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1- 

ألنه  ن )ناتج من توالد بكري طبيعي  ذكر نحل العسل ينتج أمشاجه بانقسام ميتوزي -أ

ن)ناتجة من بويضات 2بويضة غير مخصبة(, بينما األنثى تنتج بانقسام ميتوزي ألنها 

 مخصبة(

أواإلشعاع والضفدعة بوسائل صناعية, مثل:الصدمة الحرارية  تنشيط بويضات نجم البحر-ب

 أو...يؤدي لتضاعف الصبغيات لذلك يعتبر توالد بكري صناعي.

2- 

 إنتاج نبات كامل)زراعة أنسجة( -أ

 تكاثر جنسي بخاليا جسدية)إقتران( -ب

3- 

على الميكروب فال تنشط آليتي  THغياب بروتين التوافق النسيجي يؤدي لعدم تعرف خاليا -أ

 المناعة المكتسبة وينتشر الميكروب.

ال يتم إفراز مادة الهيستامين المولدة , والصارية خاليا الدم البيضاء القاعديةغياب  -ب

 وال زيادة في نفاذية األوعية الدموية ,لى أقصى مدىإفالتمتد األوعية الدموية , لتهابلإل

لى تورم األنسجة إائل من الدورة الدموية وال يؤدي والشعيرات الدموية للسو الصغيرة

يبة والقاتلة للبكتيريا بالتوجه كما ال يسمح بنفاذ المواد الكميائية المذ ،في مكان اإللتهاب

األوعية الدموية فال يتيح لخاليا الدم البيضاء  درانجلى موقع اإلصابة وزيادة نفاذية إ

محاربة وقتل األجسام  -المتعادلة, والخاليا وحيدة النواة, والخاليا البلعمية الكبيرة

 الغريبة والميكروبات.

4- 3...UGC UCA GUC UCA GUC UAG ...5 

  T-RNAجزيئات من  3 -5

 .5عدد األحماض األمينية  -6

 .داخل الحلقة الشوكية التي تتصل بجسم الفقرة :مكان القناة العصبية -7

 يمر بها الحبل الشوكي لحمايته.: وظيفتها  
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 تركيب الحيوان المنوي "انظر الكتاب " -8

9- 

 الرسغ العرقوب وجه المقارنة

 عظام 8 عظام 7 العدد

غير منتظمة الشكل أكبرها  التركيب
 الخلفية تكون كعب القدم

في صفين تتصل من أعلى  
بالكعبرة ومن أسفل بعظام 

 .راحة اليد

10- 

لقواعد ا على إمتداد الجزيء وذلك ألن كل جزء من امتساوي   DNAشريطا  -أ

البعض بحيث يحتوي على قاعدة بريميدينية ذات حلقة  النيتروجينية ترتبط ببعضها

واحدة, وأخرى يبورينية ذات حلقتين تتكون كل درجة من درجات السلم إما من األدينين 

 بالسيتوزين. امرتبطا بالثايمين, أو من الجوانين مرتبط  

 بقع باير. -11

الجنسية التي  ظهور سمات الرجولة في بعض اإلناث بسبب خلل في توازن الهرمونات -12

تفرز من قشرة الغدة الكظرية والهرمونات الجنسية التي تفرز من المبيض)وزيادة هرمونات 

 الذكورة أحيانا تسبب نفس الظواهر(

 30-(14+20أكتوبر ) 4تتحرر البويضة يوم  -13

التجويف األروح تستقر فيه رأس عظمة العضد مكونة مفصل الكتف)واتصال الطرف  -14

 العلوي(

 تتابع النيكلوتيدات هو المحفز. -15

16- 

 MRNAتركيب جزيء  -أ

 ريوفاج.يتركيب البكت -ب

17-  

 التوأم المتماثلة )فردية الالقحة( التوأم المتآخية )ثنائية الالقحة(

بويضتين)من أحد المبيضين أو  رمن تحر تنشأ
كليهما( وإخصاب كل منها حيوان منوي على 

 حدا.

بحيوان تنشأ من إخصاب بويضة واحدة 
 منوي ثم تفلجها إلى جزئين)جنينين(



 تجمعهما مشيمة واحدة. لكل منهم كيس جنيني ومشيمة مستقلة.

ا ال يزيدان عن كونهما شقيقان مختلفتين وراثي  
 لهما نفس العمر.

ا في جميع الصفات  متطابقتان تمام 
 الوراثية.

 ولهما نفس فصيلة الدم.من جنس واحد  قد يتفقان أو يختلفان في الجنس وفصيلة الدم.

