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 سؤال ص11:

 اكتب الطرز الجينية لألبوين؟  -

BbSs   X   bbss 

                             BS, Bs, bS, bs   X bsجاميتات االبوين:  -

          BbSs, Bbss, bbSs,bbssالطرز الجينية الفراد الجيل االول:

  الطرزالشكلية الفراد الجيل االول

 ، أسود أملسسود مجعدأ، بيض أملسأبيض مجعد، أ                     

 سؤال ص12:

 

 بالنسبة للون األزهار موقع األزهاربالنسبة لصفة 

محوري 

 األزهار

 األزهار أبيض : األزهار أرجواني طرفي األزهار :

25  +20 : 7  +9 25  +7 : 20  +9 

45 : 16 32 : 29 

3 : 1 1 : 1 

غير متماثل   محوري األزهارإذا كال األبوين 

 األليالت

واآلخر  غير متماثل األليالتإذا أحد األبوين أرجواني 

 أبيض األزهار

 الثاني األب األب األول األب الثاني األب األول

Aa Aa Pp pp 

 وراثة الصفات: الفصل األول

: ~النسبة   
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 AaPp x  Aapp الطرز الجينية لألبوين .1

  

 

                                

  الطرز الجينية للجاميتات .2

                        

              AP,Ap,aP,ap 

 

 

 

  

 الطرز الجينية ألفراد الجيل الناتج: كما هو موضح في مربع بانيت .3

انتاج نبات احتمال  .4

محوري وأرجواني 

 3/8 األزهار =

ap aP Ap AP  

Aapp 

محوري 

 أبيض

AaPp 

محوري 

 أرجواني

AApp 

محوري 

 أبيض

AAPp 

محوري 

 أرجواني

Ap 

aapp 

طرفي 

 أبيض

aaPp 

طرفي 

 أرجواني

Aapp 

محوري 

 أبيض

AaPp 

محوري 

 أرجواني

 

ap 

 

 
 

 سؤال ص13:

1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AB, B, A, Oهي:   ألبنائهمافصائل الدم المتوقعة   -2
 

     

 IA i  IA IB األبوينالطرز الجينية لفصائل دم 
 i  ،IA X IB  ،IA الطرز الجينية لجاميتات األبوين

ألبناء المحتمل فصائل دم ال الطرز الجينية
 إنجابهم

 البناءفصائل دم االطرز الشكلية ل

 BI AI ، i  BI ، i AI ، AIA I 

                                        
         

 
 

25 %AB : 25 %B : 50 %A 

Ap,ap 

AB ،B ،A ،A 
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 سؤال ص 14:

AABbCC 1-     

AaBbCC      

AABbcc      

aaBbcc     

2-  

(:إجابة صحيحة، مثلالطراز الجيني للفرد الذي يشبهه )تُقبل من الطلبة أي    AAbbCc 

  AaBbCc, AAbbCc, aaBBCc, aaBbCC 

 سؤال ص18:

 
 
 
 

 

 

 الحل:
الذكر  ( في حين أنXG)الصفة السائدة أليل ترث من األب الكروموسوم الذي يحمل  ن األنثىأل .1

 (، ولذاXg) الذي يحمل أليل الصفة المتنحيةومن أمه الكروموسوم ،  Yمن أبيه الكروموسوم يرث 
 ال تظهر في الذكور.فإن هذه الصفة السائدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XGX g 

Xb 

XGX g 

Xb 

 

 XgXg 

XB 

Xg Y 

 

Xg Y 

 

X G Y 
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 :02سؤال ص

 فتاة شعرها طبيعي   Xالطرز الشكلية لكل من األبوين        شاب أصلع       -1
 )غير متماثل األليالت(            )غير متماثلة األليالت(                               

 HZ       X  HZالطرز الجينية لكل من األبوين    
                 H,Z      H,Z                       الطرز الجينية للجاميتات                   
 HH, HZ,HZ,ZZ    الطرز الجينية لألفراد                                 

 
 

 :02سؤال ص

 

2-  

 ZZ:    والدة الفتاة                           HZ: والد الفتاة            

HZ الطراز الجيني للفتاة:    

 

3-  

ZZ XrY     X    HH XRXr                                      

                                                        ZXr, ZY              HXR, HXr 

   HZ XRXr, HZ XrXr, HZ XRY, HZ XrY   
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 :52سؤال ص

 
 
 

 

 

 

 

 

              الشكل )أ(                                                          الشكل)ب(

 

 

 سؤال ص27:

  
 

1.  

 وحدة خريطة  5                     
 وحدة        2وحدة      1     

  B            D                     C       2         وحدةA 

 وحدات خريطة. 3مقدار  Bيبعد عن الجين  Cالجين  .2
 

 

 

A     B 
a     b 
 

AB Ab aB ab AB ab 

A     B 
a     b 
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:السؤال األول  

 :المكان المخصصمن عبارات المجموعة )ب( ما يناسب عبارات المجموعة )أ( واكتب الرقم في  اختر
 المجموعة )ب( المجموعة )أ( اإلجابة

 الجينات. متعددة  صفة .AB    1فصيلة الدم  5
 متأثرة بالجنس. ةصف .2 نبات البازالء في زهاراأللون صفة  3
 تامة.سيادة  .3 الصلع عند اإلنسان.  2
 مرتبطة بالجنس. ةصف .4 .البشرة في اإلنسانلون  1
 مشتركة.سيادة  .5 عند اإلنسان عمى األلوان 4

 

:السؤال الثاني  

 

-أ  

             Ttrr و         TtRr 

  -ب

 TR Tr tR tr 

Tr TTRr 
 طويل أحمر

TTrr 
  

 طويل أصفر

TtRr 
 طويل أحمر

Ttrr 
 

 طويل أصفر
tr TtRr 

 طويل أحمر
Ttrr 

 
  

أصفر طويل  

ttRr 
 
  

 قصير أحمر

ttrr 
 
 

 قصير أصفر
 

 

 

 

 

 

 

 فصلأسئلة ال
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:السؤال الثالث  

 

 

  X  

 A  B الطرز الشكلية لألبوين
 IA i X IB i الطرز الجينية لفصائل دم األبوين

 i  ،IA X i  ،IB الطرز الجينية للجاميتات

 

 
  
 AB, B, A, O 

:السؤال الرابع  

 

 ينتمي الطفل)أ( إلى العائلة )ص(.

