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 الفصل االول/ الخلية
 *قارن بين البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة؟

 الطحالب الخضر المزرقة البكتيريا

جدار الخلية يحاط في بعض األنواع بعلبة أو -1

 محفظة.

 يحاط جدار الخلية بقشرة جيالتينية.-1

تحتوي على صبغة الكلوروفيل لذا فهي -2 ال تحتوي على صبغة الكلوروفيل. -2

 ذاتية التغذية )تصنع غذائها بنفسها(.

تحتوي على أهداب  ةفي األنواع المتحرك -3

 واسواط.

 ال تحتوي أهداب أو اسواط. -3

تحتوي إلى الداخل من جدار الخلية غشاء  -4

 بالزمي نصف ناضح.

 كذلك. -4

يحتوي السايتوبالزم فيها على منطقة نووية  -5

 غير محاطة بغالف نووي.

 كذلك. -5

 *قارن بين الخلية بدائية النواة والخلية حقيقة النواة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1/ 11(,)2003/1)س/ ما الفرق بين الغشاء البالزمي والجدار الخلوي؟ 

 الجدار الخلوي            ج/ الغشاء البالزمي
يحيط بالسايتوبالزم فيي الخالييا بدائيية النيواة وحقيقيية -1

 النواة.

 

يحييييط بالغشييياء البالزميييي فيييي الخالييييا بدائيييية النيييواة -1

والخاليا النباتية فقط في حقيقية النوة وال يوجد في الخالييا 

 الحيوانية.

يتركيييب كيميائييييا مييين طبقتيييين رقيقتيييين مييين جزي يييا  -2

اليدهون المفسيفرة ذا  طييرف ألييف للماء)محيب( وطييرف 

نافر للمياء وتتخليل الطبقتيين جزي يا  بروتينيية تسيمح أو 

 تتحكم بمرور المواد.

يتركييب كيميائيييا ميين مييادة السييليلوز فييي الخاليييا الفتييية -2

المتقدميية ويتيينخن باضييافة الخشييبين )اللكنييين( فييي الخاليييا 

 في العمر.

 

 غشاء ميت)غير حي(. -3 غشاء حي. -3

 الخلية حقيقة النواة    الخلية بدائية النواة              

لهاااو ةاااواة بااادوو  تاااوب ةاااوو   اااد   بول ن قاااة  -1

 النووية.

 لهو ةواة حقيقة محوطة بغتوب ةوو .- 1

واحاادة  ااغ الغولااك رو ر  اا   ااغ   تلااك ةويااة -2 ال   تلك ةوية. -2

 بعض الخاليو.

يحتو  الساويتوبالزم  لا   ضايوت  تاوئية  -3 ال يحتو  السويتوبالزم  ل   ضيوت  توئية. -3

  ول ويتو وةدريو.

 ر      ورا من الخاليو البدائية.-4 اقل الخاليو   ورا. -4

 ا ب  حج و من الخاليو البدائية. -5 صغي ة الحجم. -5

  تلاااك رااادار غلاااو  و تاااوب بالزماااغ ة ااا   -6

 ةوضح.

  تلك الخاليو النبو ية ردار غلو  و توب  -6

بالزمغ رمو الخاليو الحيواةية  لهو  توب بالزمغ 

 . قط
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 غشاء سميك.-4 غشاء رقيق. -4

 غشاء منفذ)تام النفوذية(. -5 اختياري النفوذية)نصف ناضح(.-5

 يتكون من ثالث طبقا .-6 يتكون من طبقتين.-6

يحيييط بالخلييية ويكييون حييدودها الخارجييية ويعمييل واقيييا -7

 السوائل خارج الخلية وداخلها.وساندا وحاجزا بين 

 يحقق حماية وإسناد الغشاء البالزمي والسايتوبالزم.-7

 (2004/2س/ ما الفرق بين البالستيدة الخضراء والمايتوكوندريا؟ )         

 المايتوكوندريا              البالستيدة الخضراء

 وظيفتها البناء الضوئي.-1

 توجد في النباتا  فقط.-2

 على الكلوروفيل. حاوية -3

تركيبها غشاء مزدوج ويوجد داخل الغشياء -4

البذيرة)الكرانوم( والسدى)الحشيوة( وصيبغا  

 وأنزيما .

تعميييييييل عليييييييى اسيييييييتهال  طاقة)الطاقييييييية -5

 الشمسية(لتكوين السكر.

 وظيفتها التنفس الخلوي.-1

 توجد في النباتا  والحيوانا .-2

 حاوية على أنزيما  تنفسية.-3

ء ميييزدوج وتضيييم األعيييراف تركيبهيييا غشيييا-4

 وأنزيما  تنفسية.

 

 (.ATPتعمل على تحرير طاقة تخزن في)-5

 س/قارن بين الخيوط الدقيقة و النبيبا  الدقيقة                               
 النبيبا  الدقيقة الخيوط الدقيقة

 تراكيب أنبوبية.-1 تراكيب رقيقة ومستقيمة وخيطية.-1

 أكبر حجمآ من الخيوط الدقيقة.-2 النبيبا  الدقيقة.أصغر حجمآ من -2

تتمنييل بخيييوط االكتييين التييي تحييوي بييروتين االكتييين -3

وخييييوط المايوسيييين التيييي تحيييوي بيييروتين المايوسيييين 

 المسؤالن عن التقلص واالنبساط في الخلية.

 مكونة من بروتين التيوبيولين.-3

لحفياظ تساهم في هيكل الخلية واعطاء الدعامة لها وا-4

علييى لييكلها وكوسيييلة حركيية وانتقييال العضيييا  داخييل 

 الخلية.

تعميييل عليييى حركييية الكروموسيييوما  اثنييياء انقسيييام الخليييية -4

وتكييون أجييزاء ميين تركيييب االهييداب واالسييواط وتعييد مهميية 

بالنسيييبة للهيكيييل الخليييوي والتنظييييم وانتقيييال الميييواد وتشيييكل 

 الجسيما  المركزية

 موسوما ؟س/قارن بين الرايبوسوما  والكرو

 الكروموسوما  الرايبوسوما 

توجيييد فيييي السيييايتوبالزم وخاصييية سيييطو  الشييييبكة  -1

 البالزمية الداخلية الخشنة. 

توجييييد فييييي النييييواة ويمكيييين رسيتهييييا اثنيييياء االنقسييييام  -1

 الخلوي.

 .DNAتتركب كيميائيآ من البروتين و -RNA. 2تتركب كيميائيآ من البروتين و -2

تحميييل الجينا )المورثيييا ( التيييي ييييتم بواسيييطتها نقيييل -3 البروتين.لها دور مهم في بناء -3

الصيييفا  الوراثيييية, وللكروموسيييوما  دور أساسيييي فيييي 

 الوراثة والتكاثر والتباين والطفرا .

 م/ مقارنة بين الخلية الحيوانية والنباتية                                 
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 (2001/1نباتية؟)س/قارن بين خلية حيوانية وخلية 

 ج/الجدول ر اله.

 (2004/2()2002/1س/ ما الفرق بين النفوذية والنقل الفعال)

 النقل الفعول      النفوذية      

اةتقااااول ال ااااوار ماااان الت  ياااا  العااااولغ  لاااا            -1

 الت  ي  الواطئ.

 ال    ف  يه طوقة. -2

 ال  حتوج  ل  موار حوملة. -3

 اال تيورية. حدث  غ الخاليو  -4

  

اةتقاااول ال اااوار مااان الت ا يااا  الواط اااة  لااا   -1

 الت ا ي  العولية.

 يتم  يه ص ف طوقة. -2

  حتوج  ل  موار حوملة.-3

  حدث  غ الخاليو النت ة. -4
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 س/قارن بين التخمر اللبني والتخمر الكحولي؟

 

 
 
 
 
 
 

 يحفظ.42(مقورةة بين االةقسوم الخي غ واالغت الغ  غ الكتوب ص3-1*ردول)

 -قارن بين ما يأتي: -
 البالزمية الداغلية ال لسوبالتبكة  التبكة البالزمية الداغلية الختنة-ر

  توز بورور رايبوساوموت  لا  سا وب ةبيبو هاو -1

 م و يع يهو مظه ا غتنو رو حبيبو.