 

18-  

 بنوك األمشاج: -أ

بنوك لألمشاج الحيوانية المنتخبة)الماشية والخيول( للحفاظ عليه واإلكثار منها وقت الحاجة 

م(لمدة تصل إلى عشرين سنة تستخدم في 120-,وتحفظ هذه األمشاج في حالة تبريد شديد)

لالنقراض, كما  هاألنواع النادرة منالتلقيح الصناعي حتى بعد وفاة أصحابها أو تعرض بعض ا

 حتى بعد وفاتهم , يرغب بعض الناس في اإلحتفاظ بأمشاجهم في تلك البنوك الستمرار حياتهم

تجرى البحوث للتحكم في المواليد في حيوانات المزرعة, حيث يمكن فصل الحيوانات المنوية 

و التعرض لمجال ( بالطرد المركزي أX(عن الصبغي الجنسي )Yذات الصبغي الجنسي)

 كهربي على الماشية إلنتاج ذكور)للحوم(أو إناث إلنتاج األلبان والتكاثر.

ن( ليتكون 2كيس الجنيني)االندماج الثالثي نواة ذكرية تندمج مع نواتي ال -ب

 ن(.2رم)اإلندوسب

19-  

رمون التيموسين على إنضاج الخاليا الجذعية إلى خاليا تائية بأنواعها المختلفة يعمل ه -أ

 ي ذات دور هام في المناعة المكتسبة.وه

سواء كانت  لتقاط كل ما هو غريب عن الجسمبيرة تقوم بإالطحال به خاليا بلعمية ك  -ب

ميكروبات أو أجسام غريبة أو خاليا جسدية هرمة)مسنة(, مثل:كريات الدم الحمراء 

 المسنة وتفتتها إلى مكوناتها األولية ليتخلص منها الجسم.

20- 

 الحاسمة:التجربة  -أ

هو مادة الوراثة, حيث تم معاملة مادة التحول التي عزلها  DNAكان لها دور في إثبات أن 

 المميتة  Sإلى ساللة  Rالبكتريا  لى ساللةجربة "جريفث" فتوقفت عملية التحول إ"افري" في ت

يكليز )التجربة الحاسمة: عندما عوملت المادة النشطة المسببة للتحول بإنزيم ديوكسي ريبو ن

تحليال  كامال  وال  DNAعلى تحليل جزيء  اإلنزيم له القدرة اتوقف عملية التحول وذلك ألن هذ

هو المادة الوراثية  DNAلذلك كان ذلك دليال  على أن  RNAيؤثر على المركبات البروتينية أو 

 (التي تنقل المعلومات الوراثية من خلية ألخرى أثناء التحول البكتيري



 ات:النيوكلوسوم -ب

في الصيغي يلتف  DNAأوضحت صور المجهر اإللكتروني والتحليل البيوكيميائي أن جزيء 

حول مجموعة من البروتينات الهستونية مكون ا حلقات من النيوكلوسومات مما يؤدي إلى تقصير 

 عشرمرات. DNAجزيء 

21- 

 العضالت الملساء الالإرادية.  -أ

 القطعة العضلية هي أصغر وحدة انقباض. -ب

 نيكلوتيدة. 2000 -22

23-  

 )جدار المبيض( 1غالف الثمرة  -أ

 )البيضة(5الجنين  -ب

24- 

 )نواتا الكيس=نواتان قطبيتان(3رم اإلندوسب  -أ

 )النقير(7فتحة دخول ماء اإلنبات  -ب

25-  

فيتقوس للداخل ويسهل  الدعامة التركيبية(عدم وجود لجنين يفقد الوعاء صالبته وقوته) -أ

 اختراقه.على الكائنات الممرضة 

ال يحدث شيء بسبب عدم تغيير الكروموسوم)عدم تغيير ترتيب الجينات على الصبغي  -ب

 درجة فقط هو الذي يؤثر( 180ألن الدوران 

26- 

 الخاليا البلعمية الدوارة البالزمية Bالخاليا 

تفرز أجساما مضادة واألجسام المضادة التي 
تفرزها الخاليا البالزمية تكون غير فعالة بما 

يه الكفاية في تدمير الخاليا الغريبة, ف
مثل:الخاليا المصابة بالفيروس تقضي على 

الكائنات الممرضة بواسطة التعادل واإللصاق 
 والترسيب والتحلل وابطال مفعول السموم.

