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السؤال األول / اختر االجابة الصحيحة فيما يلي: 

 3الصفحة 
 

 ؟ جديئيغ مغ الدكخ في حمقة كالفغ السدتخجمة إلنتاج ATPعجد جديئات كع  (21
  36د.                         30. ج                       12ب.                            6أ. 

 ؟ في حمقة كالفغ CO2مغ  جديئا   32عجد جديئات الجمػكػز الشاتجة مغ استيبلك كع  (22
  4د.                  24ج.             20ب.                          10أ. 

 ؟لبلحمقي في عسمية البشاء الزػئيمدتقبل االلكتخونات األخيخ في مدار االلكتخونات ا ما ىػ (23
 NADP+د.                     ATPج.                    ساء                       ب. األكدجيغ أ. ال
 ؟ CO2مغ مخاحل التشفذ الخمػي التي يتع فييا إنتاج جديئات أي  (24
 تحػؿ البيخكفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع أ كحمقة كخبذب.    التحمل الجاليكػلي كحمقة كخبذأ. 

 كسمدمة نقل االلكتخكف  د. التحمل الجاليكػلي          مة نقل االلكتخكف ج. حمقة كخبذ كسمد
 ؟مغ متصمبات عسمية الشدخ  ال يعتبخ  يأتيأي مسا  (25
 د. نيػكميػتيجات              ج. الخايبػسـػ           RNAب. إنديع بمسخة         القالب DNAأ. 

 ؟ السعمػمات الخاصة برشع البخوتيغالدبلسل اآلتية تسثل  أي مغ  (26
 tRNAد.                      rRNAج.          DNAب.           mRNA. أ

 ؟ واحج كػدون بسا يمي يذفخ م أى (27
 د. مثيػنيغ كسيخيغ            ج. مثيػنيغ كتخبتػفاف   ثػنيغ ب. بخكليغ كمي     أ. تخبتػفاف كسيخيغ

 ؟ عسمية التخجسةبط ببتيجية أثشاءالحسس الشػوي الحي يعسل عمى ربط الحسػض األميشية الستجاورة بخواما (28
 rRNAد.                  DNAج.               tRNAب.            mRNAأ. 

 ؟ واحج كػدون بالحسس األميشي الحي يذفخ ما   (29
 د. مثيػنيغ                   ج. فيشيل أالنيغ       اليغ ب. ف          أ. سيخيغ 

  ?  AUG  UUU    CCG UAAالسقابمة mRNAعجد أنػاع الحسػض األميشية التي تذفخىا سمدمة ما  (32
  4 د.                          2ج.                 3ب.            1أ. 

 ؟الحسػض األميشية واحجا تمػ اآلخخالسخحمة التي يتع فييا إضافة ما  (31
 ب. االستصالة في عسمية الشدخ     أ. البجء في عسمية التخجسة
 االستصالة في عسمية التخجسة. د     ج. البجء في عسمية الشدخ 

 ؟ mRNAعجد الشيػكميػتيجات الستػقع وجػدىا عمى سمدمة  ، ما حسس أميشي 52غ بخوتيغ مكػن مغ لتكػي  (32
 243د.             240ج.      42ب.               40أ. 
 

 1الصفحة 
 

 2222مبحث األحياءفي   األولى ةالػحج                          

 ؟ زػئية الى شاقة كيسيائيةتتحػل الصاقة الفي أي مسا يأتي  (1
                  ATPامتراص الزػء كتكػيغ  -ب                             نقل اإللكتخكف    -أ          

 ATPنقل االلكتخكف كتكػيغ –د                    2Oامتراص الزػء كانتاجج_         
 ؟تفاعل الشطام الزػئي الثاني  ض اإللكتخونات لجديئي الكمػروفيل في مخكدعػ يأي مسا يأتي  (2
 S2H -د                        O2H –ج                 2CO -ب                  NADPH-أ   
 ؟ إلى غميدخيغ ثشائي الفػسفاتالسدتيمكة عشج تحػيل غميدخيغ أحادي الفػسفات  ATPعجد جديئات كع  (3

 12 –د                             6 –ج                     15 –ب                       9 -أ    
 ؟ي تفاعبلت البشاء الزػئي فيسا يخز السدار االلكتخوني البلحمقي ف صحيحةغيخ العبارات اآلتية  أي مغ  (4

 يبجأ السدار بإشالؽ االلكتخكنات السشذصة مغ مخكد تفاعل الشطاـ الزػئي الثاني.أ.    
 .NADPHك  ATPيشتج عغ ىحا السدار جديئات -ب    
 يشتج عغ ىحا السدار جديئات األكدجيغ نتيجة تحمل الساء. -ج    
 تعػد االلكتخكنات السشذصة إلى مخكد تفاعل الشطاـ الزػئي األكؿ. -د     

 ؟ في حمقة كالفغ RUBPجديئات مغ مخكب  6البلزمة إلعادة ترشيع  NADPHعجد جديئات كع  (5
 12د.             6ج.                     21ب.             21أ.     

 ؟ كػز في مخحمة التحمل الجبليكػليجديئات جمػ 3 ستيبلكا السباشخة الشاتجة عغ غيخATPعجد جديئات كع  (6
  21د.                 6ج.         12ب.     21أ. 
 الخسيخة ؟جديئات سكخ في  6عغ تحمل الشاتجة  ATPتبمغ كسية  كع (7
  111د.                 102ج.       21ب.     21أ. 
 مسا يمى ؟نحتاج  . كع ثشائي الفػسفات في حمقة كالفغ ػلػزبيجديئات ر  3إلعادة ترشيع   (8
 NADPH 6د.            NADPH 12ج.       NADPH 21ب.    ATP 21أ. 
 ؟جد جديئات الجمػكػز الستحممة ع . كععسمية التشفذ الخمػي  عغجدئ ماء  12نتج  (9
 2د.              3ج.           1ب.              2أ. 

الشاتجة بذكل  ATPمجسػع جديئات  ما .خبلل عسمية التشفذ الخمػي  O2مغ  جديئا   18تع استخجام   (12
 ؟ مباشخ

  61د.     26ج.            21ب.     1أ. 

 2الصفحة 
 

في الشاتجة  NADPHعجد جديئات . كع  في البشاء الزػئي O2جديئا مغ  12إذا كان اليجف إنتاج  (11
 ؟ السدار البلحمقي لبللكتخونات

 66د.             21ج.             36ب.            12أ. 
جة في إلنتاج الجمػكػز، ثع استخجم جسيع جديئات الجمػكػز الشات CO2جديئا مغ  18استخجم نبات  (21

 ؟الشاتجة مباشخة ATPعجد جديئات  كعالتشفذ الخمػي اليػائي، 
 32د.                21ج.        21ب.              31أ. 

 ؟السدتيمكة  ATPعجد جديئات كع  .في حمقة كالفغ CO2جدئ مغ  24تع تثبيت   (13
 12د.        21ج.             36ب.     42أ. 

السدتخجمة في نفذ  G3Pعجد جديئات  كعفغ. ملسخحمة الثالثة لحمقة كافي  ATPجدئ  36تع استخجام   (14
 ؟ السخحمة

 21د.                21ج.                   60ب.     36أ.     
 ؟ الشاتجة ATPعجد جديئات  كعأسيتالجىيج، جديئات  6تج خسيخة نخبلل عسمية تشفذ خمػي لخمية   (15
 6د.                  21ج.           3ب.     21أ.    
الشاتجة بذكل  ATPمجسػع جديئات ما  .خبلل عسمية التشفذ الخمػي  O2مغ  جديئا   12تع استخجام   (16

 ؟مباشخ
 61د.          32ج.          1ب.     2أ.    
 ATPما عجد جديئات . في حمقة كالفغ CO2في إعادة تكػيغ مدتقبل  G3Pمغ  جديئا   25تع استخجام   (17

 ؟ الػاجب استخجاميا ليحه السخحمة
  21د.          24ج.            6ب.            3أ. 

 ؟ عسمية التشفذ اليػائي في CO2يتع إنتاج أول جدئ في أي مخحمة  (18
 .ب. تحمل البيخكفيت إلى أستيل مخافق اإلنديع أ        .أ. التحمل الجاليكػلي 

 .د. سمدمة نقل االلكتخكف    .ج. حمقة كخبذ
 ؟الزػئية في عسمية البشاء الزػئيمغ نػاتج التفاعبلت  أي مسا يأتى (19
 NADHد. جمػكػز ك           NADHك  ATPج.      NADPHك  ATPب.  ك جمػكػز      ATPأ. 

 مغ : +Hتقػم بزخ  +Hتػجج بخوتيشات في سمدمة نقل االلكتخون تعسل كسزخات لمبخوتػنات  (22
 ب. الديتػسػؿ إلى حذػة السايتػكشجريا         لغذائي إلى حذػة السايتػكشجرياأ. الحيد بيغ ا

 د. حذػة السايتػكشجريا إلى الديتػسػؿ        ػكشجريا إلى الحيد بيغ الغذائيج. داخل حذػة السايت

 3الصفحة 
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 كسمدمة نقل االلكتخكف  د. التحمل الجاليكػلي          مة نقل االلكتخكف ج. حمقة كخبذ كسمد
 ؟مغ متصمبات عسمية الشدخ  ال يعتبخ  يأتيأي مسا  (25
 د. نيػكميػتيجات              ج. الخايبػسـػ           RNAب. إنديع بمسخة         القالب DNAأ. 

 ؟ السعمػمات الخاصة برشع البخوتيغالدبلسل اآلتية تسثل  أي مغ  (26
 tRNAد.                      rRNAج.          DNAب.           mRNA. أ

 ؟ واحج كػدون بسا يمي يذفخ م أى (27
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 rRNAد.                  DNAج.               tRNAب.            mRNAأ. 
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 االستصالة في عسمية التخجسة. د     ج. البجء في عسمية الشدخ 
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 4الصفحة 
 

 ؟ السزاد السشاسب لو الكػدون  ، فسا DNAجدء مغ الذيفخة الػراثية في  TGCإذا كان التدمدل اآلتي   (33
 ACGد.             AGCج.      UCGب.              UGCأ. 

 ؟مغ خرائز الكػدون  ليدتالخرائز اآلتية  أي مغ (34
 .ج. يختبط مع الكػدكف السزاد         . نيػكميػتيجات 3أ. يتكػف مغ 

 .يذفخ أكثخ مغ حسس أميشيد. يسكغ أف .     ج. يسكغ أف يذفخ الحسس األميشي الحي يذفخه كػدكف آخخ
  AUG  UUU AUG AAA UAG ؟mRNA أنػاع الحسػض األميشية التي تذفخىا سمدمة عجدما (35
 4د.           2ج.          3ب.                        1أ. 

 ؟الشدخ  أي مسا يأتي يشتج عغ عسمية (36
 كبخكتيغ mRNAد.   mRNA, tRNA, rRNA. ج  tRNA ,mRNAب.     فقط mRNAأ. 
القػاعج  عجد، كع (252)ىػ Aعجد القػاعج الشيتخوجيشية مغ نػع ،نيػكميػتيجة 822مكػنة مغ  DNAفي قصعة  (32

 ؟ G مغ نػع
 400د.            140ج.          240ب.                   40أ. 

 ؟( في حمقة كالفغ RUBPػلػز ثشائي الفػسفات )بيجديئات مغ مخكب ر  9عادة ترشيع إلأي مسا يأتي نحتاج  (38
 NADPH 12د.               ATP 12ج.               NADPH 21ب.         ATP 21أ. 

