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1- 

 القطعة العضلية. -أ

.  -ب  أكبر منها قليًلا

2-  

 الواقي الذكري. -أ

 زراعة األنسجة. -ب

3- 

 داخل نواة الخلية وفي العامل.إنزيم الربط: مكان )أ(

وظيفته:إصًلح عيوب الحمض النووي وأثناء تضاعف الحمض النووي وفي تجارب الهندسة  

 مع إنزيمات القصر. الوراثية

)ب(مكان إنزيمات القصر البكتيرية : بعض أنواع البكتيريا المقاومة لغزو الفيروسات وفي 

 العامل.

وظيفتها : تستخدمها البكتيريا المقاومة للدفاع عن نفسها ضد الغزو الفيروسي, كما يستخدم في 

 مجال الهندسة الوراثية الستنساخ قطع الحمض النووي.

4-  

 التجويف الحقي األروحالتجويف  وجه المقارنة

الطرف الخارجي لعظمة لوح  المكان
 الكتف.

عند موضع إتصال الحرقفة 
 بالورك.

يستقر في رأس عظمة العضد  الوظيفة
 مكوناا مفصل الكتف.

يستقر فيه رأس عظمة الفخذ 
 مكوناا مفصل الفخذ.
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الدموية  األوعيةوذلك بفعل انقباض العضًلت الملساء)الًلإرادية(الموجودة في جدران  -5

 )وهي من الوظائف األربع للعضًلت(

تقوم الخًليا البائية باالنقسام المتكرر, لتكوين مجموعات من الخًليا البًلزمية, كل مجموعة  -6

لتضاد  -األجسام المضادة-منها تتخصص إلنتاج نوع واحد من األجسام المضادة ,وتتخصص 

الميكروبات واألجسام التي تدور في مجرى الدم نوع واحد من األنتيجينات ,فتستطيع مهاجمة 

 والليمف للقضاء عليها.

 بعد دراسة الشكل:  -7

 (البيان المسحي للفوجير.1)

 (العدد الصيغي لألرشيجونيا واألنثريديا = ن.2)

 (أشباه جذور المتصاص الماء واألمًلح.3)

 ذكرية مهذبة( ( نوع التكاثر في هذه المرحلة جنسي باألمشاج)بويضات مع سابحات4)

 ارسم شكل يوضح التكاثر بالتجرثم في فطر عفن الخبز"انظر الكتاب" -8

9-  

(عن طريق التوالد البكري الصناعي بالرج أو الوخز أو الصدمات الحرارية أو الكهربية أو 1)

 اإلشعاع فتتضاعف صبغياته وتنمو مكونة فرد جديد يشبه األم.

ن محل نواة البويضة, فتنمو مكونة فرد يحمل 2جنين  زراعة األنوية, بإحًلل نواة خلية(2)

 صفات النواة المزروعة.

10-  

)أ(إذا كان شريطي الحمض النووي متوازيين, يصعب ارتباطهما بالبروتينات واإللتفاف حول 

البروتين, فًل تتكون نيكلوسومات, وال حلقات, وال يتم تقصير طول الحمض النووي, فيشغل 

ا  أكبر داخل   النواة كما يتغير شكله الفراغي داخل النواة.حيزا

)ب(يتم تحليل عينة الحمض النووي تحليًلا كامًلا كما حدث عند استخدامه في التجربة الحاسمة 

 حيث توقف عملية التحول البكتيري.

11-  

)؟( وهي تعمل األنترفيونات بروتينات نتجتها الخًليا المصابة بالفيروسات ذات المحتوى )أ(

بيه الخًليا السليمة إلفراز إنزيمات تثبط إنزيمات نسخ الحمض النووي للفيروسات, وبهذا على تن

 يتم منع الفيروس من التكاثر واالنتشار في الجسم.

)ب( ألنها ال تدخل في بناء البروتينات في النبات, ولكن تعمل كمواد واقية للنبات, وهي 

 مركبات سامة للكائن الممرض.



12-  

 سيلة:)أ(نسيج النيو

 مكانه: يحيط بالكيس الجنيني داخل المبيض.

 وظيفته: تعتمد عليه البويضة أثناء نضجها.

 :المهبل)ب(

 مكانه: الجهاز التناسلي األنثوي للمرأة, يبدأ من عنق الرحم.

لتسهيل  ,وبه ثنيات تسمح بتمدده , يعمل على ترطيبه ,وظيفته: به غشاء يفرز سائل مخاطي

 .خروج الجنين

13- 

 هرمون البروجسترون FSHهرمون  المقارنة وجه

حويصلة جراف داخل  مكان اإلفراز
 المبيض.