 ينتمي الطفل )ب( إلى العائلة )س(.

 

:السؤال الخامس  

 نفترض رموز تناسب نمط توارث الصفة الواردة في السؤال )صفة متأثرة بالجنس(:

   

 الطرز الشكلية لألبوين  

QQ  X BB                               الطرز الجينية لألبوين  

 

    الطراز الجيني ألفراد الجيل األول  QB الطراز الشكلي لألفراد )ذكور بشعر واناث بدون( .

        QB X   QB                          - الثاني الطرز الجينية ألبوي الجيل:        

                                                  Q, B                   Q, B الطرز الجينية للجاميتات:                

 QQ, QB, QB, BB                  :الطرز الجينية ألفراد الجيل الثاني       

 

 

IA IB, IB i, IAi, ii 
 الطرز الجينية لفصائل دم األبناء

 فصائل دم األبناء
 

 بشعر      بدون شعر
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 لسؤال السادس:ا

 الطرز الجينية للجاميتات الفرد
 (H)نزف الدممرض اإلصابة ب أليلحاملة  ىأنث .1

 ال تظهر عليها أعراض المرض. 
X H, X h  

  
)في حال عدم    MmNnفرد طرازه الجيني  .2

 االرتباط(.
MN, Mn, mN, mn 

في حال ارتباط  BbDdفرد طرازه الجيني    .3
وعدم حدوث عبور ( D) والجين( Bجين )
 جيني.

 
  BD,bd 

 

  

:السؤال السابع  

 الطرز الشكلية آلباء الجيل األول                     أبيض                   أحمر     

  CW CW     X     CRCR    :               و ابء  الجي  اأالطرز الجينية آل -

 CRCW : ألولالطراز الجيني ألفراد الجيل ا -

 CRCW          X      CRCW                      آباء الجيل الثاني:  -

 الطرز الجينية ألفراد الجيل الثاني: -    
                                                  CW CW        , CRCW    CRCR, CRCW 

 ، أحمر، أبيض.معا ، أحمر وأبيضمعا الطرز الشكلية ألفراد الجيل الثاني: أحمر وأبيض
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:الثامن السؤال  

حمل على ليل االصابة  ي  أكان  فلوالمرض على كروموسوم جسمي وذلك ألن االنثى  مصابة  أليلحمل ي   -أ

حالة يجب ان يكون األب ليلي االصابة من والديها  وبهذه الأكروموسوم جنسي   لورثت  الفتاة  المصابة 

ليل االصابة متنحي  يحمل على م حاملة .وال يظهر من المخطط أن األب  مصاب . اذن أمصابا واأل

الصفة عند  تظهرليلين  المتنحيين ليالت  وعند اجتما  األكروموسوم  جسمي وكال االبوين غير متماثل األ

 كل من  الذكر واالنثى .

 فتاة غير مصابة والدها مصاب    Xشاب مصاب                                             -ب

        Aa       X          aa                                                الطرز الجينية للـأبوين                         

         a                           A, aالطرز الجينية للجاميتات                              

 Aa, aa                             الطرز الجينية ألفراد الجيل األول 

/  أليل المرض حامل الطرز الشكلية ألفراد الجيل األول              )مصاب/مصابة(         )غير مصاب

 (.               أليل المرض حاملة غير مصابة

 

 

 السؤال التاسع:

 XRy          X               XRXrالطرز الجينية لألبوين                                      

   

 سبب إصابة الطفل بمرض عمى األلوان أنه ورث أليل اإلصابة من والدته الحاملة ألليل اإلصابة.

 .XrY فل هو طفيكون الطراز الجيني لل
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 سؤال ص35:

ث.ال تور   لذا فإنها  (خاليا الرئتينفي خاليا جسمية ) ظهرتألن الطفرة التي ظهرت لدى األب  -1  

ث الطفرة لالبناء. -الصحيحة هي ج رالعبارة غي -2  ستور   

 

 سؤال ص43:

ال تنتج جاميتات طبيعية أبدا إذا كانت طفرة كروموسومية ناتجة عن تغير عدد الكروموسومات  -

 في أثناء المرحلة األولى من االنقسام المنص ف.

 

 سؤال ص47:

(، بينما تؤخذ عينات خمالت الكوريون في 16- 14في األسابيع )تؤخذ عينات السائل الرهلي  -1

(.10-8األسابيع )  

لفصل خاليا الجنين عن الراشح. - -2  

لتحديد الخلل الوراثي لدى الجنين إن وجد. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطفرات : الفصل الثاني

 وتأثيراتها
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:السؤال األول  

 كروموسومية جسمية اختالالت كروموسومية جنسية اختالالت جينية اختالالت

A نزف الدم 
ف الكيسيالتلي     

وريايفينل كيتون  
 

            ----------  
 

داون متالزمة   
     بتاومتالزمة  
 

 

:السؤال الثاني  

 (.UV) شعة فوق البنفسجيةاأل،  وأشعة جاما، x-raysاألشعة السينيةمسبب طفرة فيزيائي: 

الدهانات، في في دخان السجائر و  وجودةوالمواد الماألسبست،  ألياف كيميائي:مسبب طفرة 
مثل: الرصاص، والكادميوم، والغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع،  الملوثاتوبعض 

 والمبيدات الحشرية والفطرية.
 

 السؤال الثالث: 

يمثل الشكل طفرة إزاحة. -  

في جزيء  سبب إزاحة في الكودونات    DNA    النيتروجينية في جزيءألن حذف زوج من القواعد  -

m-RNA  األمر الذي يؤدي إلى تغير في تسلسل الحموض األمينية المكونة للبروتين، فيتغير البروتين الناتج

 عن البروتين األصلي.