 ؟لكػدون السزاد لكػدون السثيػنيغ ا ما (39
 UAAد.     UACج.                UUAب.            AUGأ. 
 ؟إلى أستيل مخافق اإلنديع أ خبلل عسمية التشفذ  أي مغ السػاد اآلتية ضخوري لحجوث عسمية تحػل البيخوفبت (42
 2COد.     NADHج.              2Oب.          ADPأ. 
 ؟كع عجد الكػدونات التي يسكغ أن تذفخ الحسس األميشي تخبتػفان   (41
 1د.             2ج.                    3ب.                  2أ. 
 ؟لمتخجسة خبلل عسمية بشاء البخوتيغ  ا  قالب أي مغ الحسػض الشػوية اآلتية يذكل (42
  rRNAد.         mRNAج.            tRNAب.            DNA. أ

 ؟مرجر الديادة في كتمة الشبات في عسمية البشاء الزػئي  ما (43
   COد.          2COج.      O2Hب.                    2Oأ. 
نػع مغ الحسػض  22بحيث يتكػن البخوتيغ الشاتج مغ  حسس أميشي 22مكػنة مغ  مدمة عجيج ببتيجلعسل س (44

 ؟ الشاضجة mRNAأقل عجد مغ الكػدونات عمى سمدمة ، ما  األميشية
 26د.           10ج.                   12ب.            62أ. 

 5الصفحة 
 

 ؟أحادي الفػسفات الشاتجةعجد جديئات حسس جميدخيغ ، ما  في حمقة كالفغ CO2 ئ جد  15عشج تثبيت  (45
 30rRNA. د           12ج.                   21ب.            6أ. 

 ؟في التفاعبلت  الزػئية  ال يشتجأي مسا يمى  (46
 ATP.د                    NADH  .ج                   NADPH .ب                      O2.أ

 ؟إلنتاج جدئ جمػكػز   في حمقة كالڤغ أي مسا يمى نحتاج (47
 NADPH 2 .د              NADPH 12 .ج             NADPH 6  .ب           NADPH   3.أ

 ؟الشاتجة G3P عجد جديئات ما ،  H2Oجدئ  18 جفي عسمية بشاء ضػئي نت (48
 21.د                              6.ج                         6 .ب                        3أ.

 ؟ السدتيمكة في حمقة كخبذO2 عجد جديئات كع  (49
 6 .د                           2 .ج                       1 .ب                        0 .أ

 ؟مبغ العشج تحػل البخوفيت الي حسس ماذا يشتج  (52
 NADPH 2.د                  NAD 2+ .ج               NADH 2  .ب                ATP 2 .أ

الي جمدخيغ ثشائي ات ي تحػيل حسس جمدخيغ احادي الفػسفالسدتخجمة ف  ATPاذا كان عجد جديئات  (51
 ؟ عجد جديئات الجمػكػز الشاتجة مغ حمقة كالڤغ ما ، 48الفػسفات 

 2 .د                          1 .ج                         21 .ب                         21.أ
 ؟جديئات جمػكػز 4البلزم تثبيتيا النتاج   CO2عجد جديئات كع  (52

 6 .د                        21 .ج                          21.ب                        12 .أ
 يشتج عغ حمقة كخبذ: CO2 كع جديئا  مغ (53

 1  .د                          2 .ج                          6  .ب                          8 .أ
الشاتجة في السدار  NADPHعجد جديئات  ، مافي البشاء الزػئي  O2 ديئا  مغج 12اذا كان اليجف انتاج    (54

 ؟البلحمقي لبللكتخونات 
 21.د                          36 .ج                          12 .ب                        66 .أ

 ؟حمقة كخبذ  عغما مقجار الصاقة الشاتجة  (55
 32ATP .د                ATP 14 .ج                ATP 24  .ب                 ATP 38 .أ

 ATPعجد جديئات ، ماجديئات مغ حسس المبغ  6جديئات جمػكػز مخحمة تحمل جبليكػلي لتعصي  3اذا دخمت  (56
 ؟ )السباشخة وغيخ السباشخة(

 12.د                          21 .ج                        1    .ب                      6 .أ  

 6الصفحة 
 

خمػي التشفذ عسمية الخبلل  O2مغ  يئا  جد  12 استخجام  عشج الشاتجة بذكل مباشخ ATPمجسػع جديئات ما  (57
 ؟
 61 .د                          32  .ج                      1 .ب                         2 .أ

 مسا يأتي؟ بارة الرحيحةالع ، فساG3Pجديئات  4اذا كان الشاتج الشيائي لحمقة كالڤغ ىػ  (58
 جدئ جمػكػز 2نتج أ -د       2CO 6 تتع تثبي -ج     ATP 27 نتج أ .ب   NADPH 6 استيمظأ.

 ؟ بإنتاج الصاقةقياميا  جعشيثانػل اإليشتج  أي مسا يأتى (59
 بكتيخيا السخالالت .د          العزالت          .ج كتيخيا المبغ                ب .ب            الخسيخة .أ

 ؟ -eتعسل عمي تخفيس شاقة  -eبخوتيشية في سمدمة نقل الشػاقل ما ىي ال (62
                   أ مخافق انديع .د        NADP+نديع مختدؿ أ  .ج       ATPنديع بشاء أ .ب           الديتػكخكمات .أ

 ؟ستيت في حمقة كخبذ أوكدالػ أعجد ذرات الكخبػن في مخكب كع  (61
 6 .د                             2 .ج                       3 .ب                     2 .أ  

 ؟ عجد ذرات الكخبػن في مخكب الدتخيتكع  (62
 1.د                              3 .ج                       4 .ب                     6 .أ  

 أ ؟ستيل مخافق االنديع أمخكب في عجد ذرات الكخبػن كع  (63
  6. د                              4 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ مخكب البيخوفيتفي عجد ذرات الكخبػن كع  (64
  6. د                               2 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ اإللكتخون أثشاء التشفذ الخمػي  مدتقبل اإللكتخونات األخيخ في سمدمة نقلما ىػ  (65
  2O .د                        2FADH .ج                     NADH.ب                      O2H.أ

  ؟خة الشاتجة عغ حمقة كخبذ لجديء جمػكػز السباش ATPعجد جديئات كع  (66
                   8.د                                6.ج                          2.ب                        1 أ. 

 ؟ tRNA مغ جدئ الحمقة الثانية في  السزاد ية تتسع نيػكميػتيجاتو الكػدون تاآلأي مغ  (67
 DNA .د                  tRNA .ج                  rRNA .ب                   mRNA .أ

          ؟ ية ال يػقف عسمية التخجسةتالكػدونات اآل أي مغ (68
  UUA .د                     UGA.ج                     UAG .  ب                      UAA.أ

                      ؟الػحجة الػضيفية في الخايبػسػم ما  (69
 البخكتيغ .د                     tRNA .ج                rRNA .ب                    mRNA.أ

 6الصفحة 
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 ؟
 61 .د                          32  .ج                      1 .ب                         2 .أ

 مسا يأتي؟ بارة الرحيحةالع ، فساG3Pجديئات  4اذا كان الشاتج الشيائي لحمقة كالڤغ ىػ  (58
 جدئ جمػكػز 2نتج أ -د       2CO 6 تتع تثبي -ج     ATP 27 نتج أ .ب   NADPH 6 استيمظأ.

 ؟ بإنتاج الصاقةقياميا  جعشيثانػل اإليشتج  أي مسا يأتى (59
 بكتيخيا السخالالت .د          العزالت          .ج كتيخيا المبغ                ب .ب            الخسيخة .أ

 ؟ -eتعسل عمي تخفيس شاقة  -eبخوتيشية في سمدمة نقل الشػاقل ما ىي ال (62
                   أ مخافق انديع .د        NADP+نديع مختدؿ أ  .ج       ATPنديع بشاء أ .ب           الديتػكخكمات .أ

 ؟ستيت في حمقة كخبذ أوكدالػ أعجد ذرات الكخبػن في مخكب كع  (61
 6 .د                             2 .ج                       3 .ب                     2 .أ  

 ؟ عجد ذرات الكخبػن في مخكب الدتخيتكع  (62
 1.د                              3 .ج                       4 .ب                     6 .أ  

 أ ؟ستيل مخافق االنديع أمخكب في عجد ذرات الكخبػن كع  (63
  6. د                              4 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ مخكب البيخوفيتفي عجد ذرات الكخبػن كع  (64
  6. د                               2 .ج                       3 .ب                       2 .أ

 ؟ اإللكتخون أثشاء التشفذ الخمػي  مدتقبل اإللكتخونات األخيخ في سمدمة نقلما ىػ  (65
  2O .د                        2FADH .ج                     NADH.ب                      O2H.أ

  ؟خة الشاتجة عغ حمقة كخبذ لجديء جمػكػز السباش ATPعجد جديئات كع  (66
                   8.د                                6.ج                          2.ب                        1 أ. 

 ؟ tRNA مغ جدئ الحمقة الثانية في  السزاد ية تتسع نيػكميػتيجاتو الكػدون تاآلأي مغ  (67
 DNA .د                  tRNA .ج                  rRNA .ب                   mRNA .أ

          ؟ ية ال يػقف عسمية التخجسةتالكػدونات اآل أي مغ (68
  UUA .د                     UGA.ج                     UAG .  ب                      UAA.أ

                      ؟الػحجة الػضيفية في الخايبػسػم ما  (69
 البخكتيغ .د                     tRNA .ج                rRNA .ب                    mRNA.أ

 8الصفحة 
 

 ؟ mRNAالسدتخجمة في  عجد الشيػكميػتيجاتحسزا  أميشيا ، كع  11ببتيج يتكػن مغ أنتجت خمية عجيج  (81
 36د.        33ج.                 21ب.     22أ. 

 الشاتجة ؟ +NAD(. فكع عجد جديئات 4التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ ) CO2عجد جديئات  (82
 2 د.         6ج.           1ب.              1أ. 

 الشاتجة؟ ATPمغ خمية خسيخة فكع عجد جديئات  ( جديئات أستيل ألجىايج6اذا نتج ) (83
 6. د        21ج.          3ب.     21أ. 

 الصاقة الشاتجة مغ التخسخ المبشي في حال غياب األكدجيغ؟ال تدتخجم أي العسميات اآلتية  (84
 السعجشات د.صشاعة      لمبغ        ج. صشاعة ا     ب. صشاعة السخمالتأ. مجيػد العزالت الكبيخ    

 أّي مغ اآلتية يعتبخ السدتقبل األخيخ لبللكتخونات في التخسخ الكحػلي: (85
 د.األستالجىيج     ج. البيخكفيت        ب. ايثانػؿ            CO2أ. 

في مخحمة االختدال مغ عسمية البشاء  CO2( جديئات 12التي تدتيمظ خبلل تثبيت ) ATPما عجد جديئات  (86
 الزػئي؟

 10د.                         30ج.          20ب.    60أ. 
 جدئ مغ حسس جمدخيغ ثشائي الفػسفات في حمقة كمفغ؟ 12إلى ماذا نحتاج حتى يتع اختدال  (87

 NADPH 21ب.                           ATP  ،21 NADPH 21 .أ 
 NADH 21د.                ATP  ،21  NADPH 21 . ج

 حتى يختدل؟ NADPHما السخكب الحي يدتخجم  (88

 ب. جمدخيغ أحادي الفػسفات أ. جمدخ ألجىايج أحادي الفػسفات 
 د. الجمػكػز   ج. جمدخيغ ثشائي الفػسفات

 جديئات مغ ممح الميسػن ) الدتخيت ( في حمقة كخبذ؟      3الشاتجة عغ تحمل  NADHما عجد جديئات  (89
 21د.               6. ج              6ب.              3أ.  

