج(     Gg ، GGب(   Gg، ggأ(  
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثل مخطط الساللة المجاور نتائج تزاوج ذكر ماعز ذي  -18 

من دون شعر على الذقن. فإذا رمز   بأنثى ماعز شعر على الذقن

(، ورمز ألليل عدم وجود  Bألليل صفة وجود الشعرعلى الذقن )

( والفرد 1(، فإن الطراز الجيني للفرد رقم )Rالشعر على الذقن )

 (: 2رقم )

 

 RB، RB د(  RB، RR ج(  RB، BB ب(   RR، BBأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطراز الجيني ألحد األفراد الناتجة  عند تزاوج ذكر ذبابة فاكهة أحمر العينين مع أنثى بيضاء العينين، فإن   -19۰

 التزاوج يكون:  من

 

r  ج(    rXRXب(     YRXأ(  
XrX    )دRr  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( إذا كانت الجينات RrBbالتي من المحتمل أن ينتجها فرد طرازه الجيني ) ما عدد أنواع الجاميتات -20

 ولم يحدث عبور جيني؟  مرتبطة

 ( 4د( )    ( 3ج( )  (  2ب( )   ( 1أ( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراد باألعداد جرى تلقيح بين نباتي بازيالء أحدهما أخضر البذور طرفي األزهار مع آخر مجهول، ونتجت أ -21

( نباتا طرفي األزهار. فإذا  50( نباتا محوري األزهار، )50( نبات أصفر البذور، )۱۰۰) الشكلية اآلتية : والطرز 

(، وأن أليل صفة m( سائد على أليل موقع األزهار الطرفي )Mعلمت أن أليل صفة موقع األزهار المحوري )

 كلي للنبات المجهول:(، فإن الطراز الجيني والشg( سائد على أليل لون البذرة األخضر )Gلون البذرة األصفر )

 

 ، أخضر لون البذور محوري األزهار ggMmأ(  

 ، أصفر لون البذور طرفي األزهار  Ggmmب( 

 ، أصفر لون البذور طرفي األزهار  GGmmج( 

 ، أصفر لون البذور محوري األزهار GGMmد ( 

 

 

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

2003ملخص النهائي  | 6  

 مع تحيات استاذ حسام عياش 

اآلتي، فإذا كان أليل صفة طول  أجريت عملية تلقيح بين نباتي بندورة كما هو موضح في مربع بانيت  -22

( سائد على أليل لون الثمار  R(، وأليل صفة لون الثمار األحمر ) tسائد على أليل قصر الساق ) (Tالساق )

  (؟۱(، فما الطراز الشكلي للنبات الممثل بالرقم )rاألصفر )

 

 ب( طويل الساق أحمر الثمار.    أ( قصير الساق أحمر الثمار. 

 د( طويل الساق أصفر الثمار.   ر الثمار.  ج( قصير الساق أصف

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األلوان بفتاة إبصارها طبيعي )متماثلة  ىما الطرز الجينية لألفراد الناتجة من تزاوج رجل مصاب بعم -23

 األليالت(؟ 

  ب(      RXRY , XRXأ(  
r

X
r

Y, XRX   

ج( 
r
 X

r
Y, X

r
X    ' )د    

r
XRXY , RX  . 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسب قانون التوزيع  ( Aaddأي اآلتية طراز جيني لفرد قد ينتج من تزاوج فردين كالهما طرازه الجيني )-24

 الحر؟

 AADdد(    aaDDج(   AaDdب(    AAddأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزاوج بين أنثى ذبابة فاكهة طبيعية منتظمة األجنحة )متماثلة األليالت للصفتين( مع ذكر ضامر  جرى  -25

(، وأنه  d( وألليل األجنحة غير المنتظمة )Dفإذا علمت أنه يرمز ألليل صفة األجنحة المنتظمة ) منتظم األجنحة،

(، فإن الطرز الجينية لألفراد الناتجة  t( وألليل صفة األجنحة الضامرة )Tيرمز ألليل صفة األجنحة الطبيعية )

 ا:ع  للصفتين م

   tTYDTt,XDXDXب(    YTTdTt, XdXDXأ(  

 YttdTt, XdXDXد(    YttDTt, XdXdXج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، bاألزهار األبيض )( على أليل لون Bفي نبات البازيالء، يسود أليل صفة لون األزهار األرجواني ) -26

(. إذا تم تلقيح نباتات m( على أليل موقع األزهار الطرفي )Mصفة موقع األزهار المحوري ) ويسود أليل

قحت نباتات الجيل  لمتماثلة األليالت للصفتين( مع نباتات بيضاء طرفية األزهار، ثم  ) أرجوانية محورية األزهار 

 ن احتمال ظهور نباتات بيضاء محورية األزهار: األول مع نباتات بيضاء طرفية األزهار فإ

أ( 
 1 

16
ب(    

 9 

16
ج(   

 1 

4
  د(  

 2 

4
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أليل الحواف ( على Gفي أحد أنواع النباتات العشبية المزهرة، يسود أليل الحواف الملساء لألوراق ) -27

(، فإذا تم تلقيح m( على أليل لون األزهار األبيض )M(، ويسود أليل لون األزهار األصفر ) ( gالمستنة لألوراق

نباتات حواف أوراقها ملساء صفراء األزهار مجهولة الطراز الجيني تلقيا ذاتيا، وكان من بين النباتات الناتجة  

 ر، فإن الطراز الجيني للنباتات المجهولة: بيضاء األزها نةننباتات حواف أوراقها مس 

  GgMmد(   GgMMج(     GGMmب(    GGMMأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأليل الشعر  bاألبيض )( سائدا على أليل الشعر Bفي أحد أنواع القوارض، يكون أليل الشعر األسود ) -28

(، فإذا تزاوج فرد أبيض مجعد الشعر مع فرد آخر أسود أملس  tسائدا على أليل الشعر المجعد ) (Tاألملس )

الشعر مجهول الطراز الجيني، ونتج أفراد سوداء ملساء الشعر وأفراد سوداء مجعدة الشعر، فأي الطرز الجينية  

 اآلتية هو طراز محتمل للفرد المجهول؟ 

 BBTTد(     BBTt ج(   Bbttب(    bbttأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :QqRRعدد أنواع الجاميتات المتوقع إنتاجها من فرد طرازه الجيني  - 29

   4 د(   3(ج     2ب(     1أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطراز الجيني المحتمل البنهما: (، فإن O( من فتاة فصيلة دمها )Aإذا تزوج شاب فصيلة دمه ) -30ـ

 iBIد(   AIAIج(     iAIب(               BIAIأ(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطراز الجيني المحتمل لوالدة شاب مصاب بمرض نزف الدم طبيعي الشعر: -31

ZZب(      HZ AXAXأ( 
a

XAX   

HZد(      ZZAXAXج( 
a

XAX 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 إذا علمت أن مخطط الساللة المجاور يوضح وراثة صفة مندلية ما في اإلنسان؛ إذ -32

ل الدائرة المظللة أنثى تحمل الصفة، فإن نوع الكروموسوم الذي يحمل هذه الصفة  ثتم

 ( على الترتيب:  ۱والطراز الجيني للفرد )

 

أ( جنسي، 
e

X
e

X     ،ب( جسميee   

 Eeد( جسمي،    EXEXج( جنسي، 
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 :aabbCCالطراز الجيني لفرد يشبه فردا آخر من حيث لون البشرة طرازه الجيني  -33

 AaBbCcد(    aabbccج(   AAbbCcب(     AaBbccأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 الطراز الجيني لذكر طائر يحمل صفة سائدة:  -34

Yب(    YAXأ(
a

X   )ج
a

XAX  )د
a

X
a

X    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

(  Fوالمسافة بين الجين )( وحدة خريطة، ۲۳( هي )D( والجين )Sإذا علمت أن المسافة بين الجين ) -35

%، فإن ترتيب هذه ۹۳( تساوي Sو F( وحدة خريطة، ونسبة ارتباط الجينين )۳۰تساوي ) (Dوالجين )

 الجينات التي تقع على الكروموسوم نفسه:

 FDSد(   FSDج(     SDFب(    SFDأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

إذا علمت أن نسب حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين الجينات المرتبطة على النحو   -36

 اآلتي: 

(A ( و )C) ، % 8 = ( K  ( و )D) ، % 4 = ( D  ( و )D) ، % 12 = ( R (و )L =)%14   فإن الجينين

 اللذين بينهما أكبر نسبة ارتباط:

 

 ( R( و )Dد( )   (L( و)Dج( )  ( K( و )Aب( )  (  D( و)Cأ( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

تلقيحا ذاتيا   HhWwإذا تم تلقيح نباتات بازيالء شكل قرونها ممتلئ ولون بذورها أصفر وطرازها الجيني   -37

 العددية لألفراد الناتجة من التلقيح هي:  فإن النسبة

 1:3:3:9د(  1:1:1:1ج(  1:1:3:3ب(   1:1:3(أ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

األليالت، فإن الطرز الشكلية إذا تزاوج ذكور ذبابة فاكهة بيضاء العينين مع إناث حمراء العينين متماثلة  -38

 الناتجة:  لألفراد

 ب( ذكور بيضاء العينين وإناث حمراء العينين   أ( ذكور وإناث حمراء العينين  

 د( ذكور حمراء العينين وإناث بيضاء العينين  ج( ذكور وإناث بيضاء العينين 
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% وعدد األفراد الناتجة الكلي  20إذا كانت نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني هي   -39

 فإن عدد األفراد ذوي التراكيب الجينية الجديدة:  ،250

   250د(   200ج(     50ب(     20أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

مصابة ( غير A( غير مصاب بمرض نزف الدم من امرأة فصيلة دمها )Bتزوج رجل فصيلة دمه ) -40

( غير مصابة بنزف O( ومصاب بنزف الدم، وطفلة فصيلة دمها )ABطفال ذكرا فصيلة دمه ) بالمرض فأنجبا

وإلى أليل اإلصابة  Hالدم متماثلة األليالت. فإذا علمت أنه يرمز إلى أليل عدم اإلصابة بنزف الدم بالرمز 

 ، فإن الطرز الجينية لألبوين:hبالرمز

 hXhXAIAY, IhXBIBIب(     hXHXAIAY, IHXBIBIأ( 

 hXhiXAY, IhiXBIد(      hXHiXAY, IHiXBIج(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