 

:السؤال الرابع  

طفرة تؤثر في عدد الكروموسومات. -أ  

الكروموسوم.طفرة تؤثر في تركيب  -ب  

 فصلأسئلة ال
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.طفرة تؤثر في تركيب الكروموسوم -ج  

 

:خامسالسؤال ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطراز الكروموسومي الجنسي  عدد الكروموسومات الكلية اسم االختالل

 XO 45 متالزمة تيرنر

 XXY 47 ينفلترمتالزمة كال

 XXأو  XY 47 متالزمة بتاو
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 :54سؤال ص

 

 

 

 

 

 

*-  Hin  البكتيريا ونوعها جنس( الرقم ،III يشير إلى أن هذا ثالث إنزيم قطع محدد اكتشف في )

 هذه البكتيريا.

 

       

 سؤال ص60:

 (.7)-(، ز3) -(، و1 )-ـه (، 4)-(، د2) -( ، ج5)-( ، ب6) – أ

 تقطع مسافة أكبر عند اتجاهها نحو القطب الموجب. حجما األصغر  DNAقطع -

 مالحظة) التنويه على أن طول السلسلة مؤشر على حجمها(.

 سؤال ص65: المجرم هو المشتبه به رقم )4(.

 

تكنولوجيا : الفصل الثالث

 الجينات
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:السؤال األول  

 .DNAهندسة الجينات ، بصمة 

 :السؤال الثاني

لمسبب مرض ما األمر الذي يسهم في الكشف عن وجود مسببات األمراض   DNAتكثير عدد نسخ   -أ

 .الفيروسية والبكتيرية في عينات المرضى

 .DNAإلظهار أشرطة مصبوغة تختلف مواقعها على المادة الهالمية ،إذ يمثل كل شريط قطعة  -ب

 :السؤال الثالث

 (.1)الطفل )ب( للعائلة رقم  -(.   2الطفل )أ( للعائلة رقم ) -

 السؤال الرابع: 

A-A-C-T-A                     

T-T-G-A-T –T-C-G- A   

 القطعة األولى     

 

A-G-C-T-T-A-T-C-C-G-A-A-T-T-C-G-A-T 

A-T-A-G-G-C-T-T-A-A-G-C-T-A 

 

 السؤال الخامس:

 يستخدم اإلنزيم )ص(. -أ

 

 فصلأسئلة ال
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               -ب

 

                                                

G- G- G                                                                                                                   

                                             ال                            االلل                                                                

 

 

G-A-T-C- C-C-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-  C -  C  - C - T-A- G 

G- G-  C  

 القطعة األولى

 القطعة الثانية
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 السؤال األول:

1 2 3 4 

 ب د ب د

 

 السؤال الثاني:

، وبالتالي سيرث األبناء  IBأو األليل     IAالبد أن تحمل األليل  AB) )الجاميتات التي ينتجها األب ألن  -

 .ii)ألن الطراز الجيني لهذا الطفل ) Oأحد هذين األليلين، وال يمكن إنجاب طفل فصيلة دمه 

 

 السؤال الثالث:

تختلف ترجمته إلى طرز شكلية  DSصفة متأثرة بالجنس، ألن الطراز الجيني ألفراد الجيل األول   -أ

 .باختالف جنس األغنام

                                          DS     X  DS الطرز الجينية ألبوي الجيل الثاني

 D,S                 D,S                                          الطرز الجينية للجاميتات

                                      DD, DS, DS, SSالطرز الجينية ألفراد الجيل الثاني 

 الطرز الشكلية ألفراد الجيل الثاني : 

SS دون قرنين، من واالناث  الذكورDS دون قرنين،  من الذكور بقرنين واالناثDD  الذكور واالناث

      بقرنين.
  

 

 

 

 

 أسئلة الوحدة
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 السؤال الرابع:

3.  

 وحدة خريطة  20                     
 وحدات 10وحدات        3وحدات      7     

  E            G             F                        H 

 وحدات خريطة. E 10يبعد عن الجين  Fالجين   .4
 

 السؤال الخامس:

  -أ

    1:  3 أي النسبة                 (15:48)=   المسننةمجمو  النباتات الملساء الى 

    1:  3 أي النسبة                (17:46)=  نباتات الصفراء الى البيضاءمجمو  ال

ليالت( للصفتين معا  نستنتج من الحالة االولى أن إذن يحمل كال األبوين الصفتين السائدتين  )غير متماثل األ

 .CcYy) )ب المجهول أملس االوراق اصفر االزهار غير متماثل االليالت للصفتين معا األ

 -ب

  1 :  1أي النسبة                  (15:16)=  مجمو  النباتات الملساء الى المسننة

 1 :  1أي النسبة                (16:15)=  نباتات الصفراء الى البيضاءمجمو  ال

 ccyyواالخر يحمل الصفتين المتنحيتين معا ، ليالت للصفتين معا ثل األسائد غير متماذن أحد األبوين إ

ليالت وراق اصفر االزهار غير متماثل األيتأكد استنتاجنا  من الحالة الثانية  أن االب المجهول أملس االف

 .CcYy) )للصفتين معا 
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 السؤال السادس:

    جنحةأنثى رمادية الجسم غير منتظمة األ    X    جنحةأسود الجسم منتظم األ ذكر  الطرز الشكلية لألبوين 

                                                     GGXsXs          X ggXSY                           الطرز الجينية لألبوين 

    gXS, gY                   GXs                                             الطرز الجينية للجاميتات

 GgXsY  GgXSXs ,الطرز الجينية الفراد الجيل األول                                   

 .الجسم منتظمة األجنحةرمادية   ,غير منتظم األجنحةالجسم طرز الشكلية ألفراد الجيل األول       رمادي ال

 

 

 : السؤال السابع

اختالل وراثي ناتج عن طفرة بسبب تغير عدد الكروموسومات الجسمية )إضافة كروموسوم إلى الزوج  -أ

 .(21الكروموسومي 

تراجع في القدرات العقلية في حال حدوث خلل في أيض الحمض األميني فينل أالنين، فينيل كيتونيوريا:  -ب

 لم يقدم للشخص الغذاء المناسب.