 الشاتجة ؟ أستالجىيج(. فكع عجد جديئات 8التي سببت انتفاخ عجيشة خبد ىػ ) CO2عجد جديئات  (92
 1د.                    2ج.            1ب.           26أ. 

 ؟ Gفسا ندبة القاعجة غػانيغ  % .22أحج أنػاع الحيػانات  DNAفي  Aندبة القاعجة أديشيغ  (91
 %10د. %                    20ج.   %                   20ب.                     %30أ.

                     

 7الصفحة 
 

 ؟ جد جديئات حسس البيخوفيظ الشاتجةع ، ماػكػز في مخحمة التحمل الجبليكػليجديئات جم 4دخمت  (72
   10 .د                           8 .ج                       6.ب                          4 .أ

 تية يشفر احلمض األميين برولني ؟أي الكودوانت اآل (71
  AUGد.                    UAGج.          UGAب.        CCAأ. 
 
 ؟ mRNAعمى شخيط  حسس أميشي. كع عجد الشيػكميػتيجات 52يتكػن مغ  بروتنيإلنتاج  (72
 243د.             42ج.                40ب.              240أ. 
 مغادرة الشػاة؟ ال تدتصيعأي القػاعج التالية  (73
 Uد.            Tج.          Cب.               Gأ. 
 الشدخ ؟يقرج بيا عسمية أي مغ اآلتية  (74
   mRNA ,tRNA انتاج ب.        فقط mRNAانتاج أ. 
 , بخكتيغ mRNA انتاج د.       rRNA,tRNA   ,mRNA انتاج ج.
 أي مغ الذيفخات اآلتية ليا وضيفة مختمفة في التخجسة؟ (75
 ATCد.                  ACTج.         TAC. ب           ATTأ. 
 ؟ tRNAأّي مغ الكػدونات السزادة التالية ال يسكغ أن يػجج عمى الحمقة الثانية مغ  (76
 AGUد.         AUUج.          UAGب.             CCAأ. 
 ؟ tRNAأي مغ الذيفخات اآلتية ليذ ليا شيفخة متسسة في  (77
 ATTد.          TTAج.          GCGب.            TACأ. 
حسػض أميشية فكع عجد القػاعج الشيتخوجيشية  8اذا كان أحج البخوتيشات الشاتجة عغ عسمية التخجسة يتكػن مغ  (78
 الشاتج الخاص بو؟ mRNAفي 
 30د.           12ج.          12ب.             1أ. 
حسس أميشي بحيث يتكػن البخوتيغ الشاتج مغ  42كع عجد الكػدونات البلزمة لتذفيخ عجيج ببتيج مكػن مغ   (79
 نػع مغ الحسػض األميشية؟ 18
 22د.         26ج.         20ب.           21أ. 
أنػاع مغ الحسػض األميشية فكع عجد جديئات  8حسس أميشي فييا  24لتخجسة سمدمة عجيج ببتيج مكػنة مغ   (82

tRNA البلزمة لشقل الحسػض األميشية عمى األقل ؟ 
 26د.         1ج.           21ب.    12أ. 



مبحث/ األحياء 

1.)نقطة التشــبع الضوئى( الحد الــذي يثبت عنده معدل عملية البنــاء الضوئي حتى مع زيادة 
شدة الضوء.  

2.) انزيم روبيســكو( بروتين يســاعد على تثبيت CO2 بإتحاده مع RUBP في بداية حلقة 
كلفن. 

   . mRNA 3. )الترجمة( تحويل الكودونات الى سلسلة من الحموض األمينية على شريط
4.)كودون إيقاف( ثالثة نيوكليوتيدات على شريط mRNA ال تشفر أحماض أمينية.

. RNA   انزيمات خاصة تستخدم لنسخ األنواع الثالثة من )RNA 5.) انزيمات بلمرة
6.)التنفــس الخلوى( عملية تفكيك الروابــط الكيميائية في المركبــات العضوية النطالق الطاقة 

المخزنة بها.
7.)الكــودون( 3قواعد نيتروجينية متتابعة على جــزئ mRNA يمكن أن تترجم إلى حمض 

أميني معين.
8.)معالجة mRNA( تحويل mRNA األولى إلى mRNA ناضج.

9.)طفرة جينية( إضافة أو حذف بعض النيوكليوتيدات من شــريط DNA تؤثر على عمليتي 
النسخ والترجمة وبالتالي تغير البروتين الناتج.

10. )المســار اإللكترونى الالحلقى( خط  ســير إلكتروني يشــارك فيه النظام الضوئي 
األول والثاني

Thursday 26 May 2022 الخميس 25 شوال 1443هـ 26 مايو/ أّيـار 08

السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

السؤال الثالث/ اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي: 

السؤال الثاني/ علل لما يأتي :-

الوحــدة الثــانــيــة   
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 9الصفحة 
 

 2222 ةنيــــــــــــجة الثاــــــــالػح
 ؟لخمية ذكخ شائخما ىػ التخكيب الكخمػسػمي الجشدي  (1
 ZW -د        ZZ -ج         W -ب   Z -أ
 ندبة االرتباط بيشيسا؟  % فسا ىي 12إذا كانت ندبة تكخار العبػر بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات  (2

 % 112د_                     % 88_ ج                 17% -ب                12%-أ  
 ؟ AaBBCCDdماعجد أنػاع الجاميتات الشاتجة عغ الصخاز الجيشي  (3

  6د_                          1ج_                      4_ب                      2 - أ
 ؟ ABمغ أبػيغ كمييسا فريمة دمو  Aاحتسال إنجاب ذكخ فريمة دمو  (4

    _  3/8د                      _ 1/8  ج                  _  1/4ب               26/2 - أ
 أي مغ االختبلالت التالية تشذأ عغ شفخة جيشية ؟_ (5

 د_ حالة كميشفمتخ      ج_ حالة تيخنخ                  ب_ حالة داكف                   فيشيل كيتػنيػريا - أ
 ؟ b+ bأبػيغ تخكيبيسا الجيشي  الشدل الشاتج عغ ما احتسال إنجاب فتاة صمعاء مغ (6

 2/3 -د               1/2 -ج                 1/2 -ب          1/3 -أ  
 ما ىػ البخوتيغ الحي يؤدي نقرو لئلصابة بسخض عدخ الشسػ العزمي التجريحي ؟ (7

 د_ أيدكفيغ                  ديدتخكفيغ ج_      ب_ سيتػكايشيغ                           ريغػ فبيخ  - أ
 عشج حجوث عبػر بيغ كخومػسػميغ غيخ متساثميغ ؟ ما نػع الصفخة الشاتجة (8

 د_ مزاعفة       ج_ فقج                                    انتقاؿ انقالب                ب_ -أ   
 ( ؟AaBb_Aabbمغ أبػيغ شخازىسا الجيشي ) Aabbما احتسال ضيػر فخد شخازه الجيشي  (9

 2/2 -د        3/1 -ج          2/1 -ب       2/1 -أ 
 تداوج رجل نطخه شبيعي مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػان ؟ اذا ما ىػ احتسال اإلصابة عشج الحكػر (12
 %200 -د        %24 -ج                 %40-ب      %14 -أ   
 ؟aabbما ىػ الصخاز الجيشي لآلباء اذا كان الصخاز الجيشي لشرف األبشاء  (11
 AaBb x AaBbد.          AaBb x aaBbج.         Aabb x AaBbب.       aabb x Aabbأ.    
 ؟ ه جمج خميةعجد الكخومػسػمات الجدسية في  ما(. 22ىػ) يىالكخومػسػمات في بػيزة حيػان ثج عجد  (12

 11د.                       36ج.                         31.ب                    20أ.     
مراب بسخض ندف الجم مغ عائمتيغ شخازىسا الجيشي   غيخ  ABما احتسال انجاب ذكخ فريمة دمو  (13

IAiXMY    X   IBiXMXm   ؟ 
  3/26د.                          2/26ج.                       1/26ب.                    2/2أ.    

 11الصفحة 
 

أنثى ذبابة خل كبلىسا رمادي المػن شبيعي الجشاح غيخ  عألبشاء عشج تداوج ذكخ ذبابة خل مكع تبمغ ندبة ا (14
 حرػل العبػر ؟ عجم ، وعمى فخضTtVvنقي الرفات 

 %    40%:40 -%                 د13%:22ج.                    3:2ب.               2:3:3:6أ.   
 ؟aabbتخكيبيا فخاد أحتسال انتاج ا فسا( AaBb x aaBbعشج تمكيح نباتيغ شخازىسا الجيشي ) (15

                      26/ 3 د.                      4/26ج.                      8/1 ب                      2/26أ.   
 ما ىي العبلقة بيغ ندبة العبػر والسدافة بيغ الجيشات ؟ (16

 ال تػجج د.               متفاكتة    ج.                 ب. شخديةعكدية                    أ.   

%ويبعج الجيغ C,A =4% وندبة تكخار عسمية العبػر بيغ B,A =98إذا كانت ندبة االرتباط بيغ الجيشيغ  (17
B       عغC   سشتسػرغان فسا ىػ تختيب  الجيشات عمى شػل الكخومػسػم؟ 6 ب 

                          CABد.                    CBAج.              ACBب.                   ABCأ.   
 ( ؟ Oفريمة دمو )   نجب شفبل  أئل اآلتية ال يسكغ أن تكػن ألب  أي مغ الفرا  (18

 Oد.                         ABج.                      Bب.                         Aأ.    
 الء ؟األزىار في نبات الباز وراثة لػن االت الػراثية تسثل حأي مغ ال  (19

 د.الديادة غيخ التامة    ج.الديادة السذتخكة                  الديادة التامةب.      أ.الجيشات القاتمة             

 ما احتسال أن يكػن السػلػد الخابع ذكخا ؟ .أنجبت عائمة ثبلث بشات (22
 2/1د.                      2/1ج.                    2/2ب.                       2/26أ.   
 كع تبمغ ندبة ضيػر جيغ المػن الدىخي في نبات فع الدسكة في الجيل الثاني مغ التمكيح الحاتي ؟ (21

   2:2د.                        2:1ج.                   2:1:2ب.                       3:2أ.   
 AaBbخخ واآل AAbbحجاىسا الصخاز الجيشي أألبػيغ يحسل  AaBbيشي ما احتسال ضيػر فخد شخازه الج  (22

 محسػالن عمى نفذ الكخومػسػم وعمى فخض عجم حجوث العبػر ؟ A,bالعمع أن الجيشيغ   مع 
 د.صفخ                          2/1ج.                     2/2ب.                  2/1أ.    

 اآلتية يػجج في الحيػان السشػي لمصيػر ؟ أي مغ الكخمػسػمات (23
 W د.                            Z.ج                       ZW ب.                  ZZأ.   

مختبصان  A,Bوالجيشان  AaBbفي تداوج معيغ حجث تمكيح اختبارى لفخد تخكيبو الجيشى   (24
 ؟ Aabb%. ما احتسال انجاب فخد تخكيبو الجيشى 75وندبة االرتباط بيشيسا 

  2/31د.    2/26ج.           2/1ب.      2/2أ.   
 ما ىػ التخكيب الكخومػسػمي الجشدي في خمية جدسية في أنثى القخود؟ (25
 YXد.                        Xج.                          XXب.                       Yأ.  