تقع على الكروموسوم نفسه، وأن المسافات بين هذه الجينات بوحدة   D, C , B , Aإذا علمت أن الجينات  - 41

 ى النحو اآلتي:خريطة عل

 (C (و )A) ، 25 = ( D  ( و )B) ، 12 = ( B  ( و )A) ، 20 = (D  (و )C =)17  

 ( بوحدة خريطة؟ D( عن الجين )Aفكم يبعد الجين )

 12.5د(    10ج(     8ب(    5أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 يسمى ظهور تأثير أليل الصفة السائدة وعدم ظهور تأثير أليل الصفة المتنحية في الطراز الشكلي لكائن:  -42

 

 د( مبدأ السيادة التامة   ج( ارتباط الجينات    ب( التوزيع الحر     أ( السيادة المشتركة 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ Ttyyمثل الطراز الجيني لفرد قد ينتج من تلقيح نباتين كالهما طرازه الجيني )يأي الطرز الجينية اآلتية  -43

 

 ttYyد(    TTyyج(     TtYyب(    TTYYأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية يمثل طرارا جينا لجاميتات طبيعية؟ -44 

 Rrد(      Ttج(     Rtب(     RRأ(  
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 ( على الترتيب:O( غير متماثل األليالت وفتاة فصيلة دمها )Aالطراز الجيني لشاب فصيلة دمه ) - 45 

   iAI،iiد(    iBI  ،iiج(      BIAI ،iiب(     AIAI ،iiأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمط توارث صفة لون البشرة في اإلنسان: -46

    ب( التوزيع الحر    أ( السيادة المشتركة   

 د( الجينات المرتبطة      ج( الجينات المتعددة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 الطرز الجينية المحتملة لجاميتات فتاة غير مصابة بمرض نزف الدم )غير متماثلة األليالت(:  -47

 (  hX ،Y )د(   (  HX ، HX )ج(   (  hX ، hX )ب(    (  HX ، hX )أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحمل أليل صفة مرض عمى األلوان على الكروموسوم:  -48

 د( الجسمي   ( كالهما معا   Y ،Xج( )   ( Yب( )   ( Xأ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا(:عان للصفتين مالطراز الجيني لرجل شعره طبيعي مصاب بمرض عمى األلو -49

   HZaXAXد(      YHHaXج(     YZZaXب(      YHHAXأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العبارات التي تمثل أهمية عمل الخرائط الجينية:  -50۰

 أ( تحديد عدد الكروموسومات الجنسية  

 ب( تحديد مواقع وترتيب الجينات على الكروموسوم 

 ج( فصل الكروموسومات الجسمية عن النواة  

 د( تحديد مولدات الضد على سطح خاليا الدم الحمراء

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمسافة بين الجينين وا  GWRإذا كان ترتيب الجينات على الكروموسوم في ذبابة الفاكهة على النحو اآلتي  -51

(R,G تساوي )وحدة خريطة، ونسبة ارتباط الجينين   ۱۸G وW  فإن المسافة بين الجينين ) ۹۱تساوي ، %

R،W:بوحدة خريطة تساوي ) 

  

  ۹د(        ۷ج(      ۱۸ب(    8أ( 
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 : DDRRالمتوقع إنتاجها من فرد طرازه الجيني  عدد أنواع الجاميتات  -52

 4د(        3ج(    2ب(    1أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وطفالOها )( من شاب فصيلة دمه غير معروفة، فأنجبا طفلة فصيلة دمAتزوجت فتاة فصيلة دمها ) -53

 (. فأي اآلتية هي الطراز الشكلي لفصيلة دم الشاب؟  ABدمه ) فصيلة

 (ABد( )   iBIج(    ( Bب( )  ( Oأ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نباتا أزهاره بيضاء، فإذا علمت   31نباتات منها   106إذا تم تلقيح نباتات أزهارها بنفسجية تلقيا ذاتيا فنتج  -54

، فأي اآلتية هو الطراز  gألليل لون األزهار البنفسجي السائد على أليل لون األزهار األبيض  Gرمز بالرمز   أنه

 الجيني للنباتات األصلية؟ 

 GWد(    ggج(    Ggب(     GGأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممتلئ القرون أرجواني األزهار واآلخر يمثل الجدول أدناه نتائج عملية تلقيح بين نباتي بازيالء، أحدهما  -55

مز  ر  (، وg( وألليل شكل القرن المجعد بالرمز )Gفإذا ترمز ألليل صفة شكل القرن الممتلئ بالرمز ) مجهول.

(، فإن الطراز الجيني r( وألليل لون الزهرة األبيض بالرمز )Rألليل صفة لون الزهرة األرجواني بالرمز )

 والشكلي للنبات المجهول:

  ( ممتلئ القرون أرجواني األزهار.RrGgأ( ) 

 ( مجعد القرون أبيض األزهار.rrggب( ) 

 ( مجعد القرون أرجواني األزهار. Rrggج( )

 ( ممتلئ القرون أبيض األزهار. rrGgد( )

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(، فأنجبا ابئا شعره طبيعي  B( من امرأة شعرها طبيعي فصيلة دمها )ABتزوج رجل أصلع فصيلة دمه ) -56

( وألليل الصلع  Hبالرمز )(، فإذا رمز ألليل صفة الشعر الطبيعي B( وابنة صلعاء فصيلة دمها )Aدمه ) فصيلة

 (، فإن الطراز الجيني للمرأة هو:Zبالرمز ) المبكر

 iBZZIد(      AIAZZlج(     iBHZIب(     BIBHHIأ(  
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 جرى تزاوج بين ذكور وإناث ذبابة فاكهة فظهرت أفراد بالنسب والصفات اآلتية: -57

 ( % إناث منتظمة األجنحة  25)   ( % إناث غير منتظمة األجنحة 25)

 ( % ذكور منتظمة األجنحة  25)   ( % ذكور غير منتظمة األجنحة 25)

(، فإن الطرز b(، وألليل صفة األجنحة غير المنتظمة )Bفإذا ترمز ألليل صفة األجنحة المنتظمة بالرمز )

 الجينية لكل من األبوين:

  Bb,bBد(   Bb,bbج(     bXbX ,YBXب(   bXBY,XbXأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المربع المظلل ذکر إذا علمت أن مخطط الساللة اآلتي يوضح وراثة صفة جسمية في اإلنسان؛ إذ يمثل  -58

( ۲( والفرد رقم )1تظهر عليها الصفة، فإن الطراز الجيني للفرد رقم ) ىالصفة والدائرة المظللة أنث تظهر عليه

 على الترتيب: 

   Ddو  Ddب(      ddو  ddأ( 

  DDو  ddد(   ddو  Ddج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأليل صفة  gالجسم األسود )( سائد على أليل لون Gفي ذبابة الفاكهة أليل صفة لون الجسم الرمادي ) -59

(. فإذا جرى تزاوج بين ذكور ذبابة فاكهة  t( سائد على اليل حجم األجنحة الضامرة )Tاألجنحة الطبيعية ) حجم

سوداء الجسم ضامرة األجنحة مع إناث رمادية الجسم طبيعية األجنحة فنتجت أفراد باألعداد والصفات المبينة  

 (:T( و )Gرتباط بين الجينين )في الجدول أدناه، فإن نسبة اال

 GgTt ggtt Ggtt ggTt الطراز الجيني 

 185 206 944 965 االعداد 

 

 ٪ 83د(     83ج(    ٪  17ب(       17أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تقع على الكروموسوم نفسه، وأن المسافة بين الجينات بوحدة   D، C ، B ، Aإذا علمت أن الجينات )  -60

 خريطة هي 

 (C ( و )A) ، 3 = ( B   ( و )A) ، 9 = ( D  ( و )D) ، 5 = (B ( و )C = )7، 

 فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم:  

   ( C، D ، B ، A) ب(     (   D، C ، B ، A) أ( 

   ( A، C ، B ،D) د(       ( A، B ، C ، B) ج( 
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( وعدد األفراد التي تشبه آباءها هو 150إذا كان عدد األفراد ذوي التراكيب الجينية الجديدة يساوي ) -61

 نسبة حدوث التراكيب الجينية الجديدة تساوي: ( فإن600)

 ٪ 50د(      ٪15ج(   ٪  25ب(    ٪  20أ(  

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وأن أليل صفة موقعt( في البازيالء سائد على أليل قصر الساق )Tإذا علمت أن أليل صفة طول الساق )62

(. فإذا جرى تلقيح نباتي بازيالء أحدهما طويل  h( سائد على أليل موقع األزهار الطرفي )Hاألزهار المحوري )

واآلخر قصير الساق محوري األزهار )غير متماثل  ( الساق محوري األزهار )غير متماثل األليالت لكال الصفتين 

 (:TtHHفإن احتمال ظهور نبات طرازه الجيني )  األليالت(،

أ(  
 1 

8
 ب(   

 2 

8
ج(    

 3 

8
د(     

 4 

8
 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رعت فظهرت النباتات بالنسب والطرز الشكلية  زأجريت عملية تلقيح بين نباتي بازيالء ثم جمعت البذور و -63

   اآلتية:

(
 3 

8
( نباتات خضراء القرون محورية األزهار، ) 

 3 

8
( نباتات خضراء القرون طرفية األزهار، )

 1 

8
( نباتات  

صفراء القرون محورية األزهار، )
 1 

8
( نباتات صفراء القرون طرفية األزهار. فاذا ترمز ألليل صفة لون  

( Bمز ألليل صفة موقع األزهار المحورية )ر( وg( وأليل لون القرون الصفراء )Gالقرون الخضراء بالرمز) 

 (، فإن الطرز الجينية للنباتين األبوين: bواألزهار الطرفية | بالرمز)

 BbGg, BbGgب(    BbGg, bbggأ(  

 BbGg,bbGgد(    BBGg, Bbggج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثل الجدول المجاور المسافات بوحدة خريطة بين أربعة  -64

( مرتبطة على الكروموسوم نفسه،  A, B , C ,Dجينات ) 

 (؟ B( و )Dما نسبة االرتباط بين الجينين ) المطلوب:

 

   ٪ 8ب(    ٪ 6أ(  

 ٪ 92د(   ٪   94ج( 
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( وأليل صفة  gأليل لون الجسم األسود )( في ذبابة الفاكهة سائدا على Gأليل صفة لون الجسم الرمادي ) -65