الجسم األصفر داخل المبيض 
 والمشيمة أثناء الحمل.

ظهور الخصائص الجنسية  الوظيفة
الثانوية لألنثى, مثل: كبر الغدد 

 -تنظيم دورة الطمث  -الثديية 
 إنماء بطانة الرحم.

تنظيم دورة الحمل, مثل: 
التغييرات الدموية في بطانة 

الرحم ليهيئه الستقبال 
البويضة,والتغييرات التي 

تحدث في الغدد الثديية أثناء 
زيادة سمك بطانة  –الحمل 

الرحم, وزيادة اإلمداد الدموي 
 بها.

 

14-T  . الثايمين 

عدة مرات باالنشطار الثنائي تفرز حول جسمها غًلف كيتيني للحماية, وتنقسم داخله  -15

 المتكرر, لتنتج أميبات صغيرة, تتحرر من الحوصلة عند تحسن الظروف.

16- 

 رباط صليبي أمامي. -1البيان رقم  -أوالا 

 رباط وسطي. -2البيان رقم  -اثانيا 

 مفصل الركبة. –كة نوع المفصل: زاللي محدود الحر -اثالث  

 بالشظية الرباط الجانبي.البيان الذي يربط الفخذ  -رابعاا



 وضح بالرسم مع كتابة البيانات قطاع عرضي في خصية ذكر اإلنسان"انظر الكتاب" -17

 يعمل الثيروكسين على: -18

 .نمو وتطور القوى العقلية والبدنية 

 يؤثر على معدل األيض األساسي ويتحكم فيه. 

 .يحفز امتصاص السكريات األحادية من القناة الهضمية 

 ى سًلمة الجلد والشعر.يحافظ عل 

19- 

  r RNA -أ

 t RNA -ب

20- 

 )أ(

 في حقيقيات النواة DNAتضاعف  في أوليات النواة DNAتضاعف 

الحمض النووي على شكل لولب مزدوج, 
ه في نقطة واحدة, تتصل بالغشاء انهايتتلتحم 

 البًلزمي, عند هذه النقطة يبدأ التضاعف.

الحمض النووي على شكل صبغي بكل جزيء 
, ويمتد من أحد DNAمن الحمض النووي 

طرفيه إلى الطرف اآلخر, ويبدأ التضاعف 
 عند أي نقطة على امتداد الجزيء.

 )ب(

 المحتوى الجيني لحقيقات النواة المحتوى الجيني ألوليات النواة

 و t TRNAالجينات المسئولة عن بناء 
 r RNA ظم المحتوى الجيني.وبروتينات مع 

يؤدي الوظائف السابقة, كما في  %70أقل من 
 أوليات النواة, والباقي غير معلوم الوظيفة.

 

لو حدث ذلك لكان البروتين هو مادو الوراثة, كما أن الخًليا الناتجة عن االنقسام ستتسلم  -21

للهدم والبناء داخل الخًليا, وكانت  DNAنفس الكميات من البروتين, وتعّرض الحمض النووي 

 كمية البروتين في الخًليا الجسدية ضعف كميته في الخًليا الجنسية.

ألنها تعتمد على خًليا الذاكرة, التي تختزن معلومات عن األنتيجينات التي حاربها الجهاز  -22

ية والتائية المناعي في الماضي, فعند دخول نفس الميكروب مرة أخرى تنقسم الخًليا البائ

فيتم تدمير الكائن  ,والعديد من الخًليا التائية النشطة ,لتنتج العديد من األجسام المضادة ,الذاكرة

 الممرض قبل ظهور أعراض المرض, وذلك عكس ما يحدث في اإلستجابة المناعية األولية.

 يعمل األدرينالين على: -23



كبد إلى جلكوز, وزيادة سرعة وقوة انقباض زيادة سكر الدم في تحلل الجليكوجين المخزن في ال

القلب, ورفع ضغط الدم, وانقباض العضًلت, مع زيادة استهًلك األكسجين, ويظهر ذلك في 

 الهروب( وآداء التمرينات الرياضية. –اإلثارة  -القتال –حاالت الطواريء)الخوف 

, وآالم حادة, ويعالج تمزق وتر أخيل يسبب ثقل في حركة القدم, وعدم القدرة على المشي -24

بمضادات اإللتهاب, ومسكنات األلم, واستخدام جبيرة طبية, وقد يتم التدخل الجراحي إذا تمزق 

.  الوتر كامًلا

25- 

 : يمثل تحت وحدة الريبوسوم الكبرى. Aالبيان  -أوالا 

 : يمثل تحت وحدة الريبوسوم الصغرى. Bالبيان  -ثانياا

: يدخل فيه الحمض األميني التالي في سلسلة عديد الببتيد يحمله الناقل الخاص به  Aموقع 

 ويحدث عنده تفاعل نقل الببتيديا.