 لهو رور  عول  غ بنوب الب و ينوت. -ر -وظيفتهو:-2

  ع ل  ل  ةقل ال وار راغل الخلية. -ب

  ع ل  تبكة هيكلية لل ورة البينية السويتوبالزمية.-ج

ال ايبوساااوموت لااانا  كاااوو ر تااايتهو  خلاااو مااان -1

 ملسوب.

 قااوم باادور مهاام  ااغ  زالااة التاا  ي   -ر -وظيفتهااو:-2

 الس غ لبعض الس وم واألروية ال خدرة.

  ع ل  ل  ةقل ال وار راغل الخلية .-ب

  ع ل  تبكة هيكلية لل ورة البنية السويتوبالزمية.-ج

 مواضع لبنوب و ج ع التحوم لغ ض غ ةهو. -ر

  موةوت الست ويدية.   از اله-ه

 

 واأل تية ال نفنة اغتيوريو األ تية شبه ال نفنة-ب

 س ح بعبور ال وار اغتيورياو  بعاو لحجام ر ي اوت م ال  ال  س ح بعبور النائبوت بنفس معدالت  بور ال نيبوت

 الغتوب البالزمغ.

 

 

 

 

 

 التخ   الكحولغ التخ   اللبنغ

يح اال  ااغ الخ ياا ة وبعااض اةااوا  البكت يااو  -1 الحومض اللبنغ.يح ل  غ العضالت وبكت يو  -1

 والنبو وت الخض .

 2( 2Hيااتم  يااه اغتاا ال الحااومض البااوي و غ ب) -2

 النو ج من التحلل السك  .

 يتم  يه ر سدة الحومض البوي و غ.-2

 .2ATPالنو ج النهوئغ هو الكحول اال يلغ و-2ATP. 3النو ج النهوئغ هو الحومض اللبنغ و -3

  نلك. -4 يتم بغيوب االو سجين او ةق ه. -4

 حااااااادث  فو ال اااااااه بولساااااااويتوبالزم وغاااااااورج  -5

 ال ويتو وةدريو.

  نلك. -5

 الجسيم الح  غ الجسيم ال     -ج

األحيااوب يورااد  ااغ الخاليااو الحيواةيااة وبعااض -1

 الواط ة م ل ال حولك والف  يوت.

 يت وضع بولق ب من النواة.-2

يلعااك رورا حيويااو  ااغ ح  ااة الك وموسااوموت -3

 ر نوب االةقسوم الخلو .

 يتكوو من النبيبوت الدقيقة.-4

 يورد  غ الخاليو الحووية  ل  رهداب رو اسواط.-1

 يقع  ند قو دة  ل هدب او سوط.-2

 األهداب واالسواط. له رورا مه و  غ ح  ة-3

 

 يتبه ال  يك ات  غ    يبه.-4
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 البلع ة          البل مة-ر

هااغ   ليااة غاا وج ال ااوب ماان الخليااة  لاا  الخااورج -1

  يحدث اةك وش  غ الخلية.

 حاادث  ااغ الخاليااو التااغ  وضااع) ورد( غ محولياال -2

  ولية الت  ي .

 

ي كن ر ورة الخلية  ل  وضعهو ال بيعغ بعد حدوث -3

البل ماااة بفضاااو ة ال اااوب لل حلاااول مرماااو رذا اسااات  ت 

 البل مة  وو الخلية   وت.

  ت لك ورور الخلية  غ محوليل ذات   ا ي   ولية.-4

 يكوو  توب الخلية ريبو يحيط ب ورة صلبة.-1

 

 حاادث  ااغ ال ليعيااوت و ااد   بوأل اال الخلااو  -2

وهااغ ط يقااة  غنيااة و اانلك  حاادث  ااغ غاليااو الاادم 

 البيض.

حدوث البلع ة ال ي كن ر ورة ال وار التغ  م  ند -3

 هض هو.

 

 ت لااك ورااور رسااي وت حولااة  ااغ الخاليااو التااغ -4

  حدث  يهو البلع ة.

 ال ور النهوئغ ال وةغ  غ االةقسوم االغت الغ ال ور النهوئغ األول  غ االةقسوم االغت الغ -ه

  تج ع الك وموسوموت  ند الق بين. -1

  ل  وضعهو روو  غيي . بق  الك وموسوموت -2

 

 بااادر النوياااة والغاااالف الناااوو  باااولتكوو الغاااالف -3

النوو  يحيط ب ج او تغ الك وموساوموت  اغ ق باغ 

 س(.1الخلية التغ  كوو رحورية ال ج و ة)

يتبع االةقسوم النوو  االةقسوم السويتوبالزمغ  ولن  -4

 يح ل  غ االةقسوم الخي غ.

 

 

 

 

س(واللتااين 1ال ح االة النهوئيااة غليتااين رديااد ين )-5

  كوةوو مهي تين لالةقسوم االغت الغ ال وةغ.

  نلك.-1

  رار طول الك وموسوموت و قل س كو  ل  رو  -2

 فقد س تهو و ظه  ال ورة الك ومو ينية بتكل غيوط 

 رقيقة.

يظهاا  الغتااوب النااوو  والنويااوت لتكااوو ةوا ااوو -3

 ة رصلية.رديد وو من ةواة واحد

 

 

 ميح اال االةقسااوم السااويتوبالزمغ بعااد االةقسااو -4

النوو  و غ بعض الخاليو النبو ية  تكوو ال افيحة 

الخلوية  ب  ال غ ل  ام  تكاوو ال افيحة الوسا   

 ااام رااادار الخلياااة رماااو الخالياااو الحيواةياااة  يح ااال 

 االةقسوم   و  غ االةقسوم الخي غ.

س(وذلاك 1ال ح لة النهوئية  كوو رربع غاليو )-5

مؤشااا ا  لااا  اةتهاااوب   لياااة االةقساااوم االغت الاااغ 

 و كوين األمتوج.
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 الفصل الناني / االنسجة
 (  2-  1122) قارن بين النسيج الكولنكيمي والنسيج السكلرنكيمي؟ -: س
 (2  -1112)   ما الفرق بين النسيج البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي؟ -: س
 ( 1 \ 1112)   البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي؟قارن بين النسيج  -: س

 ( 1 \ 1112)   كيف تميز بين النسيج البرنكيمي  والنسيج الكولنكيمي؟ -: س

 السكلرنكيمي النسيج  الكولنكيمي النسيج   البرنكيمي النسيج

 رقيقة حية خالياه تكون -2
 الجدران

  مغلضة جدران ذات ميتة خالياه -2   حية خالياه -2  

 او الشكل كروية خالياه-2
 مضلعة

 متطاولة خالياه -1  
 بشكل متغلضة وجدرانها

 منتظم غير

 
 

 واالصل الشكل في خالياه تختلف -1
 ومنها مدببة طويلة فمنها والتركيب
 قصيرة

 بينية مسافات بينها توجد -2
  عصارية فجوة تحوي

 
 

 
 

 مسافات فيها التوجد -2
 بينية

 بينية مسافات فيها توجد ال -2 

 على بعضها تحتوي -2
 فتدعى الخضر البالستيدات

 الكلورنكيمية بالخاليا

 
 
 

 الخاليا على تحتوي ال -2 
 الكلورنكيمية

 
 

  الكلورنكيمية الخاليا على تحتوي ال -2

  التهوية وظائفه اهم -5
 وتوصيلها االغذية وخزن

 

 
 
 

 
 

 

 الدعم وظائفه اهم -5
 والتقوية

 

 والتقوية الدعم وظائفه اهم -5 
 

 االلياف -:  هما نوعين من خالياه -6  واحد نوع من خالياه -6   واحد نوع من خالياه -6
 (الحجرية) الصخرية والخاليا

 (2010 \ 1) قارن بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء -: س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اللحاء نسيج الخشب نسيج

 تفقد حيث نضجها اكتمال عند تموت خالياه -2
 محتوياتها

 النضج عند فقط نواتها تفقد حية خاليا  -2
 

  -: من الخشب نسيج يتكون -1

   الخشبية االوعية -2
    القصيبا  -1
  الخشب الياف -2

 الخشب برنكيما -2 

 

 -:من اللحاء نسيج يتكون -1

 المنخلية االنابيب -2 
 المرافقة الخاليا -1 
   اللحاء الياف -2 

 اللحاء برنكيما -2
 

 الماء نقل والقصيبات االوعية وظيفة -2

 فيه المذابة والمواد الغذائية والمواد

 نقل في المرفقة والخاليا المنخلية االنابيب وظيفة -2

  الورقة في المنتجة الغذائية المواد

  والتقوية االسناد   االلياف وظيفة -2 والتقوية االسناد االلياف وظيفة -2

 تتباين انواع عدة الى الخشب اوعية تتميز -5

 التغلظ لطريقة تبعا بينها فيما

 او غيرها المنخلية االنابيب في تغلظ او تباين اليوجد -5
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 (.2010/2س/ قارن بين األلياف البيض واأللياف الصفر؟)

 األليوف التبكية األليوف ال ف  األليوف البيض

يكوو لوةه ابيض  غ حولة  -1

 ال  اوة.
اصفر في حالة يكون لونه  -1

 الطراوة.

يكوو شبكغ لتتوبك  ف  و ه  -1

 مكوو مو يتبه التبكة

يورد بتكل شبكة من األليوف  -2 .يوجد بصورة منفردة -2 يورد بتكل ح م.-2

 ال  يعة.

 ذو ره ية ميكوةيكية. -3

 
ذو أهمية ميكانيكية  -3

ولكنها ليست قوية كقوة 

 األلياف البيض.

يقدم اإلسنور والد م لألر اب  -3

 ال ورورة  يهو.

  مرنة سهلة التمدد.-4  قووم السحك. -4

 ورد  غ رةسجة مختلفة من  -5

 الجسم  وألو ور وررمة الجلد.

 ورد  غ رةسجة مختلفة من -5

 الجسم   يواو األذو.

 

  ورد  غ سدى العقد الل فووية. -5

 

 (2010/1والنسيج الضام المخاطاني ) س/قارن بين النسيج الضام الهللي

 

 النسيج الضوم ال خوطوةغ النسج الضوم الهللغ

 يورد  غ الحبل الس  . -1 يورد  حت الجلد وبين األ ضوب ال ختلفة. -1

 ت ي   يه رةوا   مختلفة من غاليو النسيج  -2

الضوم.  ت ي   يه ر يع رةوا  األليوف بك و وت 

 مختلفة

الليفية ذات ال ظه   غاليو االروموت -2

 النج غ.

. وظيفة يغلق معظم   ا يك الجسم بض نهو -3

 األو ية الدموية والل فووية واأل  وب.

 وظيفة اإلسنور. -3

 ال ورة البينية ريال ينية مخوطية.-4 ال ورة بين الخلوية شبه سوئلة. -4

 .اقل شيو و.-5 ر    رةوا  النسيج الضومة اةتتورا. -5

 انواع  الغضاريفقارن بين 

 الغض وف ال  وط الغض وف الليفغ األبيض الغض وف التفوف

ال ورة بين الخلوية شفو ة -1

ومتجوةسة لقلة   و ة األليوف 

 البيض  يهو.

تسود في المادة بين  -1

 الخلوية األلياف البيض.

 سور  غ ال ورة بين  -1

الخلوية األليوف ال  ةة رو 

 ال  وطة.

 اصف  اللوو.-2 ابيض اللون. -2 اللوو/شفوف.-2

يحتو   ل  غاليو  ض و ية -3

ض ن محو ظ و ل  م  ك 

ال خوطين الغض و غ  غ ال ورة 

 بين الخلوية.

 كذلك.-3
 

 

  نلك.-3

 

 



 ماهر إبراهيم نايف أعداد األستاذ/                            

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

                 8 

يورد  غ منوطق مختلفة من -4

الجسم منهو ردار ال  ومغ 

 والق يبوت.

يورد  غ األق اص بين -4

 الفق ات.

 يورد  غ صيواو األذو.-4

 مقارنة بين خاليا الدم الحمر وخاليا الدم البيض
 غاليو الدم البيض غاليو الدم الح  

   وية التكل.-1 ق صية التكل مقع ة الورهين. -1

 ا ب  حج و من غاليو الدم الح  . -2 (مويك ومت .8م8 -5م6ق  هو)-2

  حتو   ل  ةواة. -3 غولية من النواة.-3

  درهو/ غ ذ ور اإلةسوو -4

(مليوو غلية  غ ال ويك وليت   غ 4-6) 

 ال كعك الواحد.

(مليوو غلية 5م5-3م3اإلةوث/ حتو   ل  )

  غ ال ويك وليت   غ ال كعك الواحد.

(رل   غلية  غ 11-5 درهو  غ البولغين ) -4

 ال ويك وليت  ال كعك الواحد.

 

 

يحتو  السويتوبالزم  ل  صبغوت هغ  -5

 الهي و لوبين )غضوب الدم(.

يحتو  السويتوبالزم  غ رةوا  منهو  ل  حبيبوت -5

ورةوا  رغ ى ال  حتو  حبيبوت ذا  كوو  ل  

 ةو ين.

وظيفتهو ةقل الغوزات التنفسية من ال ئتين  -6

  ل  غاليو الجسم وبولعكس.

وظيفتهو/ لعك رورا رسوسيو  غ الح وية من  -6

 اإلصوبوت ال  ضية.

 ةو  واحد. -7

 

ةو ين/هغ غاليو الدم البيض الحبيبية -7

 والالحبيبية.

 ظه   غي ات  غ الحجم  غ الحوالت  -8

 ال  ضية  تكوو ا ب  رو اصغ .

 حدث  غيي ات  بي ة  غ العدر  غ حوالت  -8

 م ضية غوصة.

  دي ة اللوو)شفو ة(.-3 ح  اب اللوو. -3

 
 

 (2007/2)س/قارن بين الصفيحا  الدموية والخاليا الخنرية

 الخاليو الخ  ية ال فيحوت الدموية

 غاليو مغ لية التكل. -1 رق اص   وية رو بيضوية التكل. -1

 ورد  غ رم الفق يوت االوطو  غ سلم الت ور -2  ورد  غ رم ال دييوت. -2

 م ل ال يور والب موئيوت.

 الدموية.ا ب  حج و من ال فيحوت  -3 (مويك ومت .4-2صغي ة الحجم ق  هو) -3

  حتو   ل  ةواة. -4 غولية من النواة.-4
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وظيفتهو/  ح ر رة يم ال  ومبوبالستين  -5

الن  يلعك رورا مه و  غ   لية  خ   

الدممو حتو   ل  السي و وةين الن  يسو د  غ 

   لية  قلص األو ية الدموية ال غي ة.

يعتقد رةهو  توبه ال فيحوت الدموية  غ  -5

وظيفتهو ولكن  غ الفق يوت االوطو  غ سلم 

 الت ور م ل ال يور والب موئيوت.

 (2003/1()2007/1()2001/2س/قارن بين بالزما الدم واللمف)

 الل   بالزمو الدم

 ي  ل ةسيج ضوم متخ ص. -1 لنسيج الدم. ةي  ل ال ورة البيني -1

 ال حتوى الب و ينغ اقل. -2 ب و ينغ  ولغ.ذو محتوى  -2

 يتكوو من غاليو ل فية ومحتوى -3 %موار 18% موب و 38يتكوو من  -3

صلبة م ل الب و ينوت ورة ي وت ورمالب 

  ضوية.

ب و ينغ ويكوو رليوف ر نوب التخ   ومورة بينية 

 سوئلة.

 الل فووية.يسي   غ األو ية   -4 يسي   غ األو ية الدموية.-4

سوئل يتج ع  غ األةسجة وي رع  ل   -5  سبح  يه مكوةوت الدم األغ ى.-5

 مج ى الدم بواس ة رو ية ل فووية.

 

 *مقارنة بين األلياف العضلية المختلفة )مهمة(
 العضلة القلبية العضلة الهيكلية العضلة الملساء الصفة

 لكل الليف العضلي.-1

 

مغزلي مدبب النهايتين 

سميك في الوسط ونحيف 

 في الجانبين. 

اسطواني متفرع اقصر من  اسطواني طويل غير متفرع.

 الليف العضلي الهيكلي.

 حجم الليف العضلي. -2

 

 صغير وقصير.

 

 كبير وطويل.

 

اصغر من الليف العضلي 

 الهيكلي.

منتظمة ذا  خطوط  مبعنرة غير مخططة. الخيوط العضلية.-3

 مستعرضة.

منتظمة ذا  خطوط 

 مستعرضة.

 النواة.-4

 

 مفردة مركزية الموقع.

 

متعدد االنوية وتكون االنوية 

 محيطية الموقع.

 مفردة مركزية الموقع.

 

 ال أرادي. الفعل.-5

 

 ال أرادي. أرادي.
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 (2001/1()2004/1()2007/1()11/2س/اذكر الفروق بين التشجرا  والمحوار؟)

 

 س/ قورو بين الع بوةة )الخلية الع بية وغاليو الدبق الع بغ(

 خاليا الدبق العصبي العصبونة)الخلية العصبية(
 تشكل قسما قليال من النسيج العصبي. -1

 

تشكل القسم األعظم من النسيج العصبي حيث  -1

 خلية دبقية(.50:خلية عصبية إلى 1تصل نسبتها )

 تشغل أكنر من نصف حجم الدماغ. -2 الدماغ.تشغل اقل من نصف حجم  -2

وظيفتها إسناد الخاليا العصبية وتبتلع البكتريا  -3 وظيفتها نقل اإللارا  أو الحوافز العصبية. -3

 والفتا  العضوي.

 

 

 ))حل أس لة الفصل الناني((
 -السؤال الخامس/قارن بين:

 النسيج الوعائي النسيج المرستيمي -1

في أجزاء النبا  ذا  الموقع/يوجد  -1

 النشاط االنقسامي الخلوي العالي.

يوجد في أجزاء النبا  المختلفة التي -1

 تحوي الخشب واللحاء.

نقل الماء والمواد الغذائية المذابة -2 الوظيفة/انقسام الخاليا والنمو. -2

 إضافة إلى الخزن واإلسناد.
 

 ونسيج البشرة األولية النسيج األساس -2

الموقع/يوجد داخل الجذور والسيقان  -1

 واألوراق النباتية.

 توجد مغطية لجسم النبا  األولي. -1

الوظيفة/البناء الضوئي ,الخزن  -2

 التنفس,إسناد مرن,إسناد غير مرن.
 

حماية /تنظيم التبادل الغازي في  -2

الساق واألوراق وامتصاص الماء 

 واألمال  المذابة في الجذور.
 

 

 

 المحوار التشجرا 

 بروز طويل ومفرد. -1 نتوءا  أو بروزا  تمتد من جسم الخلية. -1

 ينقل الحوافز العصبية بعيدا عن جسم الخلية.-2 توصل اإللارا  أو الحوافز العصبية إلى جسم الخلية.-2

 قد يحاط بغالف نخاعيني وقد ال يكون محاطا بغالف نخاعيني -3 ال تحاط بغالف نخاعيني. -3
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 نسيج اللحاء الخشبنسيج  -3

 المكونا  /يتكون نسيج الخشب من / -1

القصيبا  ,                 -أوعية الخشب,      ب -أ

 برنكيما الخشب.-األلياف               د-ج

 يتكون نسيج اللحاء من/ -1

الخاليا المرافقة,            -األنابيب المنخلية,    ب -أ

 برنكيما اللحاء-ألياف اللحاء          د-ج

الوظيفة/نقل الماء والمعادن ,الخزن,  -2

 اإلسناد والتقوية.

نقل الجزي ا  العضوية داخل جسم  -2

النبا ,نقل الكاربوهيدرا  من والى األنابيب 

 المنخلية,اإلسناد,الخزن.

 

 العظم األسفنجي (15/2العظم المصمت ) -4

المادة البينية صفائح عظمية مرتبة بنالثة  -1

 ألكال.

المادة البينية صفائح عظمية غير مرتبة  -1

 كترتيب العظم المصمت.

الصفائح العظمية قسم منها مرتبة بشكل -2

يدعى الصفائح المحيطية وأخرى متحدة 

 المركز وأخرى صفائح بينية.
 

الصفائح العظمية تتخذ لكل حواجز أو  -2

عوارض غير منتظمة المظهر تتفرع وتلتقي 

 فراغا  يشغلها نقي العظم.فتحصر بينها 

تحتوي على قنوا  هافرس وفولكمان التي -3

 تمر من خاللها األوعية الدموية واألعصاب.

 ال تحتوي على قنوا  هافرس وفولكمان. -3

 

 

 

 الفصل النالث /التكاثر

 
 س/ ما الفرق بين طريقة االقتران وطريقة اإلخصاب الذاتي في البراميسيوم؟

 االقتران اإلخصاب الذاتي
 النوا ااوو ال ااغي  وو اللتااوو  حتويااوو ة اا -1

معااو  العاادر الكوماال ماان الك وموسااوموت  تحااداو

 لتكوةو ةواة مندمجة مت و لة العوامل الورا ية

 

 

 

 

 النوا وو ال غي  وو اللتوو  حتويوو -1

 ة   العدر الكومل من الك وموسوموت

 احده و ةواة رولية ذ  ية ورغ ى رة وية

 االةوية الن  ية بين الكوئنينويتم  بورل 

 ال قت ةين لتكوو ةواة مندمجة متبوينة العوامل

 الورا ية.

 

 حاادث راغاال الفاا ر لاانا  هااغ ال  حتااوج   لاا   -2

                            وئنين من الب اميسيوم.

  حدث بين   رين مقت ةين لنا  هغ -2

  ستورك   راو من الب اميسيوم.

 ما أوجه التشابه واالختالف بين الفطريا  والنباتا  ؟ أوس/ قارن بين الفطريا  والنباتا  
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   النباتا   الفطريا  

مميزاتهيييا التكاثريييية تتشيييابه  -1

 مع النباتا .                                            

طريقييية نموهيييا تتشيييابه ميييع  -2

 النباتا .     

الحياتي تتشابه ميع  كيميائها -3 

 النباتا .

 مميزاتها التكاثرية تتشابه مع  -1

 الفطريا . 

 طريقة نموها تتشابه مع الفطريا . -2 

كيميائها الحياتي تتشابه مع  -3

 الفطريا .

 

 

 

 

 

 

 أوجه التشابه

     

ال تحتوي على صبغا  البناء  -4

 الضوئي.

 غير ذاتية التغذية.                          -5 

إستراتيجيتها الغذائية تختلف  -6

 النباتا .عن استراتيجيا  

 

تحتوي على صبغا  البناء  -4

 الضوئي.

 ذاتية التغذية. -5 

 استراتيجياتها الغذائية تختلف عن -6 

 استراتيجيا  الفطريا .

 

 

 

 

 

 

 

 أوجه االختالف

 االلنا  والسرخسيا س/ قارن بين 
 

 السرخسيا  االلنا  )بوليتراكم(                                            
 من لعب النباتا  الوعائية عديمة البذور. -1 من اكبر لعبة النباتا  الالوعائية.  -1

                 
 (نوع. 15000تضم) -2

 

 

 ( نوع.1150تضم) -2

ييييييتم التكييييياثر فيهيييييا بيييييالطورين البيييييوغي  -3

 والمشيجي.

 

 كذلك-3

 

تحتييياج إليييى المييياء فيييي عمليييية اإلخصييياب  -4

 لحركة المشيج الذكري.

 

 كذلك-4

 

تنبيييت االبيييواغ إليييى خييييوط أوليييية ذكريييية  -5

وأننويييييية وهيييييي تمنيييييل أول مراحيييييل الطيييييور    

 المشيجي                      

 المشيجي الممنل تنمو االبواغ إلى الطور  -5

 بالنالوس األولي الحامل لألمشاج الذكرية              

 واألننوية
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 (2813/1مقورةة بين ةبو وت ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين.) (1-3جدول )

 فلقتين ذو نبات واحدة فلقة ذو نبات
 جنينيتين ورقتين ذو واحدة جنينية ورقة ذو

 مضاعفات او خماسية او رباعية الزهرة اجزاء الثالثة مضاعفات او ثالثية الزهرة اجزاء
 الخمسة او االربعة 

 ثقوب ثالثة ذات اللقاح حبة واحد ثقب ذات اللقاح حبة
 خشبية او عشبية عشبية غالبا  
 شبكي االوراق تعرق متوازي االوراق تعرق
 وتدي الجذر ليفي الجذر

 

 بعض ال   لحوت ال ه ية التغ  ظه  التبوين  غ األزهور. (2-3جدول )

 

 (.17/1س/ اذكر الفروق بين الكورمة والبصلة؟)
 

 البصلة                                                                    الكورمة        

 الج ب األ ب  منهو هو ةسيج السوق. -1األ ب  منهو  بورة  ن   روراق ح شفية ولح ية  الج ب  -1

األوراق  كاااااوو اصاااااغ  وارق   يااااا ا مااااان  -2األوراق  بيااااا ة.                                                    -2  

 األب ول.

 م ولهو/الك  م واالل وزة. -3م ولهو/ الب ل وال وم.                                          -3

 س/ قارن بين المدادا  والرايزوما ؟                          

 الرايزوما  المدادا                  

أحييدى طييرق التكيياثر الخضييري الطبيعييي فييي -1

 النباتا  .

 

خضيري طبيعيي تتكياثر بهيا معظيم طريقة تكاثر  -1

 الحشائش المعمرة والسراخس.

 

      الزهرة الصفة

 

 كاملة زهرة

 

توجد في الزهرة جميع االجزاء االربعة)الكأس والتويج 

 واالسدية والمدقة(

 كاملة غير زهرة

 

  من   اجزاءالزهرةاالربعة اكنر او واحد جزء تفتقد

              ايضاً زهرة عليها ويطلق تامة زهرة

 الجنس اوثنائية خننية

 ومدقة اسدية تمتلك

 (احاديةالجنس او (تامة غير زهرة

 

 وليس وحدها مدقة او وحدها اسدية تمتلك

 معا االثنين

 ومدقة اسدية لها ليس عقيمة زهرة

 . حزم بشكل ازهار          االزهار انتظام

 مركبة زهرة        

 

 من تتكون ولكنها(مفردة واحدة زهرة بشكل االزهار تظهر

 (االزهارالصغيرة من مجموعة
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ييييتم تكيييوين سييييقان أفقية)ميييدادا ( يتجييياوز  -2

 طولها عن المتر تمتد فوق سطح التربة.

 تمتد سيقان أرضية تحت سطح التربة. -2

 

تكييون المييدادا  نباتييا  جديييدة عمودييية عنييد -3

 مواقع العقد الموجودة على المدادا .

السيييقان جييذور عرضييية نحييو التربيية تنمييو ميين  -3

 ومجموع خضري )ساق وأوراق(نحو األعلى.

تكيييون جيييذور عرضيييية تسيييتقر فيييي التربييية -4

 وسيقان وأوراق تنمو إلى األعلى.

النهائيية لهيا  مسيقان معميرة تمتيد بنميو البيراع -2

 فتغطي مساحا  جديدة بسرعة كبيرة.

 

قييد تنفصييل النباتييا  الجديييدة عيين النبييا  األم  -5

طبيعيا عند مو  المدادا  كما يمكن فصيلها عين 

 النبا  األم وزراعتها في مكان آخر.

أذا حدث وانفصيلت الرايزوميا  إليى قطيع أثنياء  -5

 الحرث تصبح كل قطعة قادرة أن تكون نبا  جديدة.

 

 

 منالها/نبا  ثيل الحدائق ونبا  السوسن. -6 منالها نبا  الشليك. -6

 

 (.2010/1التناسلي الذكري واألننوي في دودة األرض)س/ قارن بين الجهاز 

 س/عدد فقط األجزاء التي يتكون منها الجهاز التناسلي الذكري واألننوي في الحشرا ؟

 الجهاز التناسلي األنثوي في الحشرات الجهاز التناسلي الذكري في الحشرات

 مبيضان.-1 خصيتان. -1

 قناتا بيض.-2 القناتان الناقلتان للحيامن.-2

 قناة البيض الرئيسة.-3 القناة القاذفة.-3

 المهبل.-4 الحويصلة المنوية.-4

 مستودع منوي وغدة المستودع المنوي.-5 القضيب.-5

 الغدتان المساعدتان.-6 الغدتان المساعدتان.-6

 

        

الجهااااااز التناسااااالي الاااااذكري فاااااي دودة        
 األرض

 الجهاز التناسلي األنثوي في دودة األرض

زوجين من الخصى في  -1
 (.11،11الحلقتين)

 (.13زوج من المبايض في الحلقة) -1

زوجين من األقماع النطفياة تفاتأ اماام كال  -2
 خصية.

من قنوات البيض امام كل مبيض تفاتأ  زوج -2
 (.14في الحلقة)

الفتحاااة التناسااالية الذكرياااة فتحاااة الوعااااء  -3
 (.15الناقل تفتأ في السطأ البطني بالحلقة)

تفااااااتأ قناتااااااا الباااااايض بالسااااااطأ البطنااااااي  -3
 (.14بالحلقة)

تحاط الخصى واألقماع النطفية بحويصالت  -4
 منوية ثالث في كل جانب.

الجهاااااز التناساااالي األنثااااوي يلحااااق ضاااامن  -4
زوجاااين مااان المساااتودعات المنوياااة تفاااتأ فاااي 

( 11،1األخااااااادود الفاصااااااال باااااااين الحلقتاااااااين)
 (.11،11و)
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 (2002/1س/ قارن بن مبيض الحشرة ومبيض الضفدع؟) 
 مبيض الضفدع مبيض الحشرة

يتألف من عدد من نبيبات بيض تدعى  -1
سليفات البيوض  وخاليا بيضية ومغذية 

 وخاليا أخرى .  

 تركيب كيسي غير منتظم متعدد -1
 الفصوص لونه رصاصي مسود.

 

 تحتوي الفروع المبيضية على مراحل               -2

 تكوين البيوض من سليفات البيوض                     

 فروع البيض ال تحتوي على تجويف.                    

 

 تتكون البيوض في المبيض حيث تنشا-2
 من الخاليا الظهارية الجرثومية المبطنة 

 للمبيض.
 

 ال تتصل بقناة البيض. -3 تتصل بقناة البيض.                                   -3
 

 (2004/1س/ كيف تمييز المبيض من الخصية في الضفدع؟)

 مبيض الضفدع                
 
 كيس غير منتظم متعدد الفصوص. -1

 خصية الضفدع
 

 تركيب بيضوي متطاول.-1

 اللون.صفراء -2 ذا لون رصاصي مسود.-2

 صغيرة الحجم.-3 كبير الحجم.-3

 تنشا فيه البيوض من الخاليا الظهارية-4
 الجرثومية للمبيض.

 تنشا فيه النطف من بطانة النبيبات المنوية-4
 الملتوية ذات الخاليا الجرثومية 

 تمر البيوض من المبيض إلى تجويف-5
 الجسم ثم إلى قناتي البيض.

تمررررر النطررررف مررررن الخصررررية إلررررى ا قنيررررة -5
 الصادرةثم القناة الناقلة للحيامن.

 تخزن النطف في الحويصلة المنوية. -6 تجمع البيوض في كيس البيض قبل طرحها.-6

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

 ))حل أس لة الفصل النالث(( 
 -قارن بين:-السؤال النالث:
1 

 الخلية المستلمة في التكاثر الجنسي في البكتريا. الخلية المعطية في تكاثر الجنسي في البكتريا    

 ال تحتوي عامل الخصوبة. -1 تحتوي عامل الخصوبة-1

 
 تحوي زوائد يطلق عليها باالهالب أهالب         -2

 االقتران أو االهالب الجنسية

 
 ال تحتوي على زوائد.-2
 

 ينتقل جزء من كروموسومها إلى الخلية        -3

 المستلمة أثناء االقتران.                                    
 تستلم جزء من كروموسوم الخلية المعطية -3

 أثناء االقتران.                 
     

 ال يحدث نقص في مادتها الوراثية الن -4
 الشريط المتبقي يتمم نفسه.                                

 ال يحدث زيادة في حجم الكروموسوم  -4
الموجرررررود الن القطعرررررة الكروموسرررررومية المسرررررتلمة                                                                                  

 تحل محل جزء مساو لها.
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(2) 

 انثريديا اركيكونيا

 حافظة مشيجية ذكرية. -1 حافظة مشيجية أنثوية - 1

 تحوي أمشاج ذكرية.-2 تحوي بداخله  أمشاج أنثوية.                   - 2

 كذلك. -3 المجموعة الكروموسومية لها )س(.-3

ا مشاج فيها غير متحركة تبقى داخل الحافظة  -4     
 (.                      المشيجية ا نثوية)االركيكونيم

 تخرج  منها ا مشاج الذكرية سابحة في الماء -4
 لتصل إلى االركيكونيوم وتخصبها.

يحدث اإلخصاب وتتكون الزيجة  داخل الحافظة -5
 المشيجية ا نثوية )االركيكونيم(.

 ال يحدث فيها اإلخصاب وإنما تخرج منها -5
 ا مشاج سابحة إلى االركيكونيوم.

(3) 

 األوراق التويجية         األوراق الكاسية          

 يطلق عليها بمجموعها التويج.-1 يطلق عليها بمجموعها الكأس.-1

ألوانهررا خضررراء فرري الغالررب إال إنهررا قررد تكررون -2
 ملونة أحيانا.

تكررون متباينررة بدرجررة كبيرررة فرري ألوانهررا وإشرركالها  -2
 وحجمها.

 قبل انفتاحه.وظيفتها تحمي براعم الزهرة -3
 

وظيفتهررا اجاذبررة للحشرررات الترري تعمررل علررى تلقرري   -3
 النباتات.

تبقرررى متصرررلة بالتخرررت وعررردد أوراقهرررا يختلرررف -4
 حسب نوع النبات.

 

ا وراق التويجية قد يكون مساويا لألوراق الكاسرية  -4
مثل زهرة السوسن أو من مضاعفات االوراق الكاسرية 

 مثل الروز.

فري عمليرة التكراثر الجنسري ليس لها دور مباشر -5
 وتكوين البذور.

 كذلك.-5
 

4 

 التلقيح الذاتي        التلقيح الخلطي          

اةتقول حبوب اللقاوب مان متاك زها ة  لا  ميسام  -1

زه ة رغ ى لنبوت رغ  من النو  ةفسه ورب و  لا  

 رةوا  رغ ى  نت غ لنفس الجنس.

ميسااام اةتقاااول حباااوب اللقاااوب مااان متاااك زهااا ة  لااا   -1

 ال ه ة ةفسه رو  ل  ميسم زه ة رغ ى للنبوت ةفسه.

 اقل ره ية من التلقيح الخل غ. -2 ر    ره ية من التلقيح النا غ. -2

 يه ا ب   ة كوو ال  ور والبنور النو ج -1

 حج و ور     درا من التلقيح النا غ.

 كوو ال  ور والبنور النو جة  يه اصغ  حج و واقال  -3

 الخل غ.  درا من التلقيح

 يحدث  غ العديد من النبو وت م ل النخيل. -4

 

 

يحاادث  ااغ العديااد ماان النبااوت م اال الحن ااة والتااعي  -4

 وال زواشجور الح ضيوت

 

 ساااوهم الحتااا ات وبعاااض الفق ياااوت وال ياااوب -5

 وال يوه و نلك اإلةسوو  غ   لية التلقيح.

  نلك. -5
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(5) 

 الطبيعي اإلثمار العذري اإلثمار العذري االصطناعي

هررو نمررو ونضررج المبرريض وتحولرره إلررى ثمرررة  -1
 بدون عملية إخصاب.

 كذلك. -1
 

يحرررردث نتيجررررة ر  أو حقررررن مبررررايض بعررررض  -2
 اإلزهار بهرمونات نباتية خاصة.

 يحدث بصورة طبيعية بدون تدخل اإلنسان. -2
 

ال تحتررروي علرررى محتررروى هرمررروني عرررالي فررري -3
 مبايضها.

يعتقررررد إنهررررا ذات مبررررايض أزهررررار هررررذا النباتررررات  -3
 محتوى هرموني علي يحفزها على تكوين الثمار.

 كذلك. -4 ثمارها عديمة البذور.-4

فرري بعررض الثمررار الترري أجريررت عليهررا طريقررة  -5
 ر  المبايض كما في الطماطة والخيار.

مثالهررا ا نانرراس وبرتقررال أبررو سرررا وبعررض أنررواع  -5
 العنب.

 

6 

 الثمار المتجمعة الثمار المركبة

 تنشا من زهرة واحدة. -1 تتكون من عدة أزهار متجمعة. -1

تنشررا مررن كررل زهرررة ثمرررة وتبقررى مرتبطررة مررع  -2
 بعضها اآلخر عند النضج.

تتكررررون مررررن كررررربالت عديرررردة منفصررررلة وترررررتبط -2
 الثمرات معا بتخت واحد.

 كما في العليق ا سود.-3 كما في ا ناناس. -3

 7 

 البيوضة الولودة.الحشرات  الحشرات البيوضة

تضرررع اإلنررراث بيوضرررها المخصررربة فررري أمررراكن  -1
 تكون بيئتها مالئمة لنموها.

 تحتفظ اإلناث بالبيوض المخصبة داخل جسمها. -1
 

تضررع بيوضررها فرري حفررز تحفرهررا بوسرراطة  لررة -2
وضرررع البررريض أو تلصرررقها علرررى أوراق النبرررات أو 
 تضعها في حفر تحفرها في سويق نباتات معينة.

 تحتفظ بالبيوض في القناة المبيضية المشتركة. -2
 
 

ينمو الجنين وتفقس البيوض بعيادا عان جسام  -3
 األم.

ينماااو الجناااين ويتكامااال وتفقاااس البياااوض داخااال  -3
 جسم االم ثم تطرح الصغار خارجا.
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8- 

 طريقة اإلخصاب الذاتي في البراميسيوم طريقة االقتران في البراميسيوم

فررردان مررن النرروع نفسرره ومررن سرراللتين يتقابررل  -1
 مختلفتين .

 كذلك. -1
 

يتكرررون بينهمرررا جسرررر بروتررروبالزمي لغررررض  -2
 عبور أو تبادل مواد كروموسومية.

 كذلك. -2
 

(انويررره 4تنقسرررم النرررواة الصرررغير اختزاليرررا إلرررى) -3
تنحل ثالث وتبقى واحدة تعني انقسام اعتيادي غير 

ذكريررة وأخرررى متسرراوي تمثررل احرردهما نررواة أوليررة 
 أنثوية كالهما)س(.

 كذلك. -3
 
 
 

فرري الكررائنين المقترررنين  ةتتبررادل االنويررة الذكريرر -4
س(متباينررررة العوامررررل 2لتكررررون النررررواة المندمجررررة)

 الوراثية.

تتحرد النرواة ا وليرة الذكريرة مرع ا نثويرة فري نفررس -4
 س(.2الكائن الحي لتكون نواة مندمجة متماثلة )

 

المقترنان،وينقسررم كررل منهمررا ينفصررل الفررردان  -5
ليتكرررون أربعررة براميسرررومات  نانقسررامين اعتيرراديي

 بنوية)جديدة(.

 كذلك.-5
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 الفصل الرابع/ التكوين اجلنيني
 (2001/1س/أذكر ثالث فروق بين االريمة والمعيدة خالل تشكل جنين الرميح؟)

 (2013/1)(2001/2س/ قارن بين االريمة والمعيدة؟)

 ال عيدة االري ة

 رائ ية التكل او بيضوية التكل-1   وية التكل-1

  نوئية ال بقة-2 احورية ال بقة-2

  حتو   ل  الجوف ال عيد -3  حتو   ل  الجوف االرومغ-3

  حتو   تحة ارومية-4 ليس لهو  تحة ررومية-4

  تكوو ةتيجة اةخ ور غاليو الق ك الخض   لالري ة-5  تكوو بعد الدور التو غ-5

 ةحو غاليو الق ك الحيواةغ.

 .قارن بين الخاليا الجذعية الجنينية والخاليا الجذعية البالغة 

 الخاليو الجن ية البولغة الخاليو الجن ية الجنينية

  ورد مع الخاليو ال تخ  ة  غ الجسم -1  ورد  غ ال  احل الجينية ال بك ة بعد االغ وب-1

التولفة  ند وظيفتهو/اصالب واستبدال الخاليو -2

 زرا تهو  غ العضو ال  وب

وظيفتهو/ استبدال و عويض الخاليو ال تض رة او  -2

 ال يتة

 ورد بك يوت ا    من الخاليو الجينية البولغة حيث -3

  تو    غ ال  احل الجينية بعد االغ وب

  ورد بك يوت قليلة م و يؤر  ال  صعوبة   لهو-3

ليس لهو ةفس قدرة الخاليو الجن ية الجينية  غ  -4 محدورة  تلك قوبلية اةقسومية  ي  -4

 االةقسوم

ليس لهو ةفس قدرة الخاليو الجن ية الجينية  غ  -5 ذات قدرة  ولية  ل  التخ ص-5

 التخ ص

 قد  كوو  ي  سلي ة-6  كوو غاليوه سلي ة-6

يقل  درهو مع  قدم ال  احل الجنينية واقت اب -7

 الوالرة

  قدم الع  يقل  درهو مع -7

 ))حل أس لة الفصل الرابع(( 
 السؤال السادس /قارن بين

 م حلة التعضغ  غ التكوين الجنينغ م حلة الت وي   غ التكوين الجنينغ-1

 

 يحدث   وي   غ شكل الخاليو يتنوسك مع  -1

 ةو ية الوظيفة التغ  ؤريهو الخاليو.      

واالةسجة  ل  ين و الجنين و نظيم غاليوه بتكل اةسجة -1

 شكل ا ضوب وذلك من غالل حدوث الت وي  العضو 

    الً الخاليو الع بية يحدث  يهو   وي  -2

 ةسيجغم يت  ل ب متال هو الية اراب الية اراب 

 الوظيفة من غالل ال حوار والتتج ات لنقل 

 السيالت الع بية

 ت ي  ال بقوت الج  ومية ال الث ال  اربعة اةوا  رئيسية -2

 من االةسجة هغ /الظهورية/الضومة/ العضلية/الع بية 
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 التوائم المتماثلة التوائم االخوية -2

تتكون من بيضتين منفصلتين تنطلقان من المبيض في نفس -1

 الوقت

 تتكون من بيضة واحد.-1

 تخصب البيضة بحيوان منوي واحد-2 تخصب كل بيضة بحيوان منوي-2

تنقسم البيضة المخصبة الى خليتن كل خلية تنمو وتكون -3 تنمو كل بيضة مخصبة الى جنين كامل-3

 جنين كامل.

التظهر التوائم االخوية تشابه في الشكل  اما الجنين فقد -4

تكون متشابهه )جميعها ذكور او جميعها اناث( او تكون 

 مختلفة

التوائم المتماثلة بدرجة كبيرة في الشكل والجنس تتشابه -4

 )تكون اما ذكور او اناث(

 

 االغ وب ال نو غ غورج الجسم االغ وب ال نو غ راغل الجسم -4

يعد هنا النو  من االغ وب اقل اةتتوراً من -1

 االغ وب غورج الجسم بولنسبة لحوالت العقم.                

االغ وب اال    اةتتوراً  غ يعد هنا النو  من  -1

 العولم بولنسبة لحوالت العقم

يتم حقن السوئل ال نو  لل وج راغل رحم ال ورة -2

 بواس ة اةبوب غوص

يتم اغ وب البويضة بولحيواو ال نو   غ اةبوب -2

 اغتبور.

للح ول  ل  ةتوئج ريدة يفضل ار اب االغ وب -3

  غ وقت التبويض لل  رة.

ول  بي  للح ل وةتوئج ر    للح ول  ل  احت -3

ةجوحوً يتم اغتيور ا ضل االرنة لنقلهو ال  االم  ممع ةقل 

 ا    من رنين واحد ال  راغل ال حم.

  نلك-4 ا  وب ال ورة اله موةوت ال نت ة لل بيض -4

  لية اقل  كل  اقت وريوً من االغ وب غورج -5

 الجسم وال حتوج ال  استعدار  بي  ةفسيوً وصحيوً.

  لية مكلفة اقت وريوً و حتوج ال  استعدار ةفسغ -5

 وصحغ.   

 حتوج ال   حوصوت اقل من الفحوصوت  غ -6

 االغ وب غورج الجسم

 حتوج  ال  ار اب  حوصوت لل ورين  ت ل  حص -6

الدم  حص قنو غ  ولوب وال حم و حص الحيواةوت 

 ال نوية
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 الفصل الخامس /الوراثة
 (2013/1س/ ما الفرق بين الصفا  الكمية والصفا  المندلية أو الوصفية )النوعية()

 والصفا  المندلية                                        الصفا  الكمية                           

 يتحكم بهو زوج من الجينوت.-1 يتحكم بهو ر    من زوج من الجينوت ال تعدرة. -1

ال اا از ال ظهاا   أل اا ار الجياال األول يكااوو  -2

 وس و بين األبوين.

الهجينااااة  تااااوبه  F1ال اااا از ال ظهاااا   أل اااا ار-2

 ال  از ال ظه   لألب النقغ السوئد  غ ال فة.

يكوو  بوينهو من النو  ال سات   وبانلك ال ي كان -3

رو األرياااول التولياااة  لااا  مجاااوميع  F2 وزياااع ر ااا ار

 ب  ز مظه ية محدرة.

يكااوو  بوينهااو ماان النااو   ياا  ال ساات   وباانلك  -3

رو األريول التولياة  لا  مجاوميع F2ي كن  وزيع ر  ار

 مظه ية محدرة.

ةفوذية الجيناوت ال تعادرة يكاوو  يا   اوم ولانلك  -4

  ت    بولبي ة.

 ولبااو مااو يكااوو ةفوذهااو ماان النااو  التااوم )رال  ااغ  -4

 بعض الحوالت القليلة التغ  ت    بولبي ة(.

بولنساااابة F2كااااوو النساااابة ال ظه يااااة أل اااا ار -5

 1:4:6:4:1للهجوئن ال نوئية 

 

 9:3:3:1 كوو النسبة ال ظه ية-5

 (في اإلنسانX( والكروموسوم )Yس/ قارن بين الكروموسوم )

 (Xالكروموسوم ) (Yالكروموسوم )

 (Xاصغ  حج و بك ي  من الك وموسوم) -1

 اغ العدياد مان Xيتت ك مع الك وموساوم  -2

 .DNA سلسالت رل 

 (SRYيحتو   ل  رين  حديد الن ورة )-3

يحتاو   لاا   وماال  ادم رةتااوج الحيواةااوت  -4

 (.AZFال نوية)

 ر    ره ية  غ الدراسوت الت ورية. -5

 (Yا ب  حج و من الك وموسوم) -1

 ااااغ العديااااد ماااان Yيتاااات ك مااااع الك وموسااااوم  -2 

 .DNA سلسالت رل

  حديد الن ورة.ال يحتو   ل  رين  -3

ال يحتااااو   لاااا   وماااال  اااادم رةتااااوج الحيواةااااوت  -4

 ال نوية.

 اقل ره ية  غ الدراسوت الت ورية. -5

 

 

 النواة.DNAالسويتوبالزم اغتال وت واضحة  ن DNA ظه  ر ي وت 

DNAالسايتوبالزم DNAالنواة 

 سلسااااااااااااااال النيو ليو يااااااااااااااادات  اااااااااااااااغ  -1

DNA السااااااويتوبالزم يختلاااااا   اااااان  سلساااااال

 النواة.DNAالنيو ليو يدات  غ 

  كوو مج رة من الب و ين. -2

متااوبهة لع لياااوت DNA  ليااة  ضااو   رل-3

  ضو فهو  غ بدائية النواة.

 رمكوةية قيومه بولتعبي  الورا غ. -4

يختلااا   سلسااال النيو ليو يااادات  يهاااو  ااان  -1

 السويتوبالزم.DNA سلسل النيو ليو يدات  غ 

 

 ليست مج رة من الب و ين.-2

 ختل    لية  ضو فهو  ن   لية  ضو    -3

  غ بدائيوت النواة.DNAر ي وت رل 

  نلك.-4
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 (2006/1( )2004/1( )16/1س/ ما الفرق بين األدنين والنايمين )

 النايمين            األدنين           

 من البيورينوت. -1

  نوئغ الحلقة. -2

 .RNAوالDNAيورد  غ رل -3

 األو سجين.غولغ من -4

ويا  بط DNAي  بط مع ال وي ين  غ رل-5

 .RNAمع اليوراسيل  غ رل 

 من الب ي يدينوت. -1

 آحور  الحلقة.-2

  قط.DNAيورد  غ رل -3

 يحتو   ل  األو سجين. -4

 DNAي  بط مع األرةين  غ رل -5

 (2002/1س/ قارن بين األدنين واليوراسيل ؟ )

 اليوراسيل األدنين

  قط.RNAيورد  غ رل -RNA. 1وDNAيورد  غ ر  ب  -1

 رحور  الحلقة.-2  نوئغ الحلقة. -2

 من ةو  الب ي يدينوت.-3 من ةو  البيورينوت. -3

 .O.C.H.Nيحتو   ل   -C.H.N.. 4يحتو   ل  -4

مااااع ال ااااوي ين DNAياااا  بط  ااااغ رل  -5

 مع اليوراسيل.RNAوي  بط  غ رل

 .RNAي  بط مع األرةين  غ رل -5
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 (12/2؟ )DNAو ألRNAس/ ما الفروق األساسية بين أل 

 (2001/2؟ ) RNAوDNAس/ اذكر أربعة فروق بين أل

 (.2001/2من حيث الوجود والتركيب ؟ )DNAو RNAس/ قارن بين أل

فيي تركييب  ةالداخلي والنيوكليوتييدا DNA س/ قارن بيين النيوكليوتييدا  الداخلية فيي تركييب الحيامض النيووي 

 RNA( .2011/1)الحامض النووي 

 

 DNAالحامض النووي RNAالحامض النووي

يحتاااو  ساااك  ال ايبوز اااوم ) ومااال (االو ساااجين  -1

C5H10O5    . 

يحتاااااو   لااااا  ساااااك  ال ايباااااوز منقاااااوص  -1

 (.C5H10O4األو سجين )

يحتو   ل  القو ادة النت ورينياة اليوارسايل بادال  -2 

ر  يحتاااااااااو   لااااااااا  القوا اااااااااد  مااااااااان ال اااااااااوي ين

 (A,U,G,Cالتولية)

يحتو   ل  القو دة النت ورينية ال وي ين بادال  -2

مااااان اليوراساااااايل ر  يحتاااااو   لاااااا  القوا ااااااد 

 (.A,T,G,Cالتولية)

يتكااوو  ااورة ماان سلساالة مولكاان قااد  ن نااغ بعااض  -3

 األر اب  ي بح  نوئغ السلسلة.

 يتكوو من سلسلتين. -3

 

 واحد  ق يبو.ق ي  يعورل طول مورث  -4

 

ر  ب   الق يحتو   ل  ال  اوت رو االالف -4

 من ال ور وت.

 يح ل  علي وت بنوب الب و ين. -5

 

يع اااغ) يقااادم (ال علوماااوت )معلوماااوت بناااوب  -5

 الب و ين ( قط.

 ال ي كن رو يقوم بوظيفة رة ي ية. -6 بفمكوةه رو يت  ف   ة يم. -6

 يكوو بنو  واحد.-tRNA. 7وrRNAوmRNAيكوو ب الث رةوا  -7

 

 يورد  غ النواة و غ السويتوبالزم. -8

 

يورااااد ب ااااورة رئيسااااية  ااااغ النااااواة ضاااا ن  -8

الك وموساااوموت   اااو يوراااد ريضاااو  اااغ بعاااض 

 العضيوت السويتوبالزمية  ولبالستيدات.

ره يتاااه  اااغ   لياااة بناااوب البااا و ين ب اااو  اااغ ذلاااك  -3

 األة ي وت.

 ره يتااااه  ااااغ  وةااااه ي  اااال ال ااااورة ال كوةااااة -3

 لل ور وت والتغ  حدر صفوت األحيوب.
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 الفصل السادس/ التطور
 -السؤال الخامس )قارن بين(:

1- 

 ال خور ال سوبية ال خور النورية    

  تكوو ةتيجة   سك رمول ور  بة وح   رقيقة. -1  تكوو من ح م البور ين بعد رو  ب ر. -1

 مع ميوه األةه  والسيول  غ ا لك األحوال.  نج ف-2  كوو بتكل  وم مت و لة الت  يك. -2

 حتااو  بقويااو ل تحجاا ات ةبو يااة وحيواةيااة ر ناات غااالل  -3 ال  حتو  بقويو ل تحج ات. -3

 رزمنة قدي ة.

2- 

 قوةوو التكوين الحيو  قوةوو الن و الجنينغ

 وضعه العولم ارةست هيكل. -1 وضعه العولم  وو بيي . -1

الجينية لف ر مو   يل  ل  ينص  ل  رو ال  احل  -2

 متوبهة م احل رنينية ألسال ه.

ينص  ل  رو  وريخ ةتوب الف ر ي يل  -2

 لتوضيح  وريخ رسال ه.

لحيواو لبوو  تبه  ة ولقوةوو يعنغ ال  احل الجنيني-3

للحيواةوت االوطو  غ سلم الت ور  ةال  احل الجنيني

ن ) وألس وك وال واح ( لكنهو ال  توبهه البولغوت م

  لك الحيواةوت.

يعد هنا القوةوو ر ورة صيو ة لقوةوو الن و  -3

 الجينغ من حيث معنوه.

3- 

  فسي  راروو ل ول رقبة ال را ة  فسي  ألمورك ل ول رقبة ال را ة

رو طااول رقبااة ال را ااة ةااو ج ماان اساات ولة  ااغ الفقاا ات 

العنقيااةم  نتيجااة ل حوولااة ال را ااة ال ساات  ة للوصااول 

 األشجور العولية. ل  روراق 

رو ال را اااوت ذات ال قاااوب الق اااي ة والتاااغ ال 

 ساااات يع الوصاااااول  لااااا   ااااانائهو مااااان روراق 

األشجور العولياة  ضا حل و ختفاغ و اغ ال قوبال 

 ااااوو ال را ااااوت ذات ال قااااوب ال ويلااااة والتااااغ 

 ست يع الوصول  ل   نائهو  ن و و تكو   وهاو 

 مو يؤش   وةهو اةسك للبي ة التغ  عيش  يهو.

 
 تمت بحمد هللا