 11الصفحة 
 

 ؟ األبشاء ندبة اإلصابة بيغ. ما مغ امخأة حاممة لسخض عسى األلػانعشج زواج رجل نطخه عادي   (26
 %                    د.صفخ24. ج               %           40ب.                   %14أ.  
 ؟ Wأيغ يسكغ تػاجج الكخومػسػم الجشدي   (27
  لألسجد.الحيػاف السشػي             خ  ائج.الحيػاف السشػي لمص       خائالص ةب.بػيز         األسجأ.بػيزة   
 إذا تدوج رجل مراب بشدف الجم بامخأة حاممة السخض فسا ندبة االصابة بيغ الحكػر ؟  (28

 %                      د. صفخ24ج.                          %40.ب    %                14أ.   
 ؟ الصخز األبػيةفكع  تبمغ ندبة  %84بيغ جيشيغ عمى أحج الكخومػسػمات  اإلرتباطإذا كانت ندبة  (29

 %62د.       %               21ج.                       %12.ب       %                26أ.   
مختبصان ولع  b وA  عمسا  أن الجيشيغ  AaBbDdالشاتجة عغ الصخاز الجيشي  كع عجد أنػاع الجاميتات  (32

 ؟يحجث عبػر
  6د.                             2ج.                         2ب.                       1أ.   

 ما ىػ الكخومػسػم الجشدي الحي يخثو دمحم عغ والجه السراب بسخض ندف الجم ؟  (31
  Xد.                           HXج.                         hXب.                    Yأ.    

مختبصان عمى نفذ الكخومػسػم  A,b( والجيشان  AaBbفخد شخازه الجيشي لرفتيغ مختبصيغ معا ىػ )   (32
 لمغاميتات وندبتيا ؟% ، فسا ىي الصخز الجيشية 12فاذا كانت ندبة تكخار عسمية العبػر بيغ جيشي الرفتيغ 

 AB   ,24%ab   ,4%Ab  ,4 %aB%24أ.    
 aB    ,24%Ab ,4%AB  ,4%ab%24.ب    
 AB,20 %ab  ,20%Ab,20%aB%20ج.    
 Ab,20%  aB ,20%AB,20%ab%20د.    

واالخخ  AaBbRrكع يبمغ عجد أنػاع الصخز الجيشية الشاتجة عغ تداوج فخديغ يحسل أحجىسا الصخاز الجيشي    (33
AABbRr      ؟ 

 26د.                         21ج.                         31ب.                        21أ.    
 عائمة انجاب شفميغ ، فسا احتسال أن يكػنا ولجيغ ؟ تسشت  (34

 2د.                          2/3ج.                     2/1ب.                         2/2أ.   
 انتيتخبديغ؟-1-ما اسع السخض الشاتج عغ نقز بخوتيغ ألفا  (35
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 مخاض اآلتية غيخ مختبصة بالجشذ؟أي مغ األ (36
 العزمى ج. عسى األلػاف               د.عدخ الشسػ             . الحقغ السدتجيخب          أ.ندؼ الجـ        

 أي الكائشات اآلتية يساثل الشطام الكخومػسػمى في األسساك ؟  (37
 الفخاشأ.  الفئخاف                    ب. االرانب                     ج. القخكد                    د.   
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 12الصفحة 
 

  Xد.                           12ج.                         21. ب                   22أ.    
 نثى حالة داون في اإلندان ؟أل  ىمػسػمو الكخ  ما التخكيب (39

 XX+24.د                     XXX+22ج.                 XX+22ب.              XO+22أ     
 ما سبب ضيػر تخاكيب جيشية ججيجة في األبشاء؟ (42

   د. العبػر       أ.االرتباط الجيشي         ب. االرتباط بالجشذ         ج. التأثخ بالجشذ              
أي انديع وال يتع اضافة أي جديء سكخ الى البخوتيغ الدكخي فسا ىػ نػع فريمة الجم  iاذا لع يشتج األليل   (41

 ؟
 Aد.                        ABج.                        Bب.                       Oأ.    

 ( ؟XXY+44ألحج األشخاص ) ىمػسػمو عمى ماذا يجل التخكيب الكخ  (42
 د. أنثى بيا تزاعف جشدي         . ذكخ حالة كميشفمتخج     أنثى حالة تيخنخ   أ.أنثى حالة داكف         ب.   
( فسا ىػ العجد 9ات ىػ )ياذا كان عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي إلحجى الثجي  (43

 الكخومػسػمي في الخمية ؟
  10.د                          26ج.                      21ب.                     22أ.   
( فسا ىػ التخكيب 12اذا كان عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي لبعس أنػاع الصيػر ىػ ) (44

 الكخومػسػمي  لمحيػان السشػي ؟
  ZW+20د.                   ZZ+20ج.                     W+10ب.               Z+10أ.  
( كخومػسػم فكع يكػن عجد الكخومػسػمات الجدسية في 17بػيزة حيػان ما تحتػي عمى )اذا كانت   (45

 خميتو  الجدسية؟
  31د.                          36ج.                         32ب.                    31أ.   
عجد الكخومػسػمات ( كخومػسػم فكع يبمغ 23اذا كان عجد الكخومػسػمات في بػيزة أنثى االندان )  (46

 الجدسية؟ االجدسية  في خبلياى
 22د.                          26ج.                          20ب.                   36أ.   
 خخ أنثى ؟احتسال أن يكػن أحجىسا ذكخ واآل قخرت عائمة انجاب شفميغ فسا ىػ  (47

 د. ال شيء مسا سبق .                         2/1ج.                    2/1ب.                2/2 . أ
 أيغ  تحسل الجيشات الستأثخة بالجشذ؟ (48

                                                    .الكخمػسػمات الجدسيةب                  أ. الكخمػسػمات الجشدية      
 د. ال شيء مسا سبق          ج.الكخمػسػمات الجدسية كالجشدية     

 إلى مغ يػرث األب صفاتو السختبصة بالجشذ ؟  (49
 االناث        كأ د. أبشائو الحكػر          . أبشائو االناثأ.أبشائو الحكػر        ب. أبشائو الحكػر كاالناث       ج   
 عمى الحكػر فقط ؟ F2% في 25وضيػرىا  بشدبة  F1الرفة الستشحية في أفخاد عمى ماذا يجل عجم ضيػر   (52
 د. متأثخة بالجشذ .             . مختبصة بالجشذب. تػزيع مدتقل             ج     أ.انعداؿ الرفات     

 13الصفحة 
 

 (؟aaBBالغاميتات التي يشتجيا فخد شخزه الجيشي ) أنػاع عجد ما  (51
 4-د                           3 -ج                            2-ب                         1-أ   

 كع تبمغ ندبة االفخاد التي تعير عشج تداوج شاب و فتاة مرابيغ بسخض ىشتيغتػن برػرة غيخ نكية؟   (52
 2/1-د                    3/2 -ج                       2/2-ب                         2/1-أ   
عجد الكخومػسػمات كع  .مغ االنقدام السشرف 2السخحمة عشج عجم انفرال زوج الكخوماتيجات الذكيقة فى  (53

 خبليا األفخاد الشاتجة؟  فى 
 2ف_  -ف                       د2 -ج  ف                     3 -ب                  2ف+ 1 - أ
نفرال ألحج أزواج أزواج مغ الكخومػسػمات وحجث عجم ا 7إذا عمست أن خبليا البازالء تحػى   (54

ب المقاح عجد الكخومػسػمات فى حبػ  .كعالكخومػسػمات الستساثمة فى السخحمة األولى مغ االنقدام السشرف 
 الشاتجة ؟

 1أك 2 -د                 1أك 2أك 6 -ج                   1أك 6 -ب                     2 - أ
متشح لمرفتيغ مع أنثى شخازىا الجيشى سائج خميط لمرفتيغ  aabbعشج تمكيح ذكخ ذبابة خل شخازه الجيشى  (55

ندبة االرتباط . ما ( 6( ، ضامخة الجشاح سػداء االمػن)5ضيخت الشتائج التالية: شبيعية الجشاح رمادية المػن)
 ؟ A,Bبيغ الجيشيغ 

 صفخ   -%                       د40 -%                   ج24-%                   ب200-أ  
ي خمية ف(، ما العجد الكخومػسػمي 9عجد الكخومػسػمات الجدسية في الحيػان السشػي الحجى الثجييات ىػ )  (56

 السعجة؟
 10 د.                         26ج.                     21ب.                     22أ.   
 ؟AaRRbBttأي مغ الجاميتات األتية يسكغ أن تشتج عغ الصخاز الجيشي  (57
  aRBtد.                  ARBbج.                     AaRtب.                     Arttأ.   
متشحي لمرفة وقاتل، حجث تمكيح ذاتي لفخد يحسل الرفة الدائجة برػرة غيخ نكية، ما الشدبة  bالجيغ   (58

 التي يسكغ الحرػل عمييا مسا يأتي؟
  % سائج200. متشحي     د 2سائج:  1متشحي    ج.  2سائج :  3متشحي     ب.  2سائج:  2أ.    
، فسا احتسال انجاب XHXhBBمغ فتاة تحسل الصخاز الجيشي  XHYBbاذا تدوج رجل يحسل الصخاز الجيشي  (59

 مغ بيغ الشدل؟ XHXHBBبشت شخازىا الجيشي 
    1/2د.                        2/2ج.                   1/2. ب                    26/3أ.   
محسػالن عمى كخومػسػم واحج وعمى فخض عجم  B,A{، إذا عمست أن الجيشيغ AaBbفخد شخازه الجيشي }  (62

 حجوث العبػر، ما عجد أنػاع الجاميتات التي يسكغ أن يشتجيا ىحا الفخد؟
  1د.                         6ج.                        2ب.                        1أ.     

 14الصفحة 
 

 D,A% وندبة االرتباط بيغ 5ىػ  C,A% وبيغ C,B 3في خخيصة كخومػسػمية، ندبة العبػر بيغ   (61
 %، فسا التختيب الرحيح ليحه الجيشات؟B,A 98% وبيغ 92

   BACDد.                       ABCDج.                ADBCب.                  ACBDأ.     
الذكيقة في السخحمة الثانية مغ االنقدام  كع نػعا  مغ الجاميتات يشتج عغ عجم انفرال زوج الكخوماتيجات  (62

 السشرف عشج االندان؟
 4د.                             2ج.                       3 ب.                        2أ.    
 ؟ AaBbCcما عجد أنػاع الصخز الذكمية الشاتجة عغ التمفيح االختبارى لفخد شخازه الجيشى   (63
 2د.                           1 ج.                       26ب.                         62أ.    
 طيخ فييا كبل األليميغ تأثيخه كامبل   في الفخد اليجيغ ؟ما الحالة الػراثية التي ي    (64
 الستعجدة         د. الديادة التامة   ب. الديادة غيخ التامة         ج. األليالت           الديادة السذتخكةأ.   
 ما رقع الكخومػسػم الحى تذغمو أليبلت فرائل الجم ؟  (65
 6د.                          6ج.                         26ب.                         26أ.   

 ال الثانى/ عمل لسا يأتيالسؤ
 _ تحجث التفاعبلت البلضػئية في الدتخوما.1

 .نديسات الالزمة ليحه التفاعالتلػجػد األ ج.   
 عامل اختدال قػي في حمقة كمفغ. NADPH_ يعتبخ2
 ألنو يزيف الكتخكنات ذات شاقة عالية كأيػنات ىيجركجيغ لرشع الدكخ.ج.   
 _ تخاكع حسس المبغ في خبليا عزبلت الحيػان أحيانا.3
مع عجـ كصػليا األكدجيغ إلنتاج الصاقة  بتخسخ لبشي ألف العزالت تقػـ بجيج كبيخ كبالتالي تزصخ لمكياـ ج.  

 .كيريبيا باإلعياء بكسيات كافية حيث يشتج عشو حسس المبغ
 _ تشتج معطع شاقة التشفذ الخمػي في مخحمة سمدمة نقل اإللكتخون.4
 لكتخكنات السػجػدة في ذرات الييجركجيغ في مخكبي في ىحه السخحمة استغالؿ شاقة اال نو يتعألج.  