: يدخل فيه الحمض األميني الميثونين يحمله الناقل الخاص به وتتجمع عنده سلسلة  Bموقع 

 عديد الببتيد, يتم بناء الريبوسومات داخل النوية ثم تتنقل لتحمل بعد ذلك داخل السيتوبًلزم.

26- 

 اإلثمار العذري في الكائنات الحية التوالد البكري في الكائنات الحية

و, لتكوين فرد جديد قدرة البويضة على النم
بدون إخصاب من المشيج المذكر, وهو 

نوعان, طبيعي كما في نحل العسل, وحشرة 
 المن, أو صناعي يتم ب:

تنشيط بويضات نجم البحروالضفدعة صناعياا 
بواسطة الرج أو الوخز باإلبر أو تعرضها 

اإلشعاع أو لصدمات حرارية أو كهربائية أو
يحدث غمرها في محاليل بعض األمًلح, 

تضاعف للصبغيات, ولكن بدون إخصاب, 
ا.  وتتكون أفراد تشبه األم تماما

ا تكوين أجنة في مراحل مبكره من  أمكن أيضا
بويضات األرانب بدون إخصاب بعد معاملتها 

 بمنشطات مماثلة.

تكوين ثمار بدون بذور ألنها تتكون بدون 
إخصاب من المشيج المذكر, وهو طبيعي كما 

اس)تلقيح بدون إخصاب(أو في الموز واألنان
 صناعي:

يحدث برش مياسيم األزهار بمواد محفزة 
للنشاط الهرموني, مثل: اندول أو نافثول 

حمض الخليك أو خًلصة حبوب اللقاح المذابة 
في األثير الكحولي أو الماء, فتتكون ثمار بًل 

 الطماطم. –بذور, مثل: الخيار 

 

27-  

 في حقيقيات النواة RNAإنزيمات البلمرة  في أوليات النواة RNAإنزيمات البلمرة 

 يقوم إنزيم واحد من إنزيمات بلمرة
 RNA       RNA 

Polymerase  بنسخ األنواع الثًلثة من

إنزيم بلمرة خاص  RNAلكل نوع من أنواع 
 به ينسخه.



RNA 

 

 

 

 

28- 

 الدور المناعي للغدة الثيموسية الدور المناعي لنخاع العظام

إنتاج خًليا الدم)خًليا الدم الحمراء وخًليا الدم 
تكوين ونضج   -البيضاء(,والصفائح الدموية 

 NKالخًليا البائية, والخًليا القاتلة الطبيعة 

ينشط اتحاد األجسام المضادة مع األنتيجينات 
بروتينات وإنزيمات خاصة هي المتممات, 

فتقوم بتحليل أغلفة األنتيجينات وإذابة 
اتها, فيسهل التخلص منها بواسطة محتوي

 الخًليا البلعمية.

 

 )أ( -29

 في حقيقيات النواة mRNAنسخ  في أوليات النواة  mRNAنسخ 

الطفرات الصبغية: وتحدث هذه الطفرات 
 بطريقتين:

 -:التغير في عدد الصبغيات-أوالا 

 في عدد الصبغيات بع اإلنقسام  نقص
حالة )؟( حيث ينقص  الميوزي, مثل:

 صبغي.

  زيادة في عدد الصبغيات, مثل:حالة
 )كًلينفلتر( حيث يوجد صبغي زيادة 

وتضاعف صبغي نتيجة لعد انفصال 
الكروماتيدات بعد انقسام السنترومير وعدم 

 تكون الغشاء الفاصل بين الخليتين )؟(
 -التغير في تركيب الصبغيات: -ثانيا

الجينات على حيث يحدث تغير في ترتيب 
 نفس الصبغي وذلك في حاالت كثيرة منها:

قد تنفصل قطعة من صبغي أثناء  -1
درجة( 180-االنقسام وتلتف حول نفسها)

ثم يعاد التحامها مقلوبة على نفس 
 الصبغي.

قد يتبادل صبغيان غير متماثلين إلى  -2
 أجزاء بينهما

قد ينقص أو يزيد جزء صغير من  -3
 صبغي.