 في األعضاء الداخلية، قدرات عقلية محدودة، شق في الشفة والحلق.متالزمة بتاو: تشوهات  -

 

 

 السؤال الثامن:

 متالزمة تيرنر  XO(: 2)            متالزمة كالينفلتر            XXY(: 1) -أ

 معدل ذكائه أقل من المعدل الطبيعي. عقيم،طويل القامة، (: ذكر 1) -ب

 عدم اكتمال النضج الجنسي.واألعضاء التناسلية،  صغر حجم                          

(: أنثى عقيمة، قصيرة القامة ، عدم اكتمال النضج الجنسي، قد تظهر بعض الصفات الجنسية الثانوية 2)    

 .خضعت للعالجإذا 

 كروموسوم جسمي.  44 -ج
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 السؤال التاسع:

 

 السؤال العاشر:

 طفرة موضعية. -

 

 

 

الطفرات أنوا   

 كروموسومية

  عدد في تغير 

 الكروموسومات

دم  
انفصال 
كروما
تيدات 
 شقيقة

عدم 
انفصال 
كرومو
 سومات

عدم 
انقسام 
السيتو
بالزم 
في 

االنقسام 
 الخلوي

تغير في تركيب 
 الكروموسوم

 تكرار حذف
 تبديل

 الموقع
 القلب

 جينية

 إزاحة

 إضافة  فقد

 موضعية

 صامتة
  مخطئة

 التعبير
 غير

 معبرة
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 السؤال الحادي عشر:

 

 (، وجود اختالل وراثي.3العينة )ب(:  يظهر عدم وجود القطعة رقم ) -

 وجود اختالل وراثي. مالعينة )ج(:  مطابقة تماما للعينة الضابطة، عد -

 (، وجود اختالل وراثي.2يظهر عدم وجود القطعة رقم )العينة )د(:  -

 

 السؤال الثاني عشر: 

( يشير إلى أن هذا خامس  Vساللة البكتيريا، والرقم )  Rونوعها، والحرف( جنس البكتيريا Ecoالحروف )

 إنزيم قطع محدد اكتشف في هذه البكتيريا.

 

 السؤال الثالث عشر:

التي تم الحصول عليها من مسرح  DNA( لتكثير نسخ PCRاستخدام تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل )

 الجريمة.

 

5 

 

1 

1 
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 : 80سؤال ص

 فسر: 

 -  التي تسمح بنفاذ ايونات  –احتواء غشاء العصبون البالزمي على قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم

أكثر من قنوات تسرب أيونات الصوديوم التي تسمح بنفاذ أيونات  -البوتاسيوم إلى خارج العصبون 

 العصبون.اخل الصوديوم إلى د

عدم قدرة األيونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم مثل البروتينات على النفاذ إلى خارج  -

 العصبون.

البوتاسيوم تنقل كل منها ثالثة أيونات صوديوم إلى خارج العصبون  –وجود مضخات أيونات الصوديوم  -

 مقابل أيوني بوتاسيوم إلى داخله.

 تؤدي إلى وصول مقدار فرق جهد الغشاء  فهي التكون غير مناسبة  العصبون لألن المنبهات التي تص

 إلى مستوى العتبة.

 :82سؤال ص

 (: مرحلة الراحة 1المرحلة ) -

يكون في هذه المرحلة تركيز الشحنات الموجبة مرتفعا على السطح الخارجي لغشاء العصبون، في حين 

 الداخلي، لألسباب اآلتية: يكون تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على سطحه

والتنظيم واالستجابة في جسم االحساس : الفصل األول

 اإلنسان



 

 Page 23 جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم
 

التي تسمح بنفاذ ايونات  –احتواء غشاء العصبون البالزمي على قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم  -

أكثر من قنوات تسرب أيونات الصوديوم التي تسمح بنفاذ أيونات  -البوتاسيوم إلى خارج العصبون 

 الصوديوم إلى داخل العصبون.

السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم مثل البروتينات على النفاذ إلى خارج عدم قدرة األيونات  -

 العصبون.

البوتاسيوم تنقل كل منها ثالثة أيونات صوديوم إلى خارج العصبون  –وجود مضخات أيونات الصوديوم  -

 مقابل أيوني بوتاسيوم إلى داخله.

 عصبون إلى مستوى العتبة.(: وصول منبه مناسب يصل بفرق جهد غشاء ال2المرحلة ) -

 : إزالة االستقطاب(3المرحلة ) -

يسبب وصول المنبه المناسب فتح قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، فتندفع أيونات 

الصوديوم عبرها من السائل بين الخلوي إلى داخل العصبون مسببة تراكم الشحنات الموجبة داخل 

 العصبون.

 (: إعادة االستقطاب4المرحلة) -

وم البوتاسيأيونات بسبب غلق قنوات أيونات الصوديوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي وفتح قنوات 

 الحساسة لفرق الجهد الكهربائي، فتتدفق أيونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون.

 (: فترة الجموح.5الفترة ) -

 .قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي تدفق المزيد من أيونات البوتاسيوم عبر 
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 :86سؤال ص

 

 :88سؤال ص

زيادة معدل  -توسع فتحة البؤبؤ،  -جفاف في الحلق والفم ، مسببا قلة إفراز اللعاب من الغدد اللعابية 

الغاليكوجين إلى غلوكوز مع زيادة السكر في الدم نتيجة تحول  -توسع الشعيبات الهوائية، ضربات القلب، 

 ، تثبيط تفريغ المثانة.تثبيط عمل الحوصلة الصفراء، تثبيط نشاط كل من المعدة واألمعاء

 :101سؤال ص

أصابع يد الساعاتي في أثناء تصليحه ساعة التي تُوظف لحركة عدد األلياف العضلية في  الوحدات الحركية 

 .صندوق أدوات التصليح نقلالتي تُوظف لحركة يده في أثناء أقل من عددها في الوحدات الحركية 

 

 

 

 

 

 

وصول سيال 
 عصبي

دخول أيونات 
الكالسيوم بعد فتح 
قنواتها الحساسة 
لفرق الجهد 
 الكهربائي

ارتباط أيونات 
الكالسيوم 

بالحويصالت 
 التشابكية

اندفا  الحويصالت 
نحو الغشاء قبل 

التشابكي واالندماج 
 فيه

تحرر الناقل 
 العصبي

ارتباط الناقل 
العصبي 

بمستقبالت خاصة 
على غشاء ما بعد 

 التشابكي

دخول أيونات 
موجبة مثل أيونات 
الصوديوم مسببة 
إزالة استقطاب 
وانتقال جهد الفعل 
في غشاء بعد 
 التشابكي
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 السؤال األول:

)مالحظة العامل  .انتقال السيال العصبي فيه أكبر : أكبر قطرا والدال على ذلك أن سرعةالعصبون )س(

العصبون. محور قطر المتغير الوحيد في هذا السؤال هو   

 السؤال الثاني:

إلزالة المادة الكيميائية المنبهة من المستقبالت الخاصة بها بعد انتهاء عملية الشم، فتكون المستقبالت جاهزة  -

.لالرتباط بمادة جديدة  

.دم وجود مستقبالت حسية فيهالع -  

 السؤال الثالث:

خيوط رفيعة تحتوي على بروتين األكتين. -)أ(  

.بروتين الميوسينعلى سميكة تحتوي  خيوط -)ب(  

  Z- line -)ج(

 M- line -)د(

 

 السؤال الرابع:

يتراكم الناقل العصبي   acetylcholinesteraseيثبط إنزيم  Organophosphateبما أن المبيد الحشري 

لية مسببا تشنج سيتل كولين مما يؤدي إلى زياد تحفيز النقل العصبي وبالتالي زيادة تحفيز العضالت الهيكأ

 استمرار تحفيز العضالت.، بعد فترة من العضالت

 السؤال الخامس: 

 مقارنة التنظيم الهرموني بالتنظيم العصبي من حيث:

 بة األعضاء للتنظيم العصبي أسرع.ا: تكون استجلكل منهماعضاء سرعة استجابة األ -

 .تأثير الجهاز العصبيأطول من  الهرموناتمدة تأثير المدة الزمنية:  -

 فصلأسئلة ال
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 السؤال السادس:

 القوقعة. -)أ(

 عضو كورتي. -)ب(

 قناة استاكيوس. -)ج(

 البقعة المركزية. -)د(

 الجهاز العصبي الذاتي. -)هـ(

 

 السؤال السابع:

 زيادة ضربات القلب. -)أ(   

 زيادة إفراز الغدد العرقية. -)ب(

 تثبيط نشاط األمعاء. -)ج(

 تثبيط إفراز الغدد اللعابية للّعاب. -)د(

 ؤ.توسع فتحة البؤب -)هـ(
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 :113سؤال ص

 من داخل خاليا الدم الحمراء إلى بالزما الدم.أيونات الكلور  -

 انتقال أيونات الكربونات الهيدروجينية من بالزما الدم إلى داخل خاليا الدم الحمراء.

 :711سؤال ص

 الهرمون المانع إلدرار البول: زيادة إفرازه               تسبب نقص حجم البول. -1

 نقص إفرازه               تسبب زيادة حجم البول.                                    

 فس ر: -2

من وذلك بانتقالها ألنها تخلص الجسم من المواد الضارة ونواتج أيض بعض العقاقير تجنبا لخطرها  - أ -*

 الشعيرات المحيطة بالوحدة األنبوبية الكلوية إلى تجاويف األنبوبة الملتوية القريبة والبعيدة والقناة الجامعة.

 +Hتسهم في تنظيم درجة الحموضة في الجسم في ما ي عرف بالتوازن الحمضي القاعدي) التخلص من  -ب

 HCO3وامتصاص 
-. 

 الشعيرات الدموية عالية النفاذية.الن الكبة هي شبكة من  -*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل الغازات، وآلية عمل الكلية، : الفصل الثاني

 واالستجابة المناعية
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3- 

                             

 

 

 :911سؤال ص

 زيادة إفراز العامل األذيني المدر للصوديوم تؤدي إلى زيادة حجم البول.

 :311سؤال ص

 المناعية الثانوية.تركيز األجسام المضادة في االستجابة المناعية األولية أقل من تركيزها في االستجابة  -

يستغرق انتاج األجسام المضادة في االستجابة المناعية الثانوية وقتا أقل من الوقت الذي يلزم لتكوينها في  -

 ضد الغريب من قِبل خاليا الذاكرة على نحو أسر .االستجابة المناعية األولية وذلك بسبب تمييز مولد ال

 :133سؤال ص

مساعدة أخرى  Tالمساعدة ، وينتقل إلى خاليا  Tيعمل فيروس اإليدز على التكاثر داخل الخاليا الليمفية   -

 Tالمساعدة النشطة وعدد خاليا  Tعدد خاليا المساعدة و Tمسببا تقليل عدد خاليا ويؤدي إلى تحللها، 

األمر الذي يؤدي إلى ضعف القاتلة ويقل تحفيزها على االنقسام  Tتنشيط خاليا  يقلكذلك مساعدة ذاكرة. و

 .في الجسمالخلوية االستجابة 

زيادة تركيز المواد الذائبة في 
(زيادة ضغطه األسموزي)الدم،   

 تحفيز الغدة النخامية الخلفية

 إلفراز  

ADH 

يزيد الهرمون من نفاذية القناة 
الجامعة والجزء األخير من 

األنبوبة الملتوية البعيدة ، للماء، 
وتحفيز مراكز العطش فيتناول  

 اإلنسان المزيد من الماء
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 Bذاكرة وخاليا   Bفيقل انتاج خاليا  Bمن تحفيز خاليا  إلى التقليلالمساعدة  Tقلة عدد خاليا  وتؤديكما 

 جسم السائلة.استجابة ال ضعفالزمية األمر الذي يسبب قلة انتاج األجسام المضادة وبذا تب

 :134سؤال ص 

 Aفال يحدث عادة مضاعفات عند اسقباله دم فصيلته  B، وAألن خاليا دمه الحمراء تحمل مولدي الضد 

 ) ال يحمل أي مولد ضد(. O(، أم B)يحمل مولد الضد   B( أو Aيحمل مولد الضد (

 :513سؤال ص

مسببا تحلل  Anti- Dمع الجسم المضاد الموجود على سطوح خاليا الدم الحمراء  Dيرتبط مولد الضد 

 خاليا الدم الحمراء هذه.
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 السؤال األول:

  PO2انخفاض الضغط الجزئي لألكسجين  -

 ارتفا  درجة الحموضة. -

 درجة الحرارة.ارتفا   -

 

 السؤال الثاني:

 ذائبا في بالزما الدم. -أ

 كربونيك أنهيدريز. -ب

 أيونات الكربونات الهيدروجينية. -ج

 إلعادة التوازن الكهربائي داخل خاليا الدم الحمراء. -د

 

 السؤال الثالث:

يرتبط غاز أول أكسيد الكربون بالهيموجلوبين ويقلل من ارتباط غاز األكسجين، وبالتالي تقل كمية 

وبزيادة تركيز أول أكسيد األكسجين التي تصل إلى الخاليا حيث تتأثر العمليات الحيوية في الجسم 

 الكربون في الدم قد يؤدي إلى الوفاة.