FADH2,NADH  نتاج إلATP. 
 الػحجات الػضيفية في الخايبػسػم. rRNA_ تذكل جديئات5
 .تعسل عمى تكػيغ الخكابط الببتجية بيغ الحسػض األميشية لتكػيغ سمدمة عجيج الببتيج  rRNAألف جديئات ج.   
 _ال تػجج ذكػر ىجيشة بالشدبة لسخض عسى األلػان.6
 (y A xكلحلظ فانو إما يكػف سميع )   xyجيغ السخض متشحي ك مختبط بالجشذ كتخكيب الحكخ ج.      

 .  (y A xأك مراب )        
 _ال يمدم إجخاء تمكيح اختباري لمفئخان الرفخاء.7
 . ) غيخ نكية( ف الفئخاف الرفخاء الشكية تسػت ) جيشات قاتمة سائجة ( أما الرفخاء التي تعير فيي ىجيشةألج.   

1/ تحدث التفاعالت الالضوئية في الستروما.
ج  لوجود األنزيمات الالزمة لهذه التفاعالت.

2/ يعتبرNADPH عامل اختزال قوي في حلقة كلفن.
ج ألنه يضيف الكترونات ذات طاقة عالية وأيونات هيدروجين لصنع السكر.

3/ تراكم حمض اللبن في خاليا عضالت الحيوان أحيانا.
ج ألن العضــالت تقــوم بجهد كبير وبالتالي تضطر للقيام بتنفس الهوائي إلنتاج الطاقة مع عدم 

وصولها األكسجين بكميات كافية حيث ينتج عنه حمض اللبن ويصيبها باإلعياء.
4/ تنتج معظم طاقة التنفس الخلوي في مرحلة سلسلة نقل اإللكترون.

ج ألنــه يتــم في هذه المرحلة اســتغالل طاقة األلكترونات الموجودة فــي ذرات الهيدروجين في 

.ATP إلنتاج FADH2 ,NADH  مركبي
5/ تشكل جزيئاتrRNA الوحدات الوظيفية في الرايبوسوم.

ج ألن جزيئــات rRNA  تعمــل علــى تكوين الروابــط الببتدية بين الحمــوض األمينية لتكوين 

سلسلة عديد الببتيد.
6/ ال توجد ذكور هجينة بالنسبة لمرض عمى األلوان.

)x A y ( ولذلك فانه إما يكون سليم  xy ج جين المرض متنحي ومرتبط بالجنس وتركيب الذكر

.  )x A y( أو مصاب        
7/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري للفئران الصفراء.

ج ألن الفئــران الصفــراء النقية تموت ) جينات قاتلة ســائدة ( أ ما الصفــراء التي تعيش فهي 

هجينة ) غير نقية( .
8/ ال يلزم إجراء تلقيح اختباري لألزهار الوردية في نبات شب الليل. 

.)RW( ج ألن األزهار الوردية طرازها المظهري يدل على طرازها الجيني

9/ ينتشر مرض نزف الدم وعمى األلوان بين الذكور أكثر من اإلناث.
ج جيــن المرض متنحي و مرتبط بالجنس وتركيــب الذكر )XY( وحتى يصاب بالمرض يكفيه 

جيــن واحــد لإلصابة ) على x( بينما تركيب األنثى xx  وحتى تصــاب بالمرض البد من اجتماع 
جينين للمرض على كروموسومي  x   لديها. 

10/ تشتمل وراثة فصائل الدم في اإلنسان على ثالثة حاالت وراثية مختلفة.
ج  الحاالت هي

)i على IA , IB ( أ . سيادة تامة : حيث يسود كل من
  )AB) IA , IB ب . سيادة مشتركة : وذلك بين 

  )i, IA , IB( ت . تعدد أليالت : حيث يتحكم  في توريث الفصائل 3 أليالت هي 
11/ حالة دوان تصيب كل من الذكور واإلناث.

ج ألن ســبب الحالــة خلل في الكروموســومات الجســمية وليس الجنســية وتحديــدا تضاعف 

الكروموسوم الجنسي رقم )21( 
12/ يمكن لشــاب وأخته أن يكون لهما نفس الطراز الجيني ولكنهما مختلفان 

في الطراز الشكلي. 
ج  بســبب تأثير الهرمونات الجنســية حيث أن الجين يكون سائدا في جنس ومتنحيا في الجنس 

األخر مثل صفة الصلع     في اإلنسان )b+b(                 ذكر أصلع
                                                                           أنثى ذات شعر طبيعي

13/ ال يورث الرجل صفاته الرتبطة بالجنس ألبنائه الذكور.
ج الن الرجــل يورث أبنــاءه الذكور الكروموســوم y والجينات المرتبطــة بالجنس تحمل على 

الكروموسوم  X  )أي أنه يورث الجينات المرتبطة بالجنس لبناته فقط (
14_اعتقاد بعض الرجال أن نساءهم مسئوالت عن إنجاب البنات اعتقاد خاطئ.
ج تركيب الرجل 44xy + حيث يعطي نوعين من الجاميتات )22x +) )y +22( بينما األم  

 )x+22( حيث نوعا واحدا xx +44 تركيب األم       
 فــإذا اتحــد جاميت مذكر به )x+22( مع الجاميت المؤنث تنتــج أنثى وإذا اتحد جاميت مذكر به 

(y+22( مع الجاميت   المؤنث ينتج ذكر .
15_نسبة الذكور إلى اإلناث في العالم تقريبًا 1:1 .

ج نفس إجابة السؤال السابق.



1. كم عدد جزيئات NADPH , ATP المستخدمة إلنتاج:
أ/ جزئ جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات؟

. NADPH  6 هو 9 , بينما ATP ج عدد جزيئات       
ب/ خمسة جزيئات جلوكوز؟

 ،ATP 18 تنتج جزئ جلوكوز أي ان جزئ الجلوكوز يستهلك G3P ج كل جزيئين     
 ATP 90    = 18 x أي أن     5 جلوكوز              NADPH 12

2.  كيف يتم تكوين ATP في سلسلة نقل اإللكترون في عملية التنفس الخلوي؟
ج  أ/ يتحلــل مركــب NADH2  الــى NAD+  ، 2e- ،+ 2H  حيث تنتقــل االلكترونات من ناقل 

الخر في سلسلة نقل االلكترون.
ب/ تستغل طاقة االلكترونات في نقل )ضخ( البروتونات +H من حشوة الميتوكندريا الى الحيز بين 

الغشائى حيث تعمل البروتينات الموجودة في السلسلة كمضخات لضخ البرتونات.
ج/ نتيجة للخطوة الســابقة )ب( يزداد تركيز البروتونات +H في الحيز بين الغشــائى عكس حشوة 

الميتوكندريا. 
 د/ بناء على فارق التركيز تنتقل البروتونات من الحيز بين الغشائى الى داخل حشوة الميتوكندريا 

عبر انزيم بناء ATP الذي يوجد في الغشاء الداخلي للميتوكندريا
هـ/ مرور البروتونات عبر انزيم ATP ينشطه لكي يربط ADP على مجموعة فوسفات وبالتالى 

. ATP تكوين
  ADP + Pi                  ATP                                   

2. تم حرق خمس جزئيات جلوكوز في خلية معينة، كم جزئيًا من ATP يتم إنتاجها 
مباشرة وغير مباشرة من حلقة كربس؟

ج /في حلقة كربس الواحدة ينتج جزئ ATP مباشرة و11 جزئ غير مباشرة 

 NADH 9من{
 .  ATP 60    = 12 x )إذاً الجواب 5 جلوكوز )10 كربس

قارن بين التفاعالت الضوئية والالضوئية من حيث، مكان حدوثها، نواتجها؟

التفاعالت الالضوئيةالتفاعالت الضوئيةوجه المقارنة

الستروماغشاء الثايالكويدمكان حدوثها 

جلوكوز }ATP} G3P و NADPH و O2نواتجها

 4. قــارن بين عمليتي النســخ والترجمــة من حيث، مكان حدوثهــا، متطلباتها، 
نواتجها؟

الترجمةالنسخوجه المقارنة

في السيتوسول  في النواةمكان  حدوثها
)على الرايبوسوم(

إنزيم بلمرة RNA ,متطلباتها:
DNA, الرايبوسومنيوكليوتيدات ,mRNA , tRNA

عديد الببتيد }بروتين{شريط mRNA أولي ثم ناضجنواتجها:

5  .جينا اللون األسود واألصفر في نوع من القطط يحمالن على الكروموسوم 
الجنســي X فقط، ولون ذكورها إما أصفر أو أســود، أما لون إناثها أسود أو 
أصفر أو مشمشي )وسط بين اللونين(، وضح على أسس وراثية ناتج التزاوجين 

التاليين:
 أ/ تزاوج قطة صفراء مع قط أسود.

ب/ تزاوج قط أصفر مع قطة مشمشية.       
الحل/  هذه حالة جينات مرتبطة بالجنس وسيادة غير تامة.

R جين األصفر , B نفرض جين األسود          
تابع اإلجابة :

مبحث/ األحياء 

1. إخصــاب بويضــة خاليــة مــن الكروموســوم الجنســي بحيــوان منــوي به 
.X الكروموسوم الجنسي

ج حالة تيرنر .       
2.عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة في الطور االنفصالي في المرحلة الثانية 

من االنقسام المنصف.
ج تنتج جاميتات غير طبيعية بها )ن+ 1( أو )ن- 1(وبالتالى تنتج اختالالت وراثية.  

3. حدوث عبور بين كروموسومين غير متماثلين.
طفرة كروموسومية )طفرة انتقال كروموسومية(. ج  

4.انفصال قطعة من الكروموسوم والتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع 
   جزئي الكروموسوم.

ج طفرة كروموسومية )طفرة انقالب كروموسومية(.  
5.تغير في التركيب الكيميائي للجين. 

ج طفرة جينية .  
.DNA 6. تغير في ترتيب القواعد النيتروجينية على جزئ

ج طفرة جينية  
7. تضاعف الكروموسوم الجسمي رقم 21 في اإلنسان.

ج حالة )متالزمة( داون.  
8. إخصاب بويضة انسان طبيعية بحيوان منوي يخلو من الكروموسومات 

الجنسية.
.)xo + 44( تيرنر )ج حالة ) متالزمة  

 }FADH2 2من +
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السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

السؤال الرابع/ ماذا يحدث في الحاالت اآلتية: 

السؤال الخامس/ أسئلة متنوعة :-

الوحــدة الـثـالـثــة   
أجــهــزة جــسـم اإلنـســان

11. )العبور الوراثى(  عملية تحدث في الطور التمهيدي من االنقسام المنصف وتؤدي لظهور 
تراكيب جديدة على األبناء. 

12. )الصفة المتأثرة بالجنس( صفة وراثية يتمثل فيها الطراز الجيني الواحد بطرازين شكليين                                      
13. )طفرة انقالب( انفصال قطعة من الكروموسوم وإلتفافها 180 درجة ثم اتصالها مع جزئي 

الكروموسوم               
14. )التلقيح اإلختبارى( تهجين يجري لمعرفة الطراز الجيني للصفة السائدة.                                                 
15. )خريطة الجينات( ترتيب يحدد مواقع الجينات على الكروموسوم .                                                     

    XR XB   X      XR Y

XB YR      RP.

G.

F.

P.

G.

F.

