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االمتحان التجريبي
مالحظة  :اجب عن االسئلة اآلتية وعددها (  , ) 5علما بان عدد الصفحات ( : ) 4
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول  40 ( :عالمة ) :
( 72عالمة )
أ) اختر االجابة الصحيحة لكل من الفقرات التالية :
 -7أي أنماط التوارث اآلتية تفسر ترجمة الطراز الجيني غير متماثل األليالت الى طرز شكلية مختلفة عند الذكر
واألنثى :
ج -الصفات المرتبطة بالجنس د -الصفات المتأثرة بالجنس
ب -األليالت المتعددة
أ -الجينات المتعددة
 -2يتحكم بالجينات المتراكمة:
د -ثالث أليالت
ج -أليلين
ب -جين واحد
أ -عدة جينات
 -3يكون الخلل الكروموسومي للمصاب بمتالزمة داون على الزوج الكروموسومي رقم:
د7 -
ج12 -
ب12 -
أ21 -
 -4تسمى الطفرة التي يتم بها إضافة زوج من القواعد النيتروجينية على شريط :DNA
د -طفرة ازاحة
ج -طفرة صامتة
أ -طفرة مخطئة التعبير ب -طفرة غير معبرة
ب) عند تلقيح نبات بازيالء محوري أرجواني األزهار مع نبات بازيالء آخر طرازه الشكلي جهول ,ظهرت نباتات
باألعداد والطرز الشكلية اآلتية:
 25نبات محورية أرجوانية األزهار 20 ,نباتات محورية بيضاء األزهار  1 ,نباتات طرفية أرجوانية األزهار ,
 2نباتات طرفية بيضاء األزهار  .فاذا علمت أن أليل االزهار األرجوانية  Pسائد على أليل االزهار البيضاء , p
(  72عالمات )
وأن أليل االزهار المحورية  Aسائد على أليل االزهار الطرفية  . aالمطلوب
 -2مثل نتائج التلقيح بمربع بانيت.
 -7اكتب الطرازين الجيني والشكلي لالب المجهول.
 -3ما احتمالية ظهور نبات محوري أرجواني األزهار.
(  72عالمة )

ج) أعطي تفسيرا علميا لكال مما
 -2ظهور أحد أفراد عائلة ما ال يتكون لديه عامل التخثر VIII
 -1تراكم الشحنات الموجبة في داخل العصبون في حالة إزالة االستقطاب للعصبون
 -2قدر ة المخاريط على تميز جميع األلوان مع أنها تحتوي على ثالث أنواع من المستقبالت الحساسة لأللوان
 -4استخدام اللولب في حال الرغبة في تنظيم النسل.
 -5فسر سبب دخول أيون الكلور لخاليا الدم الحمراء في عملية نقل ثاني اكسيد الكربون.
 -6حدوث تكرار لبعض الجينات على احدى الكروموسومات.
(  4عالمات )
د) أكمل الجدول التالي
الطراز الكروموسومي الجنسي
عدد الكروموسومات الكلية
اسم االختالل
 45كروموسوما
X0
XXY
متالزمة بتاو
 XXأو XY
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني  40 ( :عالمة) :
( 70عالمات )
أ) اذكر المصطلح المناسب لكل من العبارات التالية :
 -2حدوث استبدال قواعد نيتروجينية على شريط  mRNAوعدم تغير الحمض األميني عند حدوث الترجمة.
 -1بقعة تخلو من المستقبالت الضوئية في العين
 -2مواد كيميائية تسهم في تنظيم أنشطة الجسم المختلفة بالمشاركة مع الجهاز العصبي
 -4جزئ  DNAحلقي وهي أول المواد المستخدمة لنقل الجينات وذلك لقدرتها على التضاعف ذاتيا.
 -5عدم حدوث التوافق بين فصيلة الدم بين المستقبل والمتبرع عند أجري نقل دم.
يتبع الصفحة الثانية...........

ب) تزوج شاب أصلع متماثل األليالت مصاب بمرض عمى األلوان بفتاة شعرها طبيعي متماثلة األليالت إبصارها
طبيعي ,والدها مصاب بمرض عمى األلوان ,اذا علمت أن أليل اإلصابة بالمرض  70 ( .bعالمات )
المطلوب  -7:ما الطراز الجيني لكل من الشاب والفتاة للصفتين معا .
 -2ما طرز أبنائهما الجينية المتوقعة للصفتين معا.
 -3اذكر احتمالية انجاب ذكر أصلع ومصاب بمرض نزف الدم.
( 72عالمة )