 

 السؤال الرابع:

 فصلأسئلة ال
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جدت عملية االرتشاح وعادة ال ترشح الجزيئات كبيرة الحجم مثل البروتين و فيهاتتم  إذ ؛الكبة في إذا و 

 خلل في الكبة.وجود  مما يدل علىا هالبول يدل ذلك على ارتشاح

 

 

 السؤال الخامس:

عند فقد الشخص لكميات كبيرة من الدم يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم وحجمه الذي يعد منبها 

. يعمل رينين على تحويل مولد فيزداد إفراز الرينين إلفراز إنزيم رينين من خاليا قرب كبيبية

 . Iانجيوتنسين إلى انجيوتنسين 

 

الذي يعمل على زيادة  لتفرز هرمون الدوستيرون IIحفز قشرة الغدة الكظرية بتأثير من انجيوتنسين ت  

إعادة امتصاص أيونات الصوديوم والماء في األنبوبة الملتوية البعيدة مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم 

 وضغطه.

 

 . العامل األذيني المدر للصوديوم يقل إفراز

 السؤال السادس:

 خاليا الدم البيضاء األكولة: الخاليا المتعادلة، والخاليا األكولة الكبيرة. - المناعة الطبيعية:

 الخاليا القاتلة الطبيعية. -                   

 المناعة المتخصصة: الخاليا األكولة المشهرة.

 .الليمفية  Tخاليا                        

 . Bخاليا الليمفية                       

 

 السابع: السؤال

الخاليا القاتلة الطبيعية: من خاليا خط الدفا  الثاني تمتاز بقدرتها على تمييز وقتل الخاليا المصابة 

 بالفيروسات والخاليا السرطانية وهي غير متخصصة.
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القاتلة: نو  من الخاليا الليمفية، تهاجم الخاليا المصابة بعد تعرفها على مولد الضد المشهر  Tخاليا 

 سطحها وهي متخصصة.على 

 

 

 السؤال الثامن:

 سايتوكينات : مساعدة نشطة Tخلية 

 وإنزيمات حبيبية. برفورين: قاتلة مرتبطة بخلية جسم مصابة Tخلية 

 السؤال التاسع:

 االحمرار بسبب توسع الشعيرات الدموية.

 االنتفاخ: خروج البالزما من الدم.

 االحساس باأللم: تهيج النهايات العصبية.

 السؤال العاشر:

 الشريان الرئوي. -)أ(

 أكسيهيموغلوبين. -)ب(

 إزاحة أيونات الكلور. -)ج(

 الوحدة األنبوبية الكلوية. -)د(

 )إنزيم محول أنجيوتنسين(. ACE -)هـ(

 الخاليا األكولة الكبيرة. -)و(

 مولد الضد الغريب. -)ز(
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 :143صسؤال 

 (2nخلية منوية أولية: ثنائية المجموعة الكروموسومية) - 

 (2nحادية المجموعة الكروموسومية): أ أوليةخلية بيضية  - 

 (1nحادي المجموعة الكروموسومية)أ  جسم قطبي : - 

 

 :614سؤال ص

في طور الجسم االصفر يمنع هرمون بروجسترون وهرمون إستروجين، إفراز الهرمون المنشط  -1

 ، لذلك ال تنضج حوصلة جديدة ما دام الجسم األصفر نشًطا.FSH) )للحوصلة

في طور تدفق الطمث: انخفاض نسبة هرموني إستروجين وبروجسترون في الدم، يحدث اضطراب في 

 بطانة الرحم يؤدي إلى موتها تدريجيًا وانفصالها.

 ادة سمك الطبقة الداخلية لبطانة الرحم.طور نمو بطانة الرحم: زيادة إفراز هرمون إستروجين، يؤدي إلى زي

طور االفراز: زيادة افراز هرموني بروجسترون وإستروجين، اللذان يعمالن على زيادة سمك بطانة الرحم، 

 ويحفزا غددها على إفراز مواد مخاطية غنية بالغاليكوجين.

 

وذلك ، FSHراز هرمونإف اه  في طور الحوصلة على تثبيطرتفا  مستويعمل هرمون إستروجين عند ا -2

 حوصلة.ونضوج أكثر من  المبيضانلمنع اإلفراط في تحفيز 

)الهرمون المحفز  GnRHفي طور اإلباضة يحفز ارتفا  هرمون استروجين غدة تحت المهاد على إفراز  -

 (.LHيزيد إفراز الهرمون المنشط للجسم األصفر )هرمونات الغدد التناسلية(، إلى إفراز 

 

 :814سؤال ص

 قل.تحدوث االخصاب  ةفرص ألن  -1

التكاثر عند : الفصل الثالث

 اإلنسان
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 ازالة حالة االستقطاب في غشائها البالزمي. -2

 .في مرحلة االختراق تحفز انزيمات الجسم القمي للحيوان المنوي الخلية البيضية الثانوية على االنقسام -

 

 

 :511سؤال ص

 النمو.ألن أعضاء األجنة ال تكون مكتملة وال سيما الرئتين تكون غير مكتملة  -

 وذلك النها تفرز هرموني بروجسترون وإستروجين اللذين على استمرار الحمل. -

 ألن الكتلة الخلوية الداخلية هي خاليا جذعية أولية، فتتشكل منها أعضاء الجنين المختلفة. -

 

 :521سؤال ص

 

 :541سؤال ص

 عند األجنة.لتجنب حدوث اختالالت وراثية وذلك وراثيا  للتأكد من سالمة كل منها -1

2-  

 الحقن المجهري للبويضات التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي من حيث

وضع الخاليا البيضية الملتقطة بمنظار خاص مع  - إجراءات التنفيذ
حاضنة الحيوانات المنوية في أطباق خاصة داخل 

( ساعة، ثم ت عاد االجنة إلى 72-24مدة تتراوح )

أو الثالث من سحب رحم األم في اليوم الثاني 
 الخاليا البيضية الثانوية.