(، فإذا جرى تزاوج بين ذكر ذبابة فاكهة أسود  t( سائدا على أليل حجم الجناح الضامر )Tالطبيعي ) حجم الجناح 

الجسم ضامر األجنحة مع أنثي رمادية لون الجسم طبيعية األجنحة )غير متماثلة األليالت للصفتين(، فما أنواع  

 نها أنثى ذبابة الفاكهة والناتجة من عدم حدوث عبور جيني:وتك  الجاميتات التي

 

   GT,gTد(    Gt, gTج(     GT , gtب(  GT, Gt , gT , gtأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأليل صفة  bاألبيض )( سائد على أليل الشعر  Bفي أحد أنواع القوارض أليل صفة لون الشعر األسود ) -66

 (، يمثل مربع بانيت المجاور نتائج عملية تزاوج بين فردين، s( سائد على أليل الشعر المجعد )Sالشعر األملس )

  (: 1فما الطراز الجيني والشكلي للفرد المشار إليه بالرقم ) 

 

   ، أسود أملس الشعر BbSsأ(  

 ، أبيض أملس الشعر   bbSSب( 

   ، أبيض مجعد الشعر   bbssج( 

 ، أبيض أملس الشعر bbSsد( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الطرز الجينية األتية للون البشرة في اإلنسان هو األفتح: -67

 

 AaBBCCد(   aabbccج(    AaBbccب(    AABbccأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللوني من فتاة شعرها وإبصارها طبيعيين، إذا علمت أن والد  تزوج شاب شعره طبيعي مصاب بالعمى   -68

 مصابا بالعمى اللوني أصلع )متماثل األليالت(، فما احتمال انجاب طفل ذكر أصلع مصاب بالعمى اللوني  الفتاة

 من بين األبناء جميعهم(:) 

 

  ب(  أ( صفر 
 1 

8
ج(      

 1 

4
د(    

 1 

2
 

  

 

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

2003ملخص النهائي  | 15  

 مع تحيات استاذ حسام عياش 

 

(، ويسود q( على أليل لون األزهار األبيض )Qفي نبات البازيالء يسود أليل لون األزهار األرجواني ) - 69

األزهار ممتلئة  (، فإذا تم تلقيح نباتات أرجوانية m(على أليل شكل القرن المجعد )Mالقرن الممتلئ ) أليل شكل

ذاتيا، وكان من بين النباتات الناتجة نباتات بيضاء األزهار مجعدة   حايالقرون مجهولة الطراز الجيني تلق

 للنباتات المجهولة: القرون فإن الطراز الجيني

  QqMmد(     qqmmج(     QqMMب(     QQMMأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطراز الجيني المحتمل لوالد فتاة صلعاء مصابة بعمي األلوان هو:   - 70

 YaHHXد(    YAHHXج(     YaZZXب(      YAHZXأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وأليل bألبيض )( في أحد أنواع القوارض يسود على أليل الشعر اBإذا علمت أن أليل الشعر األسود ) - 71

 BbMm(، فإن الطراز الشكلي لفرد طرازه الجيني m( يسود على أليل الشعر المجعد )Mاألملس ) الشعر

 هو:  

 د( أبيض أملس  ج( أبيض مجعد  ب( أسود أملس  أ( أسود مجعد   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  dالحواف المستنة ) ( على أليلDفي أحد أنواع النباتات العشبية يسود أليل الحواف الملساء لألوراق ) - 72

(. إذا تم تلقيح نبات حواف أوراقه n( على أليل لون األزهار األبيض )Nلون األزهار األصفر ) ويسود أليل

 ملساء أصفر األزهار مع نبات مجهول الطراز الشكلي فنتج:

 

 بيضاء األزهار( نباتات حواف أوراقها ملساء 6)  ( نباتا حواف أوراقه ملساء أصفر األزهار،  17)

 ( نبات حواف أوراقه مستنة أبيض األزهار 2)   ( نباتات حواف أوراقها مستنة صفراء األزهار، 5)

 

 فإن الطراز الجيني للنبات المجهول:

 DdNnد(    DdNNج(     ddnnب(     DDNNأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينين بوحدة ٪ ، فإن المسافة بين الج90( تساوي C( والجين )Aإذا علمت أن نسبة ارتباط الجين ) - 73

 الخريطة تساوي:

 %  ۹۰د(    %۱۰ج(    ۹۰ب(      ۱۰أ(  
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 (:  ABأي المجموعات اآلتية هي فصائل الدم المتوقعة ألبناء رجل وامرأة فصيلة دم كل منهما ) - 74

 (  O   ,B , ABد( )   ( O  ,A , ABج( )  (  A , AB , Bب( )   ( O ,A , Bأ( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (Aباالعتماد على الشكل المجاور الذي يمثل ترتيب الجينات على كروموسوم ما، فإن نسبة ارتباط الجين ) -75

 ( بوحدة خريطة على الترتيب:  A( و )C(، والمسافة بين الجين )Bوالجين )

   (  16و  ٪ 85ب( )   (  11و 5٪أ( )

 ( 84و  ٪ 95د( )   ( 16و ٪ 95ج( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Abجاميتات تحمل الطراز الجيني  10ذكري كان منها  جاميت 120انتج   AaBbفرد طرازه الجيني  - 76

   هو :   abفأن عدد الجاميتات التي تحمل الطراز الجيني 

   60د(              30ج(                         10ب(                  50أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على نمط :   ABتورث فصيلة دم  - 77

 جينات متعددة د(      اليالت متعددة ج(        المشتركة السيادة ب(     السيادة التامةأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   سبب التنوع الوراثي في األبناء بنسب غير متساوية يكون نتيجة : - 78

   أ + ج  د(       التوزيع الحرج(         االرتباط الجينيب(   ي العبور الجينأ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التي تتحكم في وراثة فصائل الدم عند االنسان هي :  عدد االليالت - 79

   1د(                           4ج(                         2ب(                        3أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السائدة التي يحتاجها ذكر الماشية الذي يحمل قرون لظهور هذه الصفة هي  :  عدد االليالت - 80

   1د(                           4ج(                         2ب(                        3أ( 
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 العامة  ةالثانوي المتحاناتالنهائي  فالمل

 العلوم الحياتية  2003جيل 

  اعداد االستاذ حسام عياش

 )فصل الطفرات(  

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخطط الكروموسومات المجاور؟ أي اآلتية من أعراض االختالل الذي يمثله .1

 العليا والحلق.  أ( وجود شق في الشفة 

 ب( قامة قصيرة ممتلئة.      

     ج( عدم اكتمال النضج الجنسي.

 د( استمرار نزف الدم التلقائي

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكوريون؟مالت خما الزمن الالزم للحصول على مخطط كروموسومي لجنين في طريقة فحص  -2

 د( يوم واحد      ج( بضعة أيام    ب( شهر    أ( أسبوعين 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكروموسومية في الشكل   ما عدد الكروموسومات في الجاميتات التي من المحتمل أن تنتج من حدوث الطفرة -3

 المجاور؟

 ( n( ، ) 1 - n+۱ب( )   n( ،  1 -  n)  (n+  1) أ(

 nدn، ( n       )+ ۱ج( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( المنسوخ؟   m-RNAما الطفرة التي تؤدي إلى تغير كودون أو بضعة كودونات في جزيء )  -4

 د( قلب  ج( تكرار   ب( موضعية     ( إزاحة  أ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما االختالل الناتج من طفرة بسبب تغير عدد الكروموسومات الجسمية؟ -5 

 د( كالينفلتر   ج( التليف الكيسي     ب( الناعور      أ( داون 
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 طفرة صامتة؟ يحدثأي من اآلتية  - 6

 أ( تغير کودون إلى كودون آخر يترجم إلى الحمض األميني نفسه عند بناء البروتين. 

 ب( تغير کودون إلى كودون وقف الترجمة.  

 البروتين الناتج.ج( حدوث تغير كبير في الكودونات مما يسبب تغيرا في سلسلة 

 د( تغير کودون إلى كودون آخر يترجم إلى حمض أميني مختلف عند بناء البروتين. 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟Xأي االختالالت الوراثية اآلتية ناتج من طفرة جينية حدثت في الكروموسوم الجنسي ) - 7

  ب( فينل كيتونيوريا     أ( التليف الكيسي   

 د( متالزمة تيرنر    A –ج( نزف الدم 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الطفرات اآلتية تنشأ نتيجة التغير في بنية الكروموسوم أو تركيبه؟  -8

 د( مخطئة التعبير   ج( تبديل الموقع     ب( غير المعبرة   الصامتة أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما الزمن الالزم للحصول على مخطط كروموسومي لجنين في طريقة فحص السائل الرهلي:   - 9

 د( يوم واحد   ج( بضعة أيام   ب( شهر     أ( أسبوعان 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما عدا: كل مما يأتي من العوامل الفيزيائية المسببة للطفرات  -10

   ب( األشعة السينية      أ( أشعة جاما  

 د( األشعة فوق البنفسجية   ج( ألياف األسبست  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نوع الطفرة الجينية التي يمثلها الشكل أدناه هو: - 11

 

 د( مخطئة التعبير    ج( غير معبرة   ب( إزاحة    أ( الصامتة  
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نوع الطفرة الكروموسومية التي يمثلها الشكل:  -12

 

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

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الكروموسومات في حيوان منوي لذكر إنسان مصاب بالتليف الكيسي:  - 13

 24د(     23ج(     46ب(     45أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي من اآلتية ليست من خطوات فحص السائل الرهلي: -14

 أ( فصل خاليا الجنين

 ب( عمل مخطط كروموسومي لخاليا الجنين في اليوم التالي من أخذ العينة  

 ج( استخدام جهاز الفصل المركزي

 د( زراعة خاليا الجنين 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما نوع الطفرة التي يمثلها الشكل   -15

 المجاور: 

 

 د( القلب   ج( الحذف    ب( تبديل الموقع    أ( تكرار

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما رقم الزوج الكروموسومي الذي حدثت فيه الطفرة التي تسبب اإلصابة بمرض التليف الكيسي:   -16

   ( ۲۱د( )   ( ۱۳ج( )   ( ۱۲ب( )   ( ۷أ( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما عدد الكروموسومات في الجاميتات الناتجة من حدوث الطفرة  -17

  الكروموسومية المبينة في الشكل المجاور:

   (n-1)د(  ( n+ 1ج( )    nب(   (  n+ 1( و ) n- 1أ( ) 
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 أي اآلتية ليست من فوائد االستشارة الوراثية: -18

 ب( تحديد األجنة غير الطبيعية.     أ( تحديد جنس الجنين. 

