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 الجاسترين-1

ن )زيجوسبور(عند تحسن 2في اإلقتران يكون لالقحة الجرثومية ] أ[-2

 الظروف أي بعد تكون القحة.

مشاج ن لتكوين أ2يا الجرثومية الالمية مشاج يكون للخالباأل ]ب[

الحيوانات المنوية والبويضات ن مع مالحظة أن اإلنقسام الميوزي الثاني 

األنثى يكون لحظة دخول الحيوان الممنوي لإلخصاب أي قبل لبويضة 

 تكوين الالقحة.

 التيموسين.-3

 )المتكرر يحسب بواحدة فقط( 11عدد أنواع األحماض األمينية =-4

 كودون وقفm-rna =16 (1+15)عدد كودونات -5

 DNAعدد نيكلوتيدات = { m-rna 3×16  =48= عدد نيكلوتيدات -6

 }( 96 48=×2)الجين = 

 هو الميوثين. Aاسم الحمض األميني -7

 +)عدد الشرط التي تربط الدوائر( ونوعها بيتيدية. 14عدد الروابط = -8
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 الساق الساعد

 يتكون من الزائد والكعبرة 
الزند: بالطرف العلوي له تجويف  -

يستقر فيه النتوء الداخلي للطرف 
 السفلي لعظمة العضد وهي ثابتة.

عظمة أصغر من الزند  الكعبرة: -
وهي تتحرك حركة نصف دائرية 

 حول الزند الثابت.

عظيمات في  8. الرسغ: يتكون من 

صفين تتصل من أعلى بالطرف 
السفلي للكعبرة ومن أسفل بعظام 

 راحة اليد.
 . عظام راحة اليد:

عظام رقيقة  5تتكون من  -

مستطيلة تسمى أمشاط تتبع 

 أصابع. 5
عدا سالميات ما 3لكل إصبع  -

 اإلبهام له سالميتان.
 

 تتكون من عظمتين هما:
القصبة)داخلية 

 كبيرة(,والشظية)خارجية صغيرة(
 . العرقوب)رسغ القدم(:

عظام غير منتظمة في 7يتكون من 

لي كلها وأكبرها هي العظمة الخلفية إش
 تكون كعب القدم.

 . القدم:

  أمشاط رفيعة 5يتكون من

 وطويلة ينتهي منها بأصابع.
  سالميات عدا3منها به كل 

 اإلبهام به سالميتان.
 
 

 انظر الكتاب. -10

عند غياب الليسوسومات من الخاليا البلعمية ال تستطيع التهام -11

الميكروب او ربطه مع بروتين التوافق النسيجي فينتشر الميكروب داخل 

 الجسم.

 البالزميدات. -12
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 الخاليا البارنشيمية  التيلوزات هي نموات زائدة تنشأ نتيجة تمدد

 ت من خالل النقر المجاورة لقصيبات الخشب وتتمدد داخل القصيبا

 والنقر هي مناطق غير مغلظة باللجنين في جدر األوعية والقصيبات.

 :ئي)خشب ولحاء للقطع اتعرض الجهاز الوع-سبب تكوين التيلوزات

 أو الغزو من الكائنات الممرضة( 

 :حركة الكائنات الممرضة من جزء آلخر إعاقة  -وظيفة التيلوزات

 في النبات.

 -دور الضلوع:-14

 .جهاز هيكلي(يحمي القلب والرئتين( 

 )تساعد في التنفس)الجهاز التنفسي 

 دوري(إنتاج خاليا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح)جهاز 

  نضج الخاليا اللمفيةBNK )جهاز مناعي( 

 .Hمنطقة تختفي عند انقباض العضلة -15

بعد تكوين الالقحة وتحولها إلى القحة جرثومية وعند تحسن -16

 الظروف يحدث قبل اإلنبات.

 ص ميتوزي. -س ميوزي -17

 ن.2ع زيجوسبور  -18

 مكان ووظيفة الثقب الكبير:-19

 يوجدبقاع الجزء المخي,يتصل من خالله المخ بالحبل الشوكي.

 

 



 

 

 

 

20- 

 RNAنيوكيلوتيده  DNAنيوكيلوتيده  وجه المقارنة 
  السكر 1

ديو كسي ريبوز 
 منقوص األكسجين

 ريبوز

القاعدة  2
 النيتروجينية

C=G,A=T C=G,A=U 

 DNAبناء  DNAبناء  الوظيفة 3
مكان وجوده  4

 بالخلية
النواة  النواة

 والسيتوبالزم
 

الكيس الجيني يعتمد على غياب النيوسيلية: غذاء يحيط ب-21

فال تتكون البويضة وال بذور الفول ألن ثناء النضج البويضة أ

 البذور بويضات مخصبة.

22-MHC . 