حقن رأس حيوان منوي واحد أو  -
إحدى الطالئع المنوية داخل الخلية 

البيضية الثانوية بوساطة إبرة 
مجهرية خاصة متصلة بمجهر ذي 
قوة تكبيرية عالية خارج الجسم، 

.ميكانيكية  

• استخدام 
 اللولب

.هرمونية  

• تناول 
حبوب 
منع 
 الحمل

 هرمونية

• وضع 
لصقات 
منع 
 الحمل

 طبيعية

• إرضا  
الطفل 
 طبيعيا
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ثم ت عاد األجنة الناتجة من عملية 
 الحقن إلى رحم األم.

 

ألن عدد الحيوانات المنوية المستخلصة من الخصية يكون استخدام الحقن المجهري للبويضات؛  ي فضل -

التأكد من لضمان حدوث عملية اإلخصاب، و الخلية البيضية الثانوية عادة قليل فنلجأ لحقنها مجهريا في 

 للخلية البيضية الثانوية. اختراق الحيوان المنوي
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 السؤال األول:

تبدأ عملية تكوين الحيوانات المنوية في األنيبيبات المنوية عند البلوغ    بينما يتم تكوين البويضات منذ  -1 

 المراحل الجنينية األولى لألنثى.

مع تقدم العمر، بينما  ال تتوقف عملية تكوين الحيوانات المنوية في الشخص الطبيعي، ولكن قد تتباطئ -2

 سنة تقريبًا(. 50تتوقف عملية تكوين البويضات عند عمر معين)

ينتج عن كل خلية منوية أم اربع حيوانات منوية، بينما ينتج عن كل خلية بيضية أم بويضة ناضجة  -3

 واحدة.

 وين البويضات.ال يحدث توقف في مراحل تكوين الحيوانات المنوية، بينما يحدث توقفين في مراحل تك -4

 

 السؤال الثاني:

تزود الطالئع ؛ إذ  نضج وتمايز الطالئع المنوية ة تعمل على إتمام عملي: خاليا سيرتولي -أ

  تسهم إفرازاتها في دفع الحيوانات المنوية نحو البربخ.و المنوية بالغذاء. 

تدفع الحيوانات المنوية التي علقت بغشاء الخلية البيضية بعد امتصاصها للماء تنتفخ، فالحبيبات القشرية:  -ب

 اثناء عملية االخصاب.في الثانوية 

 

 السؤال الثالث:

 .المرحلة االولى من االنقسام المنصف )س(:

 .المرحلة الثانية من االنقسام المنصف)ص(:

 .) (: االخصاب 

 

 خلية منوية أولية.(:2) 

 (: خلية بيضية ثانوية 3) 

 قطبي.جسم (:4) 

 (: طالئع منوية.6)

 

 فصللأسئلة ا
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- (1 :)46         (5:)23   

لهرمونات الجنسية، أما الذي يحفز الخلية البيضية النقسام الخلية البيضية باألصل هو االمحفز (: 3) -

 يمات الجسم القمي للحيوان المنوي(.الستكمال االنقسام هو إنز الثانوية 

 السؤال الرابع:

 

طور الجسم االصفر: يمنع هرمون بروجسترون وهرمون إستروجين، إفراز الهرمون المنشط  -

للحوصلة، لذلك ال تنضج حوصلة جديدة ما دام الجسم األصفر نشًطا. ويقل إفراز الهرمون المنشط 

للجسم األصفر في حالة عدم حدوث إخصاب للخلية البيضية الثانوية، فيبدأ الجسم األصفر 

 بالضمور.

طور االفراز من دورة الرحم: يزيد الجسم األصفر من افراز هرموني بروجسترون وإستروجين،  -

إفراز مواد مخاطية غنية  إلىاللذان يعمالن على زيادة سمك بطانة الرحم، ويحفزا غددها 

 اليكوجين، للمحافظة على بطانة الرحم، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الجنين.غبال

 

 السؤال الخامس:

الغشاء البالزمي للخلية البيضية الثانوية: حدوث التفاعل القشري بالتحام الغشاء البالزمي للحيوان المنوي  -أ

 لمنع دخول حيوانات منوية أخرى .

 

التصاق الكبسولة البالستولية ببطانة الرحم: تفرز الكبسولة البالستولي ة بعد التصاقها ببطانة الرحم  -ب

ا من الطبقة الداخلية لبطانة الرحم، وتحل مكان الجزء المهضوم تدريجيَا حتى إنزيمات هاضمة تذيب جزءً 

 تندمل داخل البطانة.
 

 السؤال السادس:

 .رز كل يوم جرعة محددة منهماتحتوي اللصقات هرموني بروجسترون واستروجين وتف
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 السؤال االول:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ب ب د أ جـ د د ب أ

 

 السؤال الثاني:

 الثالثة. أنوا  المخاريطبسبب التداخل في أطوال الموجات الضوئية التي تمتصها  -أ

تحمل مولد  إذ أنهاتعمل على تحلل خاليا دم المتبر   Anti-Bبسبب احتواء دم المتبر   على أجسام  -ب 

 المستقبل.في دم (Anti-D)فتسبب تكون أجسام مضادة  D. كما تحمل خاليا دم المتبر  مولد الضد Bالضد 

 .لقلة كمية السيتوبالزم وما به من مواد غذائية فيها -جـ 
التحاد الغشاء البالزمي للجزء األمامي من الحيوان المنوي مع مستقبالت بروتينية خاصة في المنطقة   -د

إلى اندفا  أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية  كما ويؤدي، مانعا دخول حيوانات منوية أخرى الشفافة

البيضية الثانوية وإزالة االستقطاب ودخول أيونات الكالسيوم وحدوث التفاعل القشري الذي يسبب دفع 

 الحيوانات المنوية بعيدا عن الخلية البيضية الثانوية.

 ن.ئة المناسبة لنمو الجنيالبي زراعه في حالة حدوث الحمل وتوفيرتمهيًدا الستقبال الجنين، وان -هـ
 

 السؤال الثالث:

إلى منع حدوث إزالة االستقطاب، وبالتالي توقف انتقال جهد الفعل  منع دخول أيونات الصوديوم يؤدي 

 )السيال العصبي( في العصبونات الحسية مما يُفقد المريض االحساس في تلك المنطقة.

 السؤال الرابع:

 إلى مستوى العتبة.جهد الغشاء فرق وصول منبه يُحدث تغيرا سريعا في نفاذية غشاء العصبون ليصل  -

وأيونات البوتاسيوم  بوتاسيوم، فتتركز أيونات الصوديوم خارج العصبون، –الصوديوم   عمل مضخة -

 . وتسهم قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم والصوديوم بتكون جهد الراحةداخله 

 أسئلة الوحدة
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 :الخامس السؤال

 .تمكننا من اإلبصار في الضوء الخافت باللونين األبيض واألسود -أ

تفرز العصبونات اإلفرازية الموجودة في تحت المهاد هرمونات تنظم عمل النخامية األمامية التي تفرز  -ب 

بعض الهرمونات مثل هرمون النمو والهرمونات المؤثرة في عمل األعضاء التناسلية،  وتعد النخامية الخلفية 

المانع إلدرار البول،  امتدادا لعصبونات تحت المهاد وتخزن العديد من الهرمونات مثل الهرمون

 واألكسيتوسين.

 إفراز المخاط الذي يعمل مذيبا للمواد التي يجري استنشاقها. - ـج

 

 

 :سادسالسؤال ال

 جـ. -(1)

 جـ -(2)

 

 

 :لسابعالسؤال ا

 أثرها في عمل الجهاز العصبي المادة

تٌحفز مركزي البصر والسمع في الدماغ، فتجعل  الماريغوانا
أصواتا وهمية ويرى أشكاال غير متعاطيها يسمع 

 موجودة، ويفقد إدراكه للمسافة والحجوم.

تبطئ انتقال السياالت العصبية في منطقة التشابك  الهيروين
العصبي، ما يولد شعورا بالخمول وعدم القدرة على 

 الحركة وممارسة األعمال اليومية.
 

 تزيد االحساس بالتنبه والنشاط الزائفين، وضعف الكوكائين
، ما يؤثر سلبا في الذاكرة، وتدمير الجهاز التركيز

 العصبي، وقد يتسبب بالموت المفاجئ.
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 السؤال الثامن:

 

 

 

 

 السؤال التاسع:

 .البوتاسيوم غلوكوز، حموض أمينية، يوريا، أمالح -أ

 االرتشاح. -ب

 .غلوكوز، حموض أمينية -جـ

 في الحاالت الطبيعية. تغادر الدم رة الحجم ال ترشح والالبروتين من الجزيئات كبي -د

دخول الهرمون إلى 
داخل الخلية النه 

يستطيع عبور الغشاء 
 البالزمي

هرمون )تكون معقد 
بسبب ارتباط ( مستقبل

الهرمون بمستقبل خاص 
 داخل السيتوسول

-هرمون )دخول المعقد 
إلى داخل النواة( مستقبل  

ارتباط المعقد بموقع في 
 DNAفي جزيء 

تكوين  منبها    m-
RNA 

 ترجمة 

m-RN A 

 لبناء بروتينات جديدة
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 السؤال العاشر:

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 Bخلية                     

 

 : السؤال الحادي عشر

 بالزمية       تنتج      أجسام مضادة  الياختنقسم لتكون         B يايرتبط بخال 

 

 

 

  Tخلية 

 ذاكرة
 Tخلية 

قاتلة 

 نشطة

مسبب دخول 

 المرض

خلية أكولة 

 مشهرة

  خلية

  Tالمساعدة

 Tخلية 

 القاتلة              

 

   خلية

B 

 

 

 ترتبط  بخاليا قاعدية

 أو خاليا صارية.

 مولد حساسية
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 :السؤال الثاني عشر

 نوع الهرمونات الفعالية 
كبسوالت صغيرة تزرع 

 تحت الجلد
 بروجسترون  سنوات 5تمتد فعاليتها لمدة 

 بروجسترون وإستروجين تدوم فعالية كل لصقة حوالي سبعة ايام لصقات منع الحمل
 

 السؤال الثالث عشر:

 (.male LHالهرمون المنشط للجسم األصفر الذكري ) -(1) -أ

 تستوستيرون. -(3)    

طالئع المنوية إلى الشكل تعمل على  إفراز التستوستيرون الذي يعمل على تحويل ال( خاليا اليدج: 2) -ب

 النهائي للحيوان المنوي.

بالغذاء الالزم نضج وتمايز الطالئع المنوية، وذلك بتزويدها  ة ( خاليا سيرتولي: تعمل على إتمام عملي4)     

 المنوية نحو البربخ. كما تسهم إفرازاتها في دفع الحيوانات في أثناء التمايز. 

 السؤال الرابع عشر:

التغذية، التنفس، المناعة، التخلص من الفضالت، الحماية، تثبيت الحمل وذلك بإفرازها هرموني 

 بروجسترون وإستروجين.

 

 السؤال الخامس عشر:

 التي تتضمن المراحل الفرعية اآلتية: تمثل كل من )أ،ب،ج( مرحلة االختراق -أ

 حيوان منوي واحد. مرور -)أ(

 اتحاد الغشاء البالزمي االمامي للحيوان المنوي مع مستقبالت بروتينية خاصة. -)ب(

 .التفاعل القشري -)جـ(

 تفرز الهستامين
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 الجسم القمي. -ب

، تحفز إنزيمات الجسم القمي للحيوان المنوي الخلية البيضية الثانوية على االنقسام ختراقفي مرحلة اال -جـ 

 قطبي ثاني وبويضة ناضجة.وينتج من انقسامها جسم 


