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 اخللية الفصل االول// 
/ هي الخلية التي تفقد الغالف النووي أو الغشاء النووي والعضيات الغشائية وتحوي رايبوسوواات تهرو  الخلية بدائية النواة

بريئة حبيبات صغي ة كثي ة العدد تقوم ببناء الب وتينات وهي أقل تطورآ ان الخلية الحقيقية النواة  واثالرا الطحالب الخض  

 رقة والبكت يا والمايكوبالزاا.المز

 . 

/وهي تكون اكب  ان الخلية)بدائية النواة( وأكثو  تطوورآ ولروا نوواة واموحة احاالوة بغوالف النوع الثاني/الخلية حقيقية النواة

 نووي وعضيات الخلية وتوجد في عوالم الطليعيات والفط يات والنباتات والحيوانات.

 

يفية لألعضواء وبشوكل عوام اج وام الكائنوات الحيوة ولرويا الخاليوا القابليوة علو  التكوا   هي الوحدة الت كيبية والوظ الخلية/

 الياتي وهي تأتي ان خاليا سبقترا للوجود.

 

 *تعد الخلية بدائية النواة اقل الخاليا تطورا)تعليل(

 ج/كونرا أكث  الخاليا بدائية ان حيث الشكل والت كيب.

 

  -علل ما يأتي:

 ؟في أشكالهاتختلف الخاليا  -1

 ج/ بسبب الوظيفة التي تقوم بها الخاليا فغالبا ما يكون للخاليا شكل يالئم الوظيفة التي تؤديها.

 تحتاج الخلية إلى مساحة سطحية)الغشاء البالزمي(؟ -2

 ج/ لكي تستطيع من خاللها القيام بعملية تبادل المواد مع محيطها بشكل مالئم.

 

وجوود  علو  الخاليوا النباتيوة فقو  وهوو امثول برودار خوارجي سوميو يحوي  بمكونوات الخليوة هو جدار يقتصو   /جدار الخلية

 ويغطي الغشاء البالزاي اليي يقع إل  الداخل انه وهو يحقق حماية وإسناد للغشاء البالزاي وال ايتوبالزم.

 

ى, وهو غشاء رقيق ا ن ونصو  هو غشاء خلوي يحي  بال ايتوبالزم في الخاليا بدائية وحقيقة النو /الغشاء البالزمي*

نامح ال ي ى اال بالمرر  االلكت وني ويت كب كيميائيا ان البقتين رقيقتين ان جزيئات الدهون المف ف ة ذات ال ف أليو  

 )احب(للماء وال ف ناف  للماء وتتخلل الطبقتين جزيئات ب وتين ت مح أو تتحكم بم ور المواد.

 ح؟*علل/يعد الغشاء البالزمي غشاء نصف ناض

 ج/ كونه ي مح بم ور بعض الرزيئات الصغي ة ويمنع ا ور جزيئات أخ ى اكب  حرما.

 

 (                                          2002/2س/علل/ يعد الغشاء البالزمــــــــــــــــــي اختياري النفوذية؟)
 ج/انه ي مح بعبور المواد اختياريا تبعا لحرم جزيئاترا. 

 زمالسايتوبال
% 1%ب وتينوات و51% اواء و08وهو يمثل جزء الخلية اليي يقع بين الغشاء البالزاي والنواة وهو اادة اعقدة تتأل  ان 

شحوم وسك يات وأاالح اتنوعة ويحوي العديد ان العضيات الخلوية )ت اكيب حيوة( كموا يحتووي علو  اكونوات غيو  حيوة 

 تنشأ نتيرة نشاال عضيات الخلية. 

 

وهي تمثل نهام شبكي ات اب  اون نبيبوات وحويصوالت تو تب  بالغشواء البالزاوي فوي  (22/2مية الداخلية/)الشبكة البالز-

اناالق اعينة وت تب  بالغشاء النووي في اناالق أخ ى وهي اوقع لصنع الدهون والكاربوهيدرات والب وتينات وتق م إلو  

 نوعين خشنة وال اء.

 ذا االسم؟*علل/ اكتسبت الشبكة البالزمية الداخلية ه

 ج/ نتيرة لتف عاترا وتشابكاترا اع بعضرا.
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 -الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة:

هي الشبكة التي تمتاز بوجود ال ايبوسواات عل  سطوح نبيباترا,اموا يعطيروا اهرو ا خشون  أو حبيبو  ,ولروا أهميوة فوي بنواء 

أج ام كولري كما تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينيوة الب وتينات ,وهي تعمل عل  نقل المواد داخل الخلية وبشكل خاص إل  

 ال ايتوبالزاية.

 -الشبكة البالزمية الداخلية الملساء:-

هي شبكة تختل  عن الشبكة البالزاية الداخليوة الخشونة بخلوهوا اون ال ايبوسوواات لويا تكوون أغشويترا ال واء وظائفروا نقول 

لبينية ال وايتوبالزاية وتقووم بازالوة التوأ ي  ال ومي لوبعض ال وموم واادويوة المواد داخل الخلية وكيلو كشبكة هيكلية للمادة ا

 المخدرة وكيلو تمثل اوامع لبناء وترمع الشحوم لغ ض خزنرا, وإف از الر اونات ال ت ويدية.

 

 *علل/تكثر الشبكة البالزمية الداخلية الملساء في خاليا المبايض والخصى والغدتان الكظريتان؟

ة البالزايوة الداخليوة المل واء تمثول اواموع لبنواء وترميوع الشوحوم لغو ض خزنروا فوي هوي  الخاليوا) المبوايض ج/ الن الشبك

 والخص  والغدتان الكه يتان (حيث تقوم باف از الر اونات ال ت ويدية.

 (3852/5س/أذك  وظيفة كل ان الشبكة البالزاية الداخلية المل اء والخشنة؟)

 

 

 -جهاز كوجلي:
ازي خلوووي وصووفه اوة اوو ة العووالم كووولري خووالة دراسووته الخاليووا العصووبية ويحتوول اوقعووا خاصووا فووي هووو جروواز إفوو 

ال ايتوبالزم بين النواة والغشاء البالزاي وان الصعوبة تمييز حدود  بشكل دقيق, وهو يختل  في الشكل والحرم ان خليوة 

 إل  أخ ى.

 (2011/2( )29/1س/عرف الصهاريج؟ )

(اون ااكيواس الم وطحة والتوي تعتبو  أحودى 58-2عن ردهات احددة بأغشية ال واء تتمثول بعودد) ج/الصراريج/ هي عبارة

 اكونات جراز كولري.

 

 (2002/1)املايتوكوندريا-
اوايك وات ( ويختلو  توزيعروا 58(اايك وات  والولرا قد يصل )5-8,1هي عبارة عن ت اكيب ك وية أو خيطية ع مرا)

ع الخاليا حقيقة النواة وهوي تتبواين فوي حرمروا بح وب الخاليوا التوي توجود فيروا وتكوون ممن الخاليا المختلفة توجد في جمي

 احاالة بغشاء ازدوج ووظيفترا التنفس الخلوي.

 

هي الطبقة الداخلية ان الغشاء المزدوج والتي تهر  عدة انثناءات وانطوواءات تتخوي أشوكاال اختلفوة قممروا تكوون  /األعراف

 وندريا وهي تزيد الم احة ال طحية للطبقة الداخلية.عادة باترا  تروي  المايتوك

 *علل/ تعرف المايتوكوندريا ببيوت الطاقة في الخلية؟

 ( ذات الطاقة العالية.ATPج/ لما لرا ان عالقة بانتاج اعهم جزيئات ادينوسين  ال ي الفوسفات)

 وائرا عل  اانزيمات التنف ية.ج/ وذلو الحت  *علل/ الوظيفة الرئيسية للمايتوكوندريا هي التنفس الخلوي؟

 -البالستيدات: 
هي عبارة عن عضيات خلوية توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية, وتهر  بأشكاة وإحرام وألوان اختلفة وهي عل   ال ة 

 أنواع عديمة اللون والملونة والخض اء ولكل انرا وظيفترا.

 

ة توجود فوي سوايتوبالزم الخاليوا النباتيوة التوي تحووي صوبغات اختلفوة هي  عبارة عن عضيات خلويو /البالستيدات الملونة -

 تعطي ألوان اازهار والثمار.

/ هي عبارة عن عضيات خلوية توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية تشكل ا اكوز لتحووة سوك  البالستيدات عديمة اللون -

 .الكلوكوز إل  سك يات اتعددة اثل النشاء أو إل  شحوم وب وتينات
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وهي  عبارة عن عضيات خلوية توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية شائعة في النباتات وهوي ت واهم  //البالستيدات الخضر

 في عملية البناء الضوئي.

/ ت كيب يوجد داخل الغشاء البالستيدة الخض اء  )وجمعرا ك انا( و الصبغات )اثل الكلوروفيول( توجود البيي ة أو الك انوم 

 ة الك انا والتي تقوم بااتصاص الطاقة الشم ية.عل  أغشي

 

اانزيمات التوي تختوزة  نوائي  فيرا هو المادة ال ائلة الشفافة التي تمال الف حة الداخلية للبالستيدة الخض اء وتوجد *السدى/

 اوك يد الكاربون إل  سك يات في عملية البناء الضوئي.

يتكون ان الغشاء الداخلي للبالسوتيدة وهوو يحووي يخضوور وأنزيموات  هو ت كيب كي ي ق صي الشكل*غشاء الثايلوكويد/

 ت اهم في انراز عملية البناء الضوئي.

 

 (.2012/1علل/تمتاز درنة البطاطا بلونها االبيض؟)س/

 ج/ب بب وجود بالستيدات عديمة اللون بكميات كبي ة واليئة بالنشاء.

 (2001/1) -:اجلسيمات احلالة-5
انوزيم( 08ت احاالة بغشاء أحوادي الطبقوة, وتحووي أعوداد كبيو ة اون اانزيموات المحللوة)أكث  اون هي عبارة عن حويصال

تكون ا ؤولة عن عملية الرضم داخل الخلية, وتوجد الر يمات الحالة في جميع الخاليا تق يبوا وبشوكل خواص الخاليوا التوي 

 تتميز بقابلية البلعمة اثال خاليا الدم البيض العدلة.

 

 الجسيمات الحالة في عملية التحول الشكلي؟ *علل/ تساهم

ج/ب بب تح ر اانزيمات ان الر يمات الحالوة إلو  سوايتوبالزم الخليوة وينوتج عون ذلوو هضوم احتويوات ال وايتوبالزم اون 

 الرزيئات الكبي ة وبالتالي اوت الخلية بعملية يطلق عليرا التحلل الياتي.

 

العناصر في الطبيعة أو تساهم عملية التحلل الذاتي في تحلل أجساام الكائناات *علل/تساهم عملية التحلل الذاتي في تدوير 

 الحية بعد موتها؟

ج/ الن عملية التحلل الياتي تحدث عند تح ر اانزيمات ان الر يمات الحالة إل  ال ايتوبالزم الخلية وينتج عن ذلو هضوم 

 لية وعودة عناص ها إل  الطبيعة.احتويات ال ايتوبالزم ان الرزيئات الكبي ة وبالتالي اوت الخ

 

 *علل/ توجد الجسيمات الحالة في جميع الخاليا وبشكل خاص في الخاليا التي تتميز بقابلية البلعمة؟

 ج/الن الر يمات الحالة تحوي أعداد كبي ة ان اانزيمات المحللة وتكون ا ؤولة عن عملية الرضم داخل الخلية.

 

 (2010/2()29/2( )20/2حدات تنظيف في السايتوبالزم؟)س/علل/ تعتبر الجسيمات الحالة و
 ج/ ألنها تخلص السايتوبالزم من بعض دقائق الغذاء وقطع المايتوكوندريا واألحياء المجهرية وغير ذلك من الشوائب.

 (2009/1, 2/1, 22/29س/ عرف التحلل الذاتي)

زم الخلية وينتج عون ذلوو هضوم احتويوات ال وايتوبالزم ج/ هي عملية تح ر اانزيمات ان الر يمات الحالة إل  ال ايتوبال

 ان الرزيئات الكبي ة وبالتالي اوت الخلية.

 (2001/1س/علل/ تساهم الجسيمات الحالة في عمليات التحول الشكلي؟ )
مان الجزيااات الكبيارة  ج/ ألنها تحرر األنزيمات من الجسيمات الحالة إلاى الساايتوبالزم الخلياة ويناتج عان ذلاك هضام محتوياات الساايتوبالزم

 .وبالتالي موت الخلية ,كما في اختفاء ذنب دعاميص )يرقات(الضفادع عند تحولها إلى ضفادع بالغة

 -هيكل اخللية:-6
للخلياة وتحاافع علاى هو جراز اميز اكون ان الخيوال الدقيقوة والنبيبوات يوجود فوي الخاليوا حقيقوة النووى, وهوو يعطوي دعااوة 

 د من الخاليا كوسائل حركة وانتقال للعضيات داخل الخلية.شكلها ويستعمل في العدي
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 -الخيوط الدقيقة:

هي عبارة عن ت اكيب  رقيقة وا وتقيمة لوحهوأل اوة او ة بومووح فوي الخاليوا العضولية , وهواحود اجروزة هيكول الخليوة  

ة ان ب وتين المايوسين وكوال وهي تتمثل بخيوال االكتين المكونة ان ب وتين االكتين وخيوال المايوسين وهي ااخ ى اكون

 النوعين ا ؤوة عن قدرة الخلية في التقلص واالنب اال.

 

 -النبيبات الدقيقة: 

وهي اكب  ان الخيوال الدقيقة وتتمثل بت اكيب أنبوبيوة اكونوة اون بو وتين يودع  تيوبيوولين , وهواحود اجروزة هيكول الخليوة 

الخلية وتعد ارمة بالن وبة للريكول الخلووي وتنهويم وانتقواة الموواد  وتلعب دورا حيويا في ح كة الك واوسواات أ ناء انق ام

وتدخل كرزء أساسي في ت كيب االسواال وااهداب وتوجد في سايتوبالزم الخاليوا الحيوانيوة وبعوض ااحيواء الواالئوة اثول 

 الطحالب والفط يات.

 (2012/1( )29/2) -الجسيمات المركزية: 

الم يكزات وكل انرا عبارة عن اسوطوانة اكونوة اون ت وع ارواايع  ال يوة النبيبوات يحتوي الر يم الم كزي عل  زوج ان 

 الخلية وتوجد في الخاليا الحيوانية فق . مالدقيقة,ويتضاع  الر م الم كزي عند انق ا

وهووو يشووابه الم يكووزات فووي ت كيبووه ويتمثوول بت كيووب يتخووي /تمهياادي(2002, 2002/2, 2/ 29)/الجساايم الحركااي -7

قاعودة ااهووداب أو االسوواال فووي الخاليوا التووي تحوووي أهودابا أو اسووواالا وللر ويم الح كووي دورا ارموا فووي ح كووة اوقعوا عنوود 

 ااهداب أو االسواال ويطلق عليه أيضا بالر يم القاعدي.

 الفجوات 
هي عبارة عن أكياس غشوائية توجود مومن سوايتوبالزم الخليوة والفرووات فوي بعوض الطليعيوات تكوون اتخصصوة كوالفروة 

 لمتقلصة أو تكون فروة وقتية كالفروة الغيائية أو فروة دائمية في النباتات كالفروة التي تحوي العصي  الخلوي.ا

/ هوي عبوارة عون أكيواس غشوائية توجود مومن سوايتوبالزم الخليوة تعمول علو  تخلويص الخليوة اون المواء الفجوات المتقلصاة

 هوالحاة في االابيا والب ااي يوم. الزائدعن الحاجة اع بعض المواد االب ازية اليائبة كما

هي عبارة عون أكيواس غشوائية توجود مومن سوايتوبالزم الخليوة تقووم برضوم الغوياء اون خوالة أنزيموات  /الفجوة الغذائية-3

 تف زها الر يمات الحالة ال  داخل الفروة.

ن حاويوة علو  عصوي  لموواد / هي عبوارة عون أكيواس غشوائية توجود مومن سوايتوبالزم الخليوة تكووالفجوات في النباتات-2

                 بشكل محلول يعرف بالعصير الخلوي.اختلفة بصورة ذائبة 

 تحتوي الطليعيات)االميبا أو البراميسيوم( على فجوات متقلصة؟ -1علل/ 

 ج/ لكي تعمل عل  تخليص الخلية ان الماء الزائد عن الحاجة اع بعض المواد االب ازية اليائبة.

 ت مؤقتة في الطليعيات؟تكوين فجوا-2

ج/ هي فروات غيائية وقتية تتكون لكي يرضم الغياء داخل هي  الفروات ان خالة أنزيموات تف زهوا الر ويمات الحالوة إلو  

 داخل الفروة.

 -المحتويات غير الحية للخلية:
ي  المخلفوات بشوكل رئي وي هي عبارة عن اكونات اؤقتة في ال ايتوبالزم يطلق عليرا بالمخلفات ال ايتوبالزاية وتتكون هو

 ان اواد ايضية أو اخلفات ات اكمة ذات البيعة اختلفة.

 النواة
تمثل النواة أهم اكونات الخلية في الكائنات الحيوة ويعود وجودهوا أساسوي للحيواة حيوث أن بقواء الخليوة يعتمود علو  المبوادالت 

ترا تعيش لفت ة قصوي ة توم تتحلول كموا هوو الحواة فوي خاليوا االيضية التي تتم بين النواة وال ايتوبالزم ,والخلية التي تفقد نوا

 الدم الحم اء النامرة.

 *علل/ يعد وجود النواة أساسي لحياة الخلية وبقائها؟

 ج/ الن بقاء الخلية يعتمد عل  المبادالت االيضية المختلقة التي تتم بين النواة وال ايتوبالزم.
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  -الغشاء أو الغالف النووي:-1

ن غشاء رقيق  نائي الطبق, يحدد النواة وله خواصوه الفيزيائيوة والكيميائيوة وهوو يونهم تبوادة الموواد بوين النوواة هو عبارة ع

وال ايتوبالزم ان خالة احتوائه  قوب دقيقة تم  ان خاللرا بعض جزيئات المواد, وهو اختياري النفوذية ويوجد في جميوع 

 زرقة)بدائية النواة(.الخاليا فيما عدا البكت يا والطحالب الخض  الم

 

 (2012/1( )29/2) -البالزم النووي:-2

 وهو عبارة عن سائل هالاي عديم اللون يمأل النواة وتتوزع فيه المحتويات النووية والمتمثلة بالنوية والشبكة الك وااتينية.

ال نوواة خليوة البصول تحووي النوواة علو  النويوة واحودة أو أكثو , فموث وتحتوي هي احد ت اكيب النواة,2010/2) -النوية:-2

أربع نويات, وتبدو النوية بشكل ت كيب ك وي داخل النواة كبي ة الحرم ن بيا وهي تتكون ان الب وتين والحوااض النوووي 

 ولرا دورا هام في تكوين ال ايبوسواات التي يتم فيرا تكوين الب وتينات.RNAال يبي 

 

 -الشبكة الكروماتينية:-4

وتهروو  الشووبكة بشووكل ت اكيووب خيطيووة اتداخلووة غيوو  انتهمووة الشووكل وتتضووح خيوووال الشووبكة  هووي أحوودى ت اكيووب النووواة

الك وااتينية أ ناء االنق وام الخلووي اكونوة عودد احودود اون الت اكيوب العصووية فوي الغالوب تعو ف بالك واوسوواات وهوي 

 تحمل الرينات )المور ات( التي بواسطترا يتم نقل الصفات الورا ية ان جيل إل  أخ .

 *تعليل/ تكتسب الكروموسومات أهمية كبرى؟

 ج/ ب بب الدور ااساسي اليي تلعبه في الورا ة والتكا   والتباين والطف ات وغي ها.

 

 *تعليل/يكون العدد الكروموسومي في األمشاج نصف العدد األصلي في الخاليا الجسدية؟

التكوا   حيوث تتحود نوواة النطفوة بنوواة البيضوة فموثال فوي  ج/ وذلو لكي يعود العدد ااصلي لكل نوع ان ااحيواء عنود عمليوة

ك واوسووم اون 32ك واوسم اون البيضوة التوي تتحود اوع 32ك واوسوم وهي ناترة ان  04اإلن ان تكون الخلية الر دية 

 (.04=3×32النطفة )

 ألحوال الوظيفية الخلوية؟ *علل/تعد عملية عبور المواد إلى الخلية وخارجها من العمليات الخلوية األساسية التي تنظم ا

ج/انه يتحدد بموجبرا تنهيم خ وج المواد اإلخ اجيوة والمواء اون الخليوة وال يخفو  اوا لرويا اون أهميوة فوي حفو  واسوتم ار 

 العمليات الحيوية للخلية وبناء المواد الحية فيرا.

 

 -:االنتشار
لمنوواالق ذات الت كيووز العووالي إلوو  المنوواالق ذات يعوو ف االنتشووار بأنووه ح كووة االيونووات والرزيئووات خووالة وسوو  اعووين اوون ا

 الت كيز الواالئ.

نالح  انتشار المادة الملونة الناترة ان ذوبان البلورات في تر بة االنتشارفي الماء حيث تنتش  المادة الملونوة عبو   تعليل//

 .ا افات قصي ة بينما يقل انتشارها عب  الم افات الطويل

لتي تقطعرا الرزيئات المنتش ة تتناسب ال ديا اع الرير الت بيعي للوقأل المتاح لالنتشار,واع وال بب يعود إل  أن الم افة ا

 ا ور الوقأل سوف تنتش  هي  المادة في كل أجزاء اإلناءالزجاجي.

 -النفوذية:
ية أذا وجدت هي ظاه ة تبادة المواد بين الخلية واحيطرا عب  الغشاء البالزاي حيث ت تطيع الخلية أن تمتص المواد الغيائ

 في وس  غيائي اناسب ش يطة أن تم  هي  المواد عب  الغشاء البالزاي أوال.

 -(2009/1()2002/2( )2001/2) :التناضح
هو ح كة جزيئات الماء خالة غشاء اختياري النفاذية)الغشاء البالزاي( تبعا الختالف الت كيز, وتتم ح كوة جزيئوات المواء 

 امح هو حالة ان حاالت االنتشار.وفق قانون االنتشار إذ أن التن

 

وفيه يكون ت كيز الماء خارج الخلية ا او لت كيز  في سايتوبالزم الخلية والخليوة ال تكت وب وال  :المحلول متعادل التركيز 

 تفقد الماء.
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أل بوالمواد اليائبوة يتميز هيا المحلوة بت كيز  المنخفض ان المواد اليائبة غيو  النفواذة أذا اوا قورنو :المحلول واطئ التركيز 

 في سايتوبالزم الخلية الموجودة فيه وقد يؤدي دخوة الماء إل  انتفاخ الخلية الحيوانية وتمزقرا.

 

/ يتميز هيا المحلووة بت كيوز عوالي اون الموواد اليائبوة بالمقارنوة اوع ال وايتوبالزم ولويلو فوان ح كوة المحلول عالي التركيز 

 حلوة الخارجي اما يت تب عليرا أنكماش الخاليا .الماء تكون ان ال ايتوبالزم إل  الم

 

هي خ وج الماء ان سايتوبالزم الخليوة إلو  المحلووة الخارجي)خوارج الخلية(الويي يكوون عوالي الت كيوز  -*عرف البلزمة:

 بالمقارنة بت كيز المواد اليائبة في ال ايتوبالزم اما يت تب عليه انكماش الخلية.

 

أعوادة الخليوة إلو  حالتروا الطبيعيوة عنود إموافة المواء للمحلووة الموجوود خوارج الخليوة أي عمليوة هي عمليوة  -:إزالة البلزمة

 عك ية للبلزاة.

 -*علل ما يأتي:
 حجم الخلية النباتية ال يتغير كثيرا عند وضعها في محلول عالي التركيز مقارنة بالخلية الحيوانية؟-1

 ة اليي تفتق  إليه الخاليا الحيوانية.ج/ ب بب وجود الردار الخلوي في الخاليا النباتي

 
 في تجربة التناضح في الحالة األولى يكون الماء في مستوى واحد في القمع والحوض الزجاجي؟ -2

ج/الن المحلوة اتعادة الت كيز في داخل القمع وخارجه ليلو فان جزيئات الماء ال تكت ب وال تفقد في القمع )أو يكون عدد 

 ة للقمع الزجاجي ا اوية للخارجة انه(.جزيئات الماء الداخل

 

 في تجربة التناضح في الحالة الثانية)عند إضافة محلول سكري( نالحع ارتفاع مستوى الماء في القمع الزجاجي؟ -2

ج/وذلو أن المحلوة في القمع الزجاجي أصبح عالي الت كيز قياسا بت كيز الحوض الزجاجي ليلو فان ح كة جزيئات الماء 

را  القمع الزجاجي أكث  ان خ وجرا ان القمع إل  الحوض ليلو ي تفع الماء في القمع الزجاجي أكث  ان الحوض تكون بات

 الزجاجي.

 حدوث ظاهرة البلزمة في بعض الخاليا؟ -4

ش ج/ب بب الت كيز العالي للمحلوة خارج الخاليا اقارنة بت كيز  داخل الخاليا فيخ ج الماء ان الخاليا إلو  خارجوه ويونكم

 الغشاء البالزاي وهيا اا يع ف بالبلزاة.

 -(2002/1, 2002/2, 2002/2) النقل النشط  أو الفـعال:
هي ظاه ة أاتصاص الخاليا أحيانا بعض المواد ان احيطرا الخارجي بال غم ان أن ت اكيز تلو المواد داخل الخاليا أعل  

اواد حاالة في غشواء الخليوة يمكنروا التحو   اون الخوارج إلو  انرا في الخارج, وان اجل انراز هي  العملية البد ان وجود 

الداخل وبالعكس, حيوث تتحود الموادة الحاالوة اوع اوادة أخو ى   ) جوزيء أو ايوون( تحتاجروا الخليوة وتتحو   باتروا  ال وطح 

فوي ATPاون  الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل ال ايتوبالزم وتحتاج هوي  العمليوة إلو  صو ف الاقوة ت وتمد

 الخلية الحية.

*علل/ تمتص الخاليا أحيانا بعض من المواد محيطها الخارجي بالرغم من أن تراكيز تلك المواد داخل الخالياا أعلاى منهاا 

 في الخارج؟

ج/ ب بب وجود اواد حاالوة فوي غشواء الخليوة ويمكنروا اون التحو   اون الخوارج إلو  الوداخل وبوالعكس ,حيوث تتحود الموواد 

ع)جزيء أو ايون(تحتاجرووا الخليووة وتتحوو   باترووا  ال ووطح الووداخلي للغشوواء حيووث تنفصوول المووادة المنقولووة داخوول الحاالووة اوو

 في الخلية الحية.ATPال ايتوبالزم, وتحتاج هي  العملية إل  الاقة ت تمدها ان 

 

س/ علاااااال/ تمتاااااااز الخاليااااااا التااااااي تااااااؤدي وظيفااااااة لنقاااااال الفعااااااال بأنهااااااا تحتااااااوي علااااااى المايتوكوناااااادريا بشااااااكل 

 (2002/1()2004/1()22/2()22/1مكثف؟)

 ج/الن عملية لنقل الفعاة تحتاج إل  ص ف الاقة,توف ها لرا المايتوكوندريا .

 (2009/2()22/2س/اذكر سبب البلزمة؟)

 ج/فقدان الخلية لمائرا نتيرة لومعرا في احلوة عالي الت كيز.
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 (2002/1س/ماذا ينتج عن وضع كريه دم حمراء في ماء مقطر؟)

 فاخ ك يه الدم الحم اء.ج/انت

 -البلعمة: 
يقصد برا ااكل الخلوي وهي ال يقة شائعة للتغيية بين الطليعيات اثل االايبا وهي أيضا الط يقة التي تلترم بروا خاليوا الودم 

وبعود ذلوو  البيض بقايا الخاليا والر ا يم التي توجد بالدم,وتتم هي  العملية بان يكون غشاء الخلية جيبوا يحوي  الموادة الصولبة

ينفصل هيا الريب ان سوطح الخليوة ويتحو   داخول ال وايتوبالزم حيوث ترضوم احتوياتروا بواسوطة اانزيموات المفو زة اون 

 الر يمات الحالة الموجودة ممن ال ايتوبالزم.

 خلية.وهي عملية اشابرة ااكل الخلوي فق  الف ق أن الش ب الخلوي هو تناوة اادة سائلة ان خارج ال/ الشرب الخلوي 

هو عملية تح ي  بعض المواد ان داخل الخلية إل  خارجرا وتحدث هي  العملية في خاليا اختلفة  اإلخراج الخلوي/

 للتخلص ان بقايا اواد غي  ارضواة دخلأل بوساالة عملية اإلدخاة الخلوي, أو اإلف از اواد اثل الر اونات.
                 

 -:االيض اخللوي
لكيميائية التي تحدث في الخلية بم اعدة اانزيمات في الخلية وتتضومن عمليتوي الرودم وعون ال يقروا هو ارموع التحوالت ا

 تتحلل المواد وعملية البناء والتي عن ال يقرا تبن  النواتج الرديدة.

 //هو سل لة ان التفاعالت تر ي علو  سوك  العنب)سوك  الكلوكووز( هوو اوادة التونفس ال ئي وة,حيث يعواني سل ولة التنفس

ان التفاعالت اتحوال إل  ج يئتين ان الحااض الباي وفي خوالة عمليوة تودع  بالتحلول ال وك ي, وترو ي هوي  العمليوة فوي 

 سايتوبالزم الخلية لوجود أنزيماترا. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

التخم  الكحولي/ هو تنفس الهوائي يحصل في الخمي ة والنباتات الخض  عند غياب أو نقص ااوك رين وفي بعض أنواع 

(  م اختزاة بريدروجين التحلول ال وك ي اتحووال إلو  كحووة CO2البكتي يا حيث يحصل للحااض الباي وفي أك دة ينزع )

 -ا يلي كما في المعادلة:

                                                  O                 أك دة بنزعO                       تحلل سك ي 

C6H12O6                          2CH3 -  C - COOH          2CH3- C- H 

  وفي     سك  كلوكوزحااض باي            2Co2استالديرايد                                                         

 

 2(H 2اختزاة بالريدروجين)                   

                          2ATP       +2CH3CH2OH                              

 ان التحلل ال ك ي                      كحوة ا يلي            الاقة                     

 

وائي ويحصل في بعض أنواع البكتي يا والعضالت حيوث يحصول للحوااض البواي وفي اختوزاال التخم  اللبني/ هو تنفس اله

 -اتحوال إل  الحااض اللبني كما في المعادلة التالية:

                                     O                    2اختزاة الريدروجينH)  )2              O           تحلل سك ي 

C6H12O6        2CH3-C- COOH                             2ATP+2CH3-CH-COOH 

 ان التحلل ال ك ي                                                                  

 سك  الكلوكوز       حااض لبني          الاقة                               حااض باي وفي                                       

 

 

 *علل/ تعد عملية تثبيت ثنائي اوكسيد الكاربون عملية بناء للمواد العضوية؟

(بوجود الماء وباستغالة الطاقة الشم ية لتكوين اواد ك بوهيدارتية يطلوق علو  هويا التفاعول CO2ج/ الن النباتات تمتص)

 وية المعقدة في الخاليا.وهيا التفاعل يؤدي إل  تكوين جميع الرزيئات العضCO2تثبيأل 
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 انقسام اخللية
هو ان العمليات المعقدة والتي تردف إلو  اضواعفة الموادة الورا يوة كميوا اوع مومان توزيعروا بشوكل اتروانس بوين الخليتوين 

 .الناترتين ان االنق ام

 -االنقسام المباشر أو الالخيطي:
حة ويوووتم ذلوووو بتخصووو  النوووواة أو الموووادة النوويوووة هوووو انق وووام الخاليوووا دون حصووووة تغيووو ات نوويوووة وسوووايتوبالزاية وامووو

وال ايتوبالزاية وان  م انق اارا وتكووين خليتوين تحووي كول انرموا جوزء اون النوواة ااصولية أو الموادة النوويوة وجوزء اون 

 ال ايتوبالزم ااصلي.ويحصل هيا االنق ام في البكتي يا والطحالب الخض  المزرقة.

 -ي:االنقسام غير المباشر أو الخيط
هووو عمليووة انق وووام النووواة بصوووورة تضوومن ت ووولم كوول اووون الخليتووين البنوووويتين الرديوودتين نفوووس العوودد ونفوووس النوعيووة اووون 

 الك واوسواات الموجودة أصال في الخلية اام.

نوة اوع تم  الخلية بريا الطور قبل بدء عملية انق ام الخلية ويالح  فيه أن نواة الخليوة تكوون كبيو ة بالمقار -الطور البيني:

 -االنوية في الخاليا المنق مة وتقوم الخلية في هيا الطور بما يأتي:

 تخليق جزيئات كبي ة ان ااحماض النووية والب وتينات كخطوة تحضي ية لعملية االنق ام. -أ

 (.)وهو ايزة هيا الطور(DNAتضاع  جزيئات الحااض النووي ال ايبي ناقص ااوك رين) -ب

 ي.تضاع  الر يم الم كز -ج

 *علل/ يصبح االنقسام نادرا في خاليا النسيج العصبي عند البلوغ؟

 نرائية. ج/نتيرة لتخصص الخاليا العصبية بصورة 

   

 االنقسام االختزالي 
هو عملية تردف إل  الحفاظ عل  عدد  ابأل ان الك واوسواات افو اد اانوواع المختلفوة اون ااحيواء, خوالة عمليوة تعاقوب 

 خالله تكوين اااشاج كالبيوض والنط  في الحيوانات واالبواغ وحبوب اللقاح في النباتات.ااجياة اليي يتم 

 علل/ حدوث عملية االنقسام االختزالي؟-1*

ج/وذلو للحفاظ عل  عدد  ابأل ان الك واوسواات اف اد اانواع المختلفة ان ااحياء خالة تعاقب ااجياة اليي يتم خالله 

 تكوين اااشاج.

 بقاء عدد الكروموسومات ثابتا الفراد االنواع خالل تعاقب األجيال؟ علل/-2*

ج/ب وبب عمليووة االنق ووام االختزالووي التووي يووتم فيرووا تكوووين اااشوواج كووالبيوض والنطوو  واالبووواغ التووي تحوووي نصوو  العوودد 

 .ااصلي للك واوسواات وعند اإلخصاب تتحد اااشاج فيعود العدد ااصلي للخاليا ان الك واوسواات

 علل/ نجد أن األمشاج تحتوي نصف العدد من الكروموسومات الموجودة في الخاليا الجسمية؟-2*

ج/ الن اااشاج تتكون ان خاليا اتخصصة حدث فيرا عملية االنق ام االختزالي التي يتم فيرا اختزاة عدد الك واوسواات 

 إل  النص .

 

 

 التمريدي الثاني عن الطور التمريدي ااوة؟ *علل/ قد تختل  الك وااتييدات في ت كيبرا في الطور

 ج/وذلو نتيرة لعملية العبور التي حصلأل في الدور التغلهي ان الطور التمريدي ااوة.

 م/حل أسالة الفصل األول في الكتاب
 -السؤال الثاني/فسر الحقائق العلمية التالية:

 يتوف  عدد كبي  ان المايتوكوندريا في العضالت؟-5

ت تحتاج إل  الاقة كبي ة وكثيو ة أ نواء عملروا, والمايتوكونودريا هوي التوي تووف  للعضوالت هوي  الطاقوة انروا ج/الن العضال

 (ذات الطاقة العالية.ATPتدع  بيوت الطاقة في الخاليا ولرا عالقة بانتاج اعهم جزيئات ادينوسين  ال ي الفوسفات)

 وجود ااج ام الحالة في خاليا الدم البيض العدلة؟ -3



 مـاهـر إبراهيـم نايـف /أعداد األستاذ))ملخص التعاريف والتعاليل لكل الكتاب((          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

/الن خاليا الدم البيض العدلة تتميز بقابلية البلعمة حيث تلترم الر ا يم وااحياء المرر ية ووجود ااج ام الحالة ليزودهوا ج

 بانزيمات تف ز عل  الر ا يم لرضمرا وتحليلرا وتخليص الر م انرا.

 للر يم الم كزي دور هام في عملية انق ام الخلية؟ -2

 ان النبيبات الدقيقة التي تلعب دورا حيويا في ح كة الك واوسواات أ ناء انق ام الخلية.ج/الن الر يم الم كزي يتأل  

 وجود أنزيمات اعينة في البالستيدات الخض  ي رل القيام بعملية البناء الضوئي؟-0

 ج/الن اانزيمات تختزة  نائي اوك يد الكاربون وتكون الكاربوهيدرات.

 ون وامحة الحدود؟الخلية النباتية تحأل المرر  تك -1

ج/الن الخليووة النباتيووة تحتوووي علوو  جوودار خلوووي خووارجي سووميو يحووي  بمكونووات الخليووة ويغطووي الغشوواء البالزاووي ويكووون 

 وامحا تحأل المرر .

 توص  الخلية الحيوانية التي تهر  فيرا جميع العضيات بأنرا خلية افت امية؟-4

ضيات الخلوية فقد تحتوي خلية عل  عضيات اعينة وتفتقد أخ ى لعودم ج/انرا ال توجد خلية حيوانية تحتوي عل  جميع الع

 حاجترا إليرا وهكيا وح ب وظيفة الخلية الحيوانية يكون احتوائرا عل  العضيات.

 وجود ااع اف في المايتوكوندريا؟-7

 ج/لكي تزيد الم احة ال طحية للطبقة الداخلية.

 فس الخلوي؟الوظيفة ال ئي ية للمايتوكوندريا هي التن  -0

 ج/وذلو الحتوائرا عل  اانزيمات التنف ية.

 تهر  نوى الخاليا تباينا في أشكالرا وهنا التباين له عالقة بشكل الخلية؟ -9

ج/الن أشكاة الخاليا يختل  بعضرا عون بعوض ح وب وظيفتروا فمنروا  ابتوة الشوكل وانروا غيو   ابوأل الشوكل فوالنواة توتالءم 

 ءم شكلرا والبيعة وظيفترا التي تؤديرا.والبيعة شكل الخلية التي يتال

تمتص الخاليا أحيانا بعض المواد ان احيطرا الخارجي بال غم ان أن ت اكيز تلو الموواد داخول الخليوة أعلو  انروا فوي -58

 (90/3الخارج؟ )

الخوارج إلو   ج/ب بب عملية النقل النش  أو الفعاة والتي تتطلب وجوود اوواد حاالوة فوي غشواء والخليوة يمكنروا التحو   اون

الداخل وبالعكس حيث تتحد الموادة الحاالوة اوع اوادة أخ ى)جزئوي أو ايوون( وتتحو   باتروا  ال وطح الوداخلي للغشواء حيوث 

 في الخلية الحية.ATPتنفصل المادة المنقولة داخل ال ايتوبالزم وتص ف العملية هي  الاقة ت تمدها ان 

 ية بناء للمواد العضوية؟تعد عملية تثبيأل  نائي اوك يد الكاربون عمل -55

 ج/تم اإلجابة عنه )راجع الملزاة م/عمليات البناء(.
    

 

 االنسجة //الفصل الثاني
 من الخاليا المتماثلة باإلضافة إلى نواتج خلوية معينة تخصصت ألداء  وظيفة معينة مجموعة هو/ تعريف النسيج . 

 
هر تباينا في الشكل والحجم مقترنة  مع بعضها إلنجاز هي مجموعة من الخاليا تظ -: (األنسجة النباتية) تعريف

 . وظيفة معينة
 . هي األنسجة التي تستقر عادة في القمم النامية للساق والجذر في النباتات الراقية -: المرستيمية القمية االنسجة -
عد وقمم السالميات والجزء هي األنسجة التي توجد في أماكن من جسم النبات مثل قوا -: االنسجةالمرستيمية البينية -

 . القاعدي من نصل الورقة
 . وهي األنسجة التي توجد بموازاة المحور الطولي للنبات -: االنسجةالمرستيمية الجانبية -
  األنسجة المرستيمية تتحول تدريجيا إلى أنسجة مستديمة كما هو الحال في أنسجة القمم النامية والبراعم القمية أو

 ت.الطرفية في النبا
  (تعليل) س/اليحدث عادة تحول كلي للنسيج المرستيمي؟
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                    يبقى جزء من النسيج المرستيمي وذلك للتجدد الدائم. ألنه -: ج

 النسيج املرستيمي  أو اإلنشائي: -
طا انقسامي هو النسيج الذي يتميز بقدرة خالياه على االنقسام المستمر ويوجد في أجزاء النبات التي تظهر نشا -

 ويؤدي إلى استطالة قمم الجذور والسيقان ونمو البراعم وتثخن بعض الجذور والسيقان.
 ؟( تعليل) معينة من النبات التتوقف وظيفة النسيج المرستيمي بالرغم من أنها قد تتوقف في اجزاء 

 .الن النسيج المرستيمي يتميز بقدرة خالياه على االنقسام المستمر -: ج
 

 سا النسيج األ
                                                  هو النسيج الذي تتمايز خالياه لتكون األنسجة المستديمة في جسم النبات و يشكل كتل نسيجية                                         / تعريف

 . داخلية في الجذور والسيقان واألوراق ممثلة بالقشرة واللب واألشعة اللبية
تكون طويلة ومدببة النهايات وهي توجد منفردة أو  وهي احد انواع النسيج السكلرنكيمي-:النسيج السكلرنكيمي  األلياف -5

 . بشكل حزم في أجزاء النبات التي تحتاج التقوية
اع وتكون بشكل خاليا قصيرة توجد في بعض أنو وهي احد انواع النسيج السكلرنكيمي -(:الحجرية) الخاليا الصخرية -2

 .الثمار مثل الكمثرى والجوافة

 عرف الخاليا الكلورنكيمية؟ -:س
 .هي خاليا برنكيمية تحتوي على بالستيدات خضر لذلك يمكنها القيام بعملية صنع الغذاء -:ج

 ج/نسيج سكلرنكيمي)نوع خاليا صخرية)حجرية((.لنسيج )الكمثرى(؟س/مانوع ا

 علل ما يأتي؟ -:س
 ؟( البناء الضوئي) برنكيمي بصنع الغذاء أوقد تقوم خاليا النسيج ال -1
 . ألنها قد تحتوي على البالستيدات الخضر مما يمكنها بالقيام بعملية صنع الغذاء -: ج

 قد تكون خاليا النسيج البرنكيمي مضلعة؟ -2
 بسبب الضغط الواقع عليها من الخاليا المجاورة. -: ج
 (1\2002)  باتات العشبيةيكثر وجود النسيج الكولنكيمي في سيقان الن -3
 الن وظيفة النسيج الكولنكيمي تقديم الدعم واإلسناد لألنسجة الموجودة فيها. -:ج
 (1\1991)  قوة وصالبة السيقان العشبية -4
 . وذلك لوجود النسيج الكولنكيمي فيها -:ج
 ( 2002/1)  تكسب األلياف النباتية األجزاء الموجودة فيها قوة ومتانة؟ -5
 . ن األلياف تكون طويلة ومدببة النهايات وهي توجد منفردة أو بشكل حزم في أجزاء النبات التي تحتاج التقويةال -: ج
 خاليا النسيج السكلرنكيمي خاليا ميتة؟ -6
 أو اللكنينالخشبين الحتوائها أو تشبعها بمادة  -: ج
 وظيفة النسيج السكلرنكيمي الدعم والتقوية؟ -2
السكلرنكيمي على األلياف التي تكون طويلة ومدببة النهاية وتوجد منفردة اوبشكل حزم فتقدم  الحتواء النسيج -: ج

 الدعم والتقوية لألجزاء الموجودة فيها.
 . النبات نتيجة تغلظ جدران خالياه وطريقة توزيعها في  -:وظيفة النسيج الكولنكيمي تقديم الدعم والتقوية -1

 نسيج البشرة 
يغطي النبات، ويكون نسيج البشرة المستديمة، حيث تتكون عادة من صف واحد من الخاليا هو النسيج الذي  -

 تنعدم فيها المسافات البينية. , متراصة ,مسطحة , تتصف خاليا البشرة بأنهاو المتثخنة التي تغطي جسم النبات األولي
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 //النسيج الوعائي -
 .اء داخل جسم النبات، فضال عن اإلسناد والدعمتتخصص بالعمل على نقل الماء والغذوهي االنسجة التي 

 تقسم األنسجة الوعائية إلى نسيج الخشب ونسيج اللحاء.  يعد وجود األنسجة الوعائية من أهم مميزات معظم النباتات

 //نسيج الخشب
عند  و يرة في الحجمإثناء تكوين الخاليا المرستيمية تزداد زيادة كبو ينشأ من خاليا مرستيمية مستطيلةوهو النسيج الذي 

يتكون نسيج الخشب من عناصر مختلفة في التركيب  و اكتمال نموها تفقد محتوياتها الحية وتصبح خاليا ميتة
 .برنكيما الخشب و ألياف الخشب و القصيبات و األوعية الخشبية  والوظيفة هي

 //نسيج اللحاء
ا برنكيم و  ألياف اللحاء و  الخاليا المرافقةو  ب المنخلية األنابي تكون من عدة أنواع من الخاليا هيوهو النسيج الذي 

باستثناء األلياف التي تكون  جميعها تشترك في كونها تتخصص بنقل المواد الغذائية المنتجة في الورقة و اللحاء
 .  مهمتها اإلسناد والتقوية

 

 النسيج الظهاري )الطالئي(
 .يف الجسمية ويكون الغددهو النسيج الذي يغطي سطح الجسم ويبطن التجاو

 
 النسيج الظهاري البسيط 

 يتألف من صف واحد من الخاليا الظهارية التي تستند إلى غشاء قاعديوهو النسيج الذي 
 -يصنف النسيج الظهاري البسيط إلى عدة أنواع تبعا لشكل خالياه كاألتي :

 نسيج ظهاري حرشفي بسيط.  -1
 نسيج ظهاري مكعبي بسيط. -2
 ظهاري عمودي بسيط.نسيج  -3
 نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب. -4

 النسيج الظهاري الحرشفي البسيط 
 يتكون من طبقة مفردة من الخاليا المسطحة التي تبدو مضلعة وذات نواة مسطحة مركزية الموقع هوالنسيج الذي

 بيجي .يبطن هذا النسيج األوعية الدموية والتجاويف الجسمية وحويصالت الرئة وجسيمات مالو
 تنجز خاليا هذا النسيج فعل االنتشار والترشيح.و
 
 النسيج الظهاري المكعبي البسيط 

  يتكون من طبقة مفردة من الخاليا التي تبدو مربعة في مقاطعها والنواة فيها كروية مركزية الموقع هوالنسيج الذي
تنجز خاليا هذا النسيج وظائف اإلفراز  يوجد هذا النسيج في نبيبات الكلية وفي بعض الغدد مثل الغدد اللعابية

 واالمتصاص .                                                                                                   
 

                                                                    
 النسيج الظهاري العمودي البسيط

بشكل أعمدة طويلة ، وتظهر مستطيلة في مقاطعها ، وتكون نوى الخاليا بيضوية وتتخذ  هتكون خاليا الذيهوالنسيج 
 يوجد هذا النسيج في بطانة األمعاء وبعض الغدد وظيفته الحماية واإلفراز واالمتصاص . موقعا اقرب إلى القاعدة

 
 -النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب ويمتاز بما يأتي: 

يتكون من أكثر من نوع من الخاليا التي تقع أنويتها في مستويات مختلفة مما يوحي بان النسيج مكون  النسيج الذيهو
من عدة طبقات ، إال إن جميع خالياه تستند إلى الغشاء القاعدي والسطح الحر لخالياه قد يكون مزود بأهداب ، 

جد هذا النسيج في بطانة الرغامي ، وفي بطانة القنوات يو وعندئذ يسمى بالنسيج الظهاري المطبق الكاذب المهدب
 تتلخص وظيفة هذا النسيج بالحماية واإلفراز.الكبيرة للغدد اللعابية .
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 علل ما يأتي ؟ -س:
 (2007\1يدعى النسيج المبطن للرغامي بالنسيج المطبق الكاذب ؟ ) -1

تويات مختلفة مما يوحي بأن النسيج مكون من عدة طبقات وان جميع الن نوى خاليا هذا النسيج تقع في مس -ج :
 خالياه تستند إلى الغشاء القاعدي ، والسطح الحر لخالياه يكون مزود بأهداب لذا يدعى مهدب .

 يقوم النسيج الظهاري الحرشفي البسيط بفعل أو )وظيفة(االنتشار؟ -2
ر أو انتقال بعض المواد أو الجزيئات وانتشارها إلى أماكن بسبب تركيب خاليا هذا النسيج حيث تسمح بمرو -ج :

 أخرى وحسب قانون االنتشار .
 -النسيج الظهاري المطبق: 

يوجد في المناطق التي تكون عرضة لالحتكاك وبذلك فهو  يتكون من أكثر من صف واحد من الخاليا هوالنسيج الذي
 يحافظ على أجزاء الجسم التي يغطيها أو يبطنها .

 نسيج الظهاري المطبق الحرشفيال 
يتكون من أكثر من طبقة من الخاليا ،الخاليا القاعدية تكون عمودية أو مكعبة وتستقر على الغشاء  هوالنسيج الذي

الطبقات الوسطى تكون خاليا متعددة السطوح خاليا الطبقة السطحية تكون حرشفية وقد تكون متقرنة كما   القاعدي
 يبطن هذا النسيج التجويف الفمي والمريءينجز هذا النسيج وظيفة الحماية .  هو الحال في بشرة الجلد

                    
 
 
 -النسيج الظهاري المطبق المكعبي: 

تكون خاليا الطبقة السطحية له مكعبة الشكل ، أما خاليا الطبقتين المتوسطة والقاعدية فهي تشبه  هوالنسيج الذي
تلخص وظيفته بالحماية ت لحرشفي. يبطن هذا النسيج قنوات الغدد العرقية والنبيبات المنويةالخاليا في النسيج المطبق ا

 واإلفراز.
 
 النسيج الظهاري المطبق العمودي 

عمودية الشكل أما خاليا الطبقتين المتوسطه والقاعدية تكون متعددة له تكون خاليا الطبقة السطحية  هوالنسيج الذي
 تتلخص وظيفته بالحماية.                                ذا النسيج في بطانة االحليليوجد ه السطوح واصغر حجما

 
 -:النسيج الظهاري المتحول

هو نسيج ظهاري مطبق خاص ،  خاليا الطبقة السطحية كبيرة مضلية الشكل تحوي نواة أو نواتين ،خاليا الطبقة 
عبة الشكل وتستقر على الغشاء القاعدي ،قابلية خاليا هذا المتوسطة متعددة السطوح ،  خاليا الطبقة القاعدية مك

يوجد هذا النسيج في المثانة البولية  النسيج على تغيير شكلها لتجعله مناسبا جدا لألعضاء القابلة للتمدد واالنكماش 
لف أو تتلخص وظيفته بالحماية حيث يسمح لألعضاء بالتمدد واالنكماش دون حصول إي ت والحالب وحوض الكلية.

                                                                تمزق في الخاليا.
 

 علل ما يأتي ؟ -س :
 وظيفة النسيج الظهاري المطبق الحماية فقط ؟ -1

ألنه يوجد في المناطق التي تكون عرضة لالحتكاك وبذلك فهو يحافظ على أجزاء أعضاء الجسم التي يغطيها أو  -ج :
 طنها يب
 وظيفة النسيج الظهاري المتحول الحماية ؟ -2

 ألنه يسمح لألعضاء بالتمدد دون حصول إي تلف أو تمزق في الخاليا. -ج :
 (2/2004 النسيج المطبق للمثانة هو نسيج متحول ؟ ) -3

د واالنكماش والتي السبب قابلية خاليا النسيج على تغيير شكلها مما يجعلها مناسبة جدا لألعضاء القابلة للتمد -ج :
 يبطنها هذا النسيج .



 مـاهـر إبراهيـم نايـف /أعداد األستاذ))ملخص التعاريف والتعاليل لكل الكتاب((          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 النسيج الضام )الرابط( 
 هو النسيج الذي يقوم بربط أجزاء الجسم المختلفة وإسنادها ولذلك يطلق على النسج الضامة بالنسج الساندة. 

 *علل/ يطلق على النسيج الضام بالنسيج الساند؟
 ج/ ألنها تقوم بربط أجزاء الجسم المختلفة وإسنادها. 

 خاليا النسيج الضامة
 األرومة الليفية/ -1

هي أكثر الخاليا شيوعا في النسيج الضام، وتمتاز بكبر حجمها وببروزاتها الطويلة التي تكون متفرعة وتبدو في 
 مظهرها الجانبي مغزلية الشكل. نواتها بيضوية كبيرة ،وسايتوبالزم الخلية يكون متجانسا.

 نواع األلياف في النسيج الضام.وظيفتها مسؤولة عن تكوين جميع أو
 البلعم الكبير/ -2

نواتها ليست مركزية الموقع. وظيفتها التهام ، هي خلية امبيبة الشكل بروزتها قصيرة مقارنة باألرومة الليفية
 الجزيئات الغريبة ضمن النسيج وبالتالي فأن وظيفتها دفاعية.

 
 
 
 الخلية الدهنية/ -3

يرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية. النواة مسطحة محيطية الموضع )أي هي خلية كروية الشكل تحوي قط
وظيفتها خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من وجانبية الموقع( والسايتوبالزم فيها ممثال بحلقة نحيفة.

 فقدان الحرارة.
 الخلية الحشوية المتوسطة/ -4

وهي خلية غير متخصصة. النواة بيضوية مركزية الموقع، وذات  هي خلية تدخل في تركيب النسيج الضام الجنيني
 وظيفتها يمكن أن تتمايز إلى أي نوع من خاليا النسيج الضام لدى البالغين.و  بروزات سايتوبالزمية.

 الخلية البالزمية / -5
الكروماتينية فيها  نوتها ال مركزية الموقع، تظهر المادة  هي خلية كروية الشكل أو بيضوية صغيرة الحجم نسبيا.

 مرتبة شعاعيا بما يشبه وجه الساعة أو عجلة العربة،ويكون سايتوبالزم الخلية متجانس.
 وظيفتها تكوين األجسام المضادة وتلعب دورا مهما في حماية الجسم من اإلصابات. و
 الخلية البدينة/ -6

يرة الحجم. النواة صغيرة الحجم وليست هي خلية واسعة االنتشار ضمن النسيج الضامة، وتكون كروية الشكل كب
وظيفتها  تحتوي على الهستامين،الذي يلعب دورا في تقلص  ومركزية الموقع، والسايتوبالزم يظهر محببا.

العضالت الملساء ضمن القصيبة الرئوية كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من اجل زيادة قابليتها النضوحية. 
 يمنع تخثر الدم.تحتوي على الهيبارين الذي 

 
 (.2002/1س/علل/ يساهم النسيج الضام بالدفاع عن الجسم)

ج/ الن في النسيج الضام خاليا منها البلعم الكبير يشبه االميبا لها القابلة االلتهامية للجزيئات الغريبة وكذلك الخلية البالزمية 
 سم من اإلصابات.المسؤولة عن تكوين األجسام المضادة وتلعب دورا مهما في حماية الج

 //المادة بين الخلوية 
وتكون بشكل مادة شفافة متجانسة ليس لها شكل معين وقد يكون قوامها سائال أو نصف سائل أو جيالتيني أو 

 صلب وتشغل المسافات بين الخاليا واأللياف.
أن يكون ترتيب األلياف تسود فيه األلياف البيض،أما  هوالنسيج الذي /النسيج الضام األبيض )المغراوي( الكثيف 

 منتظما كما في األوتار،أو غير منتظم كما في أدمة الجلد.
تسود فيه األلياف الصفر وهو يوجد في الروابط كما في  هوالنسيج الذي /النسيج الضام األصفر )المرن( الكثيف 

 الرابط القفوي في منطقة العنق.
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 الغضروف
جسم ويمتاز بمقاومة الضغط والشد بسبب صالدة مادته بين هو نسيج ضام متخصص يشكل مع العظام هيكل ال

الخلوية الحاوية على مركب المخاطين الغضروفي ويحتوي على ألياف بيض دقيقة وخاليا خاصة تعرف بالخاليا 
 الغضروفية توجد ضمن محافظ.

 يمتاز الغضروف بصالدته؟ -1علل/
 المخاطين الغضروفي والذي يجعله مقاوما للضغط ج/ وذلك بسبب احتواء مادته بين الخلوية على مركب يدعى 

 والشد 
 يعتبر الغضروف نسيج ضام متخصص؟ 2

 ج/ ألنه يحتوي على مادة بين خلوية صلدة وخاليا غضروفية توجد ضمن محافظ ،وألياف بيض.
 وهو متخصص ألنه يشكل مع العظم هيكل الجسم.

 (2002/1)( 2000/1س/ علل/ يقاوم النسيج الغضروفي الشد والضغط؟)
 ج/وذلك لكون المادة بين الخلوية فيه صلدة بالشكل الذي تجعله مقاوما للضغط والشد.

 (.2002/1س/ عرف/ المخاطين الغضروفي )
ج/ هو مركب مسؤول عن صالدة النسيج الغضروفي ويجعله مقاوما للضغط والشد ،ويوجد في المادة بين الخلوية 

 ياف بيض دقيقة وخاليا غضروفية.للنسيج الغضروفي باإلضافة إلى وجود أل

 
/نسيج ضام أكثر صالبة من النسيج الغضروفي وذلك الحتواء مادته بين الخلوية على نسبة كبيرة من أمالح *العظم

 الكالسيوم مثل فوسفات الكالسيوم وكاربونات الكالسيوم )أمالح ال عضوية (،إضافة إلى األلياف البيض.
 
 
 

 م متخصص؟*علل/ النسيج العظمي نسيج ضا
ج/ ألنه كباقي األنسجة الضامة يتألف من خاليا خاصة هي خاليا عظمية وألياف بيض دقيقة ومادة بينية،وهو 

 متخصص ألنه يشارك مع الغضروف في تكوين هيكل الجنين.
 
لسطح ل ةوازيوتكون م  توجد في تركيب العظم  الداخلي  للعظم المصمت وهي صفائح الصفائح المحيطية/-أ

 ي والسطح الخارجي للعظم.الداخل
تحيط بقناة مركزية تدعى   توجد في تركيب العظم  الداخلي  للعظم المصمت/وهي صفائح صفائح متحدة المركز-ب

 (2013/1قناة هافرس.)
تمال المسافات بين أجهزة هافرس   توجد في تركيب العظم  الداخلي  للعظم المصمت/ وهي صفائح صفائح بينية-ج

 عظمية المحيطية.وبين الصفائح ال
المصمت في كون هوعبارة عن الجزء الموجود في رأسي العظم وهو يختلف عن تركيب العظم  //العظم األسفنجي 

الصفائح العظمية فيه غير مرتبة كترتيب العظم المصمت، وإنما تتخذ شكل حواجز أو عوارض غير منتظمة المظهر 
 عظم.تتفرع وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغلها نقي ال

 
 (.2000/2وجود أقنية هافرس وفولكمان في العظم؟) -1س/علل/

ج/ وجود قنوات هافرس لمرور األوعية الدموية واألعصاب في العظم أما قنوات فولكمان فإنها تربط قنوات 
 هافرس مع بعضهما البعض.

 
 (2013/1)0(2002/1؟) العظم نسيج ضام أكثر صالبة من النسيج الغضروفي ؟أو يمتاز العظم بصالبته -2
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ج/وذلك الحتواء مادته بين الخلوية على نسبة كبيرة من أمالح الكالسيوم مثل فوسفات الكالسيوم وكاربونات 
 الكالسيوم )أمالح ال عضوية ( باإلضافة إلى األلياف البيض.

 

اليا ومادة كونه ينشا من خاليا متوسطة جنينية والدم يتكون من خ (؟2011/1/ نسيج ضام متخصص)تعليل/)*الدم

 بينية )بالزما( ومواد بروتينية تتحول إلى ألياف عند حصول عملية التخثر.
 

 الصفيحات الدموية 
هي أقراص كروية أو بيضوية عديمة اللون خالية من النواة توجد في دم الثدييات وظيفتها تلعب دورا مهما في 

 عية الدموية الصغيرة.عملية تخثر الدم وتحتوي السيروتونين الذي يساعد في تقلص األو
 

 بالزما الدم 
 يمثل بالزما الدم المادة البينية لنسيج الدم.وهو سائل متجانس يمكن الحصول عليه بترشيح الدم.

%(من البالزما، وما 20%(،ويكون الماء نحو )55يكون ذا لون اصفر فاتح.تكون نسبته في الدم حوالي )
ا مثل البروتينات والهرمونات واألنزيمات وأمالح ال عضوية %(يمثل مواد صلبة موجودة في البالزم10تبقى)

 وكلوكوز وغير ذلك .

 اللمف
وهو سائل يتجمع من األنسجة ويرجع إلى مجرى الدم بوساطة أوعية لمفاوية.يشبه اللمف البالزما في التركيب أال 

 ال صلبة.اقل.عملية التخثر في اللمف تكون أبطا والخثرة تكون لينة  يأن محتواه البروتين
 يحتوي اللملف على خاليا لمفية بالدرجة الرئيسة.

 
 (29/1الخاليا الخثرية)-1

ج/هي خاليا مغزلية الشكل ذات نواة واكبر حجما من الصفيحات الدموية توجد في دم الحيوانات الفقرية االوطا في 
 الدموية في تخثر الدم.سلم التطور مثل الطيور والبرمائيات ويعتقد إن وظيفتها تشابه وظيفة الصفيحات 

هو نسيج ضام متخصص كونه ينشا من خاليا متوسطة جنينية يتكون من خاليا ومادة ( /2002/2عرف الدم) -2
%(من وزن جسم 2-9)  إلى ألياف عند حصول عملية التخثر،ويكون حوالي بينية )بالزما( ومواد بروتينية تتحول

 اإلنسان البالغ الصحي.
و المادة البينية لنسيج الدم وهو سائل متجانس يمكن الحصول عليه بترشيح الدم ويكون /ه(2009/2البالزما) -3

%يمثل مواد صلبة موجودة في 10%منه وما تبقى 20%( ويكون الماء نحو55بلون اصفر فاتح،نسبته بالدم)
 البالزما مثل البروتينات والهرمونات وغيرها.

النسيج العضلي من خاليا تدعى باأللياف.تحتوي األلياف على يتكون .هو المسؤول عن الحركة//النسيج العضلي 
 خيوط االكتين والمايوسين التي تجتمع وتتداخل النجاز فعل الحركة.العضالت مهمة لتوليد الحرارة للجسم.

 العضالت الملساء/
 ت.خاليا أو ألياف مغزلية الشكل بنهايتين مستدقتين وتكون سمكية عند الوسط ورقيقة في النهاياهي 

 يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي.النواة فيها مفردة مركزية الموقع.فعل العضلة يكون ال إراديا.
 توجد العضالت الملساء في جدران األمعاء والمعدة واألوعية الدموية وغير ذلك من األعضاء الداخلية المجوفة.

 العضالت الهيكلية/
عظام بوساطة روابط وعند تقلصها يتحرك جزء الجسم ويطلق عليها بالعضالت اإلرادية وهي ترتبط مع ال 

وتكون الموجودة فيها ، الليف العضلي الهيكلي اسطواني الشكل طويل وبعض األحيان يمتد على طول العضلة.
 مخططه وارادية.

 
 العضالت القلبية/ 
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تمددها يسمح  هي عضالت ال إرادية مخططة توجد في جدران القلب فقط،وتقلصها يضخ الدم من القلب كما أن
بدخول الدم إلى القلب والليف العضلي القلبي يجمع في صفاته المظهرية والوظيفية بين الليف العضلي األملس 

 والليف العضلي الهيكلي 
 
 النسيج العصبي 

وهو يتكون من بوظيفة نقل السيالت العصبية من جزء إلى أخر في الجسم لمسافات بعيدة. الذي يقومالنسيج  وهو
 عصبية أو عصبونات مدعمة بخاليا مرافقة تدعى الخاليا الدبقية أو الدبق العصبي.خاليا 

هي خاليا مرافقة للخاليا العصبية مدعمة لها وتوجد ضمن النسيج العصبي لكنها ال تقوم بوظيفة الخاليا الدبقية/*
 عصبية.

زم والنواة التي تكون ذات نوية /وهو يمثل الجزء المتسع من العصبونة ويحتوي السايتوباللعصبيةا جسم الخلية
واضحة ،وكذلك تحتوي لييفات عصبية وحبيبات نسل)التي تمثل مراكز لتجمع البروتين( فضال عن المحتويات 

 الحية األخرى.
 /هي نتوءات أو بروزات من جسم الخلية توصل اإلشارات أو الحوافز العصبية إلى جسم الخلية. التشجرات
وافز العصبية بعيدا عن جسم الخلية وقد يحاط المحوار بغالف نخاعيني وقد ال يكون وهو بروز ينقل الحالمحوار/

 محاطا بغالف نخاعيني ،وعادة يكون طويل ومفرد.
 

/وهي خاليا تشكل القسم األعظم من النسيج العصبي حيث تكون نسبتها ضمن النسيج خاليا الدبق العصبي
ا الدبق العصبي وهي تشغل أكثر من نصف حجم (من خالي50(أي كل عصبونة يقابلها )50:1العصبي)

 الدماغ،وظيفتها إسناد الخاليا العصبية ،وكذلك تبتلع البكتريا والفتات العضوي.
 

 
 
 
 
 
 

 ))حل أسئلة الفصل الثاني((
 -السؤال الثاني/فسر الحقائق العلمية التالية:

 غالبا ما تكون خاليا النسيج البرنكيمي كروية أو مضلعة؟ -1
 الضغط الواقع عليها من الخاليا المجاورة.ج/نتيجة 

 سبب تسمية النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب؟-2
ج/الن نوى خاليا هذا النسيج تقع في مستويات مختلفة مما يوحي بان النسيج مكون من عدة طبقات أال أن جميع 

 خالياه تستند إلى الغشاء القاعدي.
 ا لألعضاء القابلة للتمدد واالنكماش؟النسيج الظهاري المتحول مناسبا جد-3

 ج/بسبب قابلية خاليا هذا النسيج على تغيير شكلها .
 
 وجود الهستامين في الخلية البدينة في النسيج الضام؟-4

ج/الن الهستامين يلعب دوارا في تقلص العضالت الملساء ضمن القصيبات الرئوية كما يقوم الهستامين بتوسيع 
 اجل زيادة قابليتها النضوحية.الشعيرات الدموية من 

 توصف األنسجة الضامة بأنها أنسجة ساندة؟-5
 ج/الن األنسجة الضامة تقوم بربط أجزاء الجسم المختلفة وإسنادها.

 يمثل العظم نسيج ضام أكثر صالبة من النسيج الغضروفي؟ -6
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فوسفات الكالسيوم وكاربونات  ج/وذلك الحتواء مادته بين الخلوية على نسبة كبيرة من أمالح الكالسيوم مثل
 الكالسيوم)أمالح ال عضوية( باإلضافة إلى األلياف البيض.

 يطلق على العضالت الهيكلية تسمية العضالت المخططة؟ -9
ج/الن الليف العضلي الهيكلي يتميز بتخطيط عرضي حيث تظهر فيه مناطق غامقة وأخرى فاتحة ،مما يعطي الليف 

 ككل مظهرا مخططا.
 

 الثالث // التكاثرالفصل 
 .(21/2)تعني استنساخ وأن التكاثر الحيوي يكاد ينتج دائما صورة مشابهة لألبوين.  (/)تعريفالتكاثر 

 س/علل/ يجب أن نقر بعدم االستغناء عن التكاثر؟

 ج/ الن كل األشياء الحية معرضة للموت ،وكل كائن حي مهما امتدت حياته يجب أن ينتهي في آخر األمر.

 )تعليل(/ اتق التكاثر في بعض األنواع الحيوانية على عدد قليل من أفراد الجيل الواحد،يقع ع 

كما في النحل ،إذ أن األغلبية الساحقة هي إناث عقيمات )عامالت( ليس لها دور في التكاثر، أما األفرراد الخصربة التري ج/

 ة هي الملكة.تنجز عملية التكاثر فتقتصر على الذكور قليلة العدد وعلى أنثى واحد

هو تكاثر يتم بتحول أجزاء من الكائن الحي إلى أحياء جديدة شبيهة باألصل الذي نتجت منه،وقد ينتج  -التكاثر الالجنسي: 

 عن مثل هذا التكاثر كائنا واحدا أو كائنات عديدة.

عرن ذلرك اختالطرا للمرادة  : هو تكاثر يتم باتحاد نرواتي النطفرة والبيضرة بعمليرة تردعى اإلخصراب وينرتجالتكاثر الجنسي 

 الوراثية، فيتوارث األبناء صفات تجمع بين األبوين وبالتالي تتكون أفراد جديدة أكثر مالئمة لظروف البيئة.

 تعد أول خلية جنينية تصبح باالنقسام والتكوين والنمو كائنا جديدا.                /الزيجة 

 

 دية؟تنقسم سليفات النطف انقسامات اعتيا -1* علل/ 
 ج/ لكي يتم مضاعفة أعدادها )أعداد سليفات النطف(.

 
 ينتج عن االنقسام األول لالنقسام االختزالي للخلية البيضية األولية خليتان غير متساويتين بالحجم؟ -2* علل/ 

 ج/ بسبب االنقسام السايتوبالزمي غير المتساوي.
 

 خاليا في الفقريات بالحوصلة المبيضية؟ تدعى الخلية البيضية األولى وما يحيط بها من -3* علل/ 
 ج/ الن الخلية البيضية األولية في الفقريات تحاط بخاليا صغيرة الحجم تدعى الخاليا الحوصلية.

 
/هي الكائنات متناهية فري الصرغر وال يمكرن رؤيتهرا أال بوسراطة المجهرر االلكترونري  وتمثرل حلقرة وصرل برين  الرواشح 

وهي من مسببات أمراض كثيرة في الحيوانات والنباتات المختلفة. تستطيع الفيروسات التكاثر   ةالكائنات الحية وغير الحي
 والنمو داخل الخاليا الحية للكائنات األخرى ،ولكنها تفقد هذه  القدرة خارجها.

 -* علل ما يأتي:
 (2012/1تمثل الفيروسات حلقة وصل بين الكائنات الحية وغير الحية ؟) -أ
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 تطيع التكاثر والنمو داخل الخاليا الحية للكائنات األخرى، ولكنها تفقد هذه القدرة خارجها.ج/ ألنها تس
 
( 22/2تفقددد الرواشددح القدددرة علددى التكدداثر والنمددو عندددما تكددون خددارج الخاليددا الحيددة للكائنددات األخددرى ؟)تعليددل() -ب
 (.2001/1( أو عدم قدرة الرواشح على البقاء بصورة مستقلة ؟)تعليل()2003/1)

ج/ لعدم امتالكها العضيات الخلوية بضمنها األجهزة األنزيميرة الضررورية للترنفس وبنراء البرروتين أو تضراعف الحرامض 
 النووي.

 
هذه المرحلة يقترب الفيروس من الخلية البكتيرية وعندما يصربح هي احد مراحل تكاثر الفيروس وفي  /مرحلة االتصال -أ

صرق األليراف الموجرودة  فري ذنرب الفيرروس بمواقرع خاصرة علرى الجردار الخلروي للمضريف بتماس مع الخلية البكتيرية تلت
 )الخلية البكتيرية(.

يفرز ذنب الفيروس أنزيما له المقردرة علرى أضرعاف الرروابط  حيث هي احد مراحل تكاثر الفيروس /مرحلة االختراق -ب
( الفيرروس إلرى داخرل DNAن ثقرب يردخل مرن خاللره )الكيميائية في جدار الخلية عنرد منطقرة االلتصراق ومرن ثرم يرتم تكروي

 المضيف.
 
 mRNA( الفيروس يبدأ باستنسراخ DNAحال دخول ) حيث هي احد مراحل تكاثر الفيروس /مرحلة التخليق أو البناء -ج

اج البكتريرا، ومرن ثرم تصربح ا ليرة البكتيريرة لتكروين البرروتين وإنتر mRNAوDNAالفيروس الالزم لبناء أنزيمات تحليرل 

( الفيرروس إلرى المضريف لتكروين DNA( الفيروس، وتوجه التعليمات الوراثيرة مرن ) DNAالطاقة تحت سيطرة الحامض)

 حامض نووي وبروتينات جديدة للفيروس.
 
تنتظم جزيئات البروتين لتكون أغطية بروتينية حرول جزيئرات هي احد مراحل تكاثر الفيروس  حيث  /مرحلة اإلنضاج -د

 ( فيروس جديد.211-111للفيروس، ويتكون )الحامض النووي 
 
في هذه المرحلة تقود الفيروسات المتكونة إلى تحلل الخلية البكتيرية  و هي احد مراحل تكاثر الفيروس /مرحلة التحرر -ه

( دقيقرة 22المضيفة وتتحرر الفيروسات لتصيب بكتريا أخرى غير مصابة، وتستغرق هذه العمليرة كاملرة مرا يقرارب مرن )
 رور الوقت  تكون البالعم البكتيريه )اكالت البكتريا( قد قضت على تجمع كبير من البكتيريا.وبم
 

حيررث يررتم بمررا يعرررف بمرحلررة التكامررل والترري يررتم وهرري طريقررة مررن طرررق تكرراثر الفايروسررات // دورة التحلددل واإلنتدداج
( DNA( بدون أن يحصل تحطيم ل)DNA( مع الحامض النووي البكتيري)DNAفيها)اندماج الحامض النووي الفيروسي )

 الراشح مع تكاثر البكتريا.DNA( الفيروس بالبلعم األولي،ويحصل تضاعف DNAالبكتريا، وعندئذ يسمى)

 
 

 س/ علل/ توسع جدار الخلية البكتيرية وغشائها؟
 ج/ وذلك الن الخلية البكتيرية تتهيأ لعملية االنشطار الثنائي.

 
 (2009/2()29/1تريا غير اعتيادي؟)س/ علل/ التكاثر الجنسي في البك

 ج/ كون الفرد الجديد ال يستلم مجموعة جينية كاملة من الخليتين األصليتين.
 

 (.2002/2س/ علل/ ظهور ساللة جديدة من بكتريا القالون عند مزج ساللتين منها في وسط زراعي واحد؟ )
 ادة الخلط.ج/ الن نوعا من االتحاد الجيني قد حدث بين الخليتين يتمثل بإع

 
 (. أو البالزمد؟2010/2()2005/1()22/2س/ عرف عامل الخصوبة ؟ )
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( توجد في سايتوبالزم الخلية المعطية وال تحتوي الخلية المستلمة عليها وال تحدث DNAج/ هو قطعة دائرية صغيرة من )

 الخلية المستلمة.عملية انتقال كروموسوم الخلية المعطية أال بعد انغراز عامل الخصوبة في كروموسوم 
 عرف أعادة الخلط؟ 

ج/ هو نوع من االتحاد الجيني يحدث بين خليتين من سالالت مختلفة تعود لنروع واحرد ) البكتريرا مرثال( عنرد وضرعها فري 
 وسط زراعي واحد يؤدي إلى تكوين ساللة جديدة تختلف وظيفيا عن الساللتين اللتين تم دمجهما كما في بكتريا القالون.

 تبقى الخلية المعطية كما هي دون نقصان في مادتها الوراثية؟ س/ علل/
ج/ الن الشريط الكروموسومي المتبقي في الخليرة المعطيرة يرتمم نفسره أو يرتمم الشرريط الرذي انفصرل جرزء منره نفسره فري 

 الخلية المعطية.
 الموجود أصال ؟ س/علل/ القطعة الكروموسومية المنتقلة إلى الخلية المستلمة ال تزيد حجم الكروموسوم

 ج/ ألنها تحل محل جزء مساو لها.
 

 (2002/2س/ عرف البوغ الزيجي ؟)
س( بعد أن تفقد اسواطها األربعة 2ج/ هو الزيجة المتكونة من اتحاد األمشاج المتشابهة ثنائية المجموعة الكروموسومية )

 بة.وتحاط بجدار سليلوزي سميك لكي تستطيع مقاومة الظروف البيئة غير المناس
 -س/ علل ما يأتي:

 / يلجا الكالميدوموناس إلى التكاثر الجنسي؟1
 ج/ وذلك عندما تكون الظروف المعيشية غير مناسبة.

 يكون البوغ الزيجي خالي من االسواط بعد أن كانت الزيجة رباعية االسواط؟-2
 ظروف البيئية غير المناسبة.ج/ يفقد البوغ الزيجي االسواط ويحاط بجدار سليلوزي سميك لكي يستطيع مقاومة ال

 يعاني البوغ الزيجي انقساما اختزاليا؟  -3
 ج/ لكي تتكون أربعة ابواغ أحادية المجموعة الكروموسومية)س(.

 
 -س/ علل ما يأتي :

 تكون جسر بروتوبالزمي بعملية االقتران في البراميسيوم؟ -1
 مقترنين.ج لغرض عبور أو تبادل المواد الكروموسومية بين الفردين ال

 في عملية االقتران في البراميسيوم تتكون نواة أولية ذكرية وأخرى أنثوية من انقسام النواة الرابعة المتبقية؟ -2
س(احردهما نرواة أوليرة ذكريرة وأخررى 1ج/ الن النواة الرابعة تنقسم انقساما اعتياديا غير متساوي مكونرة نرواتين أوليرتن )

 أنثوية.
 في حالة متكيسة أحيانا؟ س/علل/ توجد اليوغلينا 

 ج/ وذلك في حالة الظروف غير المالئمة.
 -س/ علل ما يأتي:

 كانت الفطريات سابقا تعتبر من األشكال النباتية؟ -1
 ج/ ألنها تتشابه مع النباتات في مميزاتها التكاثرية وطرق نموها وكيميائها الحياتية.

 
 الفطريات تختلف عن النباتات؟ -2

الغذائيرة تختلرف عرن  اتفتقد صبغات البناء الضوئي وهري برذلك غيرر ذاتيرة التغذيرة، كمرا أن إسرتراتيجيته ج/ الن الفطريات
 استراتيجيات النباتات.

 
 االبواغ المتحررة من الحافظة البوغية لعفن الخبز األسود حاوية على نصف العدد الكامل من الكروموسومات؟ -3

 ل الجدار السميك للزيجة.ج/ ألنها نتجت من انقسام اختزالي حدث داخ
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هرري ظرراهرة واضررحة فرري تكرراثر النباتررات،وتعني أن دورة حيرراة النبررات الكاملررة تمررر فرري  ظدداهرة تعاقددب األجيددال )تعريددف(/
 (.52/2طررررررررررررررررررررررررررورين همررررررررررررررررررررررررررا الطررررررررررررررررررررررررررور البرررررررررررررررررررررررررروغي والطررررررررررررررررررررررررررور المشرررررررررررررررررررررررررريجي .) 

 -* توضيح الطور البوغي والمشيجي:
 
ي تنررتج فيرره االبررواغ وتكررون خاليرراه ذات عرردد كروموسررومي /)تعريررف(/ هررو الطررور الالجنسرري الررذ الطددور البددوغي -أ

( وعندما ينضج هذا الطور تعاني بعض خالياه وهي خاليا األم لالبواغ عمليرة انقسرام اختزالري وتتكرون نتيجرة س2كامل)
 س( ،وهذه االبواغ هي التي تحدد بدء الطور المشيجي.1هذه االنقسام ابواغ)

طور الجنسي وتنتج فيه األمشاج ،وبعرد اإلخصراب الرذي يرتم برين األمشراج الذكريرة )تعريف(/ هو ال /الطور المشيجي -ب
 واألنثوية يبدأ الطور البوغي وهكذا تتعاقب األجيال.

 
/ قمدة  أو* علل/ كلما تقدمنا في سلم التطور النبات نجد أن حجم الطور المشيجي يظهر اختزاال مقارنة بالطور البدوغي؟

 هر في النباتات الزهرية؟االختزال للطور المشيجي تظ
ج/ لكررون النباتررات أصرربحت متكيفررة للحيرراة علررى األرض وكلمررا زاد التكيررف للحيرراة علررى األرض حصررلت زيررادة فرري حجررم 

 الطور البوغي يقابله نقصان )اختزال( للطور المشيجي.
 ج/يون سنة مضت.   (مل500س/علل/ يعتقد ان النباتات االرضية انحدرت من سلف مائي ممثل بالطحالب الخضر قبل )

إنهما يخزنان الزائد من الكاربوهيدرات بشركل  وبكون كالهما يملك الكلوروفيل فضال عن أنواع مختلفة لصبغات أضافية.
 أن جدار الخلية فيهما يحوي السليلوز. ونشا.
 

 س/ علل/ عملية اإلخصاب في االشنات)بوليتراكم( تحتاج إلى الماء؟
بعررد خروجهررا مررن الحافظررة المشرريجية الذكريررة لتصررل إلررى الحافظررة المشرريجية االنثويررة  ج/ لكرري تسرربح األمشرراج الذكريررة

 )اركيكونيوم( حيث تحصل عملية اإلخصاب.
 
هرررو تركيرررب قلبررري الشررركلي اخضرررر اللرررون يحمرررل اركيكونيررروم ) حافظرررة مشررريجية أنثويرررة(  بالثرررالوس األولي)تعريرررف(/ 

 مدبب أشباه الجذور.وانثريديوم)حافظة مشيجية ذكرية( وينمو من طرفه ال
 

 -س/ علل ما يأتي:
 ذات نصف العدد من الكروموسومات ؟ أوس( 1تكون االبواغ في داخل الحافظة البوغية في السرخسيات ) -1

 ج/ كونها ناتجة من انقسام اختزالي.
 تحتاج عملية اإلخصاب في السرخسيات إلى الماء؟ -2

 ج/ لكي تسح النطف إلى البيضة ضمن االركيكونيوم.
هي عبارة عن غصن متخصص يحمل أوراقا محورة ومتخصصة للقيام بعملية التكاثر الجنسي وتكروين  الزهرة)تعريف( 

 الثمار والبذور.
 هو عبارة عن تركيب اسطواني أو بيضوي الشكل توجد داخل حبوب اللقاح. المتك/

 
له البويضات المرتبطرة بجردار المبريض عرن هو الجزء القاعدي الذي يتمثل بتركيب منتفخ تتكون بداخ /تعاريف /المبيض 

 طريق عنق قصير يسمى الحبل السري.
 

 يمثل تركيب اسطواني رفيع ومجوف عادة يربط المبيض بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم. القلم/
 

شرن الملمرس يمثل الجزء النهائي أو القمي من المدقة ويكون منتفخ قليال وفي اغلب األحيان يكون ذو أهرداب أو خ /الميسم
 وأحيانا مغطى بسائل لزج لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقاح عليه.

 

 (.22/2/ علل/ اعتبار األوراق الكاسية والتويجية أجزاء غير أساسية في الزهرة؟)
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 ج/ ألنها ليس لها دور مباشر في عملية التكاثر الجنسي وتكوين البذور .
 (.2010/1سومية ؟)س/علل/ البوغ الصغير أحادي المجموعة الكرومو

 ج/ ألنه ناتج من االنقسام االختزالي للخلية األم لالبواغ الصغيرة.

 
 التلقيح

هو عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم للنوع نفسه من النبات، وتحصل نتيجة هذا االنتقال عملية اإلخصاب 
 ن البذور.،وعليه فان التلقيح يعد واحدا من العمليات المؤدية إلى تكوي

 
هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة نفسها أو إلرى ميسرم زهررة أخررى  /( 2003/1)التلقيح الذاتي -1

 للنبات نفسه ويحصل هذا النوع من التلقيح في العديد من النباتات مثل الحنطة والشعير والرز.
ح من متك زهرة إلى ميسرم زهررة أخررى لنبرات آخرر مرن هو انتقال حبوب اللقا /(2001/1( )29/2)التلقيح الخلطي -2

 النوع نفسه وربما إلى أنواع أخرى تنتمي إلى نفس الجنس كما في النخيل.
 * التلقيح الخلطي أكثر أهمية من التلقيح الذاتي ؟)تعليل(

 ج/ حيث تكون الثمار والبذور الناتجة اكبر حجما وأكثر عددا.

 لنحل في البساتين أو قريب منها )تعليل(* ينصح المزارعون بإقامة خاليا ا
 ج/ لضمان حدوث التلقيح الخلطي لإلزهار وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة.

 (.2002/2س/ علل/ يكون التلقيح خلطي في النخيل؟)
الخلطري باإلضرافة إلرى  ج/ الن النخيل نباتات ثنائية المسكن)أحادية الجنس( ،وفري الغالرب يتردخل اإلنسران ألجرراء التلقريح

 تأثير الرياح في عملية التلقيح.
 (2011/1( )2002/2)// اإلخصاب المزدوج

س( ،وتتجرره الخليررة الذكريررة الثانيررة نحررو 2تتحررد أحرردى الخليتررين الررذكريتين مررع خليررة البيضررة مكونررة بيضررة مخصرربة )هو 
 النباتات الزهرية. ات ومميزاتسماحد وهوس( 3النواتين القطبيتين وتتحد معهما مكونة نواة السويداء )

 (؟2005/2( )2006/1()2009/2س/ علل/ نواة السويداء ثالثية المجموعة الكروموسومية ؟)
 س( بعملية اإلخصاب المزدوج.2ج/ ألنها ناتجة من اتحاد أحدى الخليتين الذكريتين )س( مع النواتين القطبيتين )

 
 يانا سويداء وغالف البذرة الواقي؟س/ علل/ بعض البذور كالحنطة تتكون من جنين وأح

 ج/ الن مثل هذه البذور ال يستخدم الجنين فيها السويداء أال بعد زرع تلك البذور وبدئها بامتصاص الماء.
  

وسربب  (تعليدلهناك ثمارا عديمة البذور تنتج بصور طبيعية كما في األناناس والبرتقرال أبرو سرره وبعرض أنرواع العنرب .)
 ض أزهار هذه النباتات ذات محتوى هرموني عالي.ذلك يعتقد أن مباي

 
 (.2001/2س/علل/ ينتج األناناس ثمارا عذرية) عديمة البذور(؟)

ج/ يعتقد أن مبايض أزهار األناناس ذات محتوى هرموني عالي فيتحفز على تكوين ثمرار عذريرة خاليرة مرن البرذور لعردم 
 حدوث اإلخصاب.

 
 أغلفته وتتكون بداخله البذور.هي مبيض ناضج مع محتوياته و الثمرة/

/وهرري الثمررار الناتجررة مررن زهرررة واحرردة ذات كربلررة واحرردة أو عرردة كررربالت ملتحمررة،كما فرري البرراقالء الثمددار البسدديطة -1
 والطماطة والخيار والبرتقال والمشمش وغيرها.

النروع مرن زهررة واحردة تررتبط  /هي المثار المتكونة من كربالت عديدة منفصلة وتنشا الثمرة من هرذاالثمار المتجمعة -2
 بالثمرات معا بتخت واحد كما في العليق األسود.

تدعى أيضا الثمار المضاعفة وهي تتكون من عدة أزهار متجمعة تنشا من كل واحدة منها ثمرة وتبقى /الثمار المركبة -3
 مرتبطة مع بعضها األخر عند النضج كما في األناناس.
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 -س/ علل ما يأتي:
 ج/ ألنها ناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة واحدة أو عدة كربالت ملتحمة.؟مشمش ثمرة بسيطةثمرة ال -1
 ج/ ألنها ناتجة من زهرة واحدة وكربالت عديدة منفصلة.؟ثمرة العليق األسود ثمرة متجمعة -2
منهرا ثمررة وتبقرى  ج/ ألنها ناتجة من عدة أزهار متجمعة تنشرا مرن كرل واحردة(؟ثمرة األناناس ثمرة مركبة )مضاعفة -3

 مرتبطة مع بعضها البعض األخر عند النضج.                                         
 

*تحمدل الريداح البدذور والثمدار بعيددا عدن النبدات األم كمدا يحددث فدي بدذور الحشدائش واألعشداب والنباتدات الصدحراوية 
 )علل(.

 تكون على شكل مضلة كما في الثمار المجنحة.ج/ يعود السبب إلى خفة وزن البذور أو وجود شعيرات 
 (تساهم الحيوانات في انتشار الثمار والبذور/)علل*
 ج/ حيث تكون  بعض البذور محتوية على أشواك تعلق في جلود الحيوانات فتنقلها إلى مسافات بعيدة عن موقعها./

 *تساهم التيارات المائية في نقل بذور وثمار النباتات المائية)علل(.
/ الن بذور وثمار هذه النباتات خفيفة،أو يحتوي غالفها على تجاويف تساعدها على الطفو على سطح الماء كما في ثمار ج

 جوز الهند.
 
 يعتبر التكاثر الخضري من أنواع التكاثر الالجنسي الشائع في الكثير من النباتات الراقية والسرخسيات؟)علل(. 

 -التكاثر بالمدادات: 
تكررون المرردادات نباتررات جديرردة عموديررة عنررد مواقررع العقررد   نبررات الشررليكفرري  التكاثرالخضررري الطبيعرري هررو احررد طرررق -1

 الموجودة على المدادات جذورا عرضية تستقر في التربة وسيقانا وأوراقا تنمو إلى األعلى.

 التكاثر بالرايزومات
تنمو مثل ثيرل الحردائق ونبرات السوسرن.خس.طريقة تكاثر خضري طبيعي تتكاثر بها معظم الحشرائش المعمررة والسررا -1
جذور عرضية نحو التربة ومجموع خضري)ساق وأوراق(نحو األعلرى. أذا حردث وانفصرلت الرايزومرات إلرى قطرع  هامن

 أثناء الحرث )تقليب التربة( تصبح كل قطعة قادرة على أن تكون نبات جديد.

 التكاثر بالدرنات 
تحت التربة،وتحتوي الدرنة علدى عددد مدن االنخفاضدات التدي تسدمى العيدون  هي سيقان متضخمة وخازنة للغذاء، تنمو

 مثالها/ نبات البطاطا..وبداخل كل عين يوجد برعم أو عدة برعم يطلق عليها بالبراعم االبطية
 (/ هي عبارة عن برعم وحيد كبير كروي له ساق قرصية عند نهايته القاعدية، وينمو من السطح العلوي البصلة) تعريف  

فتنشررا مررن أبررط األوراق أمددا البددراعم للسرراق العديررد مررن األوراق الحرشررفية واللحميررة،ومن السررطح السررفلي جررذور عرضررية 
 الحرشفية.

 يلجا المزارعون إلى وسيلة التكاثر الخضري)تعليل(. -
،كمرا أن بعرض  ج/الن العديد من النباتات فقدت قابليتها علرى تكروين برذور نشرطة كرالموز والعنرب وبعرض أنرواع البرتقرال

 النباتات يتطلب تكثيرها بالبذور وقتا طويال كالنخيل مثال،كما يصعب ضمان تحديد جنس الشجرة أو نوعها.
 يلجا المزارعون إلى تحفيز التكاثر الخضري في بعض النباتات باستعمال بعض أنواع الهرمونات النباتية )تعليل(. 

 يا .ج/الن بعض النباتات ال تستطيع  أن تتكاثر خضر
 

 -الفسائل:
هي عبارة عن براعم كبيرة تنشا عند قاعدة السراق للشرجرة األم غالبرا فري منطقرة اتصراله بالتربرة حيرث تتكرون لهرا جرذور 
عرضية تمتد في التربة وعند اكتمال نموها تفصل عن الشجرة األم وتنقل لتزرع في مكران آخرر علرى شركل نبرات مسرتقل 

 كما في الموز والنخيل.

 الترقيد
 .طريقة تكاثر خضري يبقى فيها الغصن أو الفرع متصال بالنبات األم ويدفن تحت التربة  هي
 
 لجا اإلنسان الستخدام الترقيد في إكثار النباتات .)علل(. -
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 ج/ الن سيقان بعض النباتات تمتاز بتكوين جذور عرضية لها أذا غطيت بالتربة في الطبيعة.
في التراب قد تمتد إلى ستة أسابيع أو أكثر تظهر جذور عرضية علرى هرذا الجرزء  بعد فترة من دفن الفرع أو الغصن -3 

 الذي دفن في التراب.
 2010/1)التطعيم/ 
 هو إلصاق جزء من نبات على جزء من نبات آخر ويستخدم في إكثار نباتات ذات صفات مرغوبة. 
 فات المرغوبة( بالطعم.يعرف الجزء الذي يحوي البراعم من النبات المراد تكثيره )وذو الص -2

 ويعرف الجزء الذي يلصق عليه الطعم بالنبات األصل.
 ج/ وذلك إلكثار نباتات ذات صفات مرغوبة. س/علل/ اللجوء إلى التكاثر بالتطعيم؟

 ( 2012/1()2011/1عرف الزراعة النسيجية؟) 
ئي مناسرب، وينرتج عرن ذلرك تكروين أو تنمية أجزاء من أنسجة النبات وخالياه خارج جسرم النبرات وفري بيئرة أو وسرط غرذا

 أنماء براعم نباتية تتحول مع مرور الوقت إلى نبات كامل النمو.
 علل/ اللجوء للزراعة النسيجية؟

 الحصول على نباتات تتميز بصفات مرغوبة محددة مثل مقاومة الملوحة والتغيرات في درجات الحرارة. -أ
 مثل طول دورة حياة النبات ،كما في النخيل. تستخدم للتغلب على بعض المعوقات الزراعية-ب
 تستخدم في حالة عدم توفر الشتالت النباتية بالكمية المناسبة. -ج

 م/ التكاثر يف احليوانات
 س/علل/ وجو تغييرات عديدة في الحيوانات الفقرية في عملية التكاثر؟

         ج/ بسبب وجود اختالفات في عادات التكاثر وطرق اإلخصاب.            
ذات شكال مخروطيا في النصف العلوي لجسم هي المناسل الذكرية التي تقوم بأنتاج النطف وتكون   /الخصى في الهيدرا

 الهيدرا.
ذا تركيب مكورة تتخذ موضعا في النصف السفلي  هي المناسل ااالنثوية التي تقوم بأنتاج البيض وتكون /المبيض في الهيدرا

 رص القاعدي .من الجسم بالقرب من الق
/ )تعريف(/هي خاليا غير متمايزة يمكن أن تتمايز إلى أي نوع من الخاليرا عنرد الحاجرة ،توجرد فري جردار *الخاليا البينية
 جسم الهيدرا.

 س/علل/ تحاط البيضة المخصبة في الهيدرا بقشرة واقية؟/
 ج/ لتقاوم الظروف البيئية غير المالئمة.

 
 ناريا طريقة تكاثر سريعة )تعليل(.تعد طريقة االنشطار في البال -9

ج/الن الحيروان يلجرا إليهرا عنرد حصرول نقرص فري المجموعرة السركانية لهرذه الردودة وهرذا مرا اسرتدل عنره مرن المالحظرات 
 التجريبية.

 س/ علل/ اثبت التجارب التجريبية أن عملية التجدد تمثل نهجا يستحوذ االهتمام في الدراسات التجريبية؟
ذ قطعة من منتصف دودة البالناريا مرثال فأنهرا يمكرن أن تكرون رأسرا جديردا وذيرال جديردا ولكرن هرذه القطعرة ج/ ألنه لو اخ

 تحتفظ بقطبيتها األصلية فالرأس ينو عند الطرف األمامي والذيل عند الطرف الخلفي.
 
 تظهر الحشرات تباينات كثيرة في أجهزتها التكاثرية وفي طرق وعادات التكاثر )علل(. 

ن هذا التباين متأت من التنوع الهائل للحشرات فهي تعد أكثر مجاميع الحيوانات تنوعا حيرث تضرم مرا يقررب مليرون ج/ ال
 نوع.

/ وهو تركيب كيسري يلحرق بالجهراز األنثروي فري اغلرب الحشررات ولربعض الحشررات مسرتودعات أو  المستودع المنوي 
 تقوم بإفراز سائل يحفظ النطف أثناء بقائها في المستودع(. ثالث )يتصل بالمستودع المنوي غدة المستودع المنوي وهي

 (2010/2س/علل/بعض الحشرات ولودة بيوضة.)
ج/ الن هذه الحشرات تحتفظ بالبيوض المخصبة داخل جسرمها وتحديردا فري القنراة المبيضرية المشرتركة حترى ينمرو الجنرين 

 ويتكامل وتفقس البيوض ثم تطرح الصغار خارجا.
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 (2002/2لمساعدة)س/عرف الغدد ا

ج/ )هي زوج من الغدد توجد في الحشرات وتقع عند بداية القناة القاذفة في الذكور وتفتح بالمهبل في اإلناث وظيفتهرا فري 
الذكور تفرز سائال مخاطيا يحيط بالنطف ويشكل تركيب كيسي حولها يدعى كيس النطف، أما في اإلنراث تتبراين وظيفتهرا 

البيض في الصرصر وتستعمل للدفاع في عامالت النحل وتستخدم في تعلريم مسرار الحشررة فهي مسؤولة عن تكوين كيس 
 في النمل.

 
وهي التكاثر الذي يحدث في أنواع مرن الحشررات التري تضرع بيوضرها المخصربة فري أمراكن تكرون بيئتهرا /التكاثر البيضي 

و تلصقها على أوراق النبرات أو فري حفرر مالئمة لنموها ،حيث تضع بيوضها في حفر تحفرها بوساطة اله وضع البيض أ
 تحفرها في سويق نباتات معينة وتسمى في هذه الحالة بالحشرات البيوضة.

 وهي الحشرات التي تضع يرقات او حوريات بدال من البيوض المخصبة./الحشرات الولودة -
/وهي الحشررات التري تحرتفظ برالبيوض المخصربة داخرل جسرمها وتحديردا فري القنراة المبيضرية الحشرات البيوضة الولودة 

 المشتركة،حتى ينمو الجنين ويتكامل وتفقس البيوض ثم تطرح الصغار خارجا.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

مسدراق بالجدار الداخلي للجسرم بوسراطة هي تركيب بيضوي متطاول،لونها اصفر فاتح وهي ترتبط /الخصية في الضفدع
 الخصية(.

توجد قرب النهاية األمامية للخصية والمبيض فري الضرفدع عردة برروزات اصربعية الشركل تمثرل مخرازن /*األجسام الدهنية
 غذاء يستخدمها الحيوان في أنماء الخصى والمبايض خالل فصل السبات الشتوي .

 
 

هرري قناترران مشررتركتان مررع قنرراتي الكليتررين ولررذلك يطلررق عليهمررا بالقنرراتين البرروليتين  *تعريددف القناتددان الناقلتددان للحيددامن /
 التناسليتين حيث تقومان بنقل النطف والبول وتفتحان في المجمع(.

 /عبارة عن تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل كيس متعدد الفصوص ولونه رصاصي مسود.المبيض في الضفدع*
) هري عبرارة عرن أنبروب غردي ابريض طويرل وملتروي وهري ال تتصرل اتصراال مباشررا عفي الضدفد تعريف قناتي البيض*

 بالمبيض،والنهاية األمامية لكل قناة بيض قمعية ذا فتحة مهدبة تحرك األهداب فيها البيوض نحو الخلف(.
 (.2001/2س/علل/ يعتبر اإلخصاب خارجي في  الضفدع رغم حصول التزاوج بين الذكر واألنثى؟)

 دث خارج جسم األنثى ،أذا تحاط البيضة بالنطف وهي في الماء ويحصل اإلخصاب في الماء.ج/ألنه يح
 
كروين مرواد ذات طبيعرة أنزيميرة تعمرل علرى تحليرل أغشرية وهو تركيب يوجرد فري قمرة نطفرة الفقريرات ي  الجسيم الطرفي 

 يضة.البيضة عند منطقة التقاء النطفة بالبيضة وبذلك تسهل مرور النطفة إلى سطح الب
 س/علل/يعتقد ان الجسيم الطرفي يكون مواد ذات طبيعة أنزيمية؟

 ج/لكي تعمل على تحليل أغشية البيضة عند منطقة التقاء النطفة البيضة وبذلك تسهل مرور النطفة على سطح البيضة.
 س/تحوي القطعة الوسطية على محور من نبيبات طولية؟

 ج/يعتقد أنها تسيطر على حركة الذيل.
/وهدددي الفتدددرة التدددي تكدددون فيهدددا مبدددايض المدددرأة قدددادرة علدددى انضددداج البيدددوض بمعددددل لفتدددرة الخصدددبة للمرأةعدددرف ا/

( بيضدة خدالل 400-300(بيضة في كدل سدنة،وتبقى األنثدى خصدبة لمددة ثالثدين سدنة فقدط)أي إنهدا تنضدج )13حوالي)
 الفترة الخصبة لها بينما يتحلل بقية البيض ويمتص.

 
 ( بيضة فقط تجد الفرصة لتصل إلى النضج؟ج/الن بقية البيض يتحلل ويمتص.400-300)-1-س/علل ما يأتي:

 ؟ج/لدفع البيض في مسيرته نحو الرحم.ذات بطانة مهدبة ضقناة البي
 ؟ج/لكي تستقبل البيض الذي يتحرر من المبيض بعد عملية التبويض.النهاية األمامية لقناة البيض ذات فتحة قمعية 

 -س/علل ما يأتي:
 المشيمة كغدة صماء لتعطي هرمون البروجيسترون الى جدار الرحم مباشرة بعد الشهر الخامس للحمل؟ تعمل -1



 مـاهـر إبراهيـم نايـف /أعداد األستاذ))ملخص التعاريف والتعاليل لكل الكتاب((          

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 ج/بسبب عجز الجسم األصفر عن تكوين كمية كافية من هرمون البروجيسترون بعد الشهر الخامس للحمل.
 توقف المشيمة عن أنتاج هرمون البروجيسترون قبل موعد الوالدة؟ -2

 رحم بالتقلص وتعتبر هذه أول أشارة لبدء الوالدة.ج/ لكي يبدأ ال
 عرف مايأتي

س( وتبردأ 2حيث تحتوي سليفة البيضرة)هي احد مراحل تكوين البيضة في انثى االنسان  / مرحلة تكون الحوصلة البدائية
 فيها عملية االنقسام االختزالي األول.

حيرث تبردأ المنطقرة الشرفاف برالتكون في انثرى االنسران  هي احد مراحل تكوين البيضة / مرحلة تكون الحوصلة األولية-ب
 حول البيضة.

يظهرر فيهرا تجويرف الحوصرلة الملرريء هري احرد مراحرل تكروين البيضرة فري انثرى االنسران  /مرحلدة الحوصدلة الثانويدة -ج
 بإفرازات من الخاليا الحوصلية وبعض مكونات بالزما  الدم وبروتينات وغير ذلك.

تنضرج الحوصرلة وتكتمرل عمليرة االنقسرام هي احد مراحل تكوين البيضرة فري انثرى االنسران  /جةمرحلة الحوصلة الناض-د
 االختزالي األول وتكون خلية بيضة ثانوية وجسم قطبي أول.

فيها تتمزق حوصرلة البيضرة وتتحررر الخليرة البيضرية هي احد مراحل تكوين البيضة في انثى االنسان  /مرحلة اإلباضة-ه
 القطبي األول.الثانوية والجسم 

من بقايا الحوصلة الممزقة)يتحلل الجسم هي احد مراحل تكوين البيضة في انثى االنسان  /مرحلة تكون الجسيم األصفر -و
 االصفر عندما ال يحصل حمل عند المرأة(.

 
 س/علل/تمزق جدار الرحم واألوعية الدموية وخروج الدم في الخارج عن طريق المهبل؟

 هرمونات الجنسية واطئ.ج/بسبب كون مستوى ال

 .)تعريف(نوع من أنواع التكاثر الذي ينمو فيه الجنين من بيضة غير مخصبة(2009/2)/التكاثر العذري*

س(، وبعدد 4ج/الن الكروموسومات فيها تضاعف نفسها قبل االنقسام فتصبح )س(؟2س/علل/إناث السحالي السوطية )
 س( بدون إخصاب.2س( لتنمو بيوضها)2االنقسام االختزالي فتصبح )

 
 هي حيوانات تملك أعضاء ذكرية وأنثوية في نفس الفرد. (/الحيوانات المخنثات )الخناث*
 وذلك عن طريق نمو ونضج البيوض والنطف في أوقات متباينة.(/هناك حيوانات تتحاشى اإلخصاب الذاتي )علل*

 حل اسئلة الفصل الثالث
 السؤال الخامس/
س( واتحراد نرواة 2أحدى نواتي الخليتين الذكريتين بنواة البيضة لتكرون البيضرة المخصربه)هو اتحاد  /*اإلخصاب المزدوج

 س(،وهو أحدى سمات ومميزات النباتات الزهرية.3الخلية الذكرية الثانية بالنواتين القطبيتين لتكون نسيج السويداء)
 

 هي غالف أو غالفي البيوض التي تنمو وتتحول إلى غالف البذرة. *القصرة/
وهي الثمار الناتجة من تحفز أجزاء زهرية أخرى عدا المبيض مثل التخت كما في التفراح وأغلفرة الزهررة /الثمار الكاذبة*

 كما في التوت.
وهي ثمار تتكون من عدة إزهرار متجمعرة تنشرا مرن كرل واحردة منهرا ثمررة وتبقرى مرتبطرة مرع بعضرها /*الثمار المضاعفة

 األخر عند النضج كما في األناناس.
هو األنبوب الذي ينمو من حبة اللقاح بعد سرقوطها علرى الميسرم فتكرون أنبوبرا ذو قطرر ضريق يكرون حاويرا *أنبوب اللقاح/

على خلية أنبوبية وخليتين ذكريتين ويكرون بهرذا مهيرأ لعمليرة اإلخصراب ويمثرل فري هرذه الحالرة الطرور المشريجي الرذكري 
 الناضج.

لمنتفخ من األطراف األمامية في ذكر الضفدع والذي يساعده في مسك األنثى أثناء هو األصبع األول ا *الوسادة التناسلية/
 التزاوج وكذلك الضغط على جسم األنثى لكي تبدأ بإطالق بيوضها في الماء حيث يبدأ الذكر بإطالق النطف إلخصابها.
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جنسيا حيث تتم مراحل تكوين هي حويصلة ينمو داخلها بيضة واحدة في مبيض أنثى اإلنسان الناضجة  /* حويصلة كراف
الحويصلة وتنفجر لتنطلق البيضة الناضجة مخلفة بقايا الحويصلة الممزقة التري تكرون الجسرم  مالبيضة وتنمو وتكبر بالحج

 األصفر داخل المبيض.
بعرض هو نوع من أنواع التكاثر الذي ينمو فيه الجنين من بيضة غير مخصبة ويحردث فري الردوالبيات و *التكاثر العذري/

 الديدان الخيطية والحشرات والسحالي الصحراوية وغيرها.
                       

 -علل وفسر الحقائق التالية: -السؤال الحادي عشر:
 عملية التكاثر تؤمن بقاء النوع؟ -1

يطة نسربيا ج/الن استمرار أنواع الكائنات الحية في البقاء على سطح األرض منذ ماليين السرنين وتطورهرا مرن أشركال بسر
 فالتكاثر  يؤمن بقاء النوع. اإلى أشكال أكثر تعقيدا يأتي من قابليتها على التكاثر لذ

 يعد تعاقب األجيال أفضل صور التكاثر؟ -2
معرا مرن حيرث السررعة)الطورالبوغي( والتنروع الروراثي  نج/الن الكائنات الحية في هذا التكاثر تجمع بين ميرزة التكراثريي

 )الطور المشيمي(.
 يقوم بوظيفة التكاثر في بعض األنواع الحيوانية عد قليل من أفراد الجيل الواحد؟ -3

ج/ كما في النحل حيث نجد أن األغلبية الساحقة من أفراد خلية النحل إناث عقيمرات )العرامالت( لريس لهرا دور فري عمليرة 
 يالتري تكرون قليلرة العردد وعلرى أنثرى واحردة هر التكاثر ،أما األفراد الخصبة التي تنجز عملية التكاثر فتقتصر على الذكور

 الملكة
 في التكاثر الالجنسي تهلك األفراد عند تغير ظروف البيئة؟ -4

ج/ الن التكاثر الالجنسي ينتج أحياء جديدة شربيهة باألصرل الرذي نتجرت منره، فعنرد حردوث تغييرر فري ظرروف البيئرة غيرر 
 لك لجميع األفراد.المالئمة فالظرف المهلك)المميت( ألحدها يكون مه

 يلجا اإلنسان للتلقيح الصناعي أحيانا؟ -5
 نوعية جيدة. وج/وذلك لضمان حدوث عملية التلقيح)التلقيح الخلطي( كما في النخيل وللحصول على ناتج وفير وذ

 أنتاج حبوب اللقاح بإعداد كبيرة؟ -6
اجل تلقيحها والحفاظ على بقراء النروع النبراتي ج/ من اجل ضمان وصول حبوب اللقاح إلى اغلب أزهار النوع الواحد من 

 المعني.
 
 الثمار والبذور إلى تعطيل النمو الخضري للنبات؟ جيؤدي نض -9

ج/ الن نمو المبيض وتحوله إلى ثمرة يحتاج كمية كبيرة من الغذاء،يصاحب ذلرك نمرو البرذرة داخرل المبريض وهرذا يرؤدي 
خرى فيؤدي إلى تعطيل النمو الخضري للنبات أو)استهالك المواد الغذائية إلى قلة الغذاء الذي يصل األجزاء الخضرية األ

 المختزنة في النبات مما يعطل النمو الخضري للنبات(.
 
 وجود النقير في كل من البويضة والبذرة؟ -2

اإلخصاب أما ج/ الن وجود النقير في البويضة لكي يمر من خالله أنبوب اللقاح إلى البويض ويفرغ محتوياته فيه ويحدث 
 في البذرة فان وجود النقير يتم من خالله دخول الماء عند اإلنبات.

 
 وجود غدة كوبر والبروستات والحوصلة المنوية في الجهاز التناسلي الذكري؟ -2

 ج/ الن هذه الغدد تشترك في تكوين السائل المنوي الذي تتحرك)تسبح( فه النطف.
 

 و داخل الخاليا الحية، ولكنها تفقد هذه القدرة خارجها؟تستطيع الفيروسات التكاثر والنم -10
ج/كونهررا ال تمتلررك القابليررة علررى البقرراء بصررورة مسررتقلة،ويرجع ذلررك لعرردم امتالكهررا العضرريات الخلويررة بضررمنها األجهررزة 

 األنزيمية الضرورية للتنفس وبناء البروتين أو تضاعف الحامض النووي.
 لتصاقه بالخلية البكتيرية؟الفيروس أنزيما عند ا بيفرز ذن -11
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ج/ الن هذا األنزيم له القدرة على أضعاف الروابط الكيميائية في جردار الخليرة عنرد منطقرة االلتصراق ومرن ثرم يرتم تكروين 
 ( الفيروس إلى داخل المضيف.DNAثقب يدخل من خالله)

 
 ينصح المزارعون بإقامة خاليا النحل في البساتين أو قريب منها؟ -12

 حدوث التلقيح الخلطي لألزهار وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة. ج/ لضمان
 

 التكاثر عن طريق االبواغ من أفضل صور التكاثر الالجنسي؟ -13
ج/ الن االبواغ تمتاز بسرعة اإلنتاج وتحمل الظروف القاسية واالنتشرار لمسرافات بعيردة لخفرة وزنهرا حيرث ينقلهرا الهرواء 

 بعيدا .
 
 

 تتباين وظيفة الغدتان المساعدتان في الحشرات؟ -14
ج/ بسبب التنوع الهائل فري الحشررات حيرث تكرون الغردتان المسراعدتان كريس البريض فري الصرصر،وتسرتعمل للردفاع فري 
عامالت النحل وفي النمل تستعمل لتعليم مسرار الحشررة، أمرا فري الرذكور فأنهرا تفررز سرائال مخاطيرا يحريط برالنطف بشركل 

 يسي يدعى كيس النطف.تركيب ك
نقرص فري  ج/ الن البالناريا تلجا إلى االنشطار عند حصرولتعد طريقة االنشطار في البالناريا طريقة تكاثر سريعة؟ -15

 المجموعة السكانية لهذه الدودة وهذا ما استدل عليه من المالحظات التجريبية.

 
 الفصل الرابع //التكوين اجلنيني

 في التكوين؟ علل /ضبط االنفراد العجيب 

 ج/الن جميع المعلواات الض ورية اوجودة بداخل البيضة المخصبة وبصورة رئي ية في جينات النواة؟ 

 

 . النمو/هو الزيادة الحاصلة في حجم ووزن الخاليا المكونة للكائن الحي 

 

وين خاليا جديدة من خالل عملية ة تكــــعن طريق يتمللخاليا  وهو نمو -:النمو بطريقة التكاثر الخلوي او مضاعفة الخاليا-

 االنقسام.

 وهو النمو الحاصل ان زيادة المواد بين الخلوية التي تدخل في بناء االن رة كألياف النمو الخاللي أو البيني/-

 االن رة الضااة والمواد البينة , واثاة ذلو النمو اليي يحصل في الغض وف الزجاجي.

 ون حدوث تغير في حجم ووزن خالياه؟علل/ يحدث نمو في الغضروف الزجاجي د 

الن الخاليا الغض وفية البالغة للغض وف الزجاجي تقوم باف از اواد خالليه )بينية( تشكل المادة االساس للن يج ج/

 الغض وفي الزجاجي وهي تتمثل بب وتين غض وفي اخاالي وهيا يؤدي ال  نمو الغض وف بازدياد اواد  البينية.

 واثاة ذلو نمو الخاليا العصبية.)وهي نوع نادر الحدوث حيث يحصل فيه نمو في حرم الخاليا (/نمو الخاليا المفردة

  علل/تزداد الخلية العصبية في الحجم اضعاف حجمها االصلي ؟او)نمو الخاليا العصبية يعتبر نمو من نوع الخاليا

 المفردة(

و نمو التشر ات في الخلية العصبية اليي يزيد ان عضيات جديدة وكيلج/ب بب زيادة حرم ال ايتوبالزم عن ال يق تكوين 

 الم احة ال طحية للخلية.

 هو قدرة الخاليا الجنينية في المراحل المبكرة من التكوين الجنيني اوالنماء على اكتساب المقدرة الوظيفية./التمايز الخلوي      

ظيفية اميزة للخاليا العضلية ال ت تطيع غي ها القيام عملية التقلص في الخاليا او االلياف العضلية تمثل سمه و-5/ رااثالو

 عملية االف از التي تحصل في الخاليا الغدية .-3برا.  

 المستوى البروتوبالزمي للتعضي.
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تنحص  جميع الوظائ  الحيوية داخل حدود الخلية التي تمثل يتضح هيا الم توى في االحياء وحيدة الخلية اثل الطليعات.

 للحياة.يحتوي ب وتوبالزم الخلية عضيات قادرة عل  اداء الوظائ  المتخصصة. الوحدة االساسية

 المستوى الخلوي للتعضي.

التعضي الخلوي /هو ارموعة ان الخاليا المتمايزة وظيفياً.يتم في هيا الم توى تق يم العمل اذا تخصص بعض الخاليا 

 م ة الفولفكس. اثاة هيا الم توى هو ا تع.بالتكا   و البعض االخ  بالتغيية

 -مستوى النسيج الخلوي للتعضي: 

في هيا الم توى تترمع الخاليا المتما لة في البقات احددة لتصبح ن يرياً.يعتقد بعض العلماء ان االسفنريات تنتمي ال  

 هي  الم تبة .اثاة هيا الم توى قناديل البح  والالسعات.

 مستوى االنسجة المتعضية.

 ن رة لتكوين االعضاء.يعتب  هيا الم توى خطوة اتقداة في التعضي.يحصل في الم توى ترمع اال

 غالبا اا تتكون االعضاء ان اكث  ان نوع ان االن رة لتؤدي وظيفة اكث  تخصصاً انرا ان الن يج الواحد.

 يبدا هيا الم توى ان التعضي في الديدان الم طحة.

 

 

 

 مستوى الجهاز العضوي. 

ء اعاً لتودي وظيفة اعينة.تصل أعل  ا توى للتعضي وهو الرراز العضوي.تؤدي في هيا الم توى تعمل االعضا

وغي ها.يهر  ا توى التعضي قمته في االن ان  والرضماالجرزة وظائ  الر م االساسية اثل الدورة الداوية والتنفس 

 .لألحياءاليي يقع في قمة الر م التطوري 

  د ان خلية واحدة تمثل البيضة المخصبة لحين اكتماة تكوينه ليصبح عديد هو عملية تكوين الف/)النماء(التكوين الجنيني 

 (3889/3الخاليا اعقد الت كيب شبيراً بأبويه.)

 هو العلم اليي يبحث في دراسة ا احل التكوين الرنيني يضمنرا النمو والتمايز/ علم االجنة. 

 ة عملية التكوين الرنيني وتكون الخطوات االساسية هي عملية تكوين الشكل المهر ي للرنين وتتم خال/  عملية التشكيل

 لري  العملية اتشابرة في اجنة جميع الفق يات.

 اهتمام علم االجنة ال يقتصر على المرحلة الجنينية فقط؟)تعليل(

 ( )تعليل(.29/1))ال يتوقف التشكل عند اكتمال تكوين االعضاء(()

بنمو الف د اليلة حياته , فمثالً بعد تكوين االعضاء في جنين الضفدع  ج/الن علم االجنة ي تم  ال  ا احل اخ ى اتعلقة 

وبعد الفقس فأن الي قة )الدعموص( التشبه االبوين فتدخل في ا حلة التحوة الشكليائي التي تتضمن تغي ات وتحورات 

     ة.آ  أكل اللحوم في اليابج مية س يعة يتحوة برا الدعموص أكلة النبات في الماء ال  مفدع صغي 

 .علل/عجز العلماء عن تفسير الكثير من النقاط المهمة في تكوين وتشكيل الجنين 

 ج/ان الخلق هو س  ان أس ار الوجود.

/وهي تفت ض ان الرنين  يتكون ان اادة حبيبية داخل البيضة تعاني تغي ات  .(2004/1)نظرية التكوين التراكمي  

 .ية الى العالم وولفهذه النظر وتنسب اتحولة تدريريا ال  جنين

وينص عل  ))ان الصفات العااة االساسية اجنة الحبليات تهر  قبل الصفات الخاصة / .(2009/1)فون بييرقانون -

المميزة اف اد تلو المرموعة (( اثالً ظرور الحبل الهر ي في اجنة الحبليات قبل ظرور الصفات  التي تميز االنواع التي 

 ظرور ال يش في الطيور.اثل  تنتمي ال  الحبليات

 وهي النه يات التي تعتمد عل  اج اء التر بة في تف ي  ظواه  التكوين الرنيني النظريات التجريبية/ -

 ويعد العالم روكس أول من قام بتجربة في هذا المجال.

 مايز وأكتشفأل هي  ال  الت تؤهلههي قابلية ن يج اعين ال  التمايز بعد استالاه أشارات تح يضية  /التحريض الجنيني

المح مة ان الهاه ة في  ال ينيات الق ن المامي , اثل التمايز الحاصل في خاليا االديم الهاه  بعد استالارا االشارة 

وقد اكتشفها العالمان سبيمان وهيلدا مان الن يج الواقع تحترا وتحولرا ال  صفيحة عصبية ينشأ انرا الرراز العصبي 

 كولد.
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 هو العلم اليي يف   ظواه  التكوين الرنيني استنادا ال  دور الكيمياء الحيوية باستخدام اجرزة خاصة , ايعلم االجنة الجزي/

 .وكان للمرر  االلكت وني اهمية خاصة في ذلو 

  
 )في الوقت الحالي يمكن قبول نظرية قبل التشكيل )التكوين المسبق()تعليل. 

 . DNAلرنين احددة سلفاً واحمولة في الحااض ج/ باعتبار ان جميع المعلواات الخاصة بتشكيل ا

 )(.2011/2) .يمكن قبول نظرية التكوين التراكمي في الوقت الحاضر )تعليل 
 ج/بأعتبار اعضاء الرنين المختلفة تتكون بط يقة ت اكمية بالتدريج.

 

ان البيضة المخصبة حيث هو سل لة ان االنق ااات الخيطية المتك رة التي تبدأ (: (2000/1( )29/2التفلج/)تعريف)-

تنق م ال  خليتين)فلرتين(  م اربع فلرات  م  مان فلرات وبتك ار االنق ااات تتحوة البيضة المخصبة ال  ك ة ان الخلية 

 تدع  االريمة.

(: هي عملية تنهيم الخاليا نتيرة  للح كات المكونة للشكل فيصبح الرنين بشكل ت كيب خلوي اعقد اؤل  التمعد/)تع ي 

 البقتين ج  واتين  في اجنة الالفق يات والحبليات  االولية و الث البقات في اجنة الحبليات االخ ى . ان

 التعضي-

هي ا حلة نمو الرنين وانتهام خاليا  بشكل ان رة واالن رة عل  شكل اعضاء وذلو ان خالة حدوث التمايز العضوي 

 خالة فت ة التكوين الرنيني. 

 مرحلة ما بعد الفقس-

لم حلة التي يخ ج فيرا الرنين ان البيضة كما في اعهم االسما  وجميع الب اائيات واعهم الزواح  وجميع هي ا

 الطيور وبعض الثديات االولية.أو خ وج الرنين بالوالدة كما في بعض االسما  وبعض الزواح  واعهم الثديات 

 -س/علل ماياتي:

/ال نه يمثل بداية ل ل له ان التغي ات المنهمة والمعقدة التي تنتج ج اليعتبر االخصاب نهاية لعملية التكاثر الجنسي؟-1

 ف دا جديدا يعود للنوع نف ة .

 -س/علل ماياتي:

 دراسة التكوين الجنيني للرميح ؟-1

ج/لغ ض التع ف عل  عمليات التكوين الرنيني بصورة وامحة ال نرا)دراسة التكوين الرنيني لل ايح( تمثل اب   

 صورة.

 ل التكوين الجنيني للحيوانات الالفقرية الفقريات؟حالتكوين الجنيني في الرميح يمثل حلقة وصل بين مرا دراسة-2

ج/الن عمليات التكوين الرنيني في ال ايح تعتب  اساسا للتكوين الرنيني في الحيوانات االكث  تطورا ان ال ايح اليي ينتمي  

 ال  الحبليات االولية.

 ة او االنثوية( عند النضج الجنسي الى تجويف الردهة في الرميح؟تخرج االمشاج )الذكري-2

 النضج الرن ي . دج/انه ال توجد قنوات للمناسل اليك ية واالنثوية لنقل االاشاج عن

 االخصاب في الرميح خارجي؟-4

 ج/الن عملية االخصاب تحدث في الوس  المائي خارج ج م االنث .

 ى حيوان منوي واحد فقط يخصب البيضة؟س/علل/ال يدخل الى بيضة الرميح سو

 ج/لحدوث تكي  عل  سطح البيضة المخصبة تمنع دخوة حيوانات انوية اخ ى ال  داخل البيضة.

 

 (2010/1س/علل تكون خاليا صغيرة الحجم واخرى كبيرة الحجم في جنين الرميح بعد التفلج الثالث؟)

 (.2011/1للجنين) على قليالً من مستوى خط االستواءأو علل/ مستوى التفلج الثالث في جنين الرميح يكون ا

 ج/وذلو لوجود المح ان جرة القطب الخض ي بت كيز اعل  ان جرة القطب الحيواني.

 (.2002/1س/عرف االريمة؟)

هي ت كيب ك وي الشكل يتكون بعد عدة انق ااات يم  فيرا الدور التوتي وتكون ذات البقة واحدة ان الخاليا تحي  تروي  

  يدع  الروف االرواي المتكون ان ا حلة الثمان خاليا ويتوسع تدريرياً وتمتاز االريمة بان حرم الخاليا في القطب كبي

 الحيواني اصغ  ان خاليا القطب الخض ي.
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ح كات هي احد االوار التكوين الرنيني في ال ايح يتم خاللرا حدوث ح كات خلوية تدع  بال)تعريف(:في الرميحالمعيدة /          

 المكونة للشكل والتي عل  ا  ها تتحوة االريمة ال  المعيدة.

 االريمة جنين احادي الطبقة .

 

وذلو لصغ  سمو الشفا  المحيطة برا )تعليل( في جنين ال ايح عند تكوين المعيدة//تتحوة الفتحة االرواية ال   قب صغي 

 مة بتكوين الطبقة الداخلية ان المعيدة.نتيرة الندفاع خاليا هي  الشفا  ال  داخل المعيدة والم اه

 

 (.مستقبالً ) بعد فيما الظهري الحبل ستكون نها ال/ج ؟س/ علل/تدعى خاليا الشفة الظهرية)العليا( بخاليا الحبل الظهري

 تعتبر المعيدة مرحلة تمايزية اولى؟-1س/علل 

 وهي:. ج/انه يتحدد فيرا  ال ة انواع ان الخاليا المتمايزة عن بعضرا البعض

 خاليا تشكل البقة االديم الهاه /خارجية الموقع-5

 خاليا تشكل البقة االديم الباالن/ داخلية الموقع-3

 خاليا تشكل البقة االديم المتوس /بين الطبقتين االول  والثانية.-2

 

 (2010/2س/عرف العصيبة.)

 وب العصبي )التعصبن(.//هي ا حلة جنينية يم  برا جنين ال ايح والتي تحدث خالة عملية تكوين انب

 

وهو اليي يمثل الريكل الداخلي لل ايح ويمتد ان اقداه راس ال ايح ال  النراية الخلفية للر م وعل  الوة -:الحبل الهر ي

 الررة الهر ية ,ويقع اسفل االنبوب العصبي .

 ة ال  الحبل الهر ي./هو ت كيب صلد غي  اروف ينفصل عن البقة االديم المتوس  الباالن ويتحوقظيب الحبل الظهري

 

 س/ علل/يساهم الحبل الظهري في استطالة الجنين في الرميح؟

 ج/وذلو ان خالة الزيادة في الولة )الزيادة في الوة الحبل الهر ي(.

 

 /)هي العيوب الت كيبية الناترة ان تكون غي  البيعي ال عضاء او اجرزة الرنين الر مية.) التشوهات الخلقية)تعريف

 رتم بيلو هو علم دراسة التشوهات الخلقية(والعلم اليي ي

  

 اليجوز تناول الحامل الدواء دون استشارة طبية؟ 
  ج/الن االدوية)العقاقي ( احد اهم االسباب في احداث تشوهات جينية عديدة اهما تشوهات الرراز العصبي والرراز الريكلي

 .وانشقاق الشفة

 في التكوين الجنيني لإلنسان )تعليل(. تعتبر فترة االسابيع االولى من الحمل فترة حرجة 
 /يصاب بالتشوهات في حاة تع مه ال  اا ي بب ذلو كون الرنين ا تب  باام وهو في داخل ال حم بواسطة ال خد  انهج

 )المشيمة( أي اا تتناوله االم أو اا يصيبرا ان الترابات أو اا اض قد يصل الرنين عن ال يق ال خد)المشيمة(.

 ذ الكافايين الموجود في القهوة)تعليل(.التقليل من اخ

 ج/الن كث ته ت بب االذى للرنين.

 الكحول يؤثر في الجنين )تعليل( -

ج/ الن الكحوة قد ت بب الخلل العصبي والتشوهات الر مية خصوصا في الوجه امافة ال  حدوث امط ابات في 

 عات االوربية.ال لو  , كما ي بب اتالزاة الكحوة الرنيني التي تهر  في المرتم

 تجنب اصابة االم بمرض داء القطط)المقوسات( )تعليل(.

 ج/انه ي بب تشوهات خط ة عل  الرنين .

 على الحامل تناول حبوب الفوليك خالل فترة الحمل )تعليل(.-

 ج/ انه يقلل ان تشوهات اانبوب العصبي .
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شوهات الجنينية ,وهذه الطريقة تحتاج الى دراسة ممكن اجراء تداخل جراحي للجنين وهو في الرحم لمعالجة بعض الت-

 بشكل دقيق قبل اجراء التداخل الجراحي)تعليل(.

 ج/انرا تشكل خطورة عل  سالاة الرنين.

 س/ علل ما يأتي:.

 التدخين يولد بياة غير صحية للجنين.-1

ن في دم االم ودم الرنين والمشيمة ج/الن التدخين يؤدي ال  انخفاض ن بة االوك رين وارتفاع ن بة اوة اوك يد الكاربو

 اما يولد بيئة غي  صحية للرنين ؟

 فحص دم االم الحامل لتشخيص التشوهات الجنينية؟

 ج/وذلو للتح ي عن ا تويات ب وتينية اعينة لرا عالقة بأحداث تشوهات.

سواات لمع فة فيما اذا كان هنا  /لفحص الخاليا الرنينية للتأكد ان الك واوجأخذ عينه من السائل السلي المحيط بالجنين؟

 تشوهات جنينية ناجمة عن الشيوذ الك واوسواي.

 

هي ظاه ة تحدث في بعض الثديات الحقيقية)المشيمة(حيث تمتلو تكيفات ت كيبية -)تع ي (: تعدد االجنة)تعدد المواليد(

اخصابرا تنغ س في جدار ال حم تؤهلرا للحمل بأكث  ان جنين في كل حمل وذلو بانطالق عدة بيوض ان المبيض وبعد 

 بم افات انتهمة.

 هي ظاه ة حمل االنث  في االن ان بأكث  ان جنين خالة حمل واحد. :.التوائم/تعريف

 

هي التوائم المتكونة ان بيضتين انفصلتين تنطلقان ان المبيض في نفس الوقأل وتخصب كل واحدة /التوائم االخوية-

 اسرا اتشابرة او اختلفة.بنطفة. والتهر  تشابه فقد تكون اجن

 

هي التوائم المتكونة ان بيضة واحدة اخصبة بحيوان انوي واحد وتنق م هي  البيضة التوائم المتماثلة)المتطابقة(/

 المخصبة ال  خلتين وتواصل كل خلية نموها وتكون جنين كاال . وتكون اتشابه في اجناسرا وشكلرا.

 

المتكونة ان انفصاة البيضة المخصبة انفصاالً غي  تام فيؤدي ال  حالة توائم /هي التوائم  التوائم السيامية)تعريف( 

 التحمة ان انطقة القح  او الصدر او العرز.

 

 هي توائم التحمة غي  ات اوية فيكون احد التوائم صغي  واتطفالً عل  االخ . (/التوائم الطفيلية)تعريف

(صغار فكل بيضة اخصبة تكون جنيناً 0-2ن ان ,فقد تلد بعض الن اء )هي ظاه ة نادرة الحدوث في االالتوائم المتعددة/ 

كااالً, وتحدث هي  الحالة للن اء الالتي يخضعن لمعالرة البية بالر اونات لتنشي  المبيض او اللواتي يخضعن لب نااج 

 الفل االنابيب.

 

 تحتاج االم الى ماال يقل عن سنتين بين كل عملية حمل ووالدة اخرى.)تعليل(.- -1
 ج/العطاء ف صة للر م لكي يتعاف  ان ا ار الحمل والوالدة واسترماع القوة والطاقة قبل الحمل ا ة اخ ى.

/هي خاليا غي  اتخصصة تمتلو القدرة عل  االنق ام والتردد وإنتاج خاليا اتخصصة جديدة  الخاليا الجذعية )تعريف(

 ت تطيع اصالح وتعويض خاليا الر م التالفة.

 م للعديد من االنجازات الطبية.)تعليل(.تعد مصدر مه 

 تمتلو قابلية انق ااية غي  احدودة.-أ ج/ب بب

 تكون ذات قدرة عالية  عل  التخصص ال نواع الخاليا.-ب

 ت تطيع اصالح واستبداة خاليا التالفة عند زراعترا في العضو المصاب. -ج

 صاب.يمكن الحصوة عليرا ان الم احل الرينية المبك ة بعد االخ -د

 

 -الخاليا الجذعية البالغة:
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خصصة في الر م وتتضمن وظيفترا استبداة وتعويض الخاليا المتض رة او الميتة  في تهي خاليا توجد اع الخاليا الم

 الر م لكنرا تختل  عن الخاليا الريعية الرنينية

 

 ة )تعليل(؟هي خاليا تؤخذ من دم الحبل السري, وتصنف كنوع اخر من الخاليا الجذعية البالغ

ج/ال نرا تتشابه اعرا في كثي  ان الت كيب والوظيفة, امافة ال  قابليترا عل  اقاواة ظ وف الترميد في النت وجين ال ائل   

(C-196
0

 ( ل نين عديدة.

 كم هي تقنية التحكم التام والدقيق برزئيات بحرم النانوات  إلنتاج اواد اعينة ان خالة التح (/علم تقنية النانو)تعريف

-في تفاعل الرزئيات,)النانوات =
9
 ان المت ( 58 

 .)لقد تم دمج تقنية النانو مع ابحاث الخاليا الجذعية )تعليل 
 ج/لغ ض التوصل ال  فرم كيفية توجية تلو الخاليا والتحكم في اصي ها واالستفادة ان ذلو في العالج الخلوي.

 

 .)لعملية االستن اخ اهمية اقتصادية)تعليل 

 ن ان خاللرا انتاج اف اد ان خاليا ج دية)ج مية(.ج/حيث يمك

 عرف االستنساخ؟

ج/هو أحد ال ق التكا   الالجن ي في الحيوان وله اهمية اقتصادية حيث يمكن ان خالله انتاج اف اد ان خاليا ج دية 

 )ج مية(.

ختب ال  البويضات وي تعمل هيا هو عملية نقل الحيوانات المنوية بعد تنقيترا وت كيزها في المتعريف االخصاب الصناعي/

 االخصاب في حاالت عديدة.

ويتم هيا النوع ان االخصاب بحقن ال ائل المنوي للزوج داخل رحم الزوجة بوساالة االخصاب الصناعي داخل الجسم/-

انبوب خاص وللحصوة عل  نتيرة جيدة بفضل اج اء هيا االخصاب في وقأل التبويض للم أة اع اعطائرا االدوية 

 شطة للمبيض.المن

يعد هيا النوع ان االخصاب االكث  انتشاراً في العالم بالن به لحاالت / االخصاب الصناعي خارج الجسم او طفل االنابيب-2

 العقم وهو يعني اخصاب البيضة بالحيوان المنوي في انبوب اختبار اع اعطاء الزوجة الر اونات المنشطة للمبيض.

لضمان حدوث الحمل( وتكون في ا احل التفلج االول  ال  )تعليل(؟) اب خارج الجسمفي االخصتنقل عادة ثالثة اجنة -

 رحم االم عن ال يق انبوب خاص لتنغ س في جدارة اع اعطاء االم العقاقي  الم اعدة عل  تثبيأل االجنة في ال حم.

 

  اكثر نجاحاً)تعليل(؟خارج الجسم  تكون نتائج هذا االخصاب 
 افضل االجنة لنقلرا ال  االم. ج/ وذلو ال نه يتم اختيار

 .)يعطي هذا النوع من االخصاب احتمال كبير  للحمل في المرة الواحدة)تعليل 
 ج/وذلو ان خالة نقل اكث  ان جنين واحد ال  داخل ال حم.

  

 علل/كبر عمر المرأة احد العوامل التي تؤدي الى فشل االخصاب بأطفال االنابيب؟ 
 قل قابلية للتخصيب.ج/الن البويضات االكب  عم ا ا

 )يتم تجميد االجنة الفائضة عن الحاجة بعد اختيار االجنة المناسبة ونقلها الى رحم االم)تعليل 
ج/لغ ض استعمالرا ا تقبال اذا رغب االبوان لحمل اخ  الن ب نااج االخصاب الخارجي اكل  اقتصادياً ويحتاج ال  

 استعداد نف ي وصحي.

 ب نجاح تجميد االجنة)تعليل(تكون نسبة نجاحها اقل من نس 

 ج/ب بب ان الترميد قد يؤ   عل  ك واوسواات البويضة.

 س/علل/اللجوء الى تقانة تجميد االجنة في مراكز االخصاب الخارجي)اطفال االنابيب(؟

ج ال  ج/لغ ض استعمالرا ا تقبالً اذا رغب االبوان لحمل اخ  الن ب نااج االخصاب خارج الر م اكل  اقتصادياً ويحتا

 استعداد نف ي وصحي.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ))حل أسالة الفصل الرابع((
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 السؤال الثاني/عرف المصطلحات التالية:.

 هو الزيادة الحاصلة في حرم ووزن الخاليا المكونة للكائن الحي. النمو/-5

ل البيضة المخصبة لحين اكتماة تكوينه ليصبح عديد الخاليا عملية تكوين الف د ان خلية واحدة  تمثالتكوين الجنيني/-3

 اعقد الت كيب شبيراً بأبويه.

هي عملية تكوين الشكل المهر ي للرنين وتتم خالة عملية التكوين الرنيني ,وتكون الخطوات االساسية /عملية التشكيل-2

 لري  العملية اتشابرة في اجنه جميع الفق يات.

ين اصغ  يوجد داخل البيضة ح ب افت اض بعض اؤيدو نه ية قبل التشكيل أو يوجد في راس هو جن/القزم الجنيني-0

 النطفة ح ب افت اض الق م االخ  ان اؤيدي نه ية قبل التشكيل.

هي احد االوار التكوين الرنيني في ال ايح يتم خاللرا حدوث ح كات خلوية تدع  بالح كات المكونة للشكل /المعيدة-1

 ا تتحوة االريمة  ان جنين)أحادية الطبقة( ال  جنين ) نائي الطبقة( هو المعيدة.والتي عل  ا  ه

هو كتلة ان الفلرات التي ا ت برا البيضة المخصبة لل ايح تكون فيه حرم فلرات القطب الحيواني اصغ  الدور التوتي/-2

 توتي.ان فلرات القطب الخض ي ويكون شكلة يشبه شكل  م ة التوت ليلو يدع  بالدور ال

( صغار فكل بيضة اخصبة تكون 0او  2هي ظاه ة نادرة الحدوث في االن ان ,فقد تلد بعض الن اء)التوائم المتعددة/-9

جنينياً كااالً., ويحدث هي  الحالة للن اء الالتي يخضعن لمعالرة البية بالر اونات لتنشي  المبيض او اللواتي يخضعن 

 لب نااج الفل االنابيب.

هي خاليا غي  اتخصصة تمتلو القدرة عل  االنق ام والتردد وانتاج خاليا اتخصصة جديدة عية الجنينية/الخاليا الجذ-9

 ت تطيع اصالح وتعويض خاليا الر م التالفة.

/هو عملية نقل الحيوانات المنوية بعد تنقيترا وت كيزها في المختب  ال  البويضات وي تعمل هيا االخصاب الصناعي  -2

 ت عديدة.االخصاب في حاال

 -السؤال الرابع/فسر وعلل الحقائق العلمية التالية/

 في الوقت الحالي يمكن قبول نظرية التكوين المسبق وقبول نظرية التكوين التراكمي؟-1

 DNAج/بالن بة لنه ية التكوين الم بق تقبل باعتبار أن جميع المعلواات الخاصة بتشكل الرنين احددة سلفاً واحمولة في 

  بة لنه ية التكوين الت اكمي تقبل  باعتبار اعضاء الرنين المختلفة تتكون بط يقة ت اكمية بالتدريج.ااا بالن

 يحدث تكيف على سطح البيضة المخصبة في الرميح؟-2

 ج/لتمنع دخوة حيوانات انوية اخ ى ال  داخل البيضة.

 

 صغير.في نهاية تكوين المعيدة في الرميح تتحول الفتحة االرومية الى ثقب -2

ج/وذلو لصغ  سمو الشفا  المحيطة برا نتيرة الندفاع خاليا هي  الشفا  ال  داخل المعيدة والم اهمة بتكوين الطبقة الداخلية 

 ان المعيدة.

 تنصح االم الحامل بعدم تناول االدوية  اال باستشارة الطبيب؟-4

شوهات جنينية عديدة اهما تشوهات الرراز العصبي ج/الن االدوية )العقاقي (تعد احد اهم العواال الم ببة في احداث ت

 والرراز الريكلي وانشقاق الشفة)الحنو المشقوق( وغي ها.

 تحتاج االم الى ماال يقل عن سنتين بين كل عملية حمل ووالدة اخرى؟-2

 ا ة اخ ى.ج/وذلو ال عطاء ف صة للر م لكي يتعاف  ان ا ار الحمل والوالدة واسترماع القوة والطاقة قبل الحمل 

 نسبة نجاح تجميد البويضة اقل من نسبة نجاح تجميد االجنة؟-2

 ج/ب بب ان الترميد قد يؤ   عل  ك واوسواات البويضة.

   
 الفصل اخلامس//الــوراثـــــــة

/ هددو ذلددك الفدرع مددن علددم الحيدداة الدذي يهددتم بدراسددة التغددايرات الموروثدة لكددائن حددي أو لمجموعددة مددن علدم الوراثددة*

 .نات وكذلك كيفية تعبير الموروثات المسؤولة عن تلك التغايراتالكائ
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. 
                    (( ألنواع مختلفة)تعليلDNAفي السبعينات تمكن العلماء من تهجين آل ) -2

                              ج/بغيررررررررررررررررررررررة إيجرررررررررررررررررررررراد عقررررررررررررررررررررررار أو دواء ذو فعالررررررررررررررررررررررة كبيرررررررررررررررررررررررة وبكميررررررررررررررررررررررة مناسرررررررررررررررررررررربة .                                                    
                    * تم تطوير طريقة التشخيص وحتى التوصل إلى اختبارات تسبق ظهور األعراض)تعليل( .

 ج/ألنه تم اكتشاف الموروثات التي تسبب اغلب التشوهات النادرة والتي ترجع إلى مورث مفرد.  
                         ي المجاالت التطبيقية)تعليل(( فDNA( فكرة استخدام  أل )1226برزت عام ) -6

 ج/ وذلك لتميزه بما يلي :
 قابليترررره علررررى النقررررل مررررن كررررائن إلررررى آخررررر بوسرررراطة بعررررض النواقررررل  كالرواشررررح )الفيروسررررات( والبالزميرررردات . -أ
 قابليته على تحوير وظائف الخلية المستلمة. -ب
بيعية وأيضا خارجها وذلك من خالل اسرتخدام تقنيرة التفاعرل التضراعفي قابليته على التضاعف داخل الخلية بصورة ط -ج

 بوساطة أالنزيم المتعدد البوليميرة. DNAأو التسلسلي لشريط أل 

 
 عام من تاريخ نشرها )تعليل( 34طي الكتمان لمدة  مندل *بقيت نتائج

 ج/ وذلك النشغال علماء عصره بنظرية دارون في التطور العضوي.
 (2009ندل على الرغم من فشل الباحثين اآلخرين من قبلة؟)علل/ نجاح م

اختياره نمروذج رائرع فري التصرميم والتحليرل لتجاربره الوراثيرة التري أجريرت علرى نبرات البزاليرا الرذي يتسرم بتغرايره  -ج/ ا
 الرررررررررررررروراثي وقدرترررررررررررررره علررررررررررررررى النمررررررررررررررو بسررررررررررررررهولة وقابليترررررررررررررره التهجررررررررررررررين بصررررررررررررررورة اصررررررررررررررطناعية.

 حررررررد مررررررن الصررررررفات أو عرررررردد قليررررررل جرررررردا منهررررررا فرررررري كررررررل تجربررررررة.لقررررررد حرررررردد فحوصرررررراته علررررررى زوج وا -2
 حفرررررررررررظ سرررررررررررجالت مضررررررررررربوطة والتررررررررررري اعتمرررررررررررد عليهرررررررررررا فررررررررررري التحليرررررررررررل اإلحصرررررررررررائي لتجاربررررررررررره. -3

 (.2005/1()2003/1()2000/2س/علل/اختيار مندل لنبات البزاليا؟)
 ة.ج/ ألنه يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته التهجين بصورة اصطناعي

 -الحليل)البديل( أو االليل:-1 
هو أحدى حاالت الطفرات المحتملرة للعامرل الروراثي )الجرين (والرذي يتميرز عرن االلريالت أو الحالئرل األخررى مرن خرالل 

 تأثيراته المظهرية.)أذن االليل هو شكل آخر للجين أو متغاير الجين(.
 -المورثات أو الجينات: -2

ظيفة معينة مثال قابليتها الن تحول الشفرة الوراثية إلى بروتين أو تسيطر عرل التعبيرر التي تمتلك وDNAهو تسلل من أل 

 االليالت. رعن الصفة ،وباإلمكان إثبات وجودها من خالل تغاي
 
 
 -التعبير الجيني: -3

 مرررررررررن قبرررررررررل الخاليرررررررررا وذلرررررررررك لتصرررررررررنيع برررررررررروتين معرررررررررين.DNAهررررررررري عمليرررررررررة اسرررررررررتخدام معلوماتررررررررره أل 

 -يني:الطراز الوراثي أو الج -4
 وهو يعكس التركيب أو البنية الوراثية للفرد ويعبر عنه برموز وراثية وذلك لإلشارة إلى اتحاد االليالت في فرد معين.

 -الطراز المظهري)الفئة المظهرية(: -5
 وهررررررررو يشررررررررير إلررررررررى الخصررررررررائص أو العالمررررررررات المشرررررررراهدة للكررررررررائن الحرررررررري والمسرررررررريطر عليهررررررررا وراثيررررررررا.

تي يسود ظهورها ضمن فئة أو نوع معين من األحياء كان تكون مثال صفة طول الساق في / هي الصفة الالصفة السائدة*
 نبات البزاليا .

/ هي الصفة المغايرة أو المضادة للصفة السائدة كان تكون صفة القصر فري سراق نبرات البزاليرا )وتكرون الصفة المتنحية*
 .هذه الصفة موجودة ولكن بنسبة قليلة قياسا بالصفة السائدة (

 

 ))م/ التهجين األحادي(( 
 (aaXAAلمثد) التي ترجع الى نفس الموقع الوراثي هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة

(2113/2) . 
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 ))م/ التهجين العكسي((
 

 )) هددو تضددريب يحصددل بددين فددردين احدددهما يحمددل الطددراز السددائد النقددي واألخددر يحمددل الطددراز المتنحددي لصددفة معينددة
 وبالعكس((.

 -ينص على ما يأتي: ((* قانون مندل األول المسمى))قانون االنعزال

)) العوامل الوراثية المزدوجة في الفرد تنعزل عن بعضهما عند تكوين األمشاج ثم تعود لتزدوج بعمليدة اإلخصداب عندد 
 (2005/2( )21/1تكوين أفراد النسل(( )

 (2009/1( )2002/2*عرف الصفة الهجينة )
هي الصفة التي تتمثل بزوج من العوامل الوراثية غير المتماثلدة )المتجانسدة( التدي يحملهدا الفدرد النداتج مدن تدزاوج )) 

 .أبوين نقيين يختلفان في صفة معينة
هو رسم هندسي يشبه رقعة الشطرنج توضع في يساره وبصورة عمودية األمشاج الذكرية بينما توضدع *مربع بونيت/ 

 قية األمشاج األنثوية أوبالعكس.في أعاله وبصورة أف

 التضريب االختباري
هو تضريب الغاية منه التعرف على الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السدائدة المجهولدة النقداوة وذلدك بتضدريبه 

صدفة مع فرد آخر يحمل الطدراز المتنحيدة لتلدك الصدفة فدإذا كدان جميدع النداتج يحمدل الطدراز السدائد فدالفرد أذن يحمدل ال
والنصددف األخددر يحمددل الصددفة المتنحيددة فددالفرد يحمددل الصددفة  ةالنقيددة وان كددان الندداتج نصددف يحمددل الصددفة السددائد

 (.2011/1( )2006/1الهجينة.)

 م/التضريب الرجعي
)                       هو تضريب يجري بين أفراد هجينة من الجيل األول مع أحددى األبدوين أو مدع فدرد يماثدل احددهما.

2009/2 ) 
 التهجددددددددين )التضددددددددريب أو التزاوج(الثنددددددددائي/ هددددددددو تهجددددددددين يتضددددددددمن زوجددددددددين مددددددددن الصددددددددفات المتضددددددددادة.

 

 -*قانون مندل الثاني ))قانون التوزيع الحر(( ينص على ما يلي:
)) أن أزواج العوامدل الوراثيددة المنعزلددة تتدوزع بصددورة مسددتقلة عدن بعضددها الددبعض وذلدك خددالل عمليددة 

 (51/2)تكوين األمشاج((.

 
( RNAالمرردعم بالحررامض النررووي الرايبرروزي ) DNAهررو تركيررب خيطرري الشرركل مركررب مررن جزئرري أل / الكروموسددوم*

والبررروتين ،والررذي يحترروي علررى المعلومررات الوراثيررة المرتبررة بتسلسررل شررريطي وباإلمكرران مشرراهدته خررالل عمليررة انقسررام 
 الخلية.

 
 ى األقل في صفة وراثية محددة.الكروموسوم الذي يتحكم عل DNAهو جزء من  الجين)المورث(/*

 *الكروموسومات موجودة على صورة أزواج متماثلة.
االحتمالية/ هي ترجيح وقوع حدث معين بنسبة تقديرية ويمكن التعبير عنها بعدد عشري أو نسبة مئوية أو عدد كسري 

 -وتتحدد بالمعادلة اآلتية:
 

 ستحصل عليها في الحقل والنسبة المتوقعة )تعليل (.*غالبا ما نشاهد وجود اختالف بين النسبة الحقيقية الم
ج/ وذلك بسبب التجربة كأن تكون متعلقة بعدم توفر فرص متساوية لألمشاج عند عملية التلقيح وكرذلك عردم تروفر فررص 

 متساوية لعاملي الفرد الهجين من االنعزال بصورة متكافئة على األمشاج.
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الطراز المظهري للفرد الهجين مختلفرا عرن طررز األبروين حيرث يتخرذ طررازا وفيها يكون  -: السيادة غير التامة -أ

 وسررررررررررررررررررطا بينهما،وذلررررررررررررررررررك بسرررررررررررررررررربب اخررررررررررررررررررتالط تعبيررررررررررررررررررر االليلررررررررررررررررررين لصررررررررررررررررررفتي األبرررررررررررررررررروين.
 

( عند تضريب دجاج أندلسي اسود الريش مدع آخدر ابديض الدريش تكدون جميدع األفدراد زرق )رماديدة( 25/1س/ علل )
 الريش؟

واألبيض في الدجاج األندلسي هي من صرفات السريادة غيرر التامرة حيرث تكرون األفرراد  ج/ الن صفتي لون الريش األسود
 الناتجة وسطا بين حالة األبوين النقيين.

هرري الحالرة الترري يررتم فيهرا التعبيررر عررن االليلرين معررا فرري الطرراز المظهررري للفرررد / السديادة المشدداركة )المواكبددة(

 (.52/2( )51/2الهجين.)
غباريددددددة مددددددن تددددددزاوج ثددددددور احمددددددر الشددددددعر وبقددددددرة بيضدددددداء الشددددددعر قصدددددديرة  * س/)علددددددل( ظهددددددور عجددددددول

 .(2013/2)(2012/2()2010/1()24/1القرون؟)
 ج/ الن صفة احمر الشعر وابيض الشعر في الماشية قصيرة القرون تخضع للسيادة

ن اللرون الغبراري المشاركة)المواكبة( أي يظهر تأثير كل أليل بشكل مستقل عن أليل األخر حيرث وجرد برالفحص الردقيق برا
 هو خليط من شعر بعضه احمر والبعض األخر ابيض.

 (2006/1( )2005/1( ) 2002/2( )26/1( )24/1: ) االليالت المميتة -ج   

االليل المميت/ هدو الدذي يدؤدي تعبيدره إلدى هدالك الفدرد الدذي يرثده بصدورة نقيدة سدائدة فدي بعدض الحداالت أو بصدورة 
 متنحية في حاالت أخرى.

( Hb( يرؤثر علرى نوعيرة خضراب الردم )Hbs/ مررض وراثري يرجرع إلرى  أليرل طرافر متنحري )ل فقر الددم المنجلديألي -1

( ،ويؤثر على شكل خاليا الدم الحمر حيث تصبح منجليرة الشركل بردال Sالهيموكلوبين فيصبح من النوع الشاذ )هيموكلوبين

 من الشكل القرصي االعتيادي.
 لمنجلي/ أو )علل( أليل فقر الدم المنجلي ذو تأثير متعدد؟س/ ما هو تأثير أليل فقر الدم ا

 (.S)الهيموكلوبين(فيصبح من النوع الشاذ)هيموكلوبينHbيؤثر على نوعية خضاب الدم -1ج/ 

 يؤثر على شكل خاليا الدم الحمر حيث تصبح منجلية الشكل بدال من الشكل القرص االعتيادي. -2

 المميتة(()) بعض األسئلة المهمة عن االليالت 
 ( موت ربع األفراد الناتجة من التزاوج الداخلي للدجاج الزاحف؟2002/1س/ علل)

 (.Cc(الن األبوين هجينين)CCج/ بسبب اجتماع االليلين المميتين بالحالة النقية)

 أو يمكن اإلجابة بشكل تضريب.
 (2014)له عالقة بذلك االليل.النفاذ الجيني/ هو احتمالية فرد يرث أليل ما ويمتلك الطراز المظهري الذي 

%( حيررث أن األفررراد 111/ أن االليررل المتنحرري الررذي يسرربب التليررف الحوصررلي هررو ذو نفاذيررة تامررة) نفاذيددة تامددة -1

 ( يتكون لديهم هذا المرض.ccالنقيين)

يرررر / أن االليرررل السرررائد المرررتالك أصرررابع ضرررافية فررري اليررردين أو القررردمين يكرررون ذو نفاذيرررة غنفاذيدددة غيدددر تامدددة -2

تامة)تعليل(/ج/وذلك الن بعض األفراد الذين يرثون هذا االليل يمتلكون عشرة أصابع اعتيادية، بينما آخرين يمتلكون أكثر 
 من ذلك.

 (2113/2)/ تعني وجود أليل بإمكانه أنتاج مدى متغاير من الطراز المظهرية.التعبيرية

 
لعين،تعطري طررز مظهريرة يترراوح مرداها مرا برين وجرود العيرون مثال ذلك/ الحشرات النقية للجين المتنحي لطفرة انعدام ا

 االعتيادية إلى اختزال جزئي في حجم العيون إلى انعدام أحدى أوكال العينين.
 * تحديد صفات الكائن الحي المظهرية من خالل دراسة صفات أبوية وتحليلها  ال يمكن ن يكون دقيقا)تعليل(.

 كون عليه الكائن وليس ما سيكونه فعال )هذا أيضا تعليل(ج/ الن المورثات تحدد ما يمكن أن ي
 ج/ الن بعض الصفات المظهرية تعتمد على العوامل الوراثية والبيئة والتآزر )التداخل(بينهما.

صررربغة  س/ علدددل/ يتغيدددر لدددون شدددحم بعدددض األراندددب مدددن األبددديض إلدددى األصدددفر عنددددما تقتدددات علدددى نباتدددات فيهدددا
 (.2112/1( )2111/1صفراء)
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( في األرانب و أن هذا المورث يعاني من نقص أنزيمي وبرذلك تصربح االرانرب غيرر yyذلك لوجود مورث متنحي )ج/ و

 قادرة على هدم الصبغة الصفراء الموجودة في الجزر  والنباتات األخرى لذا يصبح لون الشحم اصفر.
 

 تداخل الفعل الجيني
 ينات مختلفة.هو أنتاج طرز مظهرية جديدة بوساطة تداخل االليالت لج

))ومثرال التفروق هرو   التفوق/ هو تداخل غير عكسي بين الجينات كوجود جين معين يتداخل في أو يمنع تعبير جين آخر
 لون الثمار في نبات القرع((.

 االليالت المتعددة//
يء المررادة هرري وجررود برردائل أو حالئررل أو ألرريالت مختلفررة لررنفس المورثررة تحرردث نتيجررة لعمليررة الطفرررة الحاصررلة فرري جررز

 (والتي تؤدي إلى حصول تغاير في المظهر.DNAالوراثية)

أو                            (.   2006/1()22/2()26/1س/امكانية وجود عدد غير محدود مدن الحالئدل لكدل مورثدة؟)
 )وجود بدائل أو حالئل أو أليالت مختلفة لنفس المورثة؟(

 .(والتي تؤدي إلى حصول تغاير في المظهرDNAالمادة الوراثية)نتيجة لعملية الطفرة الحاصلة في جزيء  ج/

 
 (.2005/2( )22/2( عند نقله إلى حاملي المجاميع األخرى ؟)Oس/علل/مالئمة الدم من نوع)

 ( حتى تتفاعل معها األجسام المضادة في بالزما الدم.Oج/ وذلك لعدم وجود مستضد على سطح كريات الدم الحمر نوع)

 (2002/2( وبالعكس؟)Bالى شخص فصيلة دمه) Aن أعطاء دم من مجموعة س/علل/ ال يمك

( واألجسرام المضرادة الموجرودة فري مصرل دم Aج/ الن المستضدات الموجودة على سطح كرات الدم الحمر للواهب هي )

 تلم.( وبالتالي يتسبب ذلك بتكتل أو تجلط كريات الدم الحمر للواهب في األوعية الدموية للمسaالمستلم هي )

 
 (2011/2س/علل/تجلط الدم عند نقل دم من شخص آلخر ذو مجموعة دموية مغايرة له؟)

ج/ بسبب حدوث تجلط أو تجمع والتصاق كريات الدم الحمر للواهب داخل األوعية الدمويرة للمتسرلم نتيجرة حردوث تفاعرل 
 بين المستضدات واألجسام المضادة ما بين دم الواهب ودم المستلم.

 (2013/2( بأنهم واهبون عامون؟)Oراد ذو مجموعة الدم )س/يوصف االف

 //Rhالمستضد 
  

أعطيت  .1541وهي من المستضدات التي توضح االليالت المتعددة. تم اكتشافها من قبل العالمين الند شتاينر وواينر عام 
اليرقرران( لرربعض األطفررال وذلررك لعالقتهررا المباشرررة بظهررور حالررة فقررر الرردم ) ( قرردر كبيررر مررن االهتمررام Rhمستضرردات أل)

 المولدين حديثا.
 
 ( قدر كبير من االهتمام )تعليل(Rhأعطيت مستضدات أل) 

 ج/ وذلك لعالقتها المباشرة بظهور حالة فقر الدم )اليرقان( لبعض األطفال المولدين حديثا.
 (2010/2( للمقبلين على الزواج )تعليل Rh(وال )ABOيتم فحص مجاميع الدم) -4

 تبعاد ظهور مرض فقر الدم )اليرقان( لبعض األطفال المولودين حديثا وألخذ االحتياطات الالزمة لذلك.ج/وذلك الس

( وذلددك حددال وضددعها طفددل ذي Anti-Rh)  Rhتعطددى األمهددات غيددر المتوافقددة وبعددد الددوالدة مباشددرة مددادة مضددادة ل-

Rh+)تعليل( 

ت إلى الدورة الدموية لالم ولهذا سوف ال يكون بمقدورها ( والتي تسرب+Rhج/ الن هذا المضاد يحطم أي خاليا من نوع )

 الخاص بها.Rhأنتاج األجسام المضادة للمستضد 

 يقل في المجتمعات الشرقية؟ Rhعلل/ النسبة في مدينة البصرة تبين بان الطراز السالب للمستضد 

 ج/ وذلك ربما بسبب االنتخاب ضد االليل السالب في المجتمعات الشرقية.
 

 ر لون الفراء مثال تقليدي عن االليالت المتعددة أو المتضاعفة )تعليل(؟*يعتب
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ج/ ألنه يمكن مالحظة تأثير االليل على الطراز المظهري بصورة مباشرة وبرالعين المجردة،وبردون الحاجرة إلرى اسرتخدام 
 أي تقنية لتوضيح ذلك.

 التوارث متعدد الجينات )الوراثة الكمية(
 لوراثية نتيجة التأثير التراكمي أو اإلضافي لعدد من الجينات في الخلية .هي انتقال  الصفات ا   
 

 * الصفات المركبة/ هي الصفات التي تتأثر إلى حد كبير بالجينات وبالبيئة أيضا.
 

 علل/ تعتبر صفة عدد الخطوط الجلدية في بصمات األصابع صفة متعددة العوامل؟
مات بدرجة كبيرة من قبل الجينات المتعددة وكذلك تسرتجيب وبصرورة جزئيرة ج/ ألنه يتم تحديد عدد الخطوط لطرز البص

 لبيئرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحم.
 

 م/مفهوم الجينات المتعددة(()) 
يعرف التعدد الجيني بأنه ألجين الذي أن وجد بمفرده يكون له تأثير طفيدف علدى الطدراز المظهدري ولكدن باشدتراكه مدع 

 ستطيع التحكم بالصفة الكمية.عدد قليل أو كثير من الجينات األخرى فانه ي
 
 

 (.2010/2س/عرف الوراثة النوعية)
ج/هي وراثة مندلية يتحكم في ظهورها زوج من العوامل الوراثية وتمتاز هذه الصفات التري يرتم انتاجهرا بسرهولة تمييزهرا 

 ت البزاليا.ومقارنتها وتوزيع افرادها الى مجاميع من طرز مظهرية والتتأثر بالبيئة مثل صفة الطول في نبا
 
 

 *يهتم الباحثون في قياس معامل التوريث للصفة الكمية )تعليل(.
 ج/وذلك لدورة المتميز في تقدير التحسين الوراثي المتوقع من االنتخاب.

هو الجرنس الرذي يعطري نروع واحرد مرن األمشراج عنرد توزيعهرا الن كروموسرومات الجرنس لديره الجنس متماثل األمشاج/ 
 (.XXوي الكروموسومين)متماثلة ،فمثال يح

فري Yأو X/هو الجنس األخر الذي يعطي نوعين مختلفين من األمشراج عنرد توزيعهرا فمرثال يعطري الجنس مختلف األمشاج

 (.XOفي الطراز )Oأو  X(أو يعطي XYالطراز )

 
 (2002/1*عرف عمى األلوان)

فرري الررذكور أكثررر مررن اإلنرراث  ج/هررو مرررض وراثرري يصرريب اإلنسرران سررببه جررين متنحرري مرررتبط بررالجنس ونسرربة حدوثرره
( مرررة ويشررعر المصرراب بعرردم مقدرترره علررى التمييررز بررين اللررونين األحمررر واألخضررر،ويجب الحررذر عنررد قيرراده 20بحرروالي)

 المركبة بالنسبة للمصابين بالمرض.
 

 (2001/1(مرة ؟)20يصيب عمى األلوان الذكر أكثر من اإلناث بحوالي)-1علل/  

(،بينما اإلناث لكري تصراب يجرب أن توجرد Xcصابة الذكر تكون محمولة على الكروموسوم )ج/ الن مورثة واحدة تكفي إل

 (.xcxcمورثتان متنحيتان على كروموسوميها الجنسين)

 
 يجب الحذر عند قيادة المركبة للشخص المصاب بعمى األلوان؟-2علل/

 ألحمررررررر واألخضررررررر.ج/ الن المصرررررراب بعمررررررى األلرررررروان يشررررررعر بعرررررردم مقدرترررررره علررررررى التمييررررررز بررررررين اللررررررونين ا

 
 عرف مرض نزف الدم الوراثي؟ 
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ج/ هو مرض وراثي يتصف المصابون به بعدم أمكانية تخثر دمهم عند حدوث خدش أو جرح وسبب ذلك صعوبة تحطرم 
( ، وسربب نقرص هرذا Factor VШأو ) 8صفيحاتهم الدموية لوجرود نقرص فري عامرل ذ النرزف الردموي يردعى عامرل رقرم

 .Xhرتبط بالجنس يرمز له العامل هو مورث متنحي م

 ؟س/ عرف مرض الكساح الوراثي
ج/ هو مرض وراثي يتصف المصابون به بانخفراض فري مسرتوى الفسرفور فري مصرل الردم فيكرون لرديهم وهرن او ضرعف 

 (.XDحيث انه مقاوم له وسبب المرض جين سائد مرتبط بالجنس يرمز له )Dالعظام والذي ال يمكن معالجته بفيتامين 

 لمرتبطة بالجنسالصفات ا 
)هي الصفات التي يتوقف التعبير المظهري للصفة على جنس الفرد فرالهجين يعبرر عرن طرراز مظهرري فري جرنس ويعبرر 

 عن الطراز البديل في الجنس األخر كما في صفة الصلع(.
 

عاء ذات ( بينمدا المدرأة ال تكدون صدلBb( كون الرجدل أصدلع ذا الطدراز الدوراثي )2006/1( )24/2( )22/1س تعليل)

 (Bbالطراز الوراثي)

 ج/ الن صفة الصلع تعتمد على تركيز الهرمون الذكري.
 * ال يحدث في اإلناث نمو اللحية؟ )تعليل(

 ج/وذلك بسبب عدم استطاعتها إفراز الهرمونات الالزمة لنمو شعر الوجه.
        

 ؟سعرف الصفات المحددة بالجن 
ى تركيب أو وظيفة الجسم والتي توجرد فري الرذكور فقرط أو فري اإلنراث فقرط ج/ هي الصفات التي ترجع إلى جين يؤثر عل

 وقد يقع هذا الجين على كروموسوم جسمي أو يرتبط بالجنس،كما في صفة الصوت في اإلنسان.
 هي حالة وجود اثنين أو أكثر من الجينات غير االليلية التي تميل إلى التوريث مع بعضها.(2011/1عرف االرتباط)

 
 / الطور التمهيدي لالنقسام االختزالي يعيد ترتيب االليالت في احد الجنسين أو كالهما؟س /علل

ج/ وذلك بسبب حردوث ظراهرة العبرور الروراثي فري الطرور التمهيردي األول التري يرتم فيهرا تبرادل بعرض األجرزاء بضرمنها 

 فتؤدي إلى أعادة ترتيب االليالت.DNAجزيئات من 

 
 نفس الكروموسوم تشذ نسبها عن النسب المندلية؟ /علل/ الجينات التي تقع على

ج/ الن هذه الجينات مرتبطة فال تتوزع بصورة متكافئة على األمشاج وبالتالي سروف نحصرل علرى فئترين كبيررتين ناتجرة 
 من اتحاد األمشاج األبوية وفئتين صغيرتين ناتجة عن االتحادات الجديدة.

 
 عوائل عن طريق معرفة سلوك الكروموسومات خالل االنقسام )تعليل(؟يمكن التنبؤ بعملية وراثة الصفات في ال 

الموجرودة فري الكروموسرومات وذلرك فري الكائنرات حقيقرة DNAج/ الن معظم المعلومات الوراثية مشفرة فري جزيئرات أل 

 النواة.
 
وذلرك الن مرادة ط)تعليل( تقتل مادة البراميسين أفراد السالالت األخرى العائردة لرنفس النروع عنرد وجودهرا فري نفرس الوسر 

 البراميسين تقوم بتفجير الفجوات الغذائية للبراميسيوم الحساس المبتلع لها.
 (.22/2س/ما المقصود بالوراثة خارج النواة ؟ )

فررري بعرررض العضررريات مثرررل المايتوكونررردريا والبالسرررتيدات الخضرررر واألجسرررام DNAج/هررري وراثرررة سرررايتوبالزمية لوجرررود

 ضيات غير خامل إذ له القدرة على التضاعف وإمكانية قيامة بالتعبير الوراثي.هذه العDNAالقاعدية،وان 

 -س/ عرف ما يأتي:
 اإلخصاب المتبادل. -3( 2002/1البراميسين) -2دقائق كابا .  -1
 
/ هي جسيمات أو دقائق صغيرة تشبه البكتريا وربما تحتوي على فيروسات ملتهمة معينة شروهدت فري  دقائق كابا -1ج/ 
 توبالزم البراميسيوم القاتل،وتشير النظريات إلمكانية أنتاجها المادة السامة)البراميسين(.ساي
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/ مررادة سرامة )قاتلررة( يفرزهررا البراميسريوم القاتررل نرروع اوريليرا فرري الوسرط المررائي فتنتشررر وترؤدي إلررى قتررل البراميسدين -2
 لك المادة.البراميسيوم الحساس وذك بسبب تفجير فجواته الغذائية عند ابتالع ت

هي طريقة تكاثر تحردث برين سرالالت البراميسريوم القاتلرة والسرالالت الحساسرة وترتم بحرالتين همرا  /اإلخصاب المتبادل -3
 االقتران لفترة طويلة حيث يحدث تبادل نووي وسايتوبالزمي واالقتران لفترة قصيرة يحدث فيها تبادل نووي فقط.

 -س/ علل ما يأتي:
 (.2005/1ميسيوم من نوع اوريليا لها القدرة على إفراز مادة البراميسين القاتلة؟ )بعض سالالت البرا -1

 ج/ وذلك لوجود دقائق كابا في سايتوبالزم هذه الساللة وهي المسؤول عن أنتاج هذه المادة.
 ( ون احتوى البراميسيوم على دقائق كابا يكون البراميسيوم حساس؟kkعندما يكون الجين متنحي) -2

 نه ال يستطيع االحتفاظ بها حيث يفقدها بعد عدد قليل من االنقسامات .ج/ أل
 

 ( وفي حالة عدم وجود دقائق كابا يكون البراميسيوم حساس ؟Kk(أو هجين)KKعندما يكون الجين سائد نقي ) -3

 ( ال يمكن أن ينتج البكتريا كابا أال بوجود جزء قليل منها في الخلية .Kج/الن االليل السائد)

 
 عندما يقترن فرد قاتل بآخر حساس يجب أن يتم ذلك في ظروف مالئمة؟ -4

 ج/ وذلك لتجنب قتل الفرد الحساس.
 

 (2012/1( )2001/1( )2009/1( )2000/2س/ عرف الطفرة؟ )
،علمدا بدان هدذا التغيدر قدد يكدون DNAالطفرات/ هي تغيير مفاجئ في تتابع القواعد النتروجينية لجين أو جدزيء مدن أل

 ا بظهور طراز وراثي ومظهري جديد.مصحوب
 

 -الطفرات النقطية)الموضعية( :
 هي الطفرات الناتجة من حذف أو استبدال نيوكليوتيدة واحدة بأخرى والتي تعود إلى موقع وراثي واحد .

 
ودونرات وفيها يتم فقد نيوكليوتيدة واحدة من جين معين وقرد يرؤدي هرذا الفقرد إلرى تشركيل غيرر صرحيح للك /طفرة الحذف -

 المتبقية ويسمى هذا بطفرة اإلزاحة.
 

/ وهي الطفرة التي تؤدي إلى تغيير جميع األحماض االمينية التي تقع بعردها، وهرذا الطفررة يمكرن أن ترؤدي طفرة اإلزاحة
 تأثيرات خطيرة في وظيفة البروتين. ىإل
 

والترري RNAأو DNAات فرري جررزيء (هرري ثررالث قواعررد نتروجينيررة أو ثررالث نيوكليوتيررد2112/1( )2112/2) /الكددودون

 تخص أو تشفر المعلومات لحامض أميني واحد.
 
 / ويتم فيها إدخال نيوكليوتيد واحد إلى جين معين مما قد يؤدي إلى طفرة اإلزاحةايظآ.طفرة اإلضافة -

 /وفيها يحل نيوكليوتيد واحد محل نيوكليوتيد آخر.طفرة االستبدال 
 الطفرات المضاعفة/ 

 كثر من زوج من القواعد النتروجينية للجين،حيث تحصل من خالل تكرار استنساخ جزء من المورث.وتتضمن تأثر أ
 *انتبه العلماء حديثا إلى إيجاد مواد مثبطة لبعض هذه الطفرات)تعليل(.

 ج/بسبب المشاكل التي تحدثها بعض الطفرات.
 (2002/1س/ عرف العوامل المطفرة)

تسراعد علرى زيرادة معردل حردوث الطفررة عنرد تعرريض األحيراء لهرا مثرل اإلشرعاعات  ج/ هي عوامل كيميائيرة أو فيزيائيرة
 كاألشعة فوق البنفسجية واألشعة السينية وحامض النتروز وأمالح الحديد والفورمالدهايد.

 
 أن فرع الوراثة البشرية قد تطور ببطيء مقارنة بفروع علم الوراثة األخرى )تعليل(؟
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 لصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال.ج/ وذلك لوجود العديد من ا
 

 //سجل النسب
 هو مخطط يظهر كيفية وراثة صفة معينة على مدى عدة أجيال .أو هو مخطط يستخدم لمتابعة  توريث الصفة في العائلة.

 يمكن للمهتمين بالوراثة معرفة وراثة بعض الصفات واالختالالت الوراثية)تعليل(. 
 ل أنماط التوارث أي تحليل التعبير عن الجينات على مدى األجيال بوساطة سجالت النسب.ج/وذلك من خالل تحلي

هرري الكروموسررومات الترري لرريس لهررا عالقررة مباشرررة بتعيررين الجررنس فرري اإلنسرران / الكروموسددومات الجسددمية )الجسدددية(*
 (زوج.22وعدده)

 
تخص الجنس) أو لها دور فري تحديرد الجرنس هي زوج واحد من الكروموسومات في اإلنسان  الكروموسومات الجنسية/*

 في اإلنسان(.
/ وهي احدى طررق تخفيرف االعرراض لالمرراض الوراثيرة وتوصرف بالنسربة لربعض أمرراض االيرض الحمية الغذائية -1

 الغذائي الوراثية كمرض فنيل كيتونيوريا.
ضرى التليرف الحوصرلي ،حيرث وهي احدى طرق تخفيف االعراض لالمراض الوراثية ويوصرف لمر /العالج الطبيعي -2

يخضع المرضى لعدد من الجلسات التري يسرتخدم فيهرا عمليرة الطررق علرى الظهرر والصردر وذلرك لطررد المرواد المخاطيرة 
 اللزجة من الرئتين.

وهرري احرردى طرررق تخفيررف االعررراض لالمررراض الوراثيررة بالنسرربة لرربعض األمررراض كحقررن  /اسددتخدام حقددن معينددة -3
 معالجة البول السكري وحقن بروتين تجلط الدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي. األنسولين المستخدمة في

وتحدث فري حراالت  /وهي احدى طرق تخفيف االعراض لالمراض الوراثية  إجراء بعض العمليات الجراحية للجنين -4
 محدودة وذلك لغرض أصالح بعض االختالالت الوراثية.

هي احدى طرق تخفيف االعراض لالمراض الوراثيرة وتهردف إلرى اسرتبدال الجرين / والمعالجة بالمورثات )الجينات(  -5
 الذي يعاني من قصور في وظيفته وذلك لتخفيف أعراض المرض المسؤول عن الجين األصلي.

 
 

 هي تحليل للقصور الوراثي في العائلة وتقديم االختبارات الممكنة لتجنب الخطورة المحتملة./االستشارة الوراثية*
 

مليررار مررن أزواج القواعررد 3,3/ هررو التتررابع الجينرري الكامررل للجررين والررذي يضررم ترتيررب نحرروعددرف الجينددوم البشددريس/ 

 النتروجينية في كروموسومات اإلنسان.
             

// وهو احدى مكونات االحماض النوويرة والجرزء االساسري فري تركيرب النيوكليوتيرد والمسرمى ب سكر خماسي الكاربون 
 ( .C5H10O4نقوص األوكسجين والذي صيغته الجزيئية ))الرايبوز م

وهو احدى مكونات االحماض النووية والجزء االساسي في تركيرب النيوكليوتيرد تتكرون مرن ذرة  :مجموعة فوسفاتية -ب

 (.O( مرتبطة بأربعة ذرات أوكسجين )Pفسفور )

تررتبط النيوكليوتيردات الموجرودة علرى طرول كرل أذا DNA))تشكل الجزيئات المتبادلة للفوسفات والسكر جرانبي سلسرلة أل 

 سلسلة بروابط تساهمية تجمع بين سكر  احد النيوكليوتيدات والمجموعة الفوسفاتية للنيوكليوتيد المجاور((.
 * الرابطة التساهمية هي اتحاد ذرتين نتيجة لمساهمة كل منهما باإللكترون.

 كليوتيد.* أن السكر والفوسفات يكونان متطابقين في كل نيو
/ وهي مركب حلقي يحتوي على النتروجين باإلضافة إلى الكاربون والهيدروجين واألوكسرجين عردا قاعدة نتروجينية -ج

 األدنين التي ال تحتوي على األوكسجين.
-mRNAوهررو جررزيء ينقررل رسررالة وراثيررة مررن /المراسددلDNA الموجررود فرري النررواة إلررى الرايبوسررومات الموجررودة فرري

 RNAذلك في خاليا حقيقة النواة.وهو احد انواع الحامض النووي السايتوبالزم و
2-rRNA وهرو احرد  وهو جزء من تركيب الرايبوسومات حيث يشترك مع البرروتين فري تكوينهرا. /الرايبي الرايبوسومي

 RNAانواع الحامض النووي 
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3-tRNAيرث لروحظ أن األحمراض االمينيرة تررتبط / يقوم بنقل األحماض االمينية إلى الرايبوسوم لبناء البرروتين ،ح/الناقل

 .RNAوهو احد انواع الحامض النووي  قبل أن يوصلها إلى الرايبوسوم. tRNAبهذا الحامض أل

 
 

 (2005/2س/ عرف اليوراسيل )
من نوع بريميدين)أحادي الحلقة( تحتروي علرى النترروجين باإلضرافة إلرى الكربرون RNAج/ قاعدة نتروجينية توجد في أل 

 جين واألوكسجين.والهيدرو
 

 عشوائيا؟DNAس/ علل/ ال يكون االرتباط بين القواعد النتروجينية في سلسلتي أل

والسايتوسين في  نج/ الن األدنين في أحدى السلسلتين يرتبط دائما مع الثايمين في السلسلة األخرى باصرتين هيدروجينيتي
 بثالث أواصر هيدروجينية. أحدى السلسلتين يرتبط دائما مع الكونين في السلسلة األخرى

 -س/ عــــرف مــا يـــأتــــــــي:
/هو أنزيم يقوم بإضافة نيوكليوتيدات متممرة موجرودة داخرل النرواة إلرى كرل مرن السلسرلتين DNA(22/2 )أنزيم بلمرة  -1

 ت الجديدة.األصليتين ،وكذلك تقوم بإنهاء عملية التضاعف ثم تنفصل عنه بعد اكتمال عملية أتمام النيوكليوتيدا
 

نتيجة عمل أنزيم الهليكيز، والتي تحردث فيهرا عمليرة DNA/ هي منطقة انفصال سلسلتي جزيء ألفــضاعـوكة التــش -2

 بناء أو أتمام القواعد الموجودة على السلسلتين األصلية والجديدة.
 
نيرة برين القواعرد المتممرة لغررض فرك األواصرر الهيدروجيDNA/ هرو أنرزيم ينتقرل علرى طرول جزئري ألأنزيم الهليكيز -3

 عن بعضها لغرض التضاعف.DNAوبالتالي فصل سلسلتي أل

 / راجع الموضوع في أعاله.الشفرة الوراثية -4
 ؟ ج/ قابليته على التضاعف في بداية كل انقسام خلوي.DNAس/ ما ميزة أل

 -ي:ـــــــأتــا يــــلل مــــــس/ع
؟ج/ وذلرك لضرمان انتقالره إلرى الخاليرا الجديردة برنفس النوعيرة والعردد في بدايدة كدل انقسدام خلدوي  DNAيتضاعف أل -1

 الموجودة في الخاليا األم.
 بالتضاعف شبة المحافظ؟DNAيعرف تضاعف أل -2

الرذي يررمم DNAج/ الن ناتج هذا التضاعف سلسلة أصرلية وأخررى جديردة تكونران متماثلتران تمامرا بسربب أنرزيم بلمررة أل

 غالبا أي خطأ يحدث.
 تتم بشكل دقيق؟DNAلية تضاعف ألعم-3

 أو تحدث طفرة واحدة لكل مليار من أزواج القواعد المضافة؟
 الذي يقوم غالبا بترميم الخطأ.DNAج/ وذلك لوجود أنزيم بلمرة أل

 

 كقالب.DNAباستخدام سلسلة واحدة من ألRNAالنسخ/ هو عملية بناء 

 
ت وتحدث في الرايبوسومات ويتم فيها استخدام الشفرات الكودونات في هي خطوة في عملية بناء البروتينا/ةــمـرجـــالت -أ

 -لتحديد تتابع األحماض االمينية في سلسلة متعدد الببتيد وتتضمن ثالث خطوات رئيسية:mRNAجزيئات أل

 هو الحامض االميني األول في جميع عديد الببتيد تقريبا غير انه قد يزال الحقا./ المثيونين -2
 

 -يأتي:س/ علل ما 
 يمكن أن تبدأ الترجمة قبل انتهاء النسخ في بدائية النواة؟ -1

عررن الرايبوسررومات الموجررودة فرري DNAج/ الن الكائنررات بدائيررة النررواة ال تمتلررك غررالف نررووي يفصررل حامضررها النررووي 

 السايتوبالزم.
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 ؟mRNAيمكن لعدة رايبوسومات أن تترجم نفس النسخة من أل -2

 حال تقاعد السابق.mRNAت جديدا يباشر ترجمة ألج/ وذلك الن رايبوسوما

           

 
(20/1()25/1) 

جديردة DNAهي تقنية تغيير التركيب الوراثي للخاليا الحية أو اإلفراد من خالل إزالرة بعرض الجينرات أو تهجرين جزيئرات 

 منها أو تحويرها بغية تمكين الخلية أو الكائن من اكتساب الصفة المرغوبة.
 المضيف.

 هو األنزيم الذي يحفز تكوين األواصر التساهمية في الهيكل السكري الفوسفاتي للحوامض النووية. األنزيم الالحم/ *
rDNA هو جزيء/DNA ويطبرق عرادة علرى جزيئرات ال يتشكل من التصاق اثنين من الجزيئات غير المتجانسة. DNA 

 لكائنين مختلفين.DNA المنتجة خارج جسم الكائن الحي وذلك من خالل ربط جزيئات ال

/ هرري بروتينررات بكتيريررة تسررتخدم للتعرررف علررى تتابعررات معينررة مررن القواعررد النتروجينيررة لجررزيء أل  األنزيمددات القاطعددة
DNA وتقطعها ،كما تعمل هذه األنزيمات على كسر ا صرة الفوسفاتية الداخلية للDNA. 

 
مزدوجرة أو DNAحللهرا أو تبقرى خاملرة تحتروي علرى أشررطة / وهي أشياء بسريطة التركيرب تصريب البكتيريرا وت العاثيات

 مفرد. مثال ذلك العاثي) ال مبدأ(.RNAمفردة أو قد تحتوي على 

 
اإلضافي الذي يوجد في العديد من البكتيريا ،ويمتراز بمرا DNAوهو جزيء دائري صغير من أل  (2003/1) //البالزميد

 -يلي:
 بعض الصفات كصفة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. يحمل عدد قليل من الجينات المسؤولة عن -أ
 يتضاعف ذاتيا وبصورة مستقلة عن كروموسوم البكتيريا. -ب
 يمكن نقله من بكتيريا إلى أخرى وللعديد من الكائنات كالخمائر والفطريات والحشرات. -ج

 (2013/1س/عرف/ المجس؟)

المرغرروب DNAبنظيررر الفسررفور المشررع ومكملررة لتتررابع ألأحاديررة السلسررلة ومعلمررة RNAأو DNAهررو جزيئرره  المجددس/

 والمطلوب الكشف عنه.
 
 

 
 -/ عرف كال مما يأتي:1س

هو فرع من فروع علم الحياة الرذي يهرتم بدراسرة التغرايرات المورثرة لكرائن حري أو المجموعرة مرن الكائنرات  علم الوراثة/
 وكذلك كيفية تعبير المورثات المسؤولة عن تلك التغايرات.
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(.وبذلك فهرو يكشرف AAXaa هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة  )مثل   /التهجين األحادي

 عن كيفية انتقال طرز هذه الصفات عبر األجيال.
 
هو الفرد الذي يحمل طراز وراثي غير متماثل العوامل)متباين العوامل بالنسبة لصفة معينة مثل صفة الطرول فري /لهجينا

 (.Ttزاليا هي)الب

 
 

/ العوامل الوراثية المزدوجة في الفرد تنعزل عن بعضها عند تكوين األمشاج ثرم تعرود لترزدوج بعمليرة  قانون مندل األول
 اإلخصاب عند تكوين أفراد النسل(.

 
ء / هرري بروتينررات بكتيريررة تسررتخدم للتعرررف علررى تتابعررات معينررة مررن القواعررد النتروجينيررة لجررزياألنزيمددات القاطعددة

 .DNAوتقطعها كما تعمل هذه األنزيمات على كسر ا صرة الفوسفاتية الداخلية ل DNAأل

 

المرغرروب DNAأحاديررة السلسررلة ومعلمررة بنظيررر الفسررفور المشررع ومكملررة لنتررائج الRNAأو  DNA/ هررو جزيئرره المجددس

 مشع.المكملة سيكون حلزون مزدوج DNAوالمطلوب الكشف عنه ،ونتيجة الرتباط المجس مع قطعة ال

rDNAهي قطعة مهجنة مكونة من قطعة من جزيء أل /DNA  الذي يحمرل المرورث المرراد نقلره مرع ناقرل مناسرب يحمرل

 و يجب أن تمتاز بقابليتها على التضاعف داخل خلية المضيف.DNAتلك القطعة من أل 

تختلرف كمرا فري صرفة هي الصفات التي تعبر عن مورثرات واقعرة علرى كروموسروم الجنس،و /الصفات المرتبطة بالجنس
 لون العين في ذبابة الفاكهة وصفة عمى األلوان ونزف الدم في اإلنسان.

 
هي الجينات التي يؤدي تعبيرها إلى هالك الفرد الذي يرثها بصورة نقية من األبروين وقرد تكرون جينرات  /الجينات المميتة

 سائدة في حاالت أو جينات متنحية في حاالت أخرى.
 

وهو يشير إلى الخصائص أو العالمات المشاهدة بالعين المجردة للكرائن الحري والمسريطر عليهرا  ري/الطراز المظه /4س

 وراثيا. مثل صفة طول الساق وقصره في نبات البزاليا.
 

/ هو التركيب أو البنية الوراثية للفرد ويعبر عنه برموز وراثية وذلك لإلشارة إلى اتحاد االليالت فري فررد يالطراز الوراث
 (.Rr( هجينة)RRن مثل صفة احمر األزهار في البزاليا نقية)معي

 
 /فسر)علل( ما يأتي: 12س

 (بانهم واهبون عامون؟  oيوصف االفراد ذو مجموعة الدم )-1-

وذلك ألنهم يهبرون الردم إلرى حراملي المجراميع الردم األخررى بردون خطرورة وذلرك لعردم وجرود مستضردات علرى سرطح  -ج
( لذلك ال يحصل تفاعل مع األجسام المضادة التري توجرد فري مصرل دم األشرخاص المسرتلمين Oكريات الدم الحمر فصيلة)

 (.Oلدم يحوي فصيلة)

 
 عند تضريب ديك زاحف مع دجاجة زاحفة كان ربع الناتج ميت؟-2
 يموت ربع الناتج وذلك الن الفرد الناتج حاوي على أليلين مميتين. -ج

(أو يمكن أن يكون الجرواب Cc( في الفرد الناتج الن األبوين هجينين )CCحالة النقية)أو بسبب اجتماع االليلين المميتين بال

 .Cc×Ccبشكل تضريب لحالة األبوين 

 
 ظهور افراد غبارية عند تضريب أنثى ماشية قصيرة القرون حمراء مع ذكر ابيض الشعر؟-3
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ضرع للسريادة المشراركة )المواكبرة( أي يرتم الن صفة احمر الشعر وابيض الشعر في ساللة الماشرية قصريرة القررون تخ -ج
التعبير عن كل أليل بشكل مستقل عن أليل األخر حيث وجد بالفحص الدقيق بان اللون الغباري هو خليط من شرعر بعضره 

 احمر وأخر ابيض.
 أعتبار المنغولية طفرة كروموسومية؟-4
( 21أضررافي فرري الررزوج الكروموسررومي رقررم)الن الفرررد المصرراب ب متالزمررة داون )المنغوليررة(يمتلك كروموسرروما  -ج

 ولذا فالمنغولية هي طفرة كروموسومية. 46( كروموسوما بدال من 47فيصبح الفرد)

 الفصل الساد  // التطور  
 *اختفاء أنواع عديدة من األحياء وازدهار أخرى على األرض. )تعليل(

هي األسماك مفصصرة الزعرانف للرئرات التري تصرلح ج/بسبب عدم تكيفها ومثال ذلك امتالك أسالف البرمائيات األولى و
للتنفس على اليابسة وهذا ما حصل بالفعرل حرين جفرت المسرطحات المائيرة وقلرت مصرادر الغرذاء لتلرك األسرماك مفصصرة 

 الزعانف حيث خرجت إلى اليابسة وهي تمتلك تكيفات المعيشة فيها.

 (2003/2*عرف التكيف المسبق)
ت قبل تغيير الظروف البيئية غير ذات أهمية ثم أصبحت ميزة بقائية تكفل نجاح النوع في ج/ هو امتالك النوع لصفة كان

 ظل الظروف الجديدة وهو يلعب دورا أساسيا في التطور.

 *عرف التكيف البعدي
ج/ هي محاولة الكائنات الحيرة أن تكيرف نفسرها للبيئرة التري تعريش فيهرا بأفضرل صرورة ويحصرل هرذا النروع مرن التكييرف 

 لة تلي عملية التكيف المسبق.كمرح

 (2010/1* علل / يلعب التكيف المسبق دورا أساسيا في التطور؟ )
ج/الن التكيف المسبق أصبح ميزة بقائية تكفل نجاح النوع في ظل الظروف الجديدة مثال ذلك امتالك إسالف البرمائيرات 

 األولى )األسماك مفصصة الزعانف( لرئات تصلح للتنفس على اليابسة.

 م/ )األدلة من المتحجرات)االحافير ( وتكوينها( -1                     
 (.2013( )تمهيدي2009/1( )2005/2( )24/2س /عرف المتحجرات أو االحافير)

ج/ هي بقايا الكائنات الحية المترسبة في التربرة، وعرادة مرا تتمثرل هرذه البقايرا فري األجرزاء الصرلبة مثرل العظرام واألسرنان 
 لهيكل المختلفة.وأجزاء ا

 (2013/1)س/ تعد المتحجرات أقوى األدلة المباشرة عن التطور )تعليل(.
 تقدم أدلة على المتغيرات التي طرأت على أشكال الحياة خالل الحقب الجيولوجية المتعاقبة. -1ج/ ألنها 

ة فضال عن الظروف البيئية في تقدم األدلة على توزيع األحياء على األرض وفي البحار خالل الحقب الزمنية الماضي -2
 تلك الحقب.

 (29/1س/علل/ متحجرات الطائر القديم )اركيو بتركس( يعتقد إنها حلقة وصل بين الزواحف والطيور؟)
حتوي على أسنان وله ذيل طويل يحتوي على عدد كبير من الفقرات العظمية وله مخالب بارزه في الجنراح تفكاها  النج/

 م جميع علماء التطور واألحياء في العالم.وقد أثار اكتشافه اهتما
 

 م/) األدلة من علم األجنة المقارن(-2
 -وتشمل ما يأتي:

قانون النمدو الجنيندي الدذي وضدعه فدون بييدر الدذي يدنص علدى ))أن المراحدل الجنينيدة لفدرد مدا تميدل إلدى مشدابهة  -1
 مراحل جنينية إلسالفه((.

)) أن تداريخ  -ريدة التلخديص وضدعها العدالم ارنسدـت هيكدل و يدنص علدى :قانون التكوين الحيوي أو مدا يعدرف بنظ -2
 (.2006()22/2()22/1()20/2()20/1نشؤ الفرد تميل لتوضيح تاريخ أسالفه(( )

 س/علل/ الفقريات األرضية ال تنمو ألجنتها غالصم ولكن بقيت الجيوب تظهر في أجنتها وسرعان ما تنغلق؟
 تنفس الهواء الحر باستخدام الرئتين.ج/ ألنها ال تحتاج لغالصم وهي ت
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 (2002/1()22/2()25/1س/ عرف التماثل؟ )
 وهي تراكيب أو أعضاء تظهر تشابها في النشوء والتراكيب بغض النظر عن الوظيفة التي تنجزها هذه األعضاء.

 على صحة التطور. األدلة التشريحية التقليديةس/والتماثل يعد من 

 م/)األدلة من األعضاء األثرية(-4                                   
 (2010/2()2003/1()2002/1()22/2س/عرف األعضاء األثرية؟)

ج/ هي أعضاء ضامرة ورثتها األنواع المختلفة من أسالفها حيث كانت هذه األعضاء تقوم بوظائفها في األسالف وعندما 
 الوظيفة التي نشأت من اجلها في السلف.انتفت الحاجة لوظيفتها في الحيوانات أصبحت أثرية ال تؤدي 

ج/ )أن الكائن يتأثر بالبيئرة المحيطرة بره، وينرتج عرن ذلرك حصرول (2009/1()22/2س/عرف نظرية المارك )
تغيرررات مظهريررة وسررلوكية فرري االتجرراه المالئررم لتررأثير البيئررة ويكررون هررذا التغيررر عررادة بطيئررا ولكنرره يسررتمر 

 ستعمال واإلهمال(ويؤدي إلى ظهور صفات جديد وتبعا لال
 (2002/1()22/1س/عرف النظرية التركيبية ؟ )

 .ج/ وهي النظرية التي استندت إلى قوانين الوراثة في تفسير مفهوم التطور
، واسررتخدموا نظريررة شرراملة فقرام العديررد مررن العلمرراء بإعررادة تقيرريم نظريررة دارون مررن منظرور يسررتند إلررى قرروانين الوراثررة *

 وراثة المجتمعات والمتحجرات واالجنة والتصنيف وسلوك االحياء(())جمعت بين علوم جديدة
هوالء العلماء))ان التطور هو تغيير في التكوين الجيني للمجتمعات،ومثل هذا التغيير يحدث حينما يتعرض المجتمع  وبين

 لتحد بيئي ،أو تغيرات ما في الوسط الحيوي((

 (2002س/ ما هي عناصر النظرية التركيبية )

 االنجراف الوراثي.-4االنتخاب الطبيعي.       -3إعادة الخلط.    -2لطفرة .     ا-1ج/

 الطفرة-1م/
*يعد العالم الهولندي ديفري أول من استعمل كلمرة طفررة، ونشرر نظريتره المعروفرة بنظريرة الطفررة كنتيجرة لبحوثره علرى 

 نبات المغربي.
 *عرف الطفرة حسب رأي دي فري )أو حسب نظرية دي فري(؟

 ج/ الطفرة/ هي حدوث تغيير في جينات الخلية التناسلية الحاملة للصفات الوراثية.
( 2005/1()2003/2()24/1س/ مددا هددي العوامددل التددي يتحدددد فيهددا معدددل أحددالل صددفة حددافزة محددل صددفة بديلددة ؟)

(2002/2()2009/2) 

 شدة االنتخاب.                                           -2                             كون الصفة الجديدة سائدة أم متنحية.        -1ج/
 حجم الجماعة السكانية.-4                        معدل حصول الطفرة والطفرة المضادة.    -3     

 (2004/1()25/1س/عرف أعادة الخلط )
                                  المورثات بوساطة العبور واالنعزال الحر.ج/ وهو الذي يحصل أثناء عملية االنقسام االختزالي للخاليا الجنسية خلط 

 االنتخاب الطبيعي -3م/     
 س/عرف االنتخاب الطبيعي؟

ج/ أن االنتخاب الطبيعي هو القوة الرئيسة الموجهة للتطور وذلك عن طريق فرز اتحادات تكيفيه من بركة جينية )مجمع 
طفرات وإعادة الخلط ثم تعمل مصادر أخرى من التنروع الجينري )مثرل االنجرراف الروراثي( موروثات النوع( ناتجة من ال

 على امتداد أجيال عديدة.

 (2004/2س/عرف االنجراف الوراثي)
ج/ هو تغيرات عرضية في التكرار الجيني، وهري قرد تحردث عنردما يصربح أفرراد قالئرل عشروائيين منعرزلين عرن مجتمرع 

الوراثي حينما يهاجر عدد قليل من األفراد إلرى مرواطن بعيردة ليصربحوا مؤسسرين لمجتمعرات كبير، وقد يحدث االنجراف 
 جديدة.

 س/علل/ قد يصبح أفراد قليلون )أو عدد قليل( مؤسسين لمجتمعات جديدة؟
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لتري ال ج/وذلك الن هذه القلة من اإلفراد تحمل معها فقط عينة غير كاملة مرن البركرة الجينيرة لمجتمرع األبوين،والحالئرل ا
تحمل سوف تفقد وبذلك فان المؤسسرين يختلفرون بالتأكيرد عرن مجتمرع األبوين،وكلمرا قرل المهراجرون إلرى المروطن الجديرد 

 كثرت التغيرات العشوائية في التكرارات الجينية التي مكنها أن تؤدي إلى أنواع عديدة.

 س/متى يحدث االنجراف الوراثي؟
 شوائيين منعزلين عن مجتمع كبير.يحدث عندما يصبح أفراد قالئل ع -1ج/ 
 أو يحدث حينما يهاجر عدد قليل من األفراد إلى موطن بعيد ليصبحوا مؤسسين لمجتمعات جديدة. -2
 

س/علل/ قد تكون المجتمعات الصغيرة المنحدرة عن المؤسسين اقل قدرة على أن تكافح بنجاح مدع بيئدة 
 جديدة؟

 راف الوراثي والذي قاد إلى اختزال مالئمتها أو قدرتها على التكيف.ج/ وذلك لفقدان بعض الجينات بواسطة االنج

 س/علل/ انقراض المتجمعات الصغير؟ج/ نفس الجواب السابق.
*مالحظة مهمة)ومهما كانت أهميرة االنجرراف الروراثي فرال برد أن يعتبرر حردثا نرادرا وذلرك كونره يرشرح مجتمعرا صرغيرا 

 الطبيعي(مؤسسا مسيرا في تطوره بوساطة االنتخاب 
 

 تمـت بــحمــد اللـه 

 مع متــنياتنا بالنــجاح الــــــباهــر

 فـــــــاينم ـــراهيـــــر ابــــــاهــــاالستاذ/م    
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