ج)اختر االجابة الصحيحة لكل من الفقرات التالية :
 -7يتم استخدام انزيم البلمرة المتحمل لدرجة الحرارة في :
ب -بناء سالسل مزدوجة لـmRNA
أ -بناء سلسلة مماثلة لسلسلة األصلية
د -بنا سالسل أحادية لـmRNA
ج -بناء سلسلة مكملة لسلسلة االصلية
 -2يتم فصل قطع ال DNAفي تقنية الفصل الكهربائي الهالمي بناء على
د -ال شيء مما ذكر
ج -مكان القطع
ب -حجم القطع
أ -شحنة القطع
 -3بناء على نظرية الخيوط المنزلقة ,تتكشف مواقع ارتباط الميوسين باألكتين عند:
ب -ارتفاع مستوى ATP
أ -ارتفاع مستوى الفوسفات
د -ارتفاع مستوى أيونات الكالسيوم
ج -ارتفاع مستوى األستيل كولين
 -4عند وصول سيال عصبي الى الزر التشابكي يحدث مباشرة احدى ما يلي :
ب -تفتح قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي
أ -تدخل أيونات الكالسيوم
د -ترتبط أيونات الكالسيوم بالحويصالت التشابكية
ج -تفتح قنوات تسرب أيونات الكالسيوم
4

د) يبين الشكل المجاور تركيب الوحدة األنبوبية الكلوية التي لها دور في
تنقية الدم من الفضالت النيتروجينية والمطلوب :

2
1

( 8عالمات )

-2ما أسماء األجزاء المشار إليها باألرقام .5 ، 2

5

-1اكتب اسم الجزء من الوحدة األنبوبية الكلوية الذي ال تحدث فيه عملية
إعادة امتصاص الماء واأليونات.
-2من أين يتم افراز هرمون ألدوسيترون.
-4ما المقصود بالتوازن الحمضي القاعدي.
2

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث  40 ( :عالمة) :
أ) من خالل دراستك لتطبيقات التكنولوجيا الجينات ,اجب عما يلي:
-2هناك خوف من استخدام التطبيقات إلنتاج كائنات حية.
-1اذكر خطوات هندسة الجينات في النباتات.
-2اذكر طرق العالج الجيني.
ب) اختر االجابة الصحيحة لكل من الفقرات التالية:
 -7يتم افراز الهرمون المانع إلدرار البول من:
ج-النخامية الخلفية
ب-تحت المهاد
أ-مستقبالت األسموزية
 -2يفرز الهستامين عند دخول مولد الحساسية من:
أ-األجسام المضادة نوع  lgEب-الخاليا الليمفية  Bج-الخاليا الصارية
 -3يفرز هرمون التستوستيرون من:
ج-النخامية األمامية
ب-خاليا سيرتولي
أ-الطالئع المنوية
 -4وقت انتاج البويضة الناضجة:
ج-عند وصل الحيوان المنوي
ب-عند البلوغ
أ-في المراحل الجنينية

(  8عالمات )

( 72عالمة )
د-النخامية األمامية
د-الخاليا البالزمية
د-خاليا اليدج
د-في اليوم  24من الدورة
يتبع الصفحة الثالثة...........

ج) اذا علمت أن إنزيم القطع (  ) Bam HIيتعرف على تسلسل النيوكليوتيدات  GGATCCويقطع سلسلة
(  70عالمات )
ال DNAبين القاعدتين النيتروجينيتين  Gالمتتاليتين .المطلوب
-2اكتب تسلسل النيوكليوتيدات للقطع الناتجة من استخدام هذا اإلنزيم.
-1وضح دور انزيم الربط إذا تم استخدامه للقطع الناتجة.
-2اذكر الى ماذا يعني كل من  I ، Hالموجودة في اسم اإلنزيم.
 -4اذكر نوع النهايات الناتجة من استخدام االنزيم على قطعة .DNA
AATAGGATCCATAA
TTATCCTAGGTATT
د) أجري تزاوج بين ذبابة خل أسود اللون ضامر األجنحة وأنثى مجهولة الطراز الجيني ,فنتجت أفراد باألعداد:
 802رمادية اللون طبيعية األجنحة  127سوداء اللون ضامرة األجنحة  277رمادية اللون ضامرة األجنحة 782
سوداء اللون طبيعية األجنحة إذا كان أليل األجنحة الطبيعية  Wسائد على أليل األجنحة الضامرة  , wوأليل لون
( 70عالمات(
الجسم الرمادي  Gسائد على أليل لون الجسم األسود . gالمطلوب
. 2ما الطرز الجينية لألبوين
. 1ما الطرز الجينية لألفراد الناتجة من العبور الجيني
. 2ما المسافة بين جيني شكل األجنحة ولون الجسم
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الرابع 40 ( :عالمة) :
(  72عالمة)
أ) قارن بين كال مما يلي:
-2أليالت فصائل الدم ومرض نزيف الدم في اإلنسان من حيث عدد أنواعها.
-1الخاليا الدبقية والعصبونات من حيث الحجم.
-2الخلية المنوية األولية والثانوية من حيث المجموعة الكروموسومية.
-4لصقات منع الحمل والكبسوالت الصغيرة تزرع تحت الجلد من حيث مدة تأثير كل منهما في تنظيم النسل.
-5الخاليا الدعامية والخاليا القاعدية في المستقبل الشمي من حيث الوظيفة
-6درجة الحرارة الالزمة في خطوت تحطم الروابط بين سلسلتي  DNAوخطوت ربط سالسل البدء بمكمالتها في
تفاعل إنزيم البلمرة
(  8عالمات)
ب) يمثل الشكل المجاور دورة المبيض عند أنثى اإلنسان ,والمطلوب:
2

. 2سم الطورين المشار إليهما بالرقمين (  ) 1 ، 2؟
. 1ما تأثير هرمون المفرز من الحوصلة ببطيء أثناء نضجها
على دورة المبيض والرحم.
.2الى ماذا يشير رقم  ،2وما هي الهرمونات التي ينتجها؟

7
1
ج) يمثل الشكل المجاور نتائج طفرة على السلسلة األصلية من جزيء  .mRNAالمطلوب  8 ( :عالمات)
 )2ما هي نوع الطفرات الحادثة في للشكلين
 )1ما تأثير الطفرة في البروتين الناتج لكال الشكلين.
 )2وضح أنواع الطفرات من حيث الخاليا التي تحدث فيها.
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يتبع الصفحة الرابعة...........

( 72عالمة )

د) اختر االجابة الصحيحة لكل من الفقرات التالية :
 -7المسؤول عن إيصال الدم من القلب الى الرئتين:
د-جميع ما ذكر
ج-الشعيرات الدموية
ب-الشريان الرئوي
أ-الشريان األبهر
 -2يصيب فيروس  HIVعند دخوله جسم االنسان:
د-الخاليا Tالمساعدة
ج-الخاليا الصارية
أ-الخاليا القاتلة الطبيعية ب-الخاليا الليمفية B
 -3تنظم الخيوط البروتينية الرفعة والسميكة في وحدة تركيب وظيفية تسمى:
د-خلية عضلية
ج-قطعة عضلية
ب-خيوط عضلية
أ-لييفات عضلية
 -4يكون مقدار فرق جهد الغشاء البالزمي خالل فترة الجموح:
دmv09- -
ج-صفرmv
بmv45- -
أmv 25- -

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس 40 ( :عالمة) :
أ) يوضح الشكل المجاور سلسلة معقدة من القنوات في االذن الداخلية لدى
2
( 8عالمات)
اإلنسان .المطلوب
-2ماذا يسمى هذا الجزء.
1
-1اذكر األجزاء 2 ، 1 ، 2
-2اذكر دور العظيمات الثالث.
2
-4يفصل األذن الوسطى عن األذن الداخلية حاجز عظمي يحتوي على
فتحتان اذكرهما
( 72عالمة )
ب) اختر االجابة الصحيحة لكل من الفقرات التالية:
 -7عند تزاوج رجل فصيلة دمه  Oمن أنثى فصيلة دمها  Bغير متماثلة األليالت فان فصائل دم المحتملة لألبناء:
دB, AB -
ج B -فقط
ب O -فقط
أO , A -
 -2الخاليا المناعية التي تنتج مادة البرفورين:
د -أ  ،ج
ج-الخاليا  Tالقاتلة
ب-الخاليا الليمفية B
أ-الخاليا القاتلة الطبيعية
 -3المسؤول عن انتاج مادة لمعادلة الحموضة الناجمة عن بقايا البول في اإلحليل:
د-خاليا سيرتولي
ج-الحوصلتين المنويتين
ب-غدة البروستات
أ-غدة كوبر
 -4التقنية المستخدمة في حالة انعدام الحيوانات المنية في السائل المنوي هي:
ب-الحقن المجهري للبويضات
أ-التقنية التقليدية لإلخصاب الخارجي
د-تجميد األجنة
ج-الزراعة المتقدمة للجنين
(  72عالمة)
ج) اذكر أهمية واحدة لكل مما يلي:
-2قيام الطبيب بعمل فحص خمالت الكوريون للجنين في األسبوع العاشر من الحمل.
-1استخدام تفاعل إنزيم البلمرة عند اإلصابة باألمراض الفيروسية أو البكتيرية.
-2انتاج العالجات الطبية عن طريق هندسة الجينات.
-4رقة جدران الشعيرات الدموية القريبة من الحويصالت الهوائية
-5ارتفاع درجة حرارة الجسم عند ممارسة الرياضة.
 -6استخدام نواقل الجينات في تكنولوجيا الجينات.
د) لجهاز المناعة دور مهم للتخليص من مسببات األمراض والخاليا السرطانية والمصابة بالفيروس
( 8عالمات)
المطلوب :
-2اذكر الخاليا المناعية التي تتنشط من افراز الخاليا  Tالمساعدة النشطة السيتوكينات.
-1اذكر دور اإلنترفيرونات في الدفاع عن جسم االنسان.
-2اذكر ثالث من مكونات خط الدفاع األول في جسم االنسان.
( انتهت األسئلة )