بتالع وتهضمها كما تقوم الخاليا البلعمية باإل
تحمل المعلومات التي تجمعها عن الميكروبات 

لتقدمها للخاليا المناعية الغريبة واألجسام 
المتخصصة الموجودة في الغدد الليمفاوية 

 .المنتشرة في الجسم
وهذه الخاليا المناعية المتخصصة تلعب 

أدوارها الدفاعية والمناعية بعد الحصول على 
معلومات واقية عن األجسام الغريبة 

والميكروبات الداخلة إلى الجسم, فتجهز لها ما 
اعية, مثل:األجسام يناسبها من وسائل دف

المضادة, وتخصيص نوع الخاليا القاتلة التي 



 سيتعامل معها.

 الطفرة التلقائية: -27

المحيطة بالكائن الحي, مثل: األشعة الكونية, واألشعة  يةتحدث نتيجة التأثيرات البيئ -أ

 الفوق  بنفسجية.

)نسبتها ضئيلة جدا في ا مهما في عملية تطور األحياءترجع أهميتها في أنها تلعب دور   -ب

 شتى الكائنات الحية(

28-  

ألنه يقلل كمية من البول بإعادة إمتصاص الماء من أنابيب النقرون)زيادة قدرة الكلية  -أ

 على إمتصاص الماء من الرشيح وإعادته إلى الدم(

يعرف بهرمون النجدة حيث يزداد إفرازه في حاالت  درنالين في الطواريء:يفرز األ -ب

ب واإلنفعال يفرز نخاع الغدة الكظرية هرموني األدرنالين الخوف والغض

والنورأدرنالين اللذان يعمالن على زيادة نسبة السكر في الدم من تحلل الجليكوجين 

المخزن في الكبد إلى جلكوز, وزيادة قوة وسرعة إنقباض القلب ورفع ضغط الدم, وكل 

الالزمة لإلنقباض مع زيادة هذه التغيرات تساعد عضالت الجسم للحصول على الطاقة 

 استهالك األكسجين.

 -التعرف على مرض المالريا من خالل:فحص الدم لرؤية اإلسبوروزيتات -29

وكذلك من خالل أعراض الحمى التي تظهر كل  -المشيجية األطوار -الميروزيتات

 وعرق غزير( ورعشة, يومين)إرتفاع الحرارة,

أيام(وظهور  10-5)استجابة مناعية أولية الشخص الثاني لطول الفترة الزمنية -30

 أعراض المرض, أما الشخص األول فلم تظهر عليه أعراض المرض لوجود خاليا ذاكرة.

يتكاثر بالتقطع داخل الكبد)دورتين ال جنسيتين( ثم داخل خاليا الدم الحمراء عدة  -31

 دورات.

 دور الخاليا البلعمية: -32

تقوم الخاليا البلعمية بإبتالع األنتيجين وتفكيكه وهضمه ثم تتحد هذه األجزاء الصغيرة مع 

يتحرك هذا المركب على سطح الخاليا البلعمية ليكون – MHCبروتين التوافق النسيجي 



تتعرف عن طريقه الخاليا الليمفاوية التائية المساعدة بأن هناك ميكروب يجب  -معقد 

 بوظائفها المعروفة. التعامل معه وتقوم

 األندروجينات: -33

وتشمل كل من  ,والتي تفرزها الخاليا البينية بالخصية ,هي الهرمونات الجنسية الذكرية

لدم عند وصول ا, وهرمون األندروستيرون, يزداد تركيزهما في هرمون التستوستيرون

لمنوية, وظهور الفرد إلى مرحلة البلوغ, ويعمالن على نمو البروستاتا ,والحويصالت ا

 الصفات الجنسية الذكرية الثانوية.

34- 

 وجود جين معين وبأي كمية يوجد: الكشف عن(1 -أ

ويتم ذلك بأن يحضر شريط مفرد لتتابعات النيكلوتيدات يتكامل مع أحد أشرطة الجين محل 

 , ثمالدراسة, وتستخدم النظائر المشعة في تحضير هذا الشريط حتى يسهل التعرف عليه بعد ذلك

يخلط هذا الشريط مع العينة غير المعروفة, ويستدل على وجود الجين بالسرعة التي تتكون بها 

 اللوالب المزدوجة المشعة.

فكلما كانت العالقات التطورية أقرب بين تحديد العالقات التطورية بين األنواع المختلفة..(2

 زادت درجة التهجين بينهما.بهما, وبالتالي كلما  DNAنوعين كلما تشابه تتابع نيوكلوتيدات 

 معاد اإلتحاد في مجال الزراعة: DNAتطبيقات  -ب

ريا ي(عزل ونقل الجينات الموجودة في النباتات البقولية والتي تمكنها من استضافة البكت1)

القادرة على تثبيت النيتروجين الجوي في جذورها, وذلك من أجل زرع هذه الجينات في نباتات 

ريا من أجل االستغناء عن إضافة األسمدة يتستطيع استيعاب هذه البكتمحاصيل أخرى ال 

 النتروجينية عالية التكلفة والتي تسهم بقدر كبير في تلويث الماء في المناطق الزراعية.