أكمل الجيل الناتج
 )الطرز الجينية(

7 _عند تهجين ذكر فراش متنحي نقي بالنسبة لتلون األجنحة ووجود األشواك 
مــع أنثى ســائدة نقية فــي الصفتين،وبعد الحصــول على الجيــل األول وإجراء 
التلقيــح االختباري كانت أعداد النتاج وطرزه كالتالي: 897 طراز أبوي، 903 طراز 

أبوي آخر، 102 طراز جديد، 98 طراز جديد آخر.
     أ/ فسر النتيجة وراثيًا

     ب/ ما تفسيرك لو كانت أعداد الطرز األربعة متساوية؟
        أ-  بمــا أن نتــج بعــد التلقيح االختباري 4 طرز منها طرازان جديدان بنســبة قليلة اذن هذه 

حالة عبور وراثي ) ارتباط غير تام (
A نفرض جين تلون األجنحة     

a جين عدم تلونها        
                                      100 %ملونة بأشواك

                                          الجيل األول
B جين وجود األشواك       

b جين عدم وجودها     
إجراء تلقيح إختباري للجيل األول

 ب – لو كانت نسبة الناتج
1 : 1 : 1 : 1 

 فهذا يعني أنها حالة توزيع
 مستقل ) قانون مندل الثاني ( 

f1 باجراء تلقيح اختباري الفراد

F
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 2222الػحــــجة الثالثــــــة 
 الدؤال األول: ضع دائخة حػل رمد اإلجابة الرحيحة:

 مغ وضائف الجياز الييكمي؟ ال تعج.  ما ىي الػضيفة التي  1
 الخدف  -د الجعامة-ج  الحساية -ب الجفاع-أ

 . كع عجد عطام الجسجسة ؟ 2
 22  -د  33  -ج  25  -ب  11  -أ 
 .   ما ىػ  السكػن الحي ال يعتبخ مغ مكػنات الجياز الييكمي السحػري؟3
 الحػضيالحداـ  –د  القفز الرجري   -ج  العسػد الفقاري  –ب  الجسجسة -أ 
 خخى؟سختبة واحجة فػق األوالسشتطسة الذكل العطام غيخ المجسػعة ىي . ما  4
 القفز الرجري  -د  الزمػع -ج  الفقخات -ب  الحداـ الحػضي -أ 
 . ما ىي القشاة الفقخية التي  تحسل معطع ثقل الجدع و يسخ فييا الحبل الذػكي ؟ 5
 الحداـ الحػضي -د  الرجري  القفز -ج  الجسجسة -ب  العسػد الفقاري  -أ 
 . كع عجد الفقخات الستسفرمة في العسػد الفقاري؟ 6
 25  -د  24 -ج  23  -ب  22   -أ 
 . ما سبب مخونة العسػد الفقاري؟ 7
 فقخات متسفرمة -د  أقخاص ليفية –ج  فقخات ممتحسة –ب  أربصة عجيجة –أ 
 . كع عجد الفقخات العشكية في العسػد الفقاري؟ 8
 5  -د  12    -ج  9 -ب  7   -أ 
 زوج مغ الزمػع +الفقخات الرجرية؟12.  ما اسع التخكيب الحي يتكػن مغ عطسة القز +  9

القفز  -ب العسػد الفقاري  -أ
 الرجري 

 الحداـ الرجري  -د الحداـ الحػضي -ج

 . ما ىي العطسة السدصحة التي تتػسط القفز الرجري ؟ 10
 القز  -د التخقػة -ج الكتفلػح  -ب الزمػع -أ

 . بساذا تترل الزمػع مغ الخمف ؟ 11

 الفقخات الرجرية -د الحداـ الرجري  -ج العسػد الفقاري  -ب القفز الرجري  -أ
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 ىسية القفز الرجري؟أ. ما  12

حساية الشخاع  -ب حساية القمب -أ
 جسيع ما سبق -د حساية الجسجسة -ج الذػكى

 .  ماذا تدسى العطام التي تخبط األشخاف العمػية بالييكل السحػري؟ 13
 القفز الرجري  -د العسػد الفقاري  -ج الحداـ الحػضي -ب الحداـ الرجري  -أ

 . ما ىي الزمػع التي ال تترل بالقز نيائيا  ؟14
 الشئ مسا سبق -د شافية -ج كاذبة -ب حكيكية -أ

 . ما ىي التخاكيب التي ترل األشخاف بالجحع؟ 15
 القفز الرجري  -د لػح الكتف -ج الحداـ الحػضي -ب الحداـ الرجري  -أ

 مامي الخفيع الحي يترل مغ األمام بالقز ومغ الخمف بذػكة عمػية بارزة ؟. ما ىػ العطع األ 16
 الذطية -د  التخقػة -ج  الزمػع -ب  لػح الكتف -أ 

 مغ مكػنات الصخف العمػي ما ىي؟  ال تعج.أحجى السكػنات األتية  17

 الخسغ –د  الكعبخة -ج  الذطية -ب  الدنج -أ 
 

 . كع عجد عطام اليج الػاحجة ؟ 18
 19 -د  12   -ج  15  -ب  20 –أ 

 .  ماذا تدسى التخاكيب التي تخبط األشخاف الدفمية بالييكل السحػري؟ 19
 القفز الرجري  -د العسػد الفقاري  -ج الحداـ الحػضي -ب الرجري الحداـ  -أ

 . ما ىػ التجػيف الحي يػجج عشج كل جانب مغ جػانب الحػض  الستكبال عطع الفخح؟ 20
 الداؽ -د  الداعج -ج  العزج -ب  الحق -أ 

 . بساذا يترل العطع  عجيع  االسع مغ االمام؟ 21

القفز  -ب  الفقخات العجدية –أ 
 الحداـ الحػضي -د  االرتفاؽ العاني -ج  الرجري 

 . بساذا يترل العطع  عجيع  االسع مغ الخمف؟ 22

 الفقخات العجدية -ج  الحداـ الحػضي -ب  االرتفاؽ العاني -أ 
 القفز الرجري  -د 

 
 

 22الصفحة 
 

 . ماذا تذكل السشصقة العجدية + العرعرية + العطسان عجيسا االسع؟   23
 الجحع –د  الحداـ الحػضي -ج  العسػد الفقاري  –ب  الحػض -أ 

 . أي مغ اآلتية ال يعج مغ مكػنات الصخف الدفمي ؟ 24
 الذطية -د  القربة -ج  الكعبخة -ب  الخضفة –أ 

 . كع عجد عطام الكاحل في الصخف الدفمي ؟ 25
 7 -د  9  -ج  3  -ب  5  -أ 

 .أى مغ العطام اآلتية مغ العطام الصػيمة ؟ 26
 القربة -د  الكاحل -ج  السذط -ب الفخح -أ 

 . ما ىػ الشديج الزام الحي يتكػن مغ خبليا حية متخررة تػجج في مادة بيغ خمػية صمبة ؟27
 الجـ -د  العطع -ج  الجىػف   -ب الغزاريف -أ 

 . ماذا تذكل الياف بخوتيغ الكػالجيغ مغ كتمة العطع؟ 28
 الشرف -د  الخبع -ج  الثمثاف -ب الثمث -أ 

 مبلح الكالديػم مغ كتمة العطع؟أ.ماذا تذكل  29
 الشرف -د  الخبع -ج  الثمثاف -ب الثمث -أ 
 . ماذا تذكل الخبليا العطسية مغ كتمة العطع؟   30
 %1  -د  % 61  –ج  % 4 -ب % 60 –أ 

 ساسية لمعطع الكثيف؟. ما ىي الػحجة األ 31
 القشيات -د قشاة فػلكساف -ج قشاة ىافخس -ب جياز ىافخس -أ

 . ما ىػ الشديج الرمب  الحي يقع عمى سصح العطع و يعصيو القػة والحساية ؟ 32
 العطع االسفشجي -د العطع الكثيف -ج جياز ىافخس -ب العطع االصيل -أ

 صفػف ( وتػجج داخل ثغخة وىي مذتخكة السخكد؟ 5-4. ما ىي الخبليا السختبة في صفػف اسصػانية ) 33
 االكعية الجمػية -د الخاليا العطسية -ج قشاة فػلكساف -ب جياز ىافخس -أ

 جيدة ىافخس و االوعية الجمػية؟أالتي تتكػن مغ الرفائح تخمػ مغ  . ماذا تدسى الذبكة  34
 الغزاريف -د العطع االصيل -ج العطع الكثيف -ب االسفشجيالعطع  -أ
 
 



مبحث/ األحياء 

1. تحتوي قناة هافرس على أوعية دموية.
    ج. إلمداد الخاليا العظمية بالغذاء واألكسجين الالزمين إلنتاج الطاقة.

2/ تتواجد الخاليا األكولة في الكبد بصورة دائمة.
   ج. لحمايته من مسببات األمراض باستمرار نظراً ألهميته الكبيرة.

3. يقلل االنترفيرون من انتشار العدوى الفيروسية.
   ج. ألن االنترفيرون يرتبط بأغشية الخاليا السليمة حيث يحفزها إلنتاج بروتين خاص 

ضد الفيروس والذي يمنع تكاثر الفيروس داخلها
4. يعطي اللقاح قبل قبل انتشار المرض بوقت كاف.

  ج/ حتى يســتطيع الجســم تكوين أجسام مضادة وخاليا B ذاكرة تكون 
جاهزة عند انتشار المرض.

5. يهتم األطباء بتوافق األنسجة قدر االمكان عند القيام بزراعة األعضاء.
  ج/ حتى ال يكون الجســم أجســاماً مضادة ضد العضو المزروع وبالتالي فشــل عملية 

الزراعة.
6. القضاء على خاليا T يؤدي النهيار جهاز المناعة.

  ج/ ألن خاليا T تمثل العدد األكبر من الخاليا اللمفية )حوالي 80%(.
7. خاليا الدم الحمراء قرصية الشكل مقعرة الوجهين.

   ج. حتى تزيد من مساحة سطحها لتبادل الغازات
8. يمتاز غشاء خلية الدم الحمراء بالمرونة.

   ج. لكــي تتمكــن من تغيير شــكلها ويســهل انثناءهــا أثناء مرورها في الشــعيرات 
الدموية.

1.  ) العقدة الجيب أذينية( خاليا عضلية تبدأ عندها اثارة انقباض القلب.
2. ) الضلوع الكاذبة(  3 أزواج في القفص الصدري ال تتصل مباشرة بعظمة القص.

3. ) جهاز هافرس ( خاليا اسطوانية مشتركة في قناة مركزية توجد في العظم الكثيف.
4. ) النظام المتمم ( 30 بروتين في بالزما الدم تساعد األجسام المضادة وتتمم عملها.

1. قارن بين:
أ/ الطرف العلوي والسفلي من حيث ترتيب العظام وأعدادها.

  الطرف العلوي:  عظمة العضد ـ عظمتي الساعد )الزند والكعبرة( ـ عظام الرسغ )8 عظام( 
ـ عظام مشط اليد )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.

الطرف الســفلي: عظمة الفخذ ـ عظمة الرضفة ـ عظمتي الســاق )القصبة والشظية( ـ عظام 
الكاحل )7 عظام( ـ عظام مشط القدم )5 عظام( ـ سالميات األصابع )14 سالمية(.

ب- اللقاح والمصل من حيث التركيب، نوع المناعة، األهمية.