 التعامل مع المصابين باختالل وراثي.د( توضيح كيفية   ج( توضيح طبيعة االختالل الوراثي. 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تيرنرعدد الكروموسومات الجسمية في بويضة مخصبة تكون شخص مصاب بمتالزمة  -19

 23د(                24ج(                             44ب(                      45أ( 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شقيقان عن بعضهما   كروموسوم حدث فيها طفرة بحيث لم ينفصل كروماتيدان 30خلية جنسية ام تحتوي  -20

 :كروموسوم هو 16حيوان منوي فأن عدد الحيوانات المنوية التي تحمل  800فأنتجت هذه الخلية الجنسية 

 صفر  د(             800ج(                        400ب(     200أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( هو :XXعدد الكروموسومات الكلي في بويضة لم تنفصل كروموسوماتها الجنسية ) -21

 46د(                     44ج(                         24ب(     2أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المخطط المجاور الخر ستة ازواج من الكروموسومات لشخص معين فأن هذا المخطط يعود لشخص  -22

XX       XX      XX    XXX     XX    Xx 

 ذكر مصاب بمتالزمة كلينفلتر  ب(     ذكر مصاب بمتالزمة داون أ( 

 انثى مصابة بمتالزمة تيرنر د(             انثى مصابة بمتالزمة داونج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  أي من االتية تحتوي خالياه الجسمية العدد الطبيعي من الكروموسومات -23

 الناعور د(     متالزمة تيرنر  ج( متالزمة بتاو           ب(   متالزمة داون أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتم اخذ عينة فحص السائل الرهلي في الفترة الواقعة من الحمل :  -24

 ( أيام16  – 14بين )د( ( أيام     10 – 8بين )ج( ( أسابيع    10 – 8بين )ب( ( أسابيع     16 – 14بين )أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الكروموسومات الجنسية لشخص مصاب بمتالزمة كلينفلتر :  -25

 صفر د(                3ج(                                 1ب(      2أ( 

 األستاذ حسام عياشنهاية امتحان الطفرات مع تحيات 

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

2003ملخص النهائي  | 1  

 مع تحيات استاذ حسام عياش 

 العامة  ةالنهائي إلمتحانات الثانوي فالمل

 2003جيل 

  وجيا الجيناتتكنولامتحان    عياشاعداد االستاذ حسام  

2021 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( في طريقة AATGGC( اآلتية تقطع مسافة أطول من المسافة التي تقطعها القطعة )DNAأي قطع ) -1

 الكهربائي الهالمي؟ الفصل

   TTGGAAد(    CGGGج(    AAGGGAGGب(    CTTGGCCأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الطرائق اآلتية مستخدمة في العالج الجيني؟  -2

 أ( التخلص من الخاليا التي تحوي الجين المسبب للمرض 

 ب( إزالة العضو المصاب 

 ( الخاليا المسببة للمرض DNAج( إزالة )

 د( تثبيط الجين المسبب للمرض

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما عدا:كل مما يأتي من المواقع المهمة في البالزميد الذي يستخدم ناقل جينات   -3

 أ( الموقع المسؤول عن تضاعف البالزميد

 ( DNAب( موقع تعرف إنزيمات ربط )

 ج( موقع تعرف إنزيمات القطع المحدد 

 يحوي جين مقاومة نوع من المضادات الحيويةد( الموقع الذي 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التأثير السلبي ونشر األورام في الجسم في تكنولوجيا الجينات؟أي اآلتية قد تكون له القدرة على  -4

 أ( تحول الجين المنقول إلى جين يسبب أوراما 

 ب( رفض الخاليا للجين المنقول 

 ج( تأثير الجين المنقول في جين منع حدوث األورام 

   د( مهاجمة جهاز المناعة للفيروس ناقل الجينات 
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  جريمة وخضعت العينات للفصل جمعت عينات من مسرح  -5

(، ثم خضع األشخاص  DNAالكهربائي الهالمي لتحديد بصمة )

المشتبه فيهم للفحص نفسه، وكانت النتائج حسب الشكل المجاور،  

 فإن المجرم من بين المشتبه فيهم هو:  

 

    ب( الثاني      أ( األول

 د( الرابع    ج( الثالث

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،فما PCRيمثل الشكل المجاور إحدى خطوات تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل ) -6

 بالسلسيوس الالزمة إلتمام الخطوة في الشكل المجاور؟ درجة الحرارة 

 

   ( 65  -40ب( )    ( 40  -30أ( ) 

   ( 95 -90د( )                   (75-70ج( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى ماذا يشير السهم في الشكل المجاور؟  - 7

 ب( مكان القطع   (DNAأ( نهايتي سلسلتي )

 د( القاعدة النيتروجينية المكررة              ج( منطقة التعرف

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي   يبين الجدول المجاور مناطق التعرف والقطع اإلنزيمات مختلفة، - 8

(  DNAاإلنزيمات الواردة في الجدول المجاور يمكن استخدامه لقطع جزء )

 اآلتي؟ 

 

 

 

    ب( )ص(     أ( )س( 

 د( )ز(      ج( )ع( 
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 ما عدا:كل مما يأتي من محاذير إساءة استخدام تطبيقات تكنولوجيا الجينات  -  9

   ب( تعديل لون العينين   أ( تعديل لون البشرة 

 د( إنتاج كائنات تؤثر في السالسل الغذائية   ج( التخلص من األمراض 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمكمالتها؟( عليها لربط سالسل البدء PCRأي درجات الحرارة بالسلسيوس اآلتية يتم ضبط جهاز ) -10

 ( 95- 90د( )  (  75 -70ج( )  (  65 -40ب( )  (  30 -20أ( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما عدا: ( DNAكل مما يأتي يتم استخدامه في تطبيق بصمة )  -11 

 ب( إنزيمات القطع المحدد    أ( الفصل الكهربائي الهالمي 

 د( تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل      ج( نواقل الجينات 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اإلنزيمات اآلتية تنتجه البكتيريا للدفاع عن نفسها؟ -12

   (  RNAب( ربط )    ( DNAأ( ربط )

 ( المتحمل الحرارة  DNAد( بلمرة )   (  HindIIIج( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الفصل   (AATGGC) اآلتية تقطع مسافة أقصر من المسافة التي تقطعها القطعة (DNAقطع )أي - 13

 الهالمي؟   الكهربائي 

 CITGGAد(    GGGGج(   AAGGGAGGب(      CTTأ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سهل فصل البكتيريا التي تحوي البالزميد المعدل جينيا:يأي اآلتية في البالزميد  -14

 ب( مواقع تعرف إنزيمات القطع المحدد    أ( موقع جين مقاومة نوع من المضادات الحيوية

 إلضافة جينات مرغوبة  DNAد( مواقع قطع   ج( موقع مسؤول عن تضاعف البالزميد

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ماذا مثل المنطقة )س( في الشكل المجاور: - 15

 

 ب( نهاية غير لزجة    أ( منطقة التعرف 

 د( موقع مسؤول عن تضاعف البالزميد     ج( نهاية لزجة
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من  ( تكون األقرب إلى القطب الموجب في جهاز الفصل الكهربائي الهالمي بعد االنتهاءDNAأي قطع ) -16 

 عملية الفصل:

  GGAد(   GGGAATGGGج(    GGAAب(     GGAATGGأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أي اآلتية من خطوات تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل ثعد صحيحة:  - 17

 ( سلسيوس. 65  - 40البدء بمكمالتها )أ( ربط سالسل 

 (۲( في الخطوة )DNAب( ربط نيوكليوتيدات بناء )

 ( سلسيوس.DNA( )40  -  65ج( تحطيم الروابط بين سلسلتي )

 ( سلسيوس 90- 95د( بناء سلسلتين مكملتين للسالسل األصلية )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 النبات:أي الثنائيات اآلتية من اإلنزيمات المستخدمة في هندسة الجينات في  - 18

 ( المتحمل الحرارة. DNA(، إنزيم بلمرة )DNAأ( إنزيم ربط )

 ( المتحمل للحرارة، إنزيمات القطع المحدد.DNAب( إنزيم بلمرة )

 (. DNAج( إنزيمات القطع المحدد، إنزيم ربط )

 (. DNA(، إنزيم ربط )mRNAد( إنزيم ربط )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من محاذير استخدام تطبيقات تكنولوجيا الجينات: ليستأي اآلتية  - 19

 ب( تعديل لون العينين    أ( تأثير الجين المنقول في جين مسؤول عن منع حدوث أورام 

 د( معالجة مرض نزف الدم جينيا    ج( إنتاج كائنات حية تؤثر في السالسل الغذائية

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفيروسات التي تهاجمها: أي اإلنزيمات اآلتية تنتجها أنواع عدة من البكتيريا للتخلص من  -20

   (  DNAب( بلمرة )    (  DNAأ( ربط )

 ( المتحمل الحرارة  DNAد( بلمرة )    ج( القطع المحدد  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صل الكهربائي ( اآلتية تقطع مسافة أطول في المادة الهالمية عند فصلها بجهاز الفDNAأي قطع ) -21 

 الهالمي: 

   CCGGCد(     AACCGAGGج(     GCCACGب(     GCCAأ( 
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 :  EcoRI)على التوالي في انزيم القطع المحدد  Iو  Ecoإلى ماذا يشير كل من  -22

 ب( جنس البكتريا ونوعها، وساللتها       أ( أول انزيم قطع محدد مكتشف 

 د( جنس البكتريا، ونوعها   ج( جنس البكتريا ونوعها، أول انزيم قطع محدد مكتشف 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يوضح الشكل المجاور المواقع المهمة في البالزميد الذي يستخدم كناقل جينات: -23

 المطلوب ما رقم الموقع المسؤول عن تضاعف البالزميد: 

  ( 3د )                 (  1،2ج( )        ( 2ب( )    (  1أ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجين:أي اآلتية يعد السبب في انتشار األورام في جسم الشخص المنقول إليه  -24

 أ( انتاج كائنات تؤثر في النظام البيئي. 

 ب( تأثير نواقل الجينات في جهاز المناعة.  

 ج( تحول هدف التعديل الجيني إلى غايات تجميلية. 