 (قد يتمكن الباحثون الزراعيين في القريب العاجل من إدخال جينات مقاومة للمبيدات العشبية,2)

 لهامة في نباتات المحاصيل.ومقاومة لبعض األمراض ا

35- 

 اإلنترليوكينات الكيموكينات

هي عوامل جذب الخاليا المناعية البلعمية 
المتحركة مع الدم بأعداد كبيرة, نحو: موقع 

توتجد الميكروبات أو األجسام الغريبة لتحّد من 
 تكاثر وانتشار الميكروب المسبب للمرض.

تعمل كأداة أتصال وربط: بين خاليا  -1
الجهازالمناعي المختلفة وبين خاليا 

الجهاز المناعي وخاليا الجسم 
 األخرى.

عي اباإلضافة إلى مساعدة الجهاز المن -2
 في أداء وظيفته الدفاعية.

 



 المناعة التركيبية الموجودة سلف ا,وتتمثل في اآلتي: -36

 األدمة الخارجية لسطح النبات: -1

 الصد األول في المقاومة:األدمة الخارجية لسطح النبات حائط تُمثل 

قد تتغطى األدمة بطبقة شمعية ال يستقر عليها الماء, وبالتالي ال تتوافر البيئة الصالحة  -أ

 لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا.

أو قد يكسو األدمة الشعيرات أة األشواك حتى يحول دون تجمع الماء عليها أو أكلها   -ب

 صابة باألمراض.من بعض حيوانات الرعي, وبذلك تقل فرص اإل

 الجدار الخلوي: -2

يمثل الواقي الخارجي للخاليا وخاصة طبقة البشرة الخارجية, وحيث أنه يتركب أساس ا من 

السيليلوز وبعد تغلظه يدخل في تركيبه اللجنين مما يجعله صلب ا يصعب على الكائنات 

 الممرضة اختراقه.

37- 

 ثمار كاذبة. -أ

 ثمار عذري طبيعي. -ب

 الميوزي يليه اإلنقسام الميتوزي.اإلنقسام  -38

مع نوع من عديد الببتيد  70إرتباط  ويتم الريبوسوم عضيات بناء البروتين في الخلية-39

TRNA 4  لتكوين الريبوسوم داخل النوية وهكذا يصنع الريبوسوم عديد الببتيد ويرتبط عديد

 الببتيد لبناء الريبوسوم)عالقة تبادلية(

البلوغ,  دبع GHذ في نمو العظام, ناتج عن زيادة هرمون النموشذو "األكروميجالي" -40

, والتي تتميز بتجديد نمو األجزاء البعيدة في العظام الطويلة : كأليدي, واألقدام, واألصابع

 وتضخم عظام الوجه.

 منطقة تختفي صورتها عند االنقباض:التي تحتوي على الميوسين فقط. -41

 الجلكوز في الدم:األدرينالين, والنوأدرينالين, والجلوكاجون.هرمونات ترفع تركيز  -42

43- 

الحوصلتان المنويتان توجدان في الجهاز التناسلي الذكري, تفرز سائل قلوي غني بسكر  -أ

 الفركتوز لتغذية الحيوانات المنوية خارج الخصية.

البويضات قناتي فالوب بهما زوائد إصبعية إللتقاط البويضات, وقمع لضمان سقوط  -ب

 وأهداب توجه البويضة المخصبة نحو الرحم.

 تركيب الجسم المضاد"انظر الكتاب" -44

 لحيوان على التجدد برقي الحيوان حيث:تقل قدرة ا -45



  يقتصر في بعض القشريات والبرمائيات على تعويض األجزاء

 المفقودة)المبتورة( فقط.

 الجلد,والعضالت, واألوعية  في الفقاريات العليا يقتصر على التئام الجروح في

 الدموية.

 :تجدد بغرض التكاثر في 

في نجم البحر كل ذراع من أذرع نجم البحر مع قطعة من القرص  -

 الوسطي يتجدد إلى نجم كامل .

في البالناريا)من الديدان المفلطحة(تستطيع التجدد حتى لو قطعت لعدة  -

نمو إلى أجزاء على مستوى عرضي أو لجزئين طولي ا فإن كل جزء ي

 فرد مستقل.

في الهيدرا لو قطعت لعدة أجزاء على المستوى عرضي كل جزء ينمو  -

 إلى فرد مستقل.

 

 

للمزيد من نماذج االمتحانات والبوكليت لجميع المواد: 

https://www.nafham.com/blog/booklet 
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