المصلاللقاحوجه  المقارنة

سائل يحتوي على مسبب التركيب
المرض ميتاً أو ضعيفاً

سائل يحتوي على أجسام مضادة 
جاهزة

سلبية )صناعية(إيجابية )صناعية(نوع المناعة
عند انتشار المرضقبل انتشار المرض بوقت كافوقت اعطائه

يعطي للوقاية حيث يمنح الجسم األهمية
مناعة طويلة األمد )سنوات(

يعطي للعالج والوقاية حيث يمنح الجسم 
مناعة قصيرة األمد )أيام أو أسابيع(

2. عــرف مــا يلــي: الضلوع الحقيقيــة - الضلــوع الكاذبــة - الضلعان 
الطافيــان - المصــل - اللقاح - المناعة - جهاز هافــرس - االنتيجنات - 

األجسام المضادة - ضغط الدم.
الضلــوع الحقيقية:  هي األزواج من 7-1 من ضلوع القفص الصدري والتي تتصل 

مباشرة من األمام بعظمة القص.
الضلــوع الكاذبة:  هــي األزواج 8، 9، 10 من ضلوع القفــص الصدري والتي ال 

تتصل مباشرة من األمام بعظمة القص.
الضلعان الطافيان: هما آخــر زوجين من ضلوع القفص الصدري)11،12( والتي 

ال تتصل من األمام بعظمة القص.
مالحظــة هامــة: في جيمع الضلــوع الســابقة يتم االتصال مــن الخلف 

بالعمود الفقري.
المصل: ســائل يحتوي على أجســام مضادة جاهزة من حيث يعطي مناعة فورية للجسم 

ضد األوبئة ولدغ األفاعي.
اللقاح: ســائل يحتوي على مســبب المرض مينــاً أو ضعيفاً أو ســمومه حيث يتعرف 
الجســم على األنتجين ومن ثم يكون أجســاماً مضادة وخاليا ذاكرة تعطي الجســم مناعة 

طويلة )سنوات(.
المناعة: هي الطرق والوســائل التي يدافع بها الجســم عن نفســه ضد غزو الميكروبات 
والجراثيم ويمنع نمو خاليا غريبة مثل الخاليا السرطانية وتشمل مناعة طبيعية أو مكتسبة.
جهاز هافرس: هو الوحدة األساســية في بناء العظم الكثيف حيث أن كل وحدة تتركب من )5-4( 
خاليا إسطوانية الشكل في مركزها قناة مركزية تسمى قناة هافرس وتحتوي أوعية دموية وأعصاب.
األنتيجنات )مولدات الضد(: مادة بروتينية )قد يشــترك في تركيبها ســكريات( وهي 
تتواجد في مســببات المرض مثل البكتيريا والفيروسات والخاليا السرطانية حيث يكون 

الجسم ضدها أجساماً مضادة.
األجسام المضادة: بروتينات ذائبة تعرف ببروتينات المناعة وتوجد في بالزما الدم 

وتفرز من الخاليا البالزمية الناتجة عن خاليا B ووظيفتها التصدي لألنتيجنات
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 23الصفحة 
 

 . أى مغ اآلتية مغ وضائف العطع االسفشجي ؟35 

 شبقة لمحساية -د حساية الشخاع -ج خفة الػزف  -ب حخكة العزالت -أ
 . كيف يرل الغحاء لمعطع الكثيف؟36

 الجمػيةكعية األ -د االنتذار -ج الشقل الشذط -ب الخاصية االسسػزية -أ
 . كيف يرل الغحاء لمعطع االسفشجي؟37

 الخاصية االسسػزية -د االكعية الجمػية -ج االنتذار -ب الشقل الشذط -أ
 ما عجد نبزات  القمب لئلندان البالغ الدميع في الجقيقة؟.    38
 1د_                          46ج_                    42ب_                         24أ_ 
 ما مرجر  الشبزة األولية في  القمب؟. 39

 العقجة األذيشية البصيشية -د   حـد ىذ         -ج         العقجة الجيب أذيشية -بألياؼ بخكشجي         -أ
 بع يدسى الجدء العمػى مغ العطع عجيع اإلسع؟.  40

 د _ االرتفاؽ العانى                الحخقفة أ _ الػرؾ                  ب_ الحق                      ج _ 
 ما الرسام الحي يفرل بيغ األذيغ األيسغ والبصيغ األيسغ؟ 41 . 

 نرف قسخي رئػي  -نرف قسخي أبيخي           د -ج          ثالثي الذخفات -ثشائي الذخفات        ب -أ
 مكػنات الجم؟ماذا يدسى الدائل األصفخ القذي الحي  يطيخ خبلل فرل . 42

 المسف -د                      البالزما -فيبخيشػجيغ                ج -غمػبيغ                ب -أ
 ما مشذأ خبليا الجم الحسخاء والبيزاء والرفائح الجمػية؟. 43   

 األكردة -الذخاييغ                 د -خاليا عزمة القمب          ج -ب         الخاليا الجحعية -أ
 . ما الرسام الحي يفرل بيغ األذيغ األيدخ والبصيغ األيدخ؟44

 نرف قسخي رئػي -نرف قسخي أبيخي           د -ج ثالثي الذخفات        -ب           ثشائي الذخفات -أ
 الحسخاء عمى تغييخ شكميا وانثشائيا أثشاء السخور في الذعيخات الجمػية؟ . ما سبب قجرة خبليا الجم45

 خمػىا مغ الشػاة  -الذكل القخصي السقعخ الػجييغ    د -ج    غذاؤىا الخمػي السخف  -كثخة عجدىا       ب -أ
 . ما سبب زيادة مداحة سصح تبادل الغازات في خبليا الجم الحسخاء؟46

 أ+ ب معاً  -د      الذكل القخصي السقعخ الػجييغ -ذاؤىا الخمػي السخف     جغ -كثخة عجدىا       ب -أ
 . أى مسا يمي ليدت مغ خرائز خبليا الجم الحسخاء، ما ىي؟ 47

 _ تتكاثختخمػ مغ الشػاة                 ب_ عجدىا بالسالييغ      ج_ قخصية الذكل           د -أ
 فائح الجمػية، ما ىي؟. أى مغ االتية ليدت مغ خرائز الر48

 ج _تداعج في تخثخ الجـ      د _  بيا حبيبات افخازية       عجيجة األنػيةليذ ليا شكل محجد       ب_  -أ
 .  عمى ماذا تعتسج قجرة خبليا الجم عمى نقل االكدجيغ؟49

 +ب معاً ج -مية    دكسية الييسػغمػبيغ بجاخل الخ -ج عجد خاليا الجـ الحسخاء -بعجد خاليا الجـ البيزاء -أ

 24الصفحة 
 

 . ما ىػ الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم بعيجا عغ القمب ويترل بالبصيغ األيدخ؟50
 األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ                د -ج             الذخياف األبيخ -الذخياف الخئػي        ب -أ

 ويترل بالبصيغ األيسغ؟. ما الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم بعيجا  عغ القمب 51
 األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ             د-الذخياف األبيخ               ج -ب         الذخياف الخئػي -أ

 ما نػع الحرة التي تػجج في وسط مجسػعة الييع ؟ .52
 كخبػف  -فػسفػر                     د -ج                      حجيج -ىيجركجيغ               ب -أ

 . ما الػعاء الجمػي الحي يحسل الجم باتجاه القمب ويترل باألذيغ األيسغ؟53
 األكردة الخئػية-د            لػريج األجػؼا -الذخياف األبيخ            ج -الذخياف الخئػي          ب -أ

 لحي يحسل الجم باتجاه القمب ويترل باألذيغ األيدخ؟. ما الػعاء الجمػي ا54
 األكردة الخئػية -الػريج األجػؼ            د -الذخياف األبيخ            ج-الذخياف الخئػي           ب -أ

 ما الغذاء الحي يحيط بالقمب؟.55
 الكيػتيغ -د                     السداريقا -السخاشي                  ج-ر                   بالتامػ  -أ

 كع عجد صسامات القمب؟ .56
 6 -د                            3ج _                           2_ ب                        1أ_

 أيغ يشجفع الجم خبلل انكباض البصيشيغ؟. 57
 ب +ج -الذخياف الخئػي             د-جالذخياف األبيخ           -األكردة الخئػية األربعة     ب -أ

 كع عجد جديئات الييسػغمػبيغ فى خمية الجـ الحسخاء؟  .58
 مميػف  140 -مميػف              د 240  -مميػف              ج 200 -مميػف          ب 340  -أ

 مغ السدؤول عغ نقل الغازات في الجدع؟59.
 ب _ خاليا الجـ البيزاء       ج_ الرفائح الجمػية           د _ األكعية الميسفية      خاليا الجـ الحسخاء -أ

 ما ىي الحجخة القمبية التي تكػن  أكثخ قػة وسسكا ؟  .60
 األذيغ األيسغ -األذيغ األيدخ             د -خ             جالبصيغ األيد -البصيغ األيسغ          ب  -أ

 مغ أنػاع  خبليا الجم البيزاء إال واحجة ما ىي؟ جسيع ما يمي .61
 الميسفية -د                    الثشائية  -الستعادلة                  ج  -القاعجية                 ب -أ

 ماذا تدسى خبليا دم قخصية الذكل مقعخة الػجييغ؟ .62
 الخاليا الجحعية -د  الرفائح الجمػية          -خاليا الجـ البيزاء       ج -ب       خاليا الجـ الحسخاء -أ

 فى خبليا الجم الحسخاء الشاضجة؟  تػججأي مسا بمى  ال63.
 خزاب الجـ  -الييسػغمػبيغ               د -الغذاء الخمػي              ج-ب                  الشػاة  -أ

 أي مغ خبليا الجم تستاز بقجرىا عل مغادرة تيار الجم بيجف دفاعي؟ 64.
 جسيع ما سبق -الرفائح الجمػية        د   -ج         خاليا الجـ البيزاء -خاليا الجـ الحسخاء        ب -أ
 

 25الصفحة 
 

 أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟ .65
 الخاليا الجحعية-مػية          دالرفائح الج -ج       الجـ البيزاء خاليا -خاليا الجـ الحسخاء        ب -أ

 ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟ .66
 الخاليا الجحعية -د          الرفائح الجمػية -ج خاليا الجـ البيزاء       -خاليا الجـ الحسخاء       ب -أ

 ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟67.
 الييسػغمػبيغ  -خثخة                     د -ج                جمػلج الز -الجدع السزاد           ب -أ

 لتخ في اإلندان؟ 6-5سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج 68.
 الميسف-السرل                      د-ج                       الجـ -البالزما                 ب -أ

 ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟ .69
 الذخياف الخئػي  -د       ربعةاألكردة الخئػية األ -جيج األجػؼ الدفمي  الػر  -الػريج األجػؼ العمػي    ب -أ

 مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟ .70
 البصيغ األيدخ -البصيغ األيسغ             د -األذيغ األيدخ           ج -االذيغ األيسغ              ب -أ

 فيع يدتخجم جياز الصخد السخكدي؟ .71
                                                     قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاء -ب       قياس ضغط الجـ                     -أ

 قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاء -د                         فرل مكػنات الجـ  -ج
 متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟ 72.

                                                    زيادة الرفائح الجمػية -الحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ  -أ
 نقز الرفائح الجمػية -د                    زيادة خاليا الجـ البيزاء -ج

 أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟ 73.
 لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ ا         التػازف األسسػزى أ_ 

 ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟74.
 السثبصة                   د _ القاتمة Tالسشذصة               ج _  Tب_                  الدامة T -أ

 الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 75 .
 ثخكمبيغ أ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

 أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟.76
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 لتخ في اإلندان؟ 6-5سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج 68.
 الميسف-السرل                      د-ج                       الجـ -البالزما                 ب -أ

 ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟ .69
 الذخياف الخئػي  -د       ربعةاألكردة الخئػية األ -جيج األجػؼ الدفمي  الػر  -الػريج األجػؼ العمػي    ب -أ

 مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟ .70
 البصيغ األيدخ -البصيغ األيسغ             د -األذيغ األيدخ           ج -االذيغ األيسغ              ب -أ

 فيع يدتخجم جياز الصخد السخكدي؟ .71
                                                     قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاء -ب       قياس ضغط الجـ                     -أ

 قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاء -د                         فرل مكػنات الجـ  -ج
 متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟ 72.