 د( تأثير الجين المنقول إلى الخلية في عمل الجينات األخرى.  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الطرق اآلتية تستخدم في العالج الجيني:   -25

 ب( إزالة العضو المصاب     الخاليا المصابة  DNAأ( إزالة 

 د( التخلص من الخاليا المصابة     ج( إدخال الجينات السليمة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 أي اآلتية ال يعد من تطبيقات تكنولوجيا الجينات في المجال الطبي: -26 

 ب( إنتاج مواد مضادة للتخثر       أ( العالج الجيني  

 د( إنتاج هرمون اإلنسولين   ج( إنتاج نباتات مقاومة للملوحة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعد منطقة تعرف النزيم قطع محدد : أي اآلتية ال  -27 

 GCTAGCد(                CTCTج(                  CCGGب(            ATATأ(  
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 على  :  1الشكل المجاور يمثل احدى طرق هندسة الجينات بحيث يدل الرقم  -28

 

 

 

 

 جين مثبط د(              انزيم ربط ج(                  انزيم قطعب(           جين مسبب مرض أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسم المجاور يوضح خطوات هندسة الجينات في النبات بحيث  -29 

 :   يدل الرمز )ٍس( على 

          بالزميد البكتيريا  أ(

                  بالزميد معدل جينيا  ب( 

              خلية نباتية  ج(  

 د( انزيم ربط  

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخطوات المجاورة تمثل الية تعديل الفيروس كناقل جينات   -30 

 على :بحيث يدل الرمز )ٍس( 

 

  معدل جينيا     DNAأ( 

     مراد اضافتها   DNAقطعة ب( 

              انزيم قطع ج( 

 د( انزيم ربط  

 

 

 انتهت أسئلة فصل تكنولوجيا الجينات 

 مع تحيات األستاذ  

 حسام عياش 
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 العامة  ةالثانوي المتحاناتالنهائي  الملف

 2003جيل 

 العلوم الحياتية اعداد االستاذ حسام عياش

 اإلحساس واالستجابة والتنظيم 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل قنوات  ييمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبي، أي األرقام اآلتية  .1

 حساسة لفرق الجهد الكهربائي؟

 ( 4د( )   (3ج( )    ( 2ب( )  ( 1أ( )  

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يوجد فيها مستقبالت حسية؟ 4، 3، 2، 1أي أجزاء العين المشار إليها باألرقام ) .2

 

 ( 4د( )   (3ج( )      ( 2ب( )  ( 1)أ(   

 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفاذ األيونات التي تنقلها  ي قنوات تسرب األيونات هي األكثر عددا في الغشاء البالزمي للعصبون واتجاه أ - 3 

 مرحلة جهد الراحة على الترتيب؟  خالل

 ب( الصوديوم، داخل العصبون      أ( البوتاسيوم، خارج العصبون 

 د( الصوديوم، خارج العصبون      ج( البوتاسيوم، داخل العصبون 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ما نوع األيونات التي يمثلها الرمز )س( في الشكل المجاور؟  -4

 

   ب( البوتاسيوم       أ( الصوديوم 

 د( الكلور    ج( الكالسيوم  
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 ما عدد أنواع المخاريط التي تتيح لنا رؤية األلوان المختلفة؟ -5

 ( ۷د( )   ( 5ج( )   (  ۳ب( )  (  ۱أ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما الذي يسهم في تضخيم اهتزازات موجات الصوت؟  -6

 ب( مساحة سطح غشاء النافذة البيضوية    أ( مساحة سطح غشاء النافذة الدائرية  

 د( عضو کورتي       ج( قناة استاكيوس 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما وظيفة التركيب المشار إليه بالرمز)ص( في المنطقة الطالئية األنفية؟ -7

     أ( يسند الخاليا الشمية 

 ب( تجديد الخاليا الشمية  

 ج( تقع عليه مستقبالت المواد المراد شمها  

 د( يفرز المخاط 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية قنوات تفتح وتغلق تلقائيا؟  - 8

 أ( الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  

   Na+ب( تسرب أيونات الصوديوم 

 ( الحساسة للنواقل الكيميائيةج

 الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  Ca+2( قنوات د

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الخاليا اآلتية يتكون منها عضو کورتي؟   - 9

 د( النافذة الدائرية .     الداعمةج(    ب( الشمية   أ( القاعدية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على الترتيب: البوتاسيوم واتجاه النقل  –عدد أيونات البوتاسيوم التي تنقلها مضخة أيونات الصوديوم  -10

 إلى خارج العصبون  ۲ب(    إلى داخل العصبون ۲أ( 

 إلى خارج العصبون ۳د(    إلى داخل العصبون ۳ج( 
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عصبونات )س، ص، ع( محاطة بغمد مليني ومتشابهة في جميع خصائصها. افترض أن سرعة  ثالثة -11

( م/ث، وسرعة انتقاله في العصبون )ص( 120 -70انتقال السيال العصبي في العصبون )س( تتراوح بين )

الترتيب ( م/ث، فإن 65-40( م/ث، وأن سرعة انتقاله في العصبون )ع( تتراوح بين )30 -15تتراوح بين )

 التنازلي للعصبونات حسب قطر المحور: 

 د( ص، س، ع ج( ع، س، ص  ب( س، ع، ص  أ( ص، ع، س   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 

  ماذا يمثل الرمز )س( في الشكل المجاور؟ -12

 

 ب( مواقع ارتباط رؤوس الميوسين     Ca+2أ( مواقع ارتباط  

 ا ي  د( جسرا عرض  Ca+2ج( مواقع إفراز   

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية يحوي مستقبل هرمون التستوستيرون؟  -13

 د( الرايبوسوم  ج( الميتوكندريا   السيتوسول ب(   أ( غشاء الخلية  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي األرقام اآلتية يمثل قنوات  يمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبي،  -14

 حساسة للنواقل الكيميائية؟

 ( 4د( )   ( ۳ج( )  ( ۲ب( )    (۱أ( ) 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية تتصل بغشاء الطبلة؟   -15

 المطرقة د(   ج( القناة السمعية   ب( الركاب     أ( السندان

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما عداكل مما يأتي تتألف منها المنطقة الطالئية األنفية  – 16

 د( الشعرية   ج( الداعمة   ب( الشمية    أ( القاعدية

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أين تتركز الشحنات السالبة في أثناء جهد الراحة؟ – 17 

 د( السائل بين الخلوي           ة ج( داخل النوا      ب( السطح الخارجي لغشاء العصبون      أ( السيتوسول 

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 

2003ملخص النهائي  | 4  

 مع تحيات استاذ حسام عياش 

 منطقة اتصال العصبون بالعصبون الذي يليه هي:  -18

       ب( التشابك العصبي            أ( الشق التشابكي  

 د( هضبة المحور     ج( العصبون قبل التشابكي 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 دعم العصبونات وحمايتها:تسمى الخاليا التي تعمل على  -19

 د( داعمة    ج( شفان  ب( شعرية   قية بأ( د 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

سبب بدء المرحلة المشار إليها بالسهم في الشكل المجاور الذي   -20

 المراحل التي يمر بها العصبون: يوضح

  أ( غلق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي 

 ( ملي فولت  55ب( وصول مقدار فرق الجهد الكهربائي إلى ) 

 ج( فتح قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي 

 كهربائي  د( فتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد ال

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

  المادة التي يحتويها الجزء المشار إليه بالسهم في الشكل المجاور هي: -21

 

   ب( أيونات الكالسيوم      أ( برفورين 

 د( إنزيمات حبيبية    ج( استيل كولين

ــ ــــ  ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 على تجديد الخاليا الشمية خاليا يعتقد أنها تعمل -22

 األنفية د(    ج( الشعرية    ب( الداعمة   أ( القاعدية

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 بوساطة بروتين:يسمى التركيب الذي يتكون من تثبت خيوط الميوسين في مواقعها  -23

 د( القطعة العضلية   line  -Zج(     M- lineب(  أ( الليف العضلي   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 الصبغة التي تحويها الخاليا التي تتركز في البقعة المركزية: -24

 د( ميالنين    ج( فوتوبسين    ب( رودوبسين    أ( هيموغلوبين

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
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 ا: تالجزء الذي يحافظ على حجم العين ثاب - 25

 د( العصب البصري    ج( البقعة المركزية   ب( السائل الزجاجي    أ( الجسم الهدبي 

ــ ـــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 القنوات المكونة لألذن الداخلية:مى السلسلة المعقدة من تس -26

 د( القنوات شبه الدائرية    ج( القوقعة   ب( التيه   أ( الدهليز 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 سبب تكشف مواقع ارتباط رؤوس الميوسين باألكتين:  - 27

 ب( عودة أيونات الكالسيوم إلى مخازنها    أ( انزالق خيوط األكتين بين الميوسين  

 ATPد( ارتباط رؤوس الميوسين ب   ج( ارتباط أيونات الكالسيوم بمستقبالته 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 تكون المستقبالت الحسية التي لها دور في حاستي التذوق والشم: -28

 د( ميكانيكية   ج( حرارية   ب( كيميائية  أ( ضوئية   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 أي المواد األتية تتحرر من عصبون وتؤثر في عصبون آخر؟ - 29

 هستامين  د( ج( نور أدرينالين    ب( سايتوكاينين    أ( برفورين

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 (:Zماذا يطلق على المنطقة المحصورة بين خطي ) - 30

 أنيبيبات مستعرضة د(   Z- lineج(   M- lineب(   أ( قطعة عضلية   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتكون النسيج العصبي من خاليا: -31

 د( عضلية ودبقية  ج( عصبية ودبقية  ب( شعرية وطالئية  أ( دعامية وقاعدية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يبلغ فرق جهد غشاء العصبون )بالملي فولت( في مرحلة جهد الراحة:  -32

 (  70- د( )     (70ج( )+     (30-ب( )   ( 35أ( )+ 
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 البوتاسيوم في تكون جهد الراحة: -دور مضخة أيونات الصوديوم  -33

 إلى داخل العصبون.   2K+إلى خارج العصبون و  3Na+ أ( نقل

 إلى داخل العصبون.   2Na+إلى خارج العصبون و  K3+ب( نقل  

 إلى خارج العصبون.   K2+إلى داخل العصبون و   Na3+ج( نقل 

 إلى خارج العصبون.  K2+إلى خارج العصبون و   Na2+د( نقل 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكهربائي بعد وصول حالة العصبون عند فتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد   -34

 منبه مناسب: 

 د( الجموح    ج( إعادة االستقطاب  ب( إزالة االستقطاب    أ( الراحة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القناة التي تحتوي على مستقبالت الصوت: -35

 د( شبه دائرية   القوقعيةج(    ب( الدهليزية   أ( الطبلية  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ا لنظرية الخيوط المنزلقة:ع( في آلية انقباض العضلة الهيكلية تبATPالمكان األساسي الستهالك ) -36

  ب( مستقبالت الكالسيوم     تينأ( خيوط األك

 د( رؤوس الميوسين  ج( الشبكة اإلندوبالزمية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العبارة التي توضح االختالف بين التنظيم الهرموني والتنظيم العصبي:  - 37

   أ( التنظيم الهرموني أبطأ من التنظيم العصبي  

 ب( التنظيم العصبي أبطأ من التنظيم الهرموني  

  ج( مدة تأثير الجهاز العصبي أطول من تأثير الهرمونات

 د( مدة تأثير الهرمونات أقصر من تأثير الجهاز العصبي 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  وتستجيب لإلضاءة الخافتة   الصبغة التي تحويها العصي -38

 د( ميالنين    ج( فوتوبسين   ب( رودوبسين أ( هيموغلوبين 
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 ملي فولت؟  ۹۰-فرق جهد غشاء العصبون إلى سبب وصول يأي اآلتية  -39 

 أ( وصول منبه جديد إلى العصبون  

 ب( استمرار تدفق أيونات البوتاسيوم إلى داخل العصبون

 ج( استمرار تدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون  

 د( تراكم أيونات الصوديوم داخل العصبون

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

  ماذا يمثل الرمز )ص( بالشكل المجاور: - 40

 

 ب( عقد رانفير      أ( خلية شفان 

 د( أزرار تشابكية تست    ج( هضبة المحور

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي مراحل السيال العصبي تمر بها المنطقة )ب( على طول  -41 

 محور العصبون: 

 ب( فترة الجموح    أ( إعادة االستقطاب 

 د( إزالة االستقطاب      ج( مرحلة الراحة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العصبونات التي تنتهي بعدد من األهداب تقع عليها مستقبالت المواد التي تنبهها: - 42

 د( الخاليا الشمية  ج( غدة مخاطية   ب( الخاليا القاعدية    أ( الخاليا الداعمة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يطلق على نقطة خروج العصب البصري من العين إلى مراكز اإلبصار في الدماغ: - 43

 د( البقعة العمياء     ج( البقعة المركزية     ب( المخاريط  أ( العصي  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ عن تغير شكل جزيئات الصبغة في مستقبالت الضوء:  ماذا ينش - 44

 ب( حدوث جهد فعل     أ( ارتباط الجزيئات بمستقبالت

 د( تغير شكل العدسة     ج( تغير لون القزحية
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 ب و ج ( محاطة بغمد مليني ومتشابهة في جميع خصائصها. إذا كان قطر محور ثالثة عصبونات ) أو  -45

 العصبون )أ( أكبر من قطر محور العصبون )ج( وقطر محور العصبون )ج( أكبر من قطر محور العصبون )ب(

 فإن الترتيب التصاعدي للعصبونات حسب سرعة انتقال السيال العصبي: 

 د( ج، ب، أ    ب، ج، أ  ج(  أ، ج، ب   (ب  أ( أ، ب، ج   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى ماذا يشير الرمز )س( في اآللية العامة لعمل الهرمونات الممثلة في المخطط أدناه: -46

 

 

 

 يثبط نشاط الخلية. أ( 

 ب( يتوقف الهرمون عن العمل. 

 ج( يرتبط بمستقبل على غشاء الخلية الهدف أو داخلها. 

 د( ينشط حدوث سلسلة عمليات مختلفة لنقل تنبيه الهرمون.  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي العصبونات اآلتية يكون انتقال جهد الفعل فيه أبطأ:  -47 

 بغمد مليني، قطر محوره كبير.أ( عصبون غير محاط 

 ب( عصبون محاط بغمد مليني، قطر محوره كبير. 

 ج( عصبون غير محاط بغمد مليني، قطر محوره صغير.

 د( عصبون محاط بغمد مليني، قطر محوره صغير.  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبينة في الشكل   Z-lineالمنطقة المحصورة بين خطي  ىسمتماذا  -48

  المجاور:

 

    ب( خيوط أكتين   أ( ليف عضلي  

 د( قطعة عضلية   ج( خيوط ميوسين

 استجابة الخلية  س  الهرمون 
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 الخاليا المشار إليها بالرمز )س( في الرسم المجاور:   ىسمتماذا  -49

 

 د( شمية   ج( قاعدية   ب( شعرية    أ( داعمة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخاليا التي تكون الغمد المليني:ا - 50

 داعمة د(     ج( دبقية    شفان( ب   أ( شعرية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الغشاء قبل التشابكي:با اندفاعها نحو بأحد األيونات اآلتية يرتبط بالحويصالت التشابكية مس -51

 Mg+2د(      Ca+2ج(     K+ب(    Na+أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة فرق جهد غشاء العصبون بالملي فولت في الجزء المشار إليه   -52

  الرسم:بالسهم على 

      70-ب(     55-أ(  

 90-د(    35ج( +

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جزء في العين يساهم في تغيير شكل العدسة:  -53

 د( العصب البصري  ج( البقعة المركزية الزجاجي ب( السائل   أ( الجسم الهدبي  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الضغط الزائد في السائل الليمفي فيحمي القوقعة من االنفجار: من  الجزء المسؤول عن التخلص - 54

 ب( غشاء النافذة الدائرية     أ( غشاء النافذة البيضوية

 د( غشاء الطبلة     ج( الدهليز 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجموعة التي يصنف إليها هرمون األلدوستيرون تبعا لتركيبه الكيميائي: -55

 ب( مشتقة من الحموض األمينية    أ( بروتينية سكرية  

 د( ببتيدية     ج( ستيرويدية
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 : الخطوة التي ال تستهلك طاقة اثناء انقباض العضلة  - 56

   انثناء الجسر العرضيب(                         فك الجسر العرضي أ( 

 الكالسيوم لمخازنها إعادة ايونات د(      تكوين الجسر العرضي ج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تعمل مضخة الصوديوم بوتاسيوم مباشرة  – 57

   بعد إعادة االستقطابب(                      بعد فترة الجموح   أ( 

 بعد مستوى العتبة د(       بعد جهد الراحة ج( 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 : يتكون عضو كورتي من ويقع على بالترتيب  – 58

  خاليا داعمة على غشاء قاعدي ب(    خاليا داعمة وخاليا شعرية على غشاء قاعديأ( 

 خاليا شعرية على غشاء سقفي  د(      خاليا شعرية على غشاء قاعدي ج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المجاورة من خطوات انقباض العضلة حسب فرضية الخيوط المنزلقة تمثل  الخطوة – 59

 

   انثناء الجسر العرضيب(          امتالك رأس الميوسين طاقةأ( 

 فك الجسر العرضي د(            تكون الجسر العرضي  ج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشكل المجاور يوضح الية عمل هرمون ستيرويدي بحيث تمثل   :  - 60

 بالترتيب :( 5( و )4الخطوة )

   النسخ والبناء ب(     النسخ والترجمة أ( 

 الترجمة والنسخ د(   الترجمة والبناءج( 
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 العامة ةالملخص النهائي إلمتحانات الثانوي

 2003جيل 

  اعداد االستاذ حسام عياش

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ما تأثير فقدان شخص كميات كبيرة من الدم في إفراز كل من رينين وألدوستيرون؟ 1

 ويثبط إفراز ألدوستيرون  ب( يزداد إفراز رينين       أ( يثبط إفراز كليهما  

 د( يفرز رينين فألدوستيرون ج( يثبط إفراز رينين ويزداد إفراز الدوستيرون 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثل الجزء المشار إليه بالسهم في الشكل المجاور الذي يوضح   ماذا   -2

 تركيب جزيء الهيموغلوبين؟  

 

   غلوبين –ب( بيتا     أ( ذرة حديد

 د( جزيء أكسجين   ج( مجموعة هيم

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما السبب المباشر لحدوث االنتفاخ في االستجابة االلتهابية؟ -3

 ب( تهيج النهايات العصبية    مأ( خروج البالزما من الد  

 د( زيادة أعداد خاليا الدم البيضاء    ج( توسع الشعيرات الدموية

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما عداكل من أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية اآلتية يحدث فيه اإلفراز األنبوبي   -4

 د( األنبوبة الملتوية البعيدة ج( التواء هنلي    القناة الجامعة  (ب  أ( األنبوبة الملتوية القريبة  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

لشخص الذي فصيلة دمه )ا - 5
 -

B( يمكنه استقبال بالزما دم من شخص فصيلة دمه حسب نظام )ABO) 

 ج(   O−( ب   O+ أ(
−AB  )د  

−A 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ما عداكل مما يأتي يعاد امتصاص المواد بواسطتها إلى السائل بين الخلوي  - 6 

 د( االنتشار    ج( االرتشاح  ب( النقل النشط    أ( الخاصية األسموزية   
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 (؟ IgEأي الخاليا اآلتية توجد عليها مستقبالت الجسم المضاد ) -  7

 د( القاتلة الطبيعية    ج( األكولة الكبيرة    ب( المتعادلة   أ( القاعدية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:ABO( يمكنه استقبال خاليا دم حمراء من شخص فصيلة دمه حسب نظام)A+الشخص الذي فصيلة دمه ) -8

 ( A-د( )  (+ Bج( )   (  AB+ ب( )   ( AB-أ( ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصابة مسببة موتها؟ ( القاتلة النشطة وتعمل على تحليل بروتينات الخلية Tما المادة التي تفرزها خاليا ) -۸ 

 د( سايتوکاينات     ج( هستامين  ب( إنزيمات حبيبية    أ( برفورين   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 أي اآلتية خاليا نهمة في ابتالع مسببات األمراض البكتيرية، لكنها ال تعيش طويال؟ -۹

 (Bد( الليمفية )  ج( األكولة الكبيرة   ب( القاتلة الطبيعية  أ( المتعادلة   

ــ   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 أي اآلتية يزيد من كفاءة عملية تبادل الغازات في الرئتين؟ -۱۰

 أ( زيادة سمك جدران الحويصالت الهوائية  

 ب( صالبة جدران الشعيرات الدموية  

 ج( زيادة سمك جدران الشعيرات الدموية 

 د( مساحة السطح الواسعة للحويصالت الهوائية 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية تفرزه الخاليا الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية في الرئتين؟  -11

    ب( مولد أنجيوتنسين   ألدوستيرون  أ( 

 (ACE) د( إنزيم محول أنجيوتنسين   ج( إنزيم رينين 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعرف بالتوازن الحمضي القاعدي؟  أي األيونات اآلتية يعاد امتصاصها في ما -12

 أ( ) 
-
 CI )  ( )3 - بNO )  ( )ج - 

3HCO )   د( )+ H ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما العملية التي يتخلص بها الجسم من المواد السامة ونواتج أيض بعض العقاقير؟ -13

 د( إعادة االمتصاص ج( إزاحة أيونات الكلور  ب( اإلفراز األنبوبي     أ( االرتشاح  
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ما المادة التي تفرزها الخاليا المصابة بالفيروسات وتؤدي إلى منع تضاعف أعداد الفيروسات المهاجمة   -14

 المجاورة السليمة؟ للخاليا

 د( اإلنترفيرونات   ج( إنزيمات حبيبية     ب( برفورين أ( البروتينات المتممة   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية يسبب خروجها من خاليا الدم الحمراء حدوث عملية إزاحة أيونات الكلور؟   -15

د(   O2Hج(    3CO2Hب(    2COأ( 
-

3HCO  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد جزيئات األكسجين الممكن ارتباطها بذرة حديد في جزيء هيموغلوبين:  - 16

 1د(      2ج(        3ب(      4أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثير بور":العامل الذي يعرف تأثيره المباشر في تفكك األكسيهيموغلوبين "بتأ - 17

 د( كتلة الجسم            2COج( تركيز       2Poب(  أ( درجة الحرارة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ( المنقول على شكل مركب کاربامينوهيموغلوبين: 2COتبلغ نسبة ) - 18

 % 70د(      % 23ج(    % 7ب(      %2أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 عدد سالسل الببتيد المكونة لجزيء هيموغلوبين:  -19 

 8د(    6ج(    4ب(    2أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 نواتج تفكك مركب کاربامينوهيموغلوبين: -20 

    H+و  3CO2Hب(     Hbو  2COأ( 

3د(    H+و  O2Hج( 
-

HCO  و+H    

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 الوعاء الدموي الذي ينقل الدم فقير األكسجين إلى الرئتين: - 21

 ب( الشريان الرئوي     أ( الوريد الرئوي

 د( الوريد األجوف    الشريين الواردج( 
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 نسبة األكسجين التي تنتقل بوساطة خاليا الدم الحمراء : - 22

 % 98د(      % 70ج(   % 23ب(     %2أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 كل مما يأتي يحتوي عليه الراشح عند تكوين البول في إنسان طبيعي ما عدا :  - 23

 ب( بروتينات البالزما  أ( الفضالت النيتروجينية  

 د( أيونات الصوديوم    ج( أيونات البوتاسيوم  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ( داخلها:HIVالخاليا التي يتكاثر فيروس نقص المناعة المكتسبة ) - 24

 األكولة الكبيرةب(   ( الذاكرة  Bأ( اليمفية )

 د( القاتلة الطبيعية  ( المساعدةTج( الليمفية )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 في األساس وحيدة النواة، وقد تكون حرة أو مستقرة في الطحال والكبد: خاليا تعد  -25

 ( البالزمية Bد( ) ( المساعدةTج( ) ب( القاتلة الطبيعية   أ( األكولة الكبيرة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 مى المادة المشار إليها بالرمز )س( في الشكل المجاور: تس -26

 ب( إنزيمات حبيبية   أ( إنترفيرونات   

 د( هستامين    سايتوکاينات ج( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:IgEالخلية التي يرتبط بسطحها الجسم المضاد ) -27

  د( الصارية   (Tج( الليمفية )  ( Bب( الليمفية )  أ( المتعادلة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: Aفصيلة دم المتبرع المالئم للتبرع لشخص فصيلة دمه ) - 28

ج(      A+ب(     O+أ(  
-

O    )د
-

AB
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الحاالت اآلتية تسهم في تحرر األكسجين من األكسيهيموغلوبين؟ -29

          الدم pHب( انخفاض                   في األنسجة  2Poأ( ارتفاع 

 د( انخفاض درجة حرارة الجسم                              الدم PHج( ارتفاع 
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 أي الحاالت اآلتية تسبب حدوث رفض مناعي؟ -30 

نقل دم من شخص فصيلة دمه )أ( 
-

AB( إلى مستقبل فصيلة دمه )+AB  ) 

ب( نقل دم من شخص فصيلة دمه )
-

B( إلى مستقبل فصيلة دمه )+AB  ) 

 (AB+( إلى مستقبل فصيلة دمه )AB+ج( نقل دم من شخص فصيلة دمه )

 (( إلى مستقبل فصيلة دمه A+د( نقل دم من شخص فصيلة دمه )
-

(A   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 الكلوية؟ ما تأثير إفراز الهرمون المانع إلفراز البول في أجزاء الوحدة األنبوبية  -31

 أ( يزيد من نفاذية القناة الجامعة واألنبوبة الملتوية البعيدة للماء . 

 ب( يزيد من نفاذية األنبوبة الملتوية القريبة والتواء هنلي للماء . 

 ج( يثبط إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء.  

 د( يثبط إفراز إنزيم رينين.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي يستطيع الدم نقلها ذائبة في البالزما هي:  2COنسبة  -32

 %۲د(    %  ۷۰ج(   %۷ب(   %  ۲۳أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدم الحمراء هو:اإلنزيم الذي يساعد على تكوين حمض الكربونيك داخل خاليا  -33 

 د( برفورين  ج( کربونيك أنهيدريز  ب( استيل كولين    أ( الرينين 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 بعملية التنفس الخلوي: 2Oمن المواد التي تنتج من استهالك  -34

 CI-   د(  3CO2Hج(    Ca+2ب(     2COأ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يسبب إفرازه تقليل حجم الدم وضغطه: -35

  IIب( أنجيوتنسين   للصوديوم  أ( العامل األذيني المدر   

  Iد( أنجيوتنسين   ج( هرمون ألدوستيرون 
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 ( المساعدة: Tالمادة التي تفرزها الخاليا األكولة المشهرة عند ارتباطها بخاليا ) -36

 د( إنترفيرونات   ج( أجسام مضادة   ب( سايتوکاينات    أ( برفورين 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العملية التي يعاد بها امتصاص الماء في الوحدة األنبوبية الكلوية:  -37

 د( االنتشار    ج( النقل النشط   ب( النقل المسهل    األسموزية أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (:۲المشهرة، تمثل الخطوة رقم ) المجاور الذي يبين آلية عمل الخاليا األكولةفي الشكل  -38

 أ( بلعمة مولد الضد الغريب.   

 ب( بدء اإلنزيمات بتحليل مولد الضد الغريب.  

 م. عج( اتحاد الجسم الحال مع الجسم المبل

د( تحطيم مولد الضد الغريب إلى أجزاء صغيرة  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كسجين عند نقله في الدم؟أي المكونات اآلتية ترتبط بجزيء األ - 39

 د( البالزما            ج( ذرة الحديد               ب( سسلسلة ألفا غلوبين             أ( سلسلة بيتا غلوبين 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية تفرز إنزيم محول أنجيوتنسين؟ -40

   أ( خاليا متخصصة في األذينين 

 ب( الخاليا الطالئية المبطنة للحويصالت الهوائية  

 ج( الخاليا قرب الكبيبية في جدار الشريين الوارد  

 د( الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما السبب الذي يحقز دخوله خلية ما إفرازها اإلنترفيرونات؟ -41

 د( بوغ فطر    ج( حبة اللقاح    ب( الفيروس     أ( البكتيريا   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعد على تحرر األكسجين من جزيء األكسيهيموغلوبين: تأي العوامل اآلتية ال  -42

 ب( عندما تقل درجة الحموضة      أ( الضغط الجزئي لألكسجين في أنسجة الجسم قليال 

  2COد( عندما يقل تركيز    ج( ارتفاع درجة حرارة الجسم في أثناء ممارسة التمارين الرياضية 
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 القاتلة الطبيعية: ى المادة التي تفرزها الخاليا تسم -43

 د( اإلنترفيرونات   ج( سايتوکاينات    ب( برفورين   أ( جسم مضاد  

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي اآلتية عمليات نقل دم صحيحة:   -44

 

 3،4،6،8د(   1،2،7،8ج(                   2،5،8ب(          1،3،4،6،7أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( في المعادلة أدناه : ۱سمي المادة المشار إليها بالرقم )تماذا  -45

 

 

 ب( كربونيك أنهيدريز      أ( کاربامينوهيموغلوبين

 د( حمض الكربونيك    ج( أيونات الكربونات الهيدروجينية

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما المادة الذي تفرزها الخاليا المشار إليها بالرمز )س( في الشكل المجاور: -46

  

 د( رينين  ج( ألدوستيرون  I ب( أنجيوتنسين (ACE( )أ

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمتصاص:أي أجزاء الوحدة األنبوبية الكلوية اآلتية ال يحدث فيها إعادة  -47 

 د( التواء هنلي    ج( األنبوبة الملتوية البعيدة   ب( األنبوبة الملتوية القريبة    أ( الكبة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجاور: سمي الخلية المناعية المشار إليها بالرمز )س( في الرسم تماذا  -48

 

 ب( األكولة المشهرة     ( المساعدة النشطة  Tأ( )

 ( القاتلة الطبيعية Tد( )    ( النشطة Bج( )
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 األيون الذي ينتقل إلى داخل خاليا الدم الحمراء إلعادة التوازن الكهربائي على جانبي أغشيتها:  -49

أ(  
- 

Cl      )ب+K   2( ج+aC    )2د+Mg 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحد العوامل اآلتية يساعد على تحرر األكسجين من األكسيهيموغلوبين: -50

 في الدم   pHب( ارتفاع   أ( انخفاض درجة حرارة الجسم  

 في األنسجة 2Poد( انخفاض    في الدم 2COج( انخفاض 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نواتج تفكك حمض الكربونيك داخل خاليا الدم الحمراء هي: -51

ج(   H+و  3CO2Hب(     2Hو  2COأ( 
-

3HCO  و+H   )دO2H  و+H 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد جزيئات األكسجين التي يرتبط بها ثالثة جزيئات من الهيموغلوبين عند اإلشباع:  -52

 ۱6د(        ۱۲ج(        ۸ب(      4أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة إلى إفراز :( الموجود على سطح الخلية الصاريIgEيحفز ارتباط مولد الحساسية بالجسم المضاد ) -53

 د( سايتوکاينات     ج( هستامين   ب( برفورين  أ( إنزيمات حبيبية   

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدر للصوديوم: المادة التي يتأثر إفرازها تأثرا مباشرا بإفراز العامل األذيني -54

 د( ألدوستيرون  ج( التستوستيرون      ACEب(   أ( رينين  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( Tالمادة المشار إليها بالرمز )س( في الشكل أدناه الذي يبين ارتباط خلية ) -55

 المساعدة بمولد الضد المشهر:

   ب( إنزيمات حبيبية    أ( برفورين

 د( سايتوکاينات    ج( هستامين 
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 :تعمل السايتوكاينات في االستجابة السائلة على  -56

 بالزمية وذاكرة واالنقسام الى   B تنشيط خاليا  أ(  

    لالنقسام  القاتلة Tتنشيط خاليا   ب( 

   المساعدة لالنقسام   Tتنشيط خاليا  ج( 

 د( ألدوستيرون

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هو   +Bعدد أنواع مولدات الضد على سطح خاليا الدم الحمراء لشخص فصيلة دمه  -57

 1د(                2ج(                 3ب(    4أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يتم تضييق الشرينات بواسطة  -58

 2نجيوتينسن اد(   1نجيوتينسن ج( ا     ACEب(   أ( رينين  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  -AB عدد أنواع االجسام المضادة التي يمكن ان ينتجها شخص فصيلة دمه -59

 4د(              3ج(            2ب(                  1أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أي من المواد االتية ال يتم افرازها انبوبيا   -60

  +Hد(      الجلوكوز ج(          +Kب(      نواتج ايض العقاقيرأ(  

  

 نهاية أسئلة امتحان فصل تبادل الغازات الدم والمناعة
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 العامة  ةالنهائي إلمتحانات الثانوي فالمل

 2003جيل 

  اعداد االستاذ حسام عياش

 فصل التكاثر 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 ما عدد الحوصالت األولية التي تنمو في المبيض كل شهر؟   -١

 50د(     ۲۰ج(      ۲۰۰ب(     5أ( 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب الخارجي؟ ما المدة الزمنية الالزمة لحصول اإلخصاب وتكون األجنة في التقنية التقليدية لإلخصا -2

   ( ساعة 90 -80ب( )   ( ساعة 72 -24أ( )

 د( أسبوعان     ( أيام 10ج( )

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما مدة فاعلية حقن منع الحمل؟  -3

 ( أيام 7)د(    ( أشهر3ج( )  ( أشهر5ب( )  ( سنوات 5أ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما المدة باأليام التي يستمرها طور نمو بطانة الرحم؟ -4

 (  28 -14د( )   ( 9 -7ج( )  (  7 -5ب( )   ( 3 -1أ( ) 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انقسام أربع خاليا منوية ثانوية؟ما عدد الطالئع المنوية الناتجة من  -5

 12د(      10ج(    8ب(       4أ(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا يسمى التركيب المشار إليه بالرمز )س( في الشكل المجاور؟  -6

 

   ب( حوصلة ناضجة     أ( حوصلة أولية  

 د( خلية     ج( بويضة ناضجة  
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 (؟FSH( و )LHأي اآلتية تثبط الغدة النخامية األمامية إلفراز هرموني ) -7

  ب( مستوى إستروجين مرتفع   أ( مستوى إستروجين منخفض 

 د( مستوى إستروجين وبروجسترون مرتفعان   ج( مستوی بروجسترون منخفض

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قناة البيض:من الخاليا التي يمكن أن تكون في  -8 

 د( بيضية ثانوية   ج( حوصلة أولية  ب( بيضية أولية   أ( بيضية أم  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذي يثبطة هرمون إستروجين لمنع اإلفراط في تحفيز المبيضين ونضج أكثر من حوصلة:  -9

 GnRHد(    FSHج(   LHب(     أ( بروجسترون 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسيلة على الترتيب: الهرمون الذي تحويه الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد، ومدة فاعلية هذه ال -10

 أيام   7ب( إستروجين،     سنوات 5أ( إستروجين، 

 أشهر   3د( بروجسترون،    سنوات 5ج( بروجسترون، 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل مما يأتي من وسائل تنظيم النسل اآلتية من الوسائل الميكانيكية ما عدا : -11

 د( الرضاعة الطبيعية    ج( العازل الذكري  ب( الواقي األنثوي   أ( اللولب  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي وسائل تنظيم النسل اآلتية تعمل على منع الحمل عن طريق منع حدوث اإلباضة؟  - 12

 د( لصقات منع الحمل    ج( الواقي األنثوي  ب( العازل الذكري    أ( اللولب  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما المدة التي تستغرقها مراحل تكوين الحيوان المنوي باأليام؟ - 13 

  30-20د(    52  -40ج(      58- 50ب(      73- 64أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي التقنيات اآلتية تستخدم في حال انسداد الوعاء الناقل للحيوانات المنوية بسبب االلتهابات:  -14

 ب( استخالص الحيوانات المنوية من الخصية    أ( التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي  

 د( التشخيص الوراثي لألجنة    ج( الحقن المجهري للبويضات 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
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 ( :LH( و )FSHما الطور الذي يكون فيه أعلى مستوى الهرموني ) -15

 د( تدفق الطمث  ج( الجسم األصفر   ب( اإلباضة    أ( الحوصلة   

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي وسائل تنظيم النسل الهرمونية األتية تحوي هرموني بروجسترون وإستروجين:  -16

 ب( حقن منع الحمل     أ( الكبسوالت الصغيرة التي تزرع تحت الجلد  

 د( لصقات منع الجمل      ج( حبوب منع الحمل المصغرة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وان المنوي بعد مرورها بعمليات نضج  أي اآلتية يعمل على تحويل الطالئع المنوية إلى الشكل النهائي للحي -17

 وتمايز :

 ب( إفرازات غدة البروستات     أ( هرمون التستوستيرون 

 د( إفرازات خاليا سيرتولي     ج( إفرازات غدتي كوبر 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد الكروموسومات في خلية منوية ثانوية اإلنسان طبيعي يساوي: -18

 46د(     44ج(     ۲۳ب(     ۲۲أ(  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهرمون الذي تفرزه الحوصلة في طور الحوصلة: -19

 LHد(    FSHج(   ب( بروجسترون    أ( إستروجين  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدة فاعلية حقن منع الحمل والهرمون الذي تحتويه هذه الحقن على الترتيب:  -20

 سنوات  5ب( بروجسترون،    أيام  7أ( إستروجين، 

 أشهر  3د( بروجسترون،   سنوات  5ج( إستروجين، 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :االنثوي  LHيحفز النخامية االمامية على زيادة افراز الهرمون المنشط للجسم األصفر الهرمون الذي  -21

 GnRhد(    FSHج(   ب( بروجسترون    أ( إستروجين  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مخاط غني بالجاليكوجين يعمل على زيادة سمك بطانة الرحم وحث الغدد الفرازالهرمون الذي  -22

 أ + ب د(    FSHج(   ب( بروجسترون    أ( إستروجين  
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 يمثل الشكل المجاور عملية تكوين حيوانات منوية  -23

 زوج   28لنوع من الحيواناتتحتوي خالياه الجسمية على 

 من الكروموسومات فأن الرمز )ب( يدل على خلية  

 :وعدد الكروموسومات فيها بالترتيب  

      كروموسوم  14طليعة منوية أ( 

   كروموسوم   28طليعة منوية ب( 

    كروموسوم  14حيوان منوي ج( 

 كروموسوم  28حيوان منوي د( 
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 : الرمز )س( يمثل هرمون ويتم افرازه من  -24

    من الحوصلة الناضجة  أ( إستروجين 

   من الجسم االصفر ب( بروجسترون

    من النخامية االمامية FSHج( 

 من النخامية االمامية  LHد( 
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 :نلجأ الى تقنية الحقل المجهري للبويضات عند   -25

      بالحيوانات المنوية وجود ضعف متوسط أ( 

   وجود ضعف شديد في البويضات  ب( 

    وجود ضعف شديد في الحيوانات المنوية  ج( 

 عدم الحمل دون معرفة االسباب د( 
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   انتهى امتحان فصل التكاثر مع تحيات األستاذ حسام عياش
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الرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقمالرمزالرقم

ج1أ31د1ج31ب1

أ2ب32ب2د32أ2

ج3ج33أ3أ33أ3

ج4أ34ج4ج34ج4

ب5أ35ج5ج35ب5

ب6ب36ج6د36ب6

أ7أ37أ7أ37د7

د8ج38د8ب38ب8

ج9ج39أ9ج39ج9

ج10ب40د10ب40أ10

د11ب41د11أ41ب11

د12د42ج12د42أ12

أ13ب43ب13د43ب13

ب14أ44د14ب44أ14

ب15ب45د15ج45د15

د16د46د16د46د16

أ17أ47ج17ج47أ17

ب18ب48ج18د48ب18

أ19أ49ب19ب49أ19

د20د50أ20ب50د20

د21ج51ب21ج51ج21

د22ج52د22أ52أ22

ب23ج53ب23أ53ب23

ب24أ54ج24ب54ج24

ج25د55أ25ج55ب25

أ56ب26ب56ب26

ج57د27أ57ج27

د58ج28أ58ب28

أ59ب29أ59ج29

ج60د30أ60أ30

التكاثرفصل الدم والمناعةفصل االحساس والتنظيم

الحل النموذجي لوحدة العمليات الفسيولوجية 
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مالحظة :

عزيزي الطالب ..

طالب االقتصاد المنزلي والزراعي
محذوف منهم فصل الطفرات

وتكنولوجيا الجينات . 

االستاذ حسام عياش

 سيتم حل الملف النهائي في الحصص
التفاعلية الخاصة ببطاقة المكثف على

منصة جو اكاديمي. 
 

لتعم الفائدة ارجوا عدم حل هذا الملف
اال بعد حضور  دورة المكثف او مراجعة

المادة كاملة .
 

 
مع اطيب امنياتي للجميع بالنجاح والتفوق

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

 www.awa2el.net      تم التحميل من موقع األوائل التعليمي