لطفرات الجينية عبارة عن تغير كيميائي في ا
تركيب الجين, خاصة في ترتيب القواعد 

مما يؤدي في  DNAالنيتروجينية في جزيء 
النهاية إلى تكوين إنزيم مختلف يظهر صفة 

جديدة وأغلب هذه الطفرات يؤدي إلى التحول 
من الصفة السائدة إلى الصفة المتنحية والعكس 

 نادر الحدوث.



 

30- 

 )أ(الوحدة الحركية.

 )ب(نظرية االنزالق)الخيوط المنزلقة(لهكسلي.

 في الليفة العضلية: ATPعند وجود  -أوالا -31

تعمل الروابط المستعرضة كخطاطيف تسحب خيوط األكتين تجاه بعضها البعض)انقباض 

عضلي طبيعي(كما تنفصل الخطاطيف عن خيوط األكتين فتعود العضلة إلى حالة 

 )انبساط عضلي طبيعي(االنبساط

 من الليفة العضلية: ATPعند نقص  -ثانياا

من العضلة ال تعمل الروابط المستعرضة كخطاطيف تسحب األكتين تجاه  ATPعند غياب 

بعضها البعض)فًل تنقبض العضلة(وتلجأ للتنفس الًلهوائي الذي يؤدي إلى تراكم حمض 

 إلى شد عضلي أحياناا.الًلكتيك المسبب لإلجهاد العضلي كما يؤدي النقص 

 أهمية االنقباض العضلي: -32

 الحركة الموضعية: تشمل تغيير وضع معين من الجسم بالنسبة لبقية الجسم. -1

 الحركة االنتقالية: تشمل حركة الجسم من مكان آلخر. -2

المحافظة على وضع الجسم:في الجلوس أو الوقوف, وذلك بفضل عضًلت الرقبة والجذع -3

 لسفلية.واألطراف ا

استمرار حركة الدم :داخل األوعية الدموية والمحافظة على ضغط الدم عن طريق انقباض  -4

 دية(الموجودة في جدر هذه األوعية.االعضًلت الملساء )الًلإر

 الخًليا العصبية: -33

 مكانها: ؟

القابض لألوعية الدموية ورافع لضغط الدم, واألوكسيتوسين  ADHوظيفتها: إفراز هرموني 

 المنبه لعضًلت الرحم.

 "انظر الكتاب"-34

35- 

 التعقيم الجراحي حبوب منع الحمل

تحتوي على هرمونات صناعية تشبه 
األستروجين والبروجستيرون, تمنع التبويض 

فالوب في المرأة, أو الوعائين ربط قناتي 
الناقلين في الرجل)أو قطعهما( فًل يحدث 



 3ويتم استخدامها بعد انتهاء الطمث ولمدة 
 أسابيع.

إخصاب للبويضات, أو عدم خروج الحيوانات 
 المنوية.

 

 

 

 

36- 

 الدور المناعي لإلنترليوكينات الدور المناعي للكيموكينات

عوامل جذب للخًليا البلعمية الدوارة)المتحركة 
تواجد بأعداد كبيرة نحو موقع مع الدم(

الميكروبات أو األجسام الغريبة لكي تحد من 
 تكاثر وانتشار الميكروب المسبب للمرض.

 أداة إتصال أو ربط بين : -

  خًليا الجهاز المناعي المختلفة
 وبعضها.

  الجهاز المناعي وخًليا الجسم
 األخرى.

تساعد الجهاز المناعي في أداء وظيفته  -
 الدفاعية.

 

37- 

الستجابة المناعية للحد المطلوب وال يتم تثبيط أو كبح عمل الخًليا التائية )أ(ال يتم تنظيم درجة ا

 والبائية بعد القضاء على الكائن الممرض.

الخًليا المثبطة  –)ب(ال يتم تنشيط األنواع األخرى من الخًليا التائية ]الخًليا القاتلة أو السامة 

وال تحفز الخًليا البائية إلنتاج األجسام وتحفزها للقيام باستجاباتها المختلفة,  أو الكابحة[

 .المضادة

38- 

 DNA)أ(جزيء واحد من 

 135=  2مقسومة على  270             45)ب( 

39-  

البكتيري إلى قطع عديمة القيمة, فتدمر بكتيريا  DNAإنزيمات القصر على تحليل  )أ( تعمل

 إيشريشيا كوالي نفسها.

من االنحًلل  mRNAقاعدة ادينوزين[ فًل يتم حماية جزيء  200)ب( ]ذيل مكون من 

 بواسطة اإلنزيمات الموجودة في السيتوبًلزم.