تناقص األجسام المضادة بعد القضاء على الميكروب بسبب -23

التي تفرز الليمفوكينات بعد االرتباط مع الخاليا  TSعمل الخاليا 

فتنظم درجة اإلستجابة المناعية  CD8البالزمية بواسطة مستقبلها 

 للحد المطلوب.

 توالد بكري.-24



المفاصل الليفية: تكون العظام ملتحمة بواسطة أنسجة ليفية -25

المفاصل التي تربط عظام  -مثل:, ولذلك سميت بالمفاصل الليفية

 الجمجمة ببعضها من خالل أطراف مسننة .

 .ال تسمح بحركة العظام 

 .مع تقدم العمر يصبح النسيج الليفي إلى نسيج عظمي 

 قاح بانقسام ميوزي يليه انقسام ميتوزي.تتكون حبوب الل-26

تناقص المخزون المباشر في العضلة التوأمية يؤدي إلى -27

يفقد العضلة إجهاد عضلي( يسبب شد فحدوث تنفس ال هوائي)

 خيل المرتبط بها.مرونتها فيتمزق وتر أ

الطفرة الجينية تحدث نتيجة للتغير الكميائي للجين)ترتيب -28

النيتروجينية(فيتكون بروتين مختلف  يظهر صفة جديدة القواعد 

وقد يصحب ذلك تحول الجين من سائد إلى متنحي والعكس 

 صحيح.

 :خاليا سرتولي-29

 داخل اإلنيبيبات المنوية للخصية. -مكانها:

 ز سائل يغذي الحيوانات المنوية ولها وظيفة مناعية.افرإ -وظيفتها:

 حيث االستجابة المناعية: من Nkو  Bالمقارنة بين خاليا -30

 NKخاليا  Bخاليا 

التعرف على أي مكيروبات أو 
 مواد غريبة عن الجسم

فيروس...(فتقوم -)بيكتيريا
بما  بالالتصاق بها ثم تدميرها

نزيمات للقضاء على تفرز إ
الخاليا السرطانية وخاليا الجسم 

 المصابة بالفيروس.
 



تنتجه من أجسام مضادة 

Antibodies 
 
 
 

 

 .GHهرمون الجزء النخامي العصبي هو النمو -31

 المنشطة. THالنشطة والخاليا ص هي  THالخاليا س هي -32

 تزايد س في المرحلة ب بسبب تنشيطها ببروتين التوافق النسيجي.-33

 نترليوكينات وتناقص س النتهاء دورها التنشيطي.تزايد ص بسبب تنشيطها بإ-34

 تفرز سيتوكينات.نترليوكينات وص س تفرز إ-35

 .التضاعف-36

من خاليا أجنة الضفدعة في مراحل مختلفة تم إزالة األنوية  : زراعة األنوية -37

سبق نزع أنويتها أو  ,من النمو وزراعتها في بويضات غير مخصبة للضفادع

 فنمت إلى أفراد تشبه صفات أصحاب األنوية المزروعة. تحطيمها باإلشعاع

 وصلة عصبية عضلية.-38

 شكل لجزيء الحمض النووي"انظر الكتاب" -39

 الغدد التيموسية:-40

 تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب وخلف عظمة القص. -المكان:

الذي يحفز نضج الخاليا  Thymosineتفرز هيرمون التيموسين  -الوظيفة:

 وتمايزها إلى أنواعها المختلفة داخل الغدة التيموسية. Tاللمفاوية إلى الخاليا التائية 

 . نيكليوتيدة  1600وتيدات األدينين=ينيكل عدد-41

معاد االتحاد )في البيكتيريا(أفضل  DNAاألنسولين البشري المصنع -42

لبعض المرض الذين ال يتحملون الفوارق الطفيفة بين األنسولين البشري 

ياس المواشي والخنازير وهذه العملية واألنسولين المستخلص من بنكر

 تحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة باهظة الثمن.



معاماة الجينوم البشري بانزيمات القصر يتم تقطيعه إلى قطع عديمة -43

القيمة إذا كان تتابعات التعرف وإذا لم يكن به تتابعات التعرف ال يحدث 

 شيء للجينوم البشري.

 جراثيم صغيرة. 4 -44
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 كائن

 
 تكاثره الالجنسي

 
 بكتيريا

 
 نشطار الثنائياال

 
 البالناريا

 

 
 تجدد

 
 الفوجير

 
 بالجراثيم

 
 الخميرة

 
 تبرعم

 

 

 مكان اإلفراز:-46

 
 اإلستروجين

 
 التستوستيرون

 
 حويصلة جراف في المبيض

 
 الخاليا البينية في الخصية

 

47- CCA    3الموقع: يوجد عند الطرف
 RNA-T لجزيء -

 االرتباط مع الحمض األميني الخاص به.-الوظيفة:

 



للمزيد من نماذج االمتحانات والبوكليت لجميع المواد: 
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