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 -الفصل االول:
 ج/احتوائه على كميات كبيرة من البالستيدات عديمة اللون.(0202/0س/ حدد المسؤول عن بياض البطاطا؟)

 (.0202/0علل/تمتاز درنة البطاطا بلونها االبيض؟)س/

 عديمة اللون بكميات كبيرة ومليئة بالنشاء. ج/بسبب وجود بالستيدات

 (0222/0()0220/0س/حدد المسؤول عن حفظ التوازن المائي في الطليعيات؟ )

  ج/الفجوة المتقلصة.

 

 ) صيغة وزارية( -س/حدد المسؤول عما يلي:

 المحتويات غير الحية/نشاط عضيات الخلية. -1

 النشاء في البطاطا/البالستيدات عديمة اللون. -2

 عملية التحلل الذاتي/ الجسيمات الحالة. -3

 عملية التحول الشكلي/الجسيمات الحالة.-4

 تحطم الخاليا عند موت الكائن الحي/الجسيمات الحالة.-5

 تدوير العناصر في الطبيعة/التحلل الذاتي. -6

 المتقلصة.التخلص من الماء الزائد والمواد االبرازية الذائبة في الطليعيات كاالميبا/الفجوة -7

 تكوين النبيبات الدقيقة/بروتين تيوبيولين. -8

 قدرة الخلية على التقلص واالنبساط /الخيوط الدقيقة او خيوط االكتين وخيوط المايوسين. -9

 حركة الكروموسومات أثناء االنقسام/ الجسيمات المركزية) النبيبات الدقيقة(. -11

 الحركي)الجسيم القاعدي(.حركة األهداب واالسواط/ الجسيم  -11

                                 

 -س/ ما وظيفة أو أهمية وموقع ما يأتي:
 الموقع        الوظيفة      الجزء               

يغطيييييييي الغشييييييياء البالزميييييييي -1 جدار الخلية.-1

 ويسنده.

 يحقق الحماية.-2

 يسند السايتوبالزم.-3

 جييدار خييارجي يحييين بمكونييات الخلييية

 النباتية.

 يكون حدود الخلية الخارجية.-1 الغشاء البالزمي.-2

يسيييمم بميييرور وانتقيييال بعييي  -2

الجزيئييات الصييغيرة ويمنييع مييرور 

 الجزيئات الكبيرة.

يعمل واقيا وساندا وحاجزا بيين -3

 السوائل خارج الخلية وداخلها.

يحين بالسيايتوبالزم فيي بدائيية وحقيقية 

 النوى.

الداخلييييييية الشييييييبكة البالزمييييييية -3

 الخشنة.

 بناء البروتينات.-1

تعمييل عليييى نقيييل الميييواد داخيييل -2

الخلية و بشيكل خياإ ىليى أجسيام 

 كولجي.

تعمييييل كشييييبكة هيكلييييية للمييييادة -3

 البينية السايتوبالزمية.

تييرتبن بالغشيياء البالزمييي فييي منيياطق 

معينة ومع الغشياء النيووي فيي منياطق 

أخييرى بشييكل نشييام تييبكي متييرابن فييي 

 .السايتوبالزم
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الشييييييبكة البالزمييييييية الداخلييييييية -4

 الملساء.

 

 

 

 

 

إزالة التأثير السمي لبعض السممو   -1

 واألدوية المخدرة.

مواضمممممع لبتممممماش وت ممممممع ال ممممم و  -0

 لغرض خزنها.

 إفراز الهرمونات السترويدية.-2

 تعمل على نقل المواد داخل الخلية . -4

تعمممل ب ممبية هييليممة للمممادة البيتيممة -5

 .السايتوبالزمية

فييا الموقييع أعيياله أو تكخيير فييي خاليييا ن

المبييييييييياي  والخصيييييييييى والغيييييييييدتان 

 الكشريتان.

 بتاش السيليلوز.-0 الدكتيوسوم.-5

بتمماش بعممض ميونممات ال ممدار الخلممو  -0

 في الخاليا التباتية.

بمممين  يمثمممل موقعممما خاصممما فمممي السمممايتوبالز 

التواة والغ اش البالزمي فمي الخاليما التباتيمة 

 .ومن الصعوبة تمييز حدوده ب يل دقيق

جهييييياز كيييييولجي فيييييي الخالييييييا -6

 الحيوانية.

 بتاش وإفراز السيريات المعقدة.-0

إفممراز البممروتين الممل  ي صممل عليمم  -0

من ال بية البالزمية الداخلية أ  ان  ال 

 يصتع البروتين.

الممممممواد مثمممممل إفمممممراز العديمممممد ممممممن -2

 الهرمونات واألنزيمات وغيرها.

يمخل موقعا خاصا في السايتوبالزم بين 

النواة والغشاء البالزمي ومن الصعوبة 

 تمييز حدوده بشكل دقيق.

 التنفا الخلوي.-1 المايتوكوندريا -7

أنتييييييييياج معشيييييييييم جزيئيييييييييات -2

(ATP.ذات الطاقة العالية) 

توجيييد فيييي سيييايتوبالزم جمييييع الخالييييا 

 لنواة.حقيقية ا

 توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية. تعطي ألوان األزهار والخمار. البالستيدة الملونة.-8

مرابمممممز لت مممممول زمممممير اليليممممموز إلمممممى  البالستيدة عديمة اللون.-9

زممميريات متعمممددة مثمممل الت ممماش أوالمممى 

 إل  و  وبروتيتات.

 توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية.

 توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية. تساهم في عملية البناء الضوئي. اء.البالستيدة الخضر-11

 غشاء الخايلوكويد.-11

 

يسييياهم فيييي انجييياز عمليييية البنييياء 

الضييوئي الحتوائييه علييى يخضييور 

 وأنزيمات.

 

 الغشاء الداخلي للبالستيدة الخضراء.

 

 يعطي داعمة للخلية .-1 هيكل الخلية.-12

 الخلية.تحافظ على تكل -2

يسيييتعمل مييين قبيييل العدييييد مييين -3

الخالييييا كوسيييائل حركييية وانتقيييال 

 للعضيات داخل الخلية.

فييي الخاليييا حقيقييية النييواة بشييكل جهيياز 

 مميز.

مسيييي ولة عيييين قييييدرة الخلييييية فييييي  الخيوط الدقيقة.-13

 التقلص واالنبساط.

فممممي زممممايتوبالز  الخاليمممما ال قيقيممممة التممممو  

يمممما ال يوانيممممة لمممموحظ ألول مممممرة فممممي الخال

 .العضلية

تلعمممممم  دورا حيويمممممما فممممممي حربممممممة -1 النبيبات الدقيقة.-14

 اليروموزومات أثتاش انقسا  الخلية.

تعممد مهمممة بالتسممبة للهييممل الخلممو   -0

 والتتظيم وانتقال المواد.

تعممممد ميونممممة ألسممممزاش أزازممممية فممممي -2

الخاليييا الحيوانييية فييي  فييي سييايتوبالزم

بعيي  األحييياء الواطئيية مخييل الطحالييب 

والفطريات حيث تتموضع بيالقرب مين 

 النواة.
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 تربي  األهداب أو االزواط.

 ت يل ال سيمات ال الة-4

 الجسيم المركزي.-15

 

 

 

فمي زممايتوبالز  الخاليما ال يوانيممة فمي بعممض  له دور في عملية انقسام الخلية.

والفطريممات  األحيمماش الواط ممة مثممل الط المم 

 حيث تتموضع بالقرب من التواة.

لييه دور مهييم فييي حركيية األهييداب  الجسيم الحركي.-16

 واالسواط.

 يوجد عند قاعدة األهداب أو االسواط.

تخليييص الخلييية ميين الميياء الزائييد  الفجوات المتقلصة.-17

عييين الحاجييية ميييع بعييي  الميييواد 

 االبرازية الذائبة.

 في الطليعيات كاالميبا والبراميسيوم.

 .في األحياش الواط ة بالطليعيات الفجوات.هضم الغذاء داخل  الفجوة الغذائية. -18

ي ممو  عصممير لمممواد مختلفممة بصممورة  العصير الخلوي.-19

 .ذائبة ب يل م لول
 في سايتوبالزم الخاليا النباتية.

صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبغة -21

 الكلوروفيل)اليخضور(.

 في غشاء الخايلوكويد. اقتناإ الطاقة الشمسية.

أنزيميييييييييييات البالسيييييييييييتيدات -21

 الخضر.

 النوية.     -22

 

 

 الرايبوسومات .               -23

تختمممممممممممممممزل ثتمممممممممممممممائي اوبسمممممممممممممممميد 

(إلممى زممير بلوبمموز أو CO2اليربممون)

 )زيريات(.
 لها دور في تكوين الرايبوسومات.

 

 

 لها دور فعال في بناء البروتينات.

 في غشاء الخايلوكويد.

 

 داخل النواة.

 

 

الشييييبكة  توجيييد علييييى سيييطو  نبيبييييات

 البالزمية الداخلية الخشنة.

 (0202/0س/اذبر موقع ووظيفة المادة ال املة ؟)

 ج/الموقع/ غشاء الخلية)الغشاء البالزمي(في الخاليا النشطة.

 الوظيفة/ تعمل على نقل الجزيء او االيون)بعملية النقل الفعال(ىلى داخل الخلية من خارجها.

  ؟* ما أهمية أو وظيفة اإلخراج الخلو

 التخلص من بقايا مواد غير مهضومة دخلت بوساطة عملية اإلدخال الخلوي ىلى خارج الخاليا. -أ

 ىفراز مواد مخل الهرمونات. -ب

 

 (0202/0( وما مت أ االزتلديهاديد؟)0222/0س/ ما مت أ ال امض اللبتي)

 الناتجة من التحلل السكري. 2(2Hالحام  اللبني من/اختزال الحام  البايروفي بواسطة)-1ج/

 ( من الحام  البايروفي(.CO2االستلديهايد/ من أكسدة الحام  البايروفي )نزع  -2

 -س/حدد المسؤول عما يلي:
 زيادة تركيز المواد داخل الخاليا أكخر من خارجها/عملية النقل الفعال.-1

 الصفيحة الخلوية/ بروتوبالست الخلية النباتية.-2

 /النباتات الخضر بعملية البناء الضوئي.CO2تخبيت -3

( /أختييزال بواسييطة الهيييدروجين النيياتت  ميين التحلييل 2112/1تحييول الحييام  البييايروفي الييى الحييام  اللبنييي)-4

 السكري.
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 -الفصل الثاني:
 .(إنشائية) من خاليا اوانسجة مرستيمية -:ج ما منشأ األنسجة النباتية؟ -: س

 الرئيسة في النباتات الراقية )النباتات الزهرية(.( أنواع األنسجة 1-2جدول)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يمكن عمل مقارنة بين إي نسيجين في الجدول من حيث الموقع والوظيفة -:مالحظة. 

 النسيج املرستيمي  أو اإلنشائي: -: أوال
 المرستيمية وموقع ووظيفة كل منها:( أنواع األنسجة 2-2جدول)

 الوظيفة  الموقع  النسيج

 والسيقان الجذور قمم في النمو  والسيقان الجذور قمم في القمي المرستيمي النسيج -1

 القمم عن البعيدة النبات اجزاء  الجانبي المرستيمي النسيج -2
 وبموازاة الجانب على النامية
 للنبات الخارجي السطح
 الوعائي الكمبيوم ويشمل

 الفليني والكمبيوم

 
 
 
 
 

 النبات في والتثخن الثانوي النمو
 للخشب الوعائي الكمبيوم يكون حيث

 الكمبيوم ويكون الثانويين واللحاء
  المحيطة البشرة الفليني

 المستديمة النبات انسجة بين  البيني المرستيمي النسيج -3
 كما النامية القمم عن وبعيدا

 من الكثير سالميات في
 الواحدة الفلقة ذوات النباتات

 
 
 

 

 وهو ، النبات في السالميات استطالة
 النمو اعادة عن مسؤول الحشائش في

 الناضجة االوراق في السريع

 من حيث الموقع والوظيفة كما يرد أسئلة  يمكن عمل مقارنة بين أنواع األنسجة المرستيمية -: مالحظة

 وزارية عن موقع النسيج وأهميته.
 
 

 الوظيفة الموقع النسيج
 النسيج -1

 المرستيمي
 النشاط ذات النبات اجزاء في

 العالي الخلوي االنقسامي
  والنمو الخاليا انقسام

 ممثال واالوراق والسيقان الجذور في االساس النسيج-2
 واالشعة اللبية واللب بالقشرة

 الجذور في داخلية نسيجية كتل يشكل
  واالوراق والسيقان

 وظائفها تتلخص التي البشرة طبقة يكون المختلفة النبات اجزاء في يوجد  البشرة نسيج -3
 تبادل على والسيطرة النبات حماية في

 الماء وامتصاص الغازات
 تحوي التي المختلفة النبات اجزاء في الوعائي النسيج -4

 واللحاء الخشب
 وتتلخص واللحاء الخشب نسيجي تشمل

 الغذائية والمواد الماء نقل في وضيفتها
 واالسناد الخزن الى اضافة المذابة
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 -:حدد المسؤول عما يأتي -: س
 الخشب الثانوي/ج/الكمبيوم الوعائي 
 اللحاء الثانوي/ج/ الكمبيوم الوعائي 

 الكمبيوم الفلينيالبشرة المحيطة/ج/
 نمو قمة الساق/ج/ النسيج المرستيمي القمي

 ج/النسيج المرستيمي البيني/في األوراق الناضجةالنمو السريع 
 

 السكلرنكيمي النسيج  الكولنكيمي النسيج   البرنكيمي النسيج

  التهوية وظائفه اهم -5
 وتوصيلها االغذية وخزن

 

 
 

 

 
 

 

 الدعم وظائفه اهم -5
 والتقوية

 

 والتقوية الدعم وظائفه اهم -5 
 

     

 نسيج البشرة -ثالثا : 
 -3 ,(الحارسةمن خالل أزواج من الخاليا ) السيطرة على تبادل الغازات -2  ,الحماية -1 / البشرة وظيفة نسيج

 امتصاص الماء.

 النسيج الوعائي -: رابعا
 وظيفتها الخلية  النسيج

  المرستيمي النسيج -1
 

 
 

 متمايزة غير خاليا
 

 للنبات تضيف جديدة خاليا انتاج
  وسمكا طوال

 
 االساس نسيج -2

 
 

 
 وكولنكيمية برنكيمية خاليا

 وسكلرنكيمية

 ، التنفس ، الخزن ، الضوئي البناء
 مرن غير اسناد ، مرن اسناد

 البشرة نسيج -3
 

 
 

 البشرة خاليا
 
 

في  الغازي التبادل تنظيم ، حماية
 الماء امتصاص ، واالوراق الساق

 المذابة واالمالح

 الوعائي النسيج -4
 (الخشب)

 
 
 

 
 
 
 

 

 ،  الخشب اوعية
  ، القصيبات 

 الخشب برنكيما
 
 الخشب الياف ، 

 المعادن و الماء نقل
 المعادن و الماء نقل

 الخزن
 

 والتقوية االسناد

  المنخلية االنابيب  (اللحاء)
 
 
  المرافقة الخاليا ،

 
 
  اللحاء الياف ،
 اللحاء برنكيما ،

 جسم داخل العضوية الجزيئات نقل
 النبات

 
 االنابيب والى من الكربوهيدرات نقل

  المنخلية
 

  االسناد
 الخزن



 فـايـم نـر إبراهيـاهـم /أعداد األستاذ                         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                 6 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .من خاليا مرستيمية مستطيلة -: ج ؟ما منشأ نسيج الخشب -: س

 األنسجة احليوانية
 

 النسيج الظهاري )الطالئي(
 الذي يغطي سطح الجسم ويبطن التجاويف الجسمية ويكون الغددهو النسيج 

 

 أوال: النسيج الظهاري الحرشفي البسيط                              
 تنجز خاليا هذا النسيج فعل االنتشار والترشيح.

 

 النسيج الظهاري المكعبي البسيط -ثانيا :
                              تنجز خاليا هذا النسيج وظائف اإلفراز واالمتصاص .                                                          

 
 النسيج الظهاري العمودي البسيط -ثالثا :

 وظيفته الحماية واإلفراز واالمتصاص . -
 
 

 -النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب ويمتاز بما يأتي: -رابعا :
 تتلخص وظيفة هذا النسيج بالحماية واإلفراز.

                  
 
 

 اللحاء نسيج الخشب نسيج

 والمواد الماء نقل والقصيبات االوعية وظيفة -3

 فيه المذابة والمواد الغذائية

 المواد نقل في المرفقة والخاليا المنخلية االنابيب وظيفة -3

  الورقة في المنتجة الغذائية

  والتقوية االسناد   االلياف وظيفة -4 والتقوية االسناد االلياف وظيفة -4
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 -يأتي:صف النواة فيما  -س :
 نواتها مسطحة مركزية الموقع \ج  \نواة خلية النسيج الظهاري الحرشفي البسيط  -1
 نواتها كروية مركزية الموقع \ج  \نواة خلية النسيج الظهاري المكعب البسيط  -2
 نواتها بيضوية وتتخذ موقع اقرب إلى القاعدة \ج  \نواة خلية النسيج الظهاري العمودي البسيط  -3
 

 النسيج الظهاري المطبق الحرشفي -أوال :
 ينجز هذا النسيج وظيفة الحماية .-

                    
 -النسيج الظهاري المطبق المكعبي: -ثانيا :

 تتلخص وظيفته بالحماية واإلفراز.-

 

 النسيج الظهاري المطبق العمودي -ثالثا :
                            تتلخص وظيفته بالحماية.                               -3

 -النسيج الظهاري المتحول: -رابعا :
                                                     تتلخص وظيفته بالحماية حيث يسمح لألعضاء بالتمدد واالنكماش دون حصول إي تلف أو تمزق في الخاليا. -3
 
 

 خاليا النسيج الضامة -أ
 األرومة الليفية/ -0

 وظيفتها مسؤولة عن تيوين سميع أنواع األلياف في التسيج الضا . -ج

 البلعم اليبير/ -0

 وظيفتها التها  ال زي ات الغريبة ضمن التسيج وبالتالي فأن وظيفتها دفاعية. -ج
 

 الخلية الدهتية/ -2

 وظيفتها خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان ال رارة. -ج

 ال  وية المتوزطة/الخلية  -4

 وظيفتها يمين أن تتمايز إلى أ  نوع من خاليا التسيج الضا  لد  البالغين. -ج

 الخلية البالزمية / -5

 وظيفتها تيوين األسسا  المضادة وتلع  دورا مهما في حماية ال سم من اإلصابات. -ج

 الخلية البديتة/ -6

را في تقلص العضالت الملساش ضمن القصيبة الرئوية بما ت تو  على الهستامين,الل  يلع  دو -0وظيفتها / -ج

 يقو  بتوزيع ال عيرات الدموية من اسل زيادة قابليتها التضوحية.

 ت تو  على الهيبارين الل  يمتع تخثر الد . -0

 األلياف الشبكية األلياف الصفر األلياف البي 

   

 ذو أهمية ميكانيكية. -3

 

ولكنها ذو أهمية ميكانيكية  -3

 ليست قوية كقوة األلياف البي .

يقدم اإلسناد والدعم لألجزاء  -3

 الموجودة فيها.
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 /الغضروف-أ
 

(/ج/ مسؤول عن صالدة التسيج الغضروفي وي عل  مقاوما للضغط 29/0س/ ما وظيفة المخاطين الغضروفي )

 وال د.

 (0202/0س/ حدد المسؤول عن صالدة الغضروف /ج/ المخاطين الغضروفي )
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 (.0222/0س/ عرف/ المخاطين الغضروفي )

ج/ هو مرب  مسؤول عن صالدة التسيج الغضروفي وي عل  مقاوما للضغط وال د ,ويوسد في المادة بين الخلوية 

 يا غضروفية.للتسيج الغضروفي باإلضافة إلى وسود ألياف بيض دقيقة وخال

 /العظم
/نسيج ضا  أبثر صالبة من التسيج الغضروفي وذلك الحتواش مادت  بين الخلوية على نسبة ببيرة من *العظم

 أمالح اليالسيو  مثل فوزفات اليالسيو  وباربونات اليالسيو  )أمالح ال عضوية (,إضافة إلى 

 (0202/2س/ ما موقع وأهمية قتاة هافرس؟)

 الصفائح العظمية المت دة المربز في المقطع العرضي للعظم المصمت.ج/الموقع/ تتوزط 

 األهمية/ تمر متها األوعية الدموية واألعصاب.

 (/ج/ توسد في المقطع العرضي للعظم المصمت.0200/0س/ ما موقع قتوات فوليمان )

 (.0229/0.)قتاة هافرسو الصفائح العظميةس/يتألف سهاز هافرس من 

 ج/الدم
 

 خاليا الدم البي  الدم الحمرخاليا 

وظيفتها نقل الغازات التنفسية من الرئتين  -6

 ىلى خاليا الجسم وبالعكا.

وظيفتها/تلعب دورا أساسيا في الحماية من  -6

  اإلصابات المرضية.

 الصفي ات الدموية -2
الل  يلع  دورا في عملية تخثر الد  ,وت تو  السيروتونين الل  يساعد  وظيفتها/ ت رير أنزيم ثرومبوبالزتين -9

 في تقلص األوعية الدموية الصغيرة.
 

 

 

 الخاليا الخخرية الصفيحات الدموية

وظيفتها/ تحرر أنزيم الخرومبوبالستين الذي  -5

يلعب دورا مهما في عملية تخخر الدم,وتحتوي 

تقلص  على السيروتونين الذي يساعد في عملية

 األوعية الدموية الصغيرة.

يعتقد أنها تشابه الصفيحات الدموية في وظيفتها  -5

ولكن في الفقريات االوطا في سلم التطور مخل 

 الطيور والبرمائيات.

 

 اللمف      بالزما الد    

سائل يتجمع في األنسجة ويرجع ىلى مجرى  -5 تسبم فيه مكونات الدم األخرى.-5

 أوعية لمفاوية.الدم بواسطة 

 -س/حدد المسؤول عما يلي:

 (.0222/0تخثر الد  في الطيور/ج/الخاليا الخثرية ) -0

 تخثر الد  في اإلنسان /ج/الصفي ات الدموية. -0
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 عدد الخاليا اللمفية في اللمف/ج/عدد العقد اللمفية التي يمر فيها اللمف. -2

 اليبيرة في اليبد والط ال ونقي العظم األحمر.التها  خاليا الد  ال مر الميتة/ج/البالعم -4

 التها  الصفي ات الدموية/ج/البالعم اليبيرة في اليبد والط ال ونقي العظم األحمر. -5

 أنزيم الثرومبوبالزتين/الصفي ات الدموية. -6

 السيروتونين/الصفي ات الدموية.-9

 حماية ال سم من اإلصابات المرضية/خاليا الد  البيض.-2

 غلية العظم/األوعية الدموية واللمفاوية المارة خالل قتاة هافرس.ت -2

 /النسيج العضلي3
 *التسيج العضلي هو المسؤول عن ال ربة.

 *مقارنة بين األلياف العضلية المختلفة )مهمة(

 العضلة القلبية العضلة الهييلية العضلة الملساش الصفة

 ال أراد . الفعل.-5

 

 ال أراد . أراد .

 (.0202/0()0225/0موقع األقراص البيتية؟)س/ما 

 ج/في نهايات األلياف العضلية القلبية في متاطق متخصصة من األغ ية البالزمية.

 النسيج العصبي -4
 *يقو  التسيج العصبي بوظيفة نقل السيالت العصبية من سزش إلى أخر في ال سم لمسافات بعيدة.

العصبية مدعمة لها وتوسد ضمن التسيج العصبي ليتها ال تقو  بوظيفة  *الخاليا الدبقية/هي خاليا مرافقة للخاليا

 عصبية.

 الت  رات /هي نتوشات أو بروزات من سسم الخلية توصل اإلشارات أو ال وافز العصبية إلى سسم الخلية.-ب

 الم وار/وهو بروز يتقل ال وافز العصبية بعيدا عن سسم الخلية -ج

 -س/ ما وظيفة ما يأتي:

 (.2012/1()2002/2()2002/1()2002/1()2002/1الدبقية ) الخاليا -1
 تبتلع البيتريا والفتات العضو . -إزتاد الخاليا العصبية .  ب -ج/أ

 (/ج/مرابز لت مع البروتين.0202/0حبيبات نسل) -0

 (ج/توصل اإلشارات أو ال وافز العصبية إلى سسم الخلية.0202/2الت  رات/) -2

 العصبية بعيدا عن سسم الخلية. الم وار/ج/يتقل ال وافز-4

 التسيج العصبي/نقل السيالت العصبية من سزش إلى آخر في ال سم ال ي ولمسافات بعيدة.-5

 س/ ما موقع ما يأتي/

 (ج/في سسم الخلية العصبية.0229/0()0222/0حبيبات نسل)-0

 (/ج/بروزات تمتد من سسم الخلية.0202/0الت  رات )-0
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 -الفصل الثالث:
 -عملية التكاثر سواء كانت جنسية أو ال جنسية طرازا أساسيا في:تجسد 

 تحويل المواد الخام من البيئة المحيطة ىلى النسل أو ىلى الخاليا الجنسية التي تنمو لتكون نسال  -أ

 بنفا التكوين.

 (.DNAنقل الطراز الوراثي ,أو الشفرة الوراثية ) -ب

 البيوض. -0التطف.    -0 -س/ حدد المسؤول عن تيوين:

 سليفات البيوض. -2سليفات النطف.    -1ج/ 

 -س/ ما موقع وأهمية ما يأتي:

 / الموقع / في بطانة النبيبات المنوية الملتوية.الخاليا ال رثومية في اللبر -0

 األهمية/تنقسم انقسامات متعددة ومتعاقبة لتكون سليفات النطف.                                        

 الموقع/ داخل المباي . الخاليا ال رثومية في األنثى/ -0

 األهمية/ تنقسم انقسامات غير مباترة ينتت عنها سليفات البيوض.                                      

 (0202/0( )0202/0س/ حدد المسؤول عن ت ليل سدار البيتريا من قبل الراشح؟ )

ج/ س/ حدد المسؤول عن أضعاف الروابط الييميائية في سدار الخلية أو عن تيوين ثق  في سدار الخليمة البيتيريمة 

 أنزيم يفرز من قبل ذنب الفيروس )البلعم البكتيري(.

 

 (29/0س/ ما هي وظيفة أنزيم ذن  راشح البلعم البيتير ؟ )

ة عند منطقة االلتصاق ومن ثيم ييتم تكيوين ثقيب ييدخل مين ج/ يعمل على أضعاف الروابن الكيميائية في جدار الخلي

 ( الفيروس ىلى داخل المضيف.DNAخالله)

 

 

 -س/ حدد المسؤول عما يلي:

 تكون كروموسومين متماثلين في الخلية البكتيرية أثناء االنقسام )التكاثر الالجنسي(؟ -1

 .DNAج/ تضاعف 

 متعاكسين ضمن الخلية أثناء االنقسام؟سحب كروموسومين الخلية البكتيرية في اتجاهين  -2

 (0200/0( )0222/0( )0222/0س/ حدد المسؤول عن تيون سسر االقتران في البيتريا .)

 ج/ هلب االقتران عند مالمسة سطم الخلية المستلمة.

 س/ ما هو شرط حدوث االقتران بين الخاليا البيتيرية؟

 نوع واحد من البكتريا.أن يحدث االقتران بين سالالت مختلفة تعود ل-1ج/ 

 ان تكون احدى الخليتين المقترنتين خليه معطية واالخرى خليه مستلمة.-2    

 أو س/ ما هي ال روط التي ي   توفرها ليي تيون الخلية البيتيرية معطية أو مستلمة؟

 احتواء عامل الخصوبة)البالزمد(. -1ج/ 

 االهالب)أهالب االقتران أو االهالب الجنسية(. -2

 ذا توفر العامالن أعاله فتعتبر الخلية البكتيرية معطية )ذكرية(.أ

 أما ىذا لم يتوفر العامالن أعاله فتعتبر الخلية البكتيرية مستلمة)أنخوية(.

 

 

 س/ ما موقع الزي ة في بوليترابم ؟ج/ داخل ال افظة الم ي ية األنثوية )اربييونيو ( .
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 (.2118/1/ تكوين األمشاج األنخوية ) االركيكونيوم -1 -: س/ ما وظيفة ما يأتي

 االنخريديا/ تكوين األمشاج الذكرية. - 2                              

 

 فتم غطاء االبواغ في بوليتراكم /ج/ بفعل الريا . -1/  س/ حدد المسؤول عن

 انتشار االبواغ في بوليتراكم/ تيار الريا . -2                              

 (؟0202/0(/ ما مت أ الثالوس األولي )0222/0مت أ الطور الم ي ي في السرخسيات ) س/ ما

 أنبات االبواغ. أوج/ نمو االبواغ 

 

 (؟0222/0س/ حدد المسؤول عن ت رر االبواغ في السرخسيات.)

 ج/ تفتم الحافشة البوغية.

 -س/ ما موقع ما يأتي:

 اإلخصاب في السرخسيات /ج/داخل االركيكونيوم. -2

 أول ورقة تشهر في السرخسيات/ج/فوق الخالوس األولي. -3

 

  / التياثر في التباتات الزهرية
 , عضو التياثر في التباتات الزهرية/ الزهرةتمخل  -1

 

 هي األجزاء التي ترتبن مباترة بعملية التكاثر. للزهرة أسزاش أزازية/ -

 اطها غير مباتر بعملية التكاثر.هي األجزاء التي يكون ارتب وأسزاش غير أزازية/            

 

 -تتألف الزهرة من أربعة أسزاش هي:

 -األوراق اليأزية: -أ
 وظيفتها/ تحمي براعم الزهرة قبل انفتاحه. -

 -األوراق التوي ية: -ب
 أهميتها في كونها جاذبة للحشرات التي تعمل على تلقيم النباتات. 

 

 -االزدية: -ج
 الذكرية في الزهرة.تمخل االسدية األجزاء  -1

 -المدقة: -د

 تمثل األسزاش األنثوية في الزهرة. -0
 تتألف المدقة من المبي  والقلم والميسم. -2

هيو الجيزء القاعيدي اليذي يتمخيل بتركييب منيتف  تتكيون بداخليه البويضيات المرتبطية بجيدار  /تعاريف /المبميض -4

 المبي  عن طريق عنق قصير يسمى الحبل السري.

 مخل تركيب اسطواني رفيع ومجوف عادة يربن المبي  بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم.ي القلم/

/ يمخل الجزء النهائي أو القمي من المدقة ويكون منيتف  قلييال وفيي اغليب األحييان يكيون ذو أهيداب أو خشين الميسم

 الملما وأحيانا مغطى بسائل لزج لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقا  عليه.

 

    



 فـايـم نـر إبراهيـاهـم /أعداد األستاذ                         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                 13 

 سزاش الزهرة(( ا)) 
 

 ال بل السر  في مبيض اإلزهار ؟ج/ يربط البويضات ب دار المبيض. -0س/ ما وظيفة 

 يربن المبي  بالجزء العلوي الذي يدعى الميسم. القلم في الزهرة/ -2

 /ج/ لتسهيل عملية التصاق حبوب اللقا  عليه .األهداب أو الخ ونة أو السائل الموسودة في الميسم -2

 

 -مت أ ما يأتي :س/ ما 

 (.2115/2( )2117/1الخلية األنبوبية /نواة البوغ الصغير ) -1

 (.2111/2نواة الخلية المولدة/من نواة البوغ الصغير ) -2

 
 ( ج/ داخل ال ويزاش )المبيض(.0222/0س/ ما موقع خلية األ  لالبواغ اليبيرة/)

 وبذور اكبر حجما وأكخر عددا واسرع نموآ .ج/ الحصول على ثمار (؟0222/0س/ ما وظيفة التلقيح الخلطي)

 

 -س/ ما مت أ ما يأتي:
 ( /ج/من احد ثقوب اإلنبات لحبة اللقا .2116/1أنبوب اللقا  ) -1

 ( /ج/الخلية المولدة.2115/1الخليتين الذكريتين) -2

 (.0224/0س/ ما وظيفة ومت أ أنبوب اللقاح؟)

 يعمل على التلقيم بإيصال الخاليا الذكرية ىلى الكيا الجنيني. الوظيفة/

 (؟0202/0س/ اذبر موقع ووظيفة السويداش)
 ج/ الموقع/ في البذرة/ الوظيفة / نسيت خازن للمواد الغذائية التي يعتمد عليها الجنين أثناء نموه .

 

 (ج/ غالف أو غالفي البويض.0226/0س/ ما مت أ القصرة؟/)

 ( ج/ البوي  بعد اإلخصاب المزدوج.2115/1بذرة/)ما منشأ ال

 

 -س/ حدد المسؤول عما يلي:

 نمو وتضخم جدار المبي .-تكوين الخمرة/ج -1

 األنسجة الوعائية التي تربن أجزاء الزهرة بالساق.-انتقال المواد الغذائية ىلى جدار المبي /ج -2

 ين البنفسجية.صبغة االنخوسيان -(/ج2111/1اللون األسود في العنب ) -3

 

 المبيض. أو (/ج/ سدار المبيض0225/0س/ ما مت أ الثمرة/ )

 -س/ ما مت أ ما يأتي:

 الخمار البسيطة/من زهرة واحدة ذات كربلة واحدة أو عدة كربالت ملتحمة. -1

 الخمار المتجمعة/ من زهرة واحدة ذات كربالت عديدة منفصلة. -2

 ة,مرتبطة مع بعضها البع  عند النضت.الخمار المركبة/ من عدة أزهار متجمع -3

 

 (. ج/ من أبط األوراق ال رشفية على الساق تتفصل لتيوين بورمات سديدة.0222/0س/ اذبر مت أ اليورمة)
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 / أهمية التياثر الخضر  في التباتات
 -يستخدم التكاثر الخضري في العديد من النباتات إلغراض كخيرة منها:

 النباتات ال تنتت بذورا.إلكخار أنواع من  -1

 إلكخار النباتات الهجينة دون تغير كون بذورها ال تعطي جميعها نباتات تبيهة باألبوين. -2

 إلكخار نباتات تنبت بذورها بنسب منخفضة. -3

 لزيادة سرعة تكخير النباتات وتسريع أثمارها. -4

جاإ ال تنميو جييدا فيي التربية الرمليية,ولكن يمكين لغرض تكييف وأقلمة النباتات لبيئات مختلفة جديدة,فمخال األ -5

زراعتها بنجا  في هذه التربة عن طريق التطعيم على أصول أتجار الخوخ التي يزدهر نموها في مخل هيذه التربية 

. 

أن عملية التكاثر الخضري بأنواعها تمنع اإلصابة ببع  الطفيليات التي تهاجم جذور بع  أنواع النباتات دون  -6

فمخال جذور العنب األوربي عرضه لإلصابة بنوع من الطفيلييات التيي ال تصييب العنيب األمريكيي ,فيإذا تيم أخرى, 

 تطعيم العنب األمريكي بطعم من العنب األوربي فان األخيرة تنمو دون التعرض لهذا الطفيليات.

 

 -األهمية أو الغرض الل  تستخد  ألسل  الزراعة التسي ية هو: -

 اتات تتميز بصفات مرغوبة محددة مخل مقاومة الملوحة والتغيرات في درجات الحرارة.الحصول على نب -أ

 تستخدم للتغلب على بع  المعوقات الزراعية مخل طول دورة حياة النبات ,كما في النخيل.-ب

 تستخدم في حالة عدم توفر الشتالت النباتية بالكمية المناسبة. -ج

 م/ التكاثر يف احليوانات
  ج/عند بداية الخلث االخير من الجسم في الغالب.لبراعم )اوتيون البراعم(في الهيدرا؟س/ماموقع ا

 

(/ج/ الخاليا البيتية الموسودة فمي الطبقمة الخارسيمة ب مدار 0229/0س/حدد المسؤول عن تيوين نطفة الهيدرا؟)

 ال سم.

 الطبقة الخارسية ب دار ال سم.(/ج/ الخاليا البيتية الموسودة في 0222/0س/ ما مت أ لخصبة في الهيدرا؟)

 (/ج/ سدار ال سم في الهيدرا.0226/0س/ ما موقع الخاليا البيتية؟)

 
 ))التياثر ال تسي في البالناريا((               

                                                          -س/ ما موقع ما يأتي:

 للحيامن في البالناريا؟                                     ارتباط القناتان الجانبيتان الناقلة -1 

 ج/ عند القضيب.                                                                       

 الحويصلة المنوية في البالناريا؟                                                                     -

 قاعدة القضيب.                                                                                 /ج/ عند 

 اإلخصاب في دودة البالناريا                                                         -3 

 /ج/ في الرحم.                                                                        

 في البالناريا؟/                                 ةس/ ما أهمية ال ويصلة المتوي

.                               /تخيييييييييييييييييييييييييييييزن النطيييييييييييييييييييييييييييييف )تبقيييييييييييييييييييييييييييييى فيهيييييييييييييييييييييييييييييا( لحيييييييييييييييييييييييييييييين الحاجيييييييييييييييييييييييييييييةج

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 ))التياثر في دودة األرض((
 

 (.02(ج/ في ال لقة )0200/0س/ ما موقع / المبايض في دودة األرض؟)

 (.0225/0( )29/0س/ ما وظيفة ال رنقة؟ )

 (22/0س/ ما وظيفة ومت أ ال رنقة؟ )

 ج/ الوظيفة/ جمع النطف والبيوض من اجل حودث اإلخصاب في دودة األرض.

 في دودة األرض. المنشأ/ السرج

 

 (    ج/ تيوين ال رنقة.0202/0()0226/0()0225/0س/ ما وظيفة السرج)

 

 (ج/السرج في دودة األرض.0220/0س/ حدد المسؤول تيوين ال رنقة في دودة األرض)

 

 (0202/0س/ ما أهمية ال ويصالت المتوية لدودة األرض؟)

 ج/ خزن نطف الدودة نفسها لحين اكتمال نضجها.

 

 خزن نطف الدودة األخرى لحين حدوث عملية اإلخصاب.وظيفة المستودعات المتوية؟ج/ س/ ما 

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

 )) /التياثر في ال  رات((                      
 (ج/من الغدد المساعدة.0202/0( )0229/0( )0222/0س/ اذبر مت أ بيس البيض في الصرصر؟)

 

 (ج/تقع عتد بداية القتاة القاذفة.0229/0الغدد المساعدة في ذبر ال  رات؟)س/ ما موقع 
 

 (.22/0(/ما مت أ وأهمية آلة اللسع في عاملة الت ل؟)0229/0س/ ما أهمية الغدد المساعدة في ال  رات )

 

 (.29/0()29/0()22/0س/ ما وظيفة الغدد المساعدة في ذبر وأنثى الصرصر وعاملة الت ل)

 الغدد المساعدة.المت أ/ج/ 

 في ذكر الصرصر تفرز سائل مخاطيا يحين بالنطف ويشكل تركيب كيسي حولها يدعي كيا النطف./الوظيفة

 في أنخى الصرصر/مس ولة عن تكوين كيا البي  في الحشرات.

 في عامالت النحل/تستعمل في الدفاع.

 في النمل/ تستخدم في تعليم مسار الحشرة.

 في الحشرات وتقع عند بداية القناة القاذفة في الذكور وتفتم بالمهبل في اإلناث  ج/ )هي زوج من الغدد توجد

 -س/ ما موقع ما يأتي:

 المستودع المنوي في الحشرات. /ج/ يرتبن بالجدار الشهري للمهبل. -1 

 الغدتان المساعدتان في ىناث الحشرات /ج/ ترتبن بالمهبل حيث تفتم فيه. -2 

لحشرات/ج/ توضع في أماكن تكون بيئتها مالئمة لنموها حيث توضيع فيي حفير تحفرهيا البيوض المخصبة في ا -3

 بوساطة آلة وضع البي  أو تلصقها على أوراق النبات أو في حفر تحفرها في سويق نباتات معينة .

 البيوض المخصبة في الحشرات البيوضة الولودة/القناة المبيضية المشتركة. -4
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  /التياثر في الضفادع
 

 (؟0200/0()0202/0()0202/0()0229/0/ ما موقع األسسا  الدهتية؟)س

 ج/ قرب النهاية األمامية لمناسل الذكر واألنخى في الضفدع.

 

 (0202/0(.)0202/0س/ ما وظيفة األسسا  الدهتية؟)

 ج/ تمخل مخازن غذاء يستخدمها الحيوان في ىنماء الخصى والمباي  خالل فصل السبات الشتوي.

 

 (/ج/ غدد في بطانة قتاتي البيض في الضفدع.20222/0س/ اذبر مت أ الغطاش البوميتي في الضفدع؟

 

 (.0226/0)االقتية الصادرةس/ تمر خالل المسراق الخصو  للضفدع قتوات وظيفية هي 

 

 (/ج/ بطانة قتاتي البيض في الضفدع.0225/0س/ ما موقع الغدد الفارزة لاللبوميتي ؟)

 

 

 (.0222/0المسراق الخصو  في الضفدع؟)س/ ما أهمية 

 ج/يربن الخصية بالجدار الداخلي للجسم.

 

 (.29/0س/ ما وظيفة انتفاخ اإلصبع األول في الضفدع؟)

 ج/يساعد على مسك األنخى أثناء الجماع حيث يكون الوسادة التناسلية .

 

 -س/حدد المسؤول عما يلي:

 اق الخصوي.ربن الخصية بجدار الجسم في الضفدع/ج/المسر -1

 نش  النطف في الضفادع/ج/البطانة الشهارية للنبيبات المنوية الملتوية في خصية الضفدع.-2

 خزن النطف في الضفادع/ج/الحويصلة المنوية. -3

 ربن المبي  بجدار الجسم في الضفدع/ج/مسراق المبي . -4

 ي .نش  البيوض في الضفادع/ج/الخاليا الشهارية الجرثومية المبطنة للمب-5

 حركة البيوض نحو الخلف في الضفادع/ج/األهداب في فتحة التركيب القمعي لقناة البي .-6

 تجميع البيوض قبل طرحها في الضفادع/ج/كيا البي . -7

 ىفراز الغطاء البوميني حول البيوض الضفدع/ج/غدد في بطانة قناة البي .-8

 ليتين.نقل النطف في ذكر النطف/ج/القناتين البوليتين التناس-9

 الوسادة التناسلية/ج/ انتفاخ األصبع األول. -11

 

 س/ ما موقع االقتية الصادرة؟/ج/تقع بين التبيبات المتوية ونبيبات اليلية أو تربط التبيبات المتوية بتبيبات اليلية
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  / ال هاز التتازلي اللبر  في اإلنسان
 -يتيون ال هاز التتازلي اللبر  في اإلنسان مما يأتي:

 الوظيفة                                                -أعضاء التكاثر : -أوال:

خصممميتان)تقعان فمممي بممميس الصمممفن وهمممي  -0

 تمتدان بزائدة من ال سم)تعليل(.

 ج/من اسل ال فاظ على درسة حرارة متازبة

 لتيون التطف. 

 تنتت النطف والهرمونات الجنسية .

 

 تنضت فيه النطف ويمخل موقع خزن النطف.                                        (.   0البربخ)-0
تقييوم بالنقييل السييريع للنطييف كمييا تقييوم بخييزن  (.0القتاة التاقلة لل يامن)-2

 النطف 

 توصل النطف ىلى القضيب. (.                                      0القتاة القاذفة)-4

 
 عضو الجماع.                          (.                                                     0القضي )-5

 

 الغدد المساعدة -ثانيا :                                    
 الوظيفة العضو

 (.2الحويصلة المنوية)-1
 

 تفرز سائل إلى النطف وتشكل إفرازاتها جزءا
 السائل المنوي .كبيرا من 

 
 (.1غدة البروستات)-2
 

 
 تفرز جزء من السائل المنوي.

 

 (.2الغدة البصلية األصلية)-2
 وتسمى أيضا غدة كوبر.

 

 تفرز سائل مخاطي يساعد في حركة النطف ،كما
 يساعد في معادلة حموضة السائل الذي تنتج فيه 

 النطف.

تكوين مواد ذات طبيعة أنزيمية تعمل على تحليل أغشية البيضة عند منطقة التقاء  وظيفة ال سيم الطرفي*يعتقد أن 

 النطفة بالبيضة وبذلك تسهل مرور النطفة ىلى سطم البيضة.

 ))ال هاز التتازلي اللبر  في اإلنسان(( 
 (.0222/0)بوبر غدتاو ال ويصلة المتويةس/ يتم تيوين السائل المتو  وإفرازه من قبل البروزتات و

غمدتا -2ال ويصملة المتويمة. -0غمدة البروزمتات.  -0(ج/0229/0س/من المسؤول عن تيوين السمائل المتمو  )

 بوبر.

 (ج/تتضج في  التطف ويمثل موقع الخزن التطف.0202/0( )0226/0س/ ما وظيفة البربخ؟ )

 ( /تفرز سزش من السائل المتو .0222/0س/ ما وظيفة غدة البروزتات )

 لقطعة الوزطية على م ور من نبيبات طولية؟س/ت و  ا

 ج/يعتقد أنها تسيطر على حركة الذيل.

س/ما وظيفة ال سيم الطرفي؟ج/تيموين ممواد ذات طبيعمة أنزيميمة تعممل علمى ت ليمل اغ مية البيضمة عتمد متطقمة 

 التقاش التطفة بالبيضة وبللك تسهل مرور التطفة إلى زطح البيضة.
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  / ال هاز التتازلي األنثو  في اإلنسان
. 

 مالحظة/ال دول أدناه يمثل ميونات ال هاز التياثر  األنثو  في اإلنسان ووظائف ((

 الوظيفة العضو
 ينتج البيوض وتنضج فيه،كما ينتج الهرمون الجنسي.- (.2المبيض) -1

 (.2قناة البيض) -2
 

الورحم، ويحصول اخصواب البيووض  توصل البيووض مون المبويض إلوى-
 فيهما.

 الردهة التي ينمو فيها الفرد الجديد)الجنين(.- (.1الرحم)-2

 (.1عنق الرحم) -2
 

يفرز مواد مخاطية تسهل حركة النطوف داخول الرحم،وبعود اإلخصواب -
 تحمي الجنين من اإلصابات البكتيرية.

 عضو الجماع في أنثى اإلنسان.- (.1المهبل)-5

 -وظيفة ما يأتي:س/ما 

 الجانبين العلويين للرحم/يتخصص الحتضان الجنين أثناء األتهر التسعة لبقائه داخل الرحم. -1

المهبل. راجع الجدول مكونات الجهياز التكياثري -6عنق الرحم.     -5الرحم.  -4قناتا البي .  -3المبيضان .    -2

 األنخوي في اإلنسان ووظائفه في أعاله.

 

 -ووظيفة ما يأتي:س/ ما مت أ 

 ج/المنشأ /من بقايا الحوصلة المبيضية الممزقة.( 0224/0( )0222/0ال سم األصفر) -1

 (2113/2الوظيفة /ىفراز هرمون البروجستيرون.) 

 المنشأ/من نمو األغشية الجنينية.بيس ال تين)بيس ي يط بال تين(/-0

 الوظيفة/يحوي السائل السلوي.

 

 أنثى اإلنسان؟ج/الثلث العلو  من قتاة البيض. س/ما موقع حدوث اإلخصاب في

 

 

 -س/حدد المسؤول عما يلي:

 ؟ /الجسم األصفر.إفراز هرمون البروسسيترون -0

 ؟/ج/ حصول)حدوث( الحمل.إفراز هرمون البروسيسترون إلى ال هر الخامس لل مل من قبل ال سم األصفر -0

 إفراز الغدد اللبتية للبن/تأثير الهرمونات. -2

 / توقف المشيمة عن أنتاج هرمون البروجيسترون.أشارة لبدش الوالدة صدش الرحم بالتقلب -4

 ازتمرار افراز اللبن في الغدة اللبتية لد  اال .-5

 ج/استمرار الطفل في الرضاعة.

 

 (.0224/0س/ ما مت أ ال سم األصفر)

 /ج/من بقايا الحوصلة المبيضة الممزقة. 
 سدار الرحم واألوعية الدموية ؟/ج/مستو  الهرمونات ال تسية ييون واطئ.س/حدد المسؤول عن تمزق في 

 البروسيسترون/ج/ال سم األصفر.-0(/ج/ال وصلة المبيضية/0226/0س/ ما مت أ المودق)
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 (.0222/0()0220/0س/ ما هي الهرمونات التي يفرزها المبيض؟ وما أهميتها؟ مع ذبر مت أ بل متها؟)

 ن )المودق( /المنشأ الحوصالت المبيضية.هرمون االيستروجي -1ج/ 

 هرمون البروجيسترون/المنشأ الجسم األصفر. -1

أهمية االيستروجين/يعمل على تخخن أو تسمك في جدار الرحم الداخلي ويصبم وعائي غدي )أي يعاد أصال  جدار 

 الرحم الداخلي(.

الجنيين النيامي ويمنيع التبيوي  وحيدوث الحيي  أهمية البروجيسترون/يجعل الجدار الداخلي للرحم مهييأ السيتقبال 

 خالل الحمل.

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

 س/ ما موقع الس الي السوطية/ج/ في ال توب الغربي من أمرييا.

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

 ))حل أز لة الفصل الثالث(( 
 السؤال الثاني/

 الوظيفة موقع(الميان )ال التربي 

 ال سيم الطرفي.-0

 

 

 

 

 

 

 الخاليا البيتية.-0

 

 

 ال سم األصفر.-2

 

 

 الغدتان المساعدتان.-4

 

 

 

 غدة البروزتات.-5

 

 

 أنبوبي فالوب. -6

 

 

 

 

فممي القبعممة الرازممية عتممد ال افممة 

 اإلنسان.األمامية لتطف 

 

 

 

 

 

 سدار سسم الهيدرا.

 

 

المبيض)بقايممممممممممما ال وصممممممممممملة 

 المبيضية الممزقة(.

 

 عتد بداية القتاة القاذفة.

 

 

 

غمممممدة مسممممماعدة فمممممي ال هممممماز 

 التتازلي اللبر  في اإلنسان.

 

علممى ال ممانبين العلممويين للممرحم 

في ال هاز التتازلي األنثو  في 

 اإلنسان.

 

 

يعتقد ان  ييمون ممواد ذات طبيعيمة 

 إنزيمية.

تعمممل علممى ت ليممل أغ ممية البيضممة 

عتد متطقة التقاش التطفة بالبيضمة 

وبممللك تسممهل مممرور التطفممة إلممى 

 زطح البيضة.

 

تتمايز لتيوين أ  نوع من الخاليما 

 عتد ال اسة.

 

 إفراز هرمون البروسيسترون.

 

 

تفمممممرزان زمممممائال مخاطيممممما ي ممممميط 

بممالتطف ب مميل تربيمم  بيسممي هممو 

 بيس التطف.

 

 تفرز سزش من السائل المتو .

 

 

توصممل البيمموض مممن المبمميض  -0

 إلى الرحم.

ي صممل فيهمما إخصمماب البيمموض -0

 عادة.
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 الطور البوغي. -9

 

 

 الميسم. -2

 

 

 فت ة التقير.-2

 

 

 مرحلة الطوربيد.-02

 

 في مملية التبات.

 

 

ئي أو القمي ممن في ال زش التها

 المدقة.

 

 في متطقة قمة ال ويزاش.

 

 

فمممي البممملرة المرحلمممة الخامسمممة 

لتيممموين ال تمممين ذوات الفلقتمممين 

 أو ذوات الفلقة الواحدة.

فيمممم  ابممممواغ تيممممون  جتتممممتطممممور 

 س(.0خالياه)

 

 تلتصق علي  ال بوب اللقاح.

 

 

دخمممول أنبممموب اللقممماح ممممن خمممالل 

 فت ة التقير إلى الييس ال تيتي.

 
ييممون ال تممين فيمم  ب مميل طوربيممد وهممو 

احممد مراحممل تيمموين ال تممين فممي البمملرة 

وتتيون في هله المرحلة الفلقتان ب ميل 

 واضح.

 

 الفصل الرابع
 ج/سيتات نواة البيضة المخصبة.    س/ حدد المس ول عن تحول البيضة المخصبة الى فرد كامل .   

 البيضة المخصبة. DNAج/                 ي؟      ـــــــوين الجنينـــل التكـــــس/ما منشأ مراح   

 في الخلية العصبية؟   ج/زيادة المساحة السط ية للخلية . س/ما أهمية نمو الت  رات

 (2119/2س/ما موقع الفرد المصغر )القزم الجيني( )

 ج/يوسد داخل البيضة حس  ادعاش القسم االول من مؤيد  نظرية قبل الت ييل. 

 ويوسد في رأس التطفة حس  ادعاش القسم االخر من مؤيد  نظرية قبل الت ييل.

 ج/الصفي ة العصبية.س/ما منشأ  الجهاز العصبي؟  

 

 س/حدد المس ول عن 

 .؟ ج/نوعية الوظيفة التي تؤديها الخالياالتمايز في تكل الخاليا-0

 امتالك الخاليا العصبية  المحوار والتشجرات.-2

العصبية للا ي دث فيها تمايز نسي ي يتمثل  ج/نوعية الوظيفة التي تؤديها الخاليا.)حيث تقو  بتقل السيالت

 بامتالبها الية  اداش الوظيفة من خالل الم وار والت  رات(.

 -س/ماموقع ماياتي:

 الخصى في الرميح . ج/على سانبي السطح البطتي في ال سم.-0

 المبايض في الرميح.  ج/على سانبي السطح البطتي في ال سم.-0

   

 (2111/1اسة التشكل )التكوين الجنيني(في جنين الرميم؟)س/بين االهمية العلمية لدر

 -ج/ان درازة التيوين ال تيتي في ستين الرميح ل  اهمية فيما يأتي :

 التعرف على عمليات التيوين ال تيتي بصورة واض ة .-0
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ثر تطورا من اعتبار درازة التيوين ال تيتي في الرميح ازازاً لعمليات التيوين ال تيتي في ال يوانات االب -0

 الرميح الل  يتتمي الى ال بليات االولية.

 .درازة التيوين ال تيتي في الرميح يمثل حلقة وصل بين مراحل التيوين ال تيتي لل يوانات الالفقرية والفقريات-2

 س/حدد المس ول عن الية تكوين المعيدة.

 االخر .ج/تعتمد على نوع ال يوان فهي في الرميح اقل تعقيداً من الفقريات 

 :.ما يأتيس/ ما منشأ 

 المت أ  ال زش

 من الطبقات ال رثومية  االعضاش الرئيسية في الرميح-0

 من طبقة االديم الظاهر  االنبوب العصبي في الرميح-0

 من طبقة االديم  الظاهر  الب رة-2

 من طبقة االديم  المتوزط الباطن       ال بل الظهر  في الرميح-4

 من طبقة االديم  المتوزط الباطن      المتوزط في الرميحاالديم -5

 من طبقة االديم  المتوزط الباطن  القطع ال سمية في الرميح-6

 من طبقة االديم  المتوزط الباطن  االديم المتوزط ال انبي  في الرميح-9

 من طبقة االديم  المتوزط الباطن  االديم الباطن-2

 من طبقة االديم الباطن   وم تقاتهاالقتاة الهضمية -2

 -س/ما منشأ ماياتي:

 الحويصلة الدماغية في الرميم.-1

 ج/من ال زش ا المامي من االنبوب العصبي.

 الحبل الشوكي في الرميم.-2

 ج/من االنبوب العصبي الل  يلي ال ويصلة الدماغية.

 ج/من ال زش الوزطي من االديم المتوزط الباطن. ( .2119/1س/ما منشأ الحبل الشهري؟)

 س/ ما وظيفة )أهمية( الحبل الشهري؟

 يمثل الهييل الداخلي للرميح.-0ج/

 يساهم في ازتطالة ال تين من خالل الزيادة في طولة.-0

 -س/ ما منشأ ما يأتي:

 االديم المتوزط. -0

 طن.ج/من ال هة ال انبية الظهرية الطبقة االديم المتوزط البا

 ( ج/البدينة.2112/1()2118/1عضالت الجسم/)-2

 نسيت االدمة. ج/البدينة-3

 الغالف المحين بالحبل الشهري. ج/البدينة-4

 (2117/1)2115/1س/ما وظيفة البدينات؟)

 ج/تتمايز الى ثالث قطع مستقبالً هي:.

 القطعة االدمية /التي تيون نسيج ضا  ت ت الب رة)نسيج االدمة( -0

 العضلية /التي تتيون متها عضالت ال سم الهييلية.القطعة -0

 القطعة الصلبة/ وتيون الغالف الم يط بال بل الظهر .-2

 ج/من طبقة االديم الباطن. س/ ما منشأ المعي.

 س/ ما منشأ أو حدد المس ول عن تكوين ما يأتي:.
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 تعدد االجنة )تعدد المواليد( في الخديات الحقيقية. -1

 في المبيض. ج/انطالق عدة بيوض

 التوائم االخوية في االنسان.-2

 ج/انطالق بيضتين متفصلتين في المبيض في نفس الوقت وتخص  بل بيضة ب يوان متو .

 التوائم المتماثلة في االنسان.-3

 ج/بيضة مخصبة واحدة تتقسم الى خليتن تتمو بل متها الى ستين بامل..

 التوائم السيامية.-4

 ل بصورة غير تامة فييون توائم ملت مة.ج/بيضة مخصبة واحدة تتفص

 التوائم الطفيلية.-5

ج/ بيضة مخصبة واحدة تتفصل بصورة غير تامة فييون توائم ملت مة غير متساوية احدها صغير متطفل على 

 االخر.

 التوائم المتعددة.-6

 ج/انطالق ثالث أو اربعة بيوض تخص  وتيون بل متها ستين بامل في نفس الوقت.

 
 

  /ازتخدامات الخاليا ال لعية.
 :أهم استخدامات الخاليا الجذعية هي- 

 ت ديد ازباب حدوث االمراض المستعصية, والعيوب الخلقية التاسم  من خلل في انقسا  وتخصص الخاليا.-0

 ازتخدامها في التغل  على الرفض المتاعي في عملية زراعة االعضاش.-0

 الوراثية لفهم وعالج العديد من االمراض واالمراض الوراثية.ازتخدامها في هتدزة ال يتات -2

 ازتخدامها في الت ارب المتعلقة بالعقاقير لمعرفة اثارها.-4

 ازتخدامها في العالج الخلو  ليثير من االمراض بالزهايمر والباربتسون والتهاب المفاصل وال روق.-5

 

 (.2111/1.)ال سديةلنعجة التي اخذت من ضرعها الخلية س/حدد المس ول /التشابه التام بين النعجة دوللي وا

 س/ حدد المس ول عن ما يأتي:.

 دمج خليتين توضعان معاً في عملية االزتتساخ.-0

 ج/التبضة اليهربائية .

 تت يط البيضة لبدش عملية التيوين ال تيتي في عملية االزتتساخ.-0

 ج/ التبضة اليهربائية.

 

 

 ؟حدد المس ول عن العقمس/

 بسب  احد الزوسين.-0ج/

 او بال الزوسين.-0

 ازباب م هولة. -2
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 علم الوراثة

 التي سعلت العلماش يستخدمون  في تطبيقاتهم وته يت  النواع اخر  : DNAماأهمبة ال

 قابليتيييه عليييى النقيييل مييين كيييائن ىليييى آخييير بوسييياطة بعييي  النواقيييل  كالرواتيييم )الفيروسيييات( والبالزمييييدات . -أ

 قابليته على تحوير وظائف الخلية المستلمة. -ب

قابليتييه علييى التضيياعف داخييل الخلييية بصييورة طبيعييية وأيضييا خارجهييا وذلييك ميين خييالل اسييتخدام تقنييية التفاعييل  -ج

 بوساطة أالنزيم المتعدد البوليميرة. DNAرين أل التضاعفي أو التسلسلي لش

 *تعريمممممممممف زممممممممم ل التسممممممممم / همممممممممو مخطمممممممممط يسمممممممممتخد  لمتابعمممممممممة توريمممممممممث الصمممممممممفة فمممممممممي العائلمممممممممة.

 

 ))   / بعض خصائص األحياش المستخدمة في ت ارب الوراثة((

 الوراثية.*فيما يلي بع  االعتبارات التي يتطلب مراعاتها عند استخدام كائن معين لغرض أجراء الدراسات 

 أنتاجه أعداد كبيرة من النسل. -2قصر دورة حياته.                 -1

امتالكه أمكانية حصول تغايرات وطفرات وراثيية عنيد تعرضيه لشيروف بيئيية غيير مناسيبة كاإلتيعاع والميواد  -3

 الكيميائية .

 بيتييييييييه وأدامتييييييييه.سييييييييهولة تر -5أمكانييييييييية الييييييييتحكم بييييييييالتلقيم أو التييييييييزاوج فييييييييي ذلييييييييك الكييييييييائن.         -4

 أمكانية أنتاجه تراكيب جديدة نتيجة للتكاثر الجنسي أو االقتران او التوصيل والذي يحدث بواسطة الرواتم . -6

              

 س/اهمية/اختيار متدل لتبات البزاليا؟

 ج/ ألنه يتسم بتغايره الوراثي وقدرته على النمو بسهولة وقابليته التهجين بصورة اصطناعية.

أدناه جدول بالصيفات السيبعة التيي درسيها منيدل عليى نبيات البزالييا ميع طرزهيا المشهريية والوراثيية والسيائد  *في

 والمنتحي منها:

 

 

 
االحتمالية/ هي ترسيح وقوع حدث معين بتسبة تقديرية ويمين التعبير عتها بعدد ع ر  أو نسبة م ويمة أو عمدد 

 -بسر  وتت دد بالمعادلة اآلتية:

 ة الهجينة تكون حاملة للجين المميت ولكنها غير متأثرة به.اهمية الحال

 للجين المميت أهمية في تصميم بع  التجارب الوراثية.

 *في أدناه جدول بالطرز المشهرية والوراثية لالليالت المميتة.

 

 ( قدر ببير من االهتما  )تعليل(Rhأعطيت مستضدات أل) -2

 فقر الدم )اليرقان( لبع  األطفال المولدين حديخا.ج/ وذلك لعالقتها المباترة بشهور حالة 

 (0202/0( للمقبلين على الزواج )تعليل Rh(وال )ABOيتم ف ص م اميع الد ) -4

ج/وذلك الستبعاد ظهيور ميرض فقير اليدم )اليرقيان( ليبع  األطفيال الموليودين حيديخا وألخيذ االحتياطيات الالزمية 

 لذلك.
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( وذلك حال وضعها طفمل Anti-Rh)  Rhوبعد الوالدة مباشرة مادة مضادة لتعطى األمهات غير المتوافقة -02

Rhذ  
+

 )تعليل(

Rhج/ الن هذا المضاد يحطم أي خاليا من نوع )
+

( والتي تسيربت ىليى اليدورة الدمويية ليالم ولهيذا سيوف ال يكيون 

 الخاإ بها.Rhبمقدورها أنتاج األجسام المضادة للمستضد 

 

 *يعتبر لون الفراش مثال تقليد  عن االليالت المتعددة أو المتضاعفة )تعليل(؟

 ج/ ألنه يمكن مالحشة تأثير االليل على الطراز المشهري بصورة مباترة وبالعين المجردة,وبدون 

 *يهتم الباحثون في قياس معامل التوريث للصفة اليمية )تعليل(.

 ن الوراثي المتوقع من االنتخاب.ج/وذلك لدورة المتميز في تقدير التحسي

 (0202/0( )ضد التزف( )8س/ حدد المسؤول /نقص العامل رقم)

Xج/ وجود مورث متنحي مرتبن بالجنا يرمز له )
h

.) 

 

 س/ حدد المسؤول عن مرض اليساح الوراثي؟

Xج/ وجود جين سائد مرتبن بالجنا يرمز له )
D

.) 

 
 تصين بتربية الحيوانات.يعتبر فهم التوريث المحدد بالجنا مهم للمخ-

 -:س/ حدد المسؤول عما يلي

 االرتفاع المفاجئ في ضغن الحوامل عند اقتراب موعد اإلنجاب؟ ج/ جين محدد بالجنا يوجد في اإلناث فقن.-1

 أنتاج الحليب في الماتية /ج/ جين محدد بالجنا يوجد في ىناث الماتية فقن. -2

 بالجنا يوجد في الذكور.صفة الصوت في اإلنسان/ج/ جين محدد  -3

 حجم الخدي في اإلنسان /ج/ جين محدد بالجنا يوجد في اإلناث فقن. -4

 نمو اللحية في اإلنسان /ج/ جين محدد بالجنا يوجد في الذكور فقن. -5

 /ج/ تتخذ مواقعها على طول نفا الكروموسوم.س/ ما موقع ال يتات المرتبطة

لموقع/يحصييل بييين الكروماتيييدين غييير الشييقيقين للييزوج الكروموسييومي /ج/اس/ ممما موقممع وأهميممة العبممور المموراثي

 .DNAالمتماثل .الوظيفة/تتبادل فيه الكروموسومان المتماثالن بع  األجزاء بضمنها جزيئات من 

ج/لإلتارة ىليى المسيافة بيين الجينيات عليى الكروموسيوم وان كيل واحيدة منهيا تمخيل  س/ ما أهمية وحدة الخريطة؟

 العبور بين الجينين . %( من1قيمة )

 س/مخل لمايأتي:

 طفرة تحدث في الخاليا الجسمية/ج/بع  أنواع سرطان الجلد وسرطان الدم لدى اإلنسان. -1

 طفرة لدى اإلنسان ال تورث/ج/ بع  أنواع سرطان الجلد وسرطان الدم لدى اإلنسان. -2

 الفاكهة.طفرة ضارة في ذبابة الفاكهة /ج/ اختزال األجنحة في ذبابة  -3

 طفرة ضارة في األغنام/ج/ قصر األطراف في األغنام. -4

 طفرة ضارة في اإلنسان/ج/المتالزمات مخل متالزمة داون. -5

 / فرد )ثنائي المجموعة الكروموسومية+كروموسوم واحد(/ج/ متالزمة داون)المنغولية(في اإلنسان.6

 نباتي وتحسين نوعيته.طفرة مفيدة اقتصاديا /ج/زيادة اإلنتاج الحيواني وال -7

 

 -س/ ماذا ي دث في ال االت التالية:

 حدوث طفرة في الخاليا التناسلية/ج/ ال يحدث تيء في الكائن الحي أال أنها أي الطفرة تنتقل ىلى أوالده. -1

 حدوث طفرة في الخاليا الجسمية/ج/ت ثر في الكائن الحي ىال أنها ال تورث ىلى أوالده. -2
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( فيييي اإلنسيييان/ج/يكون الشيييخص فييييه حالييية متالزمييية 21م عليييى اليييزوج الكروموسيييومي)ىضيييافة كروموسيييو -3

 داون)المنغولية(.