                                                    زيادة الرفائح الجمػية -الحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ  -أ
 نقز الرفائح الجمػية -د                    زيادة خاليا الجـ البيزاء -ج

 أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟ 73.
 لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ ا         التػازف األسسػزى أ_ 

 ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟74.
 السثبصة                   د _ القاتمة Tالسشذصة               ج _  Tب_                  الدامة T -أ

 الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 75 .
 ثخكمبيغ أ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

 أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟.76
 د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             - أ

 جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟. 77
 ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية                   _المعابالجمج                    ب - أ

 أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟ .78
 الميسف -الغجة الدعتخية                د -الخاليا الميسفية         ج -ب         االكعية الجمػية
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 ما اسع الخبليا التي تتسايد في نخاع العطع وتياجع الخبليا  السرابة بالفيخوسات؟ .79
 الخاليا القاتمة -السداعجة              دTH -الدامة                جTC -ب               Bخاليا -أ

 تحفخ الخبليا الدميسة إلنتاج مػاد تسشع تكاثخ الفيخوس؟ ات التي بع تدسي البخوتيش.  80
 البيخفػريشات -االجداـ السزادة            د -ج            النتخفيخكنات ا -الدايتػ كيشات        ب -أ

 اسع السادة الكيسيائية التي تفخزىا الخبليا السحصسة لتحفيد االستجابة االلتيابية؟ما .81
 االنتخلػكيغ -البيخفػريغ                   د -الدايتػكايشات            ج -ب           اليدتاميغ

 مغ االعزاء الميسفية؟ ال يعجأي مسا يأتي  .82
 العقج الميسفية -نخاع العطع االصفخ          د -ب         الغجة الدعتخية -الصحاؿ             ب

 ماذا تدسي الخبليا السدئػلة عغ افخاز االجدام السزادة؟ .83
 ذاكخةB خاليا  -الخاليا االكػلة             د -ج         الخاليا البالزمية -ب          TCخاليا 

 ما الجدء السدئػل عغ اعادة تجويخ خبليا الجم الحسخاء القجيسة  بػاسصة البمعسة؟ .84
 د نخاع العطع  االحسخ               الصحاؿ   -الغجة الدعتخية             ج -خاليا الجـ الحسخاء       ب

 أي مسا يأتي ال يعج مغ وسائط الحساية الجاخمية؟ .85
 الخاليا القاتمة -د         الخاليا البالزمية  -الستجابة االلتيابية       جا -الخاليا االكػلة        ب

 ؟ Bأيغ تتسايد خبليا  .86
 العقج الميسفية -الغجة الدعتخية              د -ج                  نخاع العطع-بالصحاؿ                - أ

 ما نػع السشاعة التي تشتقل مغ االم الي الجشيغ عبخ السذيسة وتعسل عمى حسايتو مغ مدببات االمخاض؟ .87
 جدسية  -ايجابية                    د -ج                    سمبية -بذاتية                  - أ

 في أي مكان يتع إنتاج خبليا الجم الحسخاء والبيزاء والخبليا الميسفية؟ .88
 نخاع العطع األحسخ -الصحاؿ               د -نخاع العطع االصفخ           ج -العقج الميسفية        ب . أ

 ما الخبليا التي تياجع الخبليا الغخيبة والخبليا السرابة بالفيخوسات؟.  89
 B-السثبصة                 د Τ  -السداعجة                 ج Τ -ب               الدامة Τأ. 

 ؟NKمغ خرائز خبليا الجم القاتمة الصبيعية  ال تعتبخأى مغ العبارات اآلتية 90.
 تشتج األجداـ السزادة عشج إثارتيا -% مغ الخاليا الميسفية في الجـ              ب20_4تذكل  -أ 
 تدسى الخاليا المسفية السحببة الكبيخة -دتياجع الخاليا السرابة بالفيخكسات كالخاليا الدخشانية      -ج

 نتخفيخون؟أيغ يتع انتاج اإل 91.
 خاليا الجدع السرابة بالفيخكسات -الفيخكسات إلحجاث السخض لخاليا العائل                  ب -أ

 تيخيابعس أنػاع الفصخيات تػقف نسػ البك -خاليا الجدع السرابة بالبكتيخيا                           د -ج
 ما الخبليا السدؤولة عغ إنتاج األجدام السزادة؟92.

 السداعجة Τخاليا  -السشذصة         د Τخاليا  -الخاليا الحاكخة          ج -ب      الخاليا البالزمية  -أ
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 ما السشاعة التي تشتج عغ شخيق التصعيع؟93.

 سمبية صشاعية -إيجابية شبيعية             د -ج           إيجابية صشاعية -سمبية شبيعية         ب -أ
 ما الخبليا التي تشطع درجة االستجابة السشاعية؟94.

 الحاكخة B   -السداعجة           دTH   -ج            السثبصة Ts  -بالدامة                Tc-أ
 . ما رقع الفقخة التي يختبط بيا الزمع الكاذب الثانى ؟   95
 26د_                        26ج_                      22ب_                          6أ_ 
 . ما تختيب الفقخة العطسية التي يترل بيا الدوج الخامذ مغ الزمػع الحكيكية ؟96
 2د_                        23ج_                      22ب_                        24 –أ 

 ؟ 5. ما العطام التي تتػاجج في الصخف العمػى ويبمغ عجدىا 97
 ب_ الكاحل                    ج_ الخسغ                   د_ الدالميات                  أ_ السذط 

 ؟ 7. ما العطام التي تتػاجج في الصخف الدفمى ويبمغ عجدىا 98
 د_ الكاحلج_ الدالميات                          أ_ الخسغ                     ب_  السذط        

 . ما شكل عطسة القز ؟99
 ج_ سسدسية                 د_ قريخة                    ب_ مدصحةأ_ مدششة                   

 . أي مغ العطام اآلتية يعتبخ مغ العطام السدششة الذكل ؟100
 ب_ الخضفة                    ج_  الكاحل                  د_ الفقخات                 أ_ الجرزات

 . أي مغ العطام اآلتية يعج مغ العطام الزاغصة لميػاء ؟101
 د_ القز         ج_ الحجخات اليػائية لألنفأ_ الخضفة              ب_ فقخات العسػد الفقخى        

 العخضية التي تختبط مع قشػات ىافخس ؟ . بع تدسى القشػات102
 د_ قشاة فػلكسافأ_ قشاة ىافخس              ب_ القشيات                ج_ قشاة مخكدية                

 . أي مغ اآلتية تحتػى عمى صسامات تعسل عمى تجفق الجم في اتجاه واحج داخل جياز الجوران؟103
 الجمػية            د_ الذخييشاتج_ الذعيخات                 كردةاأل أ _ الذخاييغ                ب_

 ( ؟  ECG. ماذا يكيذ التخصيط الكيخبائى لمقمب )104
 ب_ كسية الجـ التي تزخ خالؿ انكباض البصيشيغ                 التغيخات في فخؽ الجيج الكيخبائى -أ

 ـ في البصيشيغ في حالة اإلستخخاءد_ تخكيد الكالديػ      قػة انكباض األذيشيغ  خالؿ مخحمة اإلنكباض -ج
 

 الدؤال الثانى: عمل لسا يأتي:
 _تحتػي قشاة ىافخس عمى أوعية دمػية.1

 .إلمجاد الخاليا العطسية بالغحاء كاألكدجيغ الالزميغ إلنتاج الصاقةج_     
 _ تتػاجج الخبليا األكػلة في الكبج برػرة دائسة.2

   السؤال الثاني / علل لما يأتي: 

   السؤال الرابع / أسئلة متنوعة: 

   السؤال الثالث / اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يلي: 
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 أي مغ خبليا الجم تعج احجى وسائل الجفاع في الجدع؟ .65
 الخاليا الجحعية-مػية          دالرفائح الج -ج       الجـ البيزاء خاليا -خاليا الجـ الحسخاء        ب -أ

 ماذا تدسى األجداء الخمػية التي  ليذ ليا شكل محجد وعجيسة األنػيو وليا دور في تخثخ الجم ؟ .66
 الخاليا الجحعية -د          الرفائح الجمػية -ج خاليا الجـ البيزاء       -خاليا الجـ الحسخاء       ب -أ

 ماذا تدسى البخوتيشات الدكخية السختبصة بأغذية خبليا الجم الحسخاء؟67.
 الييسػغمػبيغ  -خثخة                     د -ج                جمػلج الز -الجدع السزاد           ب -أ

 لتخ في اإلندان؟ 6-5سو مغ ما ىػ  الشديج الزام الحي  مادتو الخبللية سائمة يتخاوح حج 68.
 الميسف-السرل                      د-ج                       الجـ -البالزما                 ب -أ

 ما األوعية الجمػية التي تحسل الجم السؤكدج باتجاه القمب؟ .69
 الذخياف الخئػي  -د       ربعةاألكردة الخئػية األ -جيج األجػؼ الدفمي  الػر  -الػريج األجػؼ العمػي    ب -أ

 مع أي مغ حجخات القمب يترل الذخيان األبيخ مباشخة؟ .70
 البصيغ األيدخ -البصيغ األيسغ             د -األذيغ األيدخ           ج -االذيغ األيسغ              ب -أ

 فيع يدتخجم جياز الصخد السخكدي؟ .71
                                                     قياس ندبة خاليا الجـ الحسخاء -ب       قياس ضغط الجـ                     -أ

 قياس ندبة خاليا الجـ  البيزاء -د                         فرل مكػنات الجـ  -ج
 متى يسكغ التشبؤ باحتسال اصابة الفخد بأحج األمخاض البكتيخية ؟ 72.

                                                    زيادة الرفائح الجمػية -الحسخاء                    بزيادة خاليا الجـ  -أ
 نقز الرفائح الجمػية -د                    زيادة خاليا الجـ البيزاء -ج

 أي مغ اآلتية يعج مغ وضائف أيػنات ببلزما الجم ؟ 73.
 لجفاع كالسشاعة          ج_ تشطيع درجة الحخارة          ج_ تخثخ الجـب_ ا         التػازف األسسػزى أ_ 

 ما الخبليا السدؤولة عغ افخاز بخوتيغ بيخفػريغ؟74.
 السثبصة                   د _ القاتمة Tالسشذصة               ج _  Tب_                  الدامة T -أ

 الفيبخيشػجيغ إلى فيبخيغ عشج تكػيغ الخثخة الجائسة ؟ماذا يدسى اإلنديع الحى يحػل 75 .
 ثخكمبيغ أ _ بخكثخمبيغ              ب_ ثخكمبػبالستيغ              ج_ كػالجيغ                  د_

 أيغ يػجج أكبخ تجسع مغ األندجة المسفية في الجدع؟.76
 د_الصحاؿج_الدائجة الجكدية                الغجة الدعتخية            ب _العقج المسفية             - أ

 جسيع الػسائل التالية تعتبخ حػاجد ميكانيكية لمجفاع عغ الجدع إال واحجة، ما ىي؟. 77
 ج_الخاليا األكػلة                د _الغجد العخقية                   _المعابالجمج                    ب - أ

 أي مسا يأتي  ال يعج مغ مكػنات الجياز الميسفي؟ .78
 الميسف -الغجة الدعتخية                د -الخاليا الميسفية         ج -ب         االكعية الجمػية

 