 كشرائط مزدوجة: DNAيرجع الثبات الوراثي في الكائنات الحية إلى وجود جزيئات  -40

على وجود نسختين من المعلومات الوراثية, واحدة على كل  DNAيعتمد إصًلح عيوب  -1

 20من شريطي اللولب المزدوج ويتم اإلصًلح بواسطة إنزيمات الربط وهي مجموعة من 

وإصًلحها, حيث تستبدلها  DNAإنزيم, تعمل في تناغم للتعرف على المنطقة التالفة في جزيء 

 ط المقابل في الجزيء التالف.بنيوكلوتيدات تتزاوج مع تلك الموجودة على الشري

طالما ظل أحد هذين الشرطين بدون تلف تستطيع إنزيمات الربط أن تستخدمه كقالب  -2

 إلصًلح التلف الموجود على الشريط المقابل.

طين في نفس الموقع وفي بناء على ذلك فإن كل تلف يمكن إصًلحه, إال إذا حدث في الشر -3

 ذات الوقت. 

درة الجسم من خًلل الجهاز المناعي على مقاومة مسببات المرض, سواء المناعة هي: مق -41

كان ذلك من خًلل منع دخول مسببات المرض إلى جسم الكائن الحي أو عن طريق مهاجمة 

 مسببات المرض أو األجسام الغريبة والقضاء عليها عند دخولها جسم الكائن الحي.

إللتهاب حيث تعمل هذه المواد المولدة لإللتهاب لألن مادة الهيستامين من المواد المولدة  -42

 على:

 تمدد الوعية الدموية إلى أقصى مدى.  -1

زيادة نفاذية األوعية الدموية الصغيرة والشعيرات الدموية للسوائل من الدورة الدموية, وذلك  -2

المذيبة والقاتلة يؤدي إلى تورم النسجة في مكان اإللتهاب, كما يسمح لنفاذ المواد الكيميائية 

 للبكتيريا بالتوجه إلى موقع اإلصابة وزيادة نفاذية جدران األوعية الدموية يتيح ل :

الخًليا البلعمية الكبيرة محاربة وقتل  –الخًليا وحيدة النواة  –خًليا الدم البيضاء المتعادلة 

 األجسام الغريبة والميكروبات.

 :استخدامات المحتوى الجيني في اإلنسان -43

 ( معرفة الجينات المسببة لألمراض الوراثية الشائعة والنادرة.1)

 (معرفة الجينات المسببة لعجز األعضاء عن آداء وظائف الجسم.2)

(االستفادة من الجينوم البشري في المستقبل في مجال صناعة العقاقير, والوصول إلى عقاقير 3)

 بًل آثار جانبية.

خًلل مقارنة الجينوم البشري بغيره من جينات الكائنات  (دراسة تطور الكائنات الحية من4)

 الحية األخرى.

والعمل  ,من خًلل التعرف على الجينات المرضية في الجنين قبل والدته ,(تحسين النسل5)

 على تعديلها.



 تخليق البروتين: الدور الذي يقوم به المحفز أثناء -44

يسمى المحفز, ونتيجة  DNAبتتابع للنيوكلوتيدات على  RNA Polymeraseيرتبط إنزيم 

عن بعضهما, حيث يعمل أحدهما كقالب لبناء شريط متكامل من  DNAلذلك ينفصل شريطا 

RNA  حيث يتحرك اإلنزيم على إمتدادDNA بحيث يعمل على ربط الريبونيوكلوتيدات  

  5       3نزيم في اإلتجاه اآلخر, ويعمل اإلالنامي واحداا تلو  RNAالمتكاملة إلى شريطي 

   3          5في اتجاه  RNAمجمعاا  DNAعلى قالب 

األنتيجينات ألول مرة, فإنها تقوم باالنقسام  Bعندما تصادف الخًليا الليمفاوية البائية  -45

المتكرر لتكوين مجموعات, كل مجموعة منها تتخصص إلنتاج نوع واحد من األجسام المضادة 

نوع واحد من األنتيجينات, وبذلك تهاجم الخًليا البائية األنتيجين)مولد الضد أو تتخصص لتضاد 

الحقيقة والجزيئات األخرى الغريبة عن الجسم, وذلك عن المستضد(على سطح الكائنات الحية 

 طريق إنتاج األجسام المضادة التي تدور مع مجرى الدم والليمف.

 

للمزيد من نماذج االمتحانات والبوكليت لجميع المواد: 
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