
للثانوية العامة



.  حول الهستونات DNAحلقات تتكون من التفاف جزىء •
      (  )

.  عظمة صغيرة مستديرة تقع أمام مفصل الركبة•

(  الرضفة)      
.  احليوانالذكري في قدرة البويضة على النمو بدون إخصاب من املشيج •

      (  )

النيوكليوسومات

البكريالتوالد 



.  نظامان يعمل مبوجبهما اجلهاز املناعي في تعاون وتنسيق•
)

.  دعامة نباتية تعتمد على الظاهرة األسموزية•
      (  )

.  غاز سائل يستخدم في حفظ حيوية األنسجة النباتية حلني زراعتها•
      (  )

املناعة الفطرية و املكتسبة

الفسيولوجيالدعامة 

النيتروجني



زيجوسبور–جراثيم –طور مشيجى -بويضة –أنثيريديا -أرشيجونيا •
( في دورة الفوجير أطوار الباقي )في االقتران ألنه 

االشطار الثنائى–التجدد –التوالد البكرى –االقتران –التبرعم •
(الباقي تكاثر الجنسي)تكاثر جنسي ألنه االقتران 



مضاد –حتت وحدة الريبوزوم الكبيرة –موقع األمينو أسيل –موقع الببتيديل •
الكودون

الريبوسوم على وحدة الباقي (T rna)علي نه أل

منطقة –منطقة شبه مضيئة –عصبي جهاز –جهاز عضلى –ليفة عضلية •
مضيئة

الباقي جهاز عضلي ومكوناته     



............يعود غشاء الليفة العضلية إلى وضع اإلستقطاب مبساعدة•
(أسيتيل كولني -حمض االلكتيك –الكولني إستيريز –الصوديوم ) 

عدد حبوب اللقاح الناجتة عن إنقسام ثالث خاليا جرثومية أمية فى متك •
هوزهري نبات 

 (6–9–1 2–1 5)



............يربط وتر أخيل العضلة التوأمية بعظام •
(السامليات –الكعب –الشظية –القصبة )

.........تنشأ أعراض القماءة وامليكسودميا نتيجة نقص هرمون •

(البروجيستيرون –البارثورمون  –الثيروكسني  –األدرينالني  )



تعمل كحلقة وصل بني املناعة اخللطية واملناعة اخللويةالتي اخلاليا •

 (TC–TH–TS–B  )

يقع جني تكوين االنسولني وجني تكوين الهيموجلوبني على الكروموسوم •
....

(اجلنسي  –11–9–8) 



يقوم كل من إنزمي القصر والربط بدور مهم للحصول على بالزميد معاد •
من خالل التجربة التي قام بها ( بدون رسم ) وضح هذا الدور . اإلحتاد

.أحد الباحثني

تعامل القطعتني بإنزمي قصر مناسب واحد فيقصهما ويكون لهما 1)
.أطراف مائلة مفردة الشريط الصقة

عندما يتم خلط القطعتني فإن بعض النهايات الالصقة إلحداهما 2)
تتزاوج قواعدها مع النهايات الالصقة للقطعة األخرى ثم يتم ربط 

.الطرفني إلى شريط واحد بواسطة إنزمي الربط



ميثلها هذا الشكل ؟التي ما اسم العملية •

حبة اللقاحنبات إ

؟ Aيبدأ فيها تكون األنبوبة التي ما العملية •

تقوم النواة االنبوبية بتكوين انبوب اللقاح التي تخترق امليسم
.والقلم حتي تصل الي موقع النقير



؟ Cوماذا يحدث للنواة •
تتالشي بعد وصولها الي موقع النقير في املبيض Cالنواة

؟ Bما وظيفة النواتني •
(إخصاب مزدوج)

ن ينقسم ميتوزيا2االولي تندمج مع نواة البيضة لتكوين زيجوت 
ليكون جنني

والثانية تندمج مع نواتا الكيس اجلنيني لتكون نواة االندوسبيرم 
ن  3



.املفاصل الزاللية مرنة تتحمل الصدمات •

تتحمل الصدمات لوجود سائل مصلي زاللي يسهل انزالق 
الغضاريف كما ان اسطح العظام تغطي بطبقة رقيقة من 

مادة غضروفية شفافة وملساء 



RNA-m 
اليا مثل خ)من الخاليا التي يكون فيها الجين الذي نود التعامل معه نشطا 

راء التي البنكرياس التي تكون األنسولين أو الخاليا المولدة لكرات الدم الحم

حيث ( تكون الهيموجلوبين 
اموجود في هذه الخاليا بكميات mRNAيتم عزل الحمض النووي 1)

.كبيرة والذي يحمل الرسالة الالزمة لبناء البروتينات
الذي يتكامل معه ويشبه  DNAيستخدم هذا الحمض النووي كقالب لبناء 2)

إلي حد كبير ويتم ذلك بإستخدام بإنزيم انسخ  DNAذلك تضاعف 

العكسي 
فإنه DNAما أن ينتهي إنزيم النسخ العكسي من بناء شريط مفرد من 3)

.يتم بناء الشريط الذي يتكامل معه بإستخدام إنزيم البلمرة 
. DNAبعد ذلك يمكن مضاعفة هذا اللولب المزدوج من 4)



قد يصعب متييز الغدد جار الدرقية و قد تتم إزالتها •
.أثناء العمليات اجلراحية فى الرقبة

أجزاء منفصلة توجد علي كل 4الدرقية الن الغدد جار 
الغدد )سطحها اخللفي الدرقية على جانب من الغدد 

من الرقبة مالصقة األمامي الدرقية تقع في اجلزء 
لذلك قد تزال باخلطأ اثناء العمليات( للقصبة الهوائية 

.اجلراحية بالرقبة



اتتقوم بعض النباتات بقتل أنسجتها املصابة بامليكروب•

املصابة للتخلص من امليكروب أنسجته يقتل النبات 
السليمة وتعرف لى األنسجة ومنع انتشاره إ

.باحلساسية املفرطة



.اجلسم األصفر غدة صماء مؤقتةاعتبار ميكن •
على وذلك للعمل )يظل يفرز هرمون البروجستيرون ألنه 

(  بهاالدموي اإلمداد زيادة سمك بطانة الرحم وزيادة 
حتي نهاية الشهر الثالث من احلمل حتي تتكون 

يضمر ويختفي لذلك فهو ألنه املشيمة وحتل محله 
.مؤقت



.يكون في وضع معاكس للشريط املقابل DNAأحد شريطي •

لضمان ارتباط القواعد النيتروجينية بروابط هيدروجينية معا 
لكي تتكون الروابط الهيدروجينية بشكل ألنه )بشكل سليم 

سليم بني زوجي القواعد النيتروجينية فإن شريطي 
الشريطني في وضع أحد يكون DNAالنيوكليوتيد في جزئ 

مبعني أن مجموعة الفوسفات الطرفية لآلخر معاكس 
في السكر اخلماسي في شريطي 5املتصلة بذرة الكربون رقم 

DNA تكون عند الطرفني املعاكسني)



DNA 
3…TACTTTAGAGCGTTTACT…… ..`5

املنسوخ من الشريط السابق ؟  mRNAاكتب تتابع•

3’……TAC- TTT -AGA-GCG-TTT -ACT..….5’
5’…..AUG-AAA-UCU-CGC-AAA-UGA…..3’

ترجمة هذه  األحماض  األمينية ؟في التى تشارك  RNA-tما عدد أنواع جزيئات •

لهم ناقل واحد بينما AAAالن )جزيئات فقط tRNA=4عدد جزيئات 
UGAكودون وقف ال يترجم.



.اخلاليا الليمفاوية املثبطة•

الوظيفة املكان

تنظم درجة االستجابة املناعية للحد املطلوب 
وتثبيط عمل اخلاليا التائية والبائية بعد 

القضاء علي امليكروب

سوائل اجلسم 
واألعضاء الليمفية



.الروابط املستعرضة•

الوظيفة املكان

تعمل كخطاطيف تسحب خيوط االكتني 
فتسبب ATPجتاه بعضها البعض مبساعدة 

االنقباض العضلي

متتد من خيوط 
امليوسني



.هرمون األنسولني•

الوظيفة املكان
يعمل مع اجللوكاجون علي تنظيم نسبة 
سكر اجللوكوز في الدم بأكسدته داخل 

اخلاليا أو تخزينه داخل الكبد أو الضالت أو 
أنسجة اجلسم األخري علي شكل 

جليكوجني

تفرزه خاليا بيتا 
في البنكرياس



.الثقب الكبير•

الوظيفة املكان

اتصال املخ باحلبل الشوكيعلى يعم 
قاع اجلزء اخملي 

للجمجمة



.هرمون اجللوكاجون•

الوظيفة املكان

تنظيم نسبة على يعمل مع االنسولني 
سكر اجللكوز في الدم برفع تركيزه حيث 

إلى جلكوزيحول جليكوجني الكبد فقط 

ألفا تفرزه خاليا 
في البنكرياس



اإلسفنج خميرة وجه املقارنة

ينشأ البرعم كبروز صغير من أحد جوانب اجلسم بفعل 1.
انقسام اخلاليا ابينية 

ينمو تدريجياً ليشبه االم متاما ثم ينفصل عنه ليبدأ 2.
حياة مستقلة

ينشأ البرعم كبروز جانبي في 1.
اخللية ثم تنقسم نواتها ميتوزياً 

الي نواتني تبقي إحداهما في اخلية 
االم وتهاجر الثانية الي البرعم

ينمو البرعم تدريجياً ويبقي 2.
وه متصالً باخللية األم حتي يكتمل من

ثم ينفصل عنها أو يستمر متصال 
بها مكوناً مستعمرة

التبرعم



.املناعة املتخصصة واملناعة غير املتخصصة فى اإلنسان•

غير املتخصصة املتخصصة  وجه املقارنة

مجموعة الوسائل الدفاعية التي حتمي اجلسم
 غير متخصصة أو فطرية.
ال تكون خاليا الذاكرة.
متر بخطي الدفاع هما:
اخملاط ,الدموع , الصمالخ,اجللد)خط الدفاع األول 1.

(.إفرازات املعدة احلامضية,اللعاب , باملمرات التنفسية 
,  اإلنترفيرونات,االستجابة بااللتهاب )خط الدفاع الثاني 2.

(اخلاليا القاتلة الطبيعية

 مقاومة اجلسم للكائنات
املمرضة اجلديدة أو التي سبق 

.له اإلصابة بها 
 متخصصة أو تكيفية.
 تكون خاليا الذاكرة.
 متثل خط الدفاع الثالث وهو

:ينقسم الي آليتني هما 
املناعه اخللطيه أو املناعه 1.

.باألجسام املضادة
ا املناعة اخلوية أو املناعة باخلالي2.

.الوسيطة

املناعة



.هرمونات القشرة وهرمونات النخاع التى تؤثر على أيض الكربوهيدرات•

النخاع القشرة 
وجه 

املقارنة
هرموني األدرينالني والنورأدرينالني لهما 

دور في مواجهة حاالت الطوارئ التي 
يتعرض لها اجلسم حيث يعمالن علي 

نسبة السكر في ادم من حتلل زيادة
وز اجلليكوجني اخملزن في الكبد إلي جلوك

مجموعة الهرمونات 
السكرية تشمل هرمون 

الكورتيزون وهرمون 
الكورتيكوستيرون 

ووظيفة هذين 
الهرمونني هي تنظيم 

أيض املواد النشوية 
باجلسم

هرمونات



 CCAويلى احملفز مباشرة هو  DNAأول تتابع على شريط •

TACهو المحفز مباشرة ويلى  DNAشريطأول تتابع على 

2سم100/ ملليجرام 60-50الشخص الطبيعى في يبلغ مستوى سكر الدم •

3سم 1000/ملليجرام 120-80الشخص الطبيعىفي يبلغ مستوى سكر الدم 



.املنطقة العجزيةأكبر عدد من الفقرات العظمية يوجد فى •

.(الصدر)الظهرية المنطقة في أكبر عدد من الفقرات العظمية يوجد 

.على سائل يحمى اجلنني من اجلفاف والصدماتغشاء الُسلى يحتوى •

.الجنين من الجفاف والصدماتيحمي على سائل غشاء الرهل يحتوى 



.زهرة منوذجيةلتيوليبالزهرة فى نبات ا•

.زهرة نموذجيةالفول والتفاح والبصل والبيتونيا نبات في الزهرة 

.فى النباتاملناعة التركيبية تكوين الفينوالت هى إحدى وسائل •

.فى النباتالمناعة البيوكيميائية  إحدى وسائل هي تكوين الفينوالت 



.عدد عظام العمود الفقرى•

26

.الغدد الكظرية•

2



.  عدد الضلوع العائمة•

(زوجني)4
عدد فصوص الغدة الدرقية•

2



.خاليا تعمل على حماية وتغذية احليوانات املنوية داخل اخلصية•
6سرتولي رقم 

.خاليا تنتج باإلنقسام امليتوزى•

1امهات املني رقم 



.خاليا تنتج باإلنقسام امليوزى األول•
3خاليا منوية ثانوية رقم 

.خاليا تنتج دون إنقسام•

4طالئع منوية رقم 



؟4و 1ما العدد الصبغى فى كل من التراكيب •

ن2=1العدد الصبغي للتراكيب 
ن 1= 4العدد الصبغي للتراكيب 



.نقص إفراز هرمون الثيروكسني في البالغني نقصا حادا •

ميا النقص احلاد في إفراز الثيروكسني في البالغني يسبب مرض امليكسود
من أعراضه جفاف اجللد وتساقط الشعر ونقص في النشاط العقلي 

.واجلسمي وزيادة وزن اجلسم لدرجة السمنة املفرطة
ويؤدي ايضاً الي هبوط مستوي التمثيل الغذائي فال يتحمل البرودة وتقل

ضربات القلب ويتعب الشخص بسرعة ويعالج بواسطة هرمونات 
.الغدة الدرقية أو مستخلصاتها حتت إشراف طبي متخصص



.االبصال غياب اجلذور الشادة من •

بعد مالئم على دائما ( االبصال)ال تظل السوق األرضية اخملزنة 
من سطح األرض فيقل تدعيمها وال حماية أجزائها الهوائية 

من تأثير الرياح وذلك الن وظيفتها ان تظل السوق األرضية 
:اخملتزنة دائما علي بعد مالئم من سطح األرض وبالتالي 

يزيد من تدعيمها في األرض1.

ويحمي أجزائها الهوائية من تأثير الرياح2.



.نقص إفراز هرمون الغدد اجلار درقية •

يؤدي إلي نقص الكالسيوم في الدم وسرعة 
سبب وتشنجات ألقل االنفعال والغضب والثروة 

عضلية مؤمة



حدوث تضاعف صبغي ثالثي في البويضة •
اخملصبة لالنسان

إخصاب وموت اجلنني الناجت عن إلى إجهاض يؤدي 
.هذه البويضة 



.تعسر عملية الوالدة •

املنظم النقباضات الرحم األوكسيتوسني احلقن بهرمون 
تنظيم تقلصات الرحم وزيادتها بشدة على  حيث يعم 

.أثناء عملية الوالدة من أجل إخراج اجلنني 



اجلحوظيالتضخم •

التضخم اجلحوظي ينتج عن زيادة إفراز الغدة الدرقية مما يسبب تضخم 
الغدة وانتفاخ اجلزء األمامي من الرقبة مع جحوظ في العينني وزيادة في 
أكسدة الغذاء والتحول الغذائي ونقص في وزن اجلسم وزيادة في ضربات 

القلب وتهيج عصبي ولعالج هذه احلالة البد من استئصال جزء من 
.الغدة الدرقية ومعاجلة التضخم مبركبات طبيه أخري