 تغيير في ترتيب الجينات؟/ج/يحدث االنقالب أو االنتقال. -4

 تغيير في عدد الجينات؟/ج/يحدث الفقد)أي فقد جزء من الكروموسوم(. -5

 ث طفرة اإلزاحة.فقد نيوكليوتيد وتشكيل غير صحيم للكودونات/ج/تحد -6

 

 -س/ حد المسؤول عن ما يلي:

 تمييز أنواع الكروموسومات في اإلنسان؟ج/ موضع الجزء المركزي)السنترومير(. -1

 (مجاميع؟ج/ طول الكروموسوم وموضع السنترومير.7ترتيب مجاميع الكروموسومات في اإلنسان ىلى) -2

 الكروموسوم وموضع السنترومير.(الجسمية؟ج/ حجم Cمع المجموعة )xتشابه الكروموسوم -3

 ( الجسمية؟ج/ حجم الكروموسوم وموضع السنترومير.Gمع المجموعة)Yتشابه الكروموسوم  -4

 

 س/ مثل لما يأتي/
 مرض يعالت )تخفف أعراضه( بالحمية الغذائية؟ ج/ مرض فنيل كيتونيوريا. -1

 الحوصلي.مرض يعالت )نخفف أعراضه( بالعالج الطبيعي؟ج/مرض التليف  -2

 مرض يعالت )نخفف أعراضه( باستخدام الحقن؟ج/ مرض البول السكري ومرض نزف الدم الوراثي. -3

                    

 

 

 
 /هي تحليل للقصور الوراثي في العائلة وتقديم االختبارات الممكنة لتجنب الخطورة المحتملة.االزت ارة الوراثية*

 المعلوماتية اإلحيائية؟س/ ما هو دور ال ازوب في 

 .DNAالمساعدة في تحليل وتفسير معشم تتابعات نيوكليوتيدات أل -1ج/

 المساعدة في توقع أماكن وجود الجينات والوظائف التي تتحكم بها.-2

 المختلفة.DNAالمقارنة بين تتابعات نيوكليوتيدات أل -3

 

ملييار مين أزواج القواعيد 3,3والذي يضيم ترتييب نحيو/ هو التتابع الجيني الكامل للجين س/ عرف ال يتو  الب ر 

 النتروجينية في كروموسومات اإلنسان.

             

 (0222/0؟ )DNAس/ ما أهمية أل 

 ج/ المادة المكونة للمورثات , وان تسلسل القواعد النتروجينية فيه هو الذي يحدد صفات األحياء.

الموجييودة فييي النييواة ىلييى الرايبوسييومات DNAج/ينقييل رسييالة وراثييية ميين mRNA(0202/0)س/ ممما أهميممة 

 الموجودة  في السايتوبالزم وذلك في حقيقة النواة.

 

 -س/ مــا وظـــيفـــة مـــا يـــــــأتـــــي:
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 عن بعضها لغرض التضاعف.DNA/ فصل سلسلتي ألأنزيم الهليييز -0

 .DNAفي السلسلة التي تم بنائها حديخا في جزيء ألج/ ربن الخغرات (/DNA Ligaseأنزيم الحم ) -0

 /DNAأنزيم بلمرة أل -2
 ىضافة نيوكليوتيدات متممة ىلى كل من السلسلتين األصليتين أثناء التضاعف. -1ج/ 

 ترميم الخطأ الذي قد يحصل أثناء ىضافة النيوكليوتيدات المتممة. -2

 يوتيدات المتممة ىلى كل من السلسلتين األصليتين.ىنهاء عملية التضاعف بعد اكتمال ىضافة النيوكل -3

 -س/ حدد المسؤول عما يلي:

 األول؟ ج/ بفعل الرايبوسوم.tRNAانفصل المخيونين عن أل -1

 ؟ج/ وصول الرايبوسوم ىلى كودون ىيقاف.tRNAانفصال سلسلة عديد الببتيد المتكونة عن آخر  -2

 لييييييييييييييييييية النسيييييييييييييييييي .بييييييييييييييييييدء الترجميييييييييييييييييية فييييييييييييييييييي حقيقيييييييييييييييييية النييييييييييييييييييواة؟ ج/انتهيييييييييييييييييياء عم -3

 .mRNAترجمة متعددة الرايبوسومات /ج/ عدة رايبوسومات تترجم نفا النسخة من أل  -4

 

 ؟ ج/في الرايبوزو . mRNAترسمة بودونات ال -س/اين ت دث :

 

           

 
هييي تقنييية تغيييير التركيييب الييوراثي للخاليييا الحييية أو اإلفييراد ميين خييالل ىزاليية بعيي  الجينييات أو تهجييين جزيئييات 

DNA بغية تميين الخلية أو اليائن من ابتساب الصفة المرغوبةجديدة منها أو تحويرها. 

 -فيما يلي المستلزمات األساسية لتقنية الهندسة الوراثية:

 الذي يحمل المورث المراد نقله وذلك بوساطة أحدى األنزيمات القاطعة.DNAطريقة لتقطيع جزيئات أل -1

الناقيل بمسياعدة أنيزيم DNAوييتم ذليك مين خيالل اتحادهيا ميع DNAناقل مناسب يحمل القطعة الجديدة مين أل  -2

 ( بقابليتها على التضاعف داخل خلية المضيف.rDNA( بحيث يمتاز القطعة المهجنة)DNA Ligaseالحم )

ل السييكري الفوسييفاتي للحييوام  هييو األنييزيم الييذي يحفييز تكييوين األواصيير التسيياهمية فييي الهيكيي * األنممزيم الالحممم/

 النووية.

rDNA هو سز ش/DNA ويطبق عادة على جزيئات ال يت يل من التصاق اثتين من ال زي ات غير المت انسة. 

DNA المنتجة خارج جسم الكائن الحي وذلك من خالل ربن جزيئات ال DNA.لكائنين مختلفين 

 القطعة الحاملة للمورث المراد نقله ىلى  خلية المضيف .( وبضمنها rDNAوسيلة إلدخال القطعة المهجنة من ) -3

طريقة للكشف عن خلية المضيف وأجيالها الحاملة للقطعة الهجينة المرغوبة وعزلها عن بقيية أفيراد المسيتعمرة  -4

 أو العشيرة التي ال تحتوي على تلك القطعة.

 -راثية:* فما يلي نبذة عن بع  المستلزمات األساسية لتقنية الهندسة الو

/ هي بروتينات بكتيرية تستخدم للتعرف على تتابعات معينة من القواعد النتروجينية لجزيء  األنزيمات القاطعة -1

 .DNAوتقطعها ,كما تعمل هذه األنزيمات على كسر اآلصرة الفوسفاتية الداخلية لل DNAأل 

 -النواقل/ للنواقل دور رئيسي في هذه التقنية ومن أهمها ما يأتي: -2

 -أوال/ البلعم البيتير  )العاثي أو الالقم(:



 فـايـم نـر إبراهيـاهـم /أعداد األستاذ                         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                 27 

مزدوجية DNA/ وهي أتياء بسيطة التركيب تصيب البكتيريا وتحللها أو تبقى خاملة تحتوي على أترطة  العاثيات

 مفرد. مخال ذلك العاثي) ال مبدأ(.RNAأو مفردة أو قد تحتوي على 

اإلضافي الذي يوجد فيي العدييد مين البكتيرييا ,ويمتياز بميا DNA/ وهو جزيء دائري صغير من أل ثانيا/البالزميد

 -يلي:

 يحمل عدد قليل من الجينات المس ولة عن بع  الصفات كصفة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. -أ

 يتضاعف ذاتيا وبصورة مستقلة عن كروموسوم البكتيريا. -ب

 كالخمائر والفطريات والحشرات.يمكن نقله من بكتيريا ىلى أخرى وللعديد من الكائنات  -ج

 -والي ف عن ال ين المرغوب: probeالم س )المسبار(  -2

المرغوب DNAأحادية السلسلة ومعلمة بنشير الفسفور المشع ومكملة لتتابع ألRNAأو DNAالمجا/ هو جزيئه 

 والمطلوب الكشف عنه.

 

 ن مزدوج مشع.المكملة سيتكون حلزوDNA* ىذ انه نتيجة الرتباط المجا مع قطعه أل

لهذا لجين, وعادة يقوم RNAيعتبر المجا بمخابة أل265( إ5-43* بالنسبة لجين األنسولين المعطى في الشكل )

ميين البكتيريييا معييادة التركيييب ىلييى ورق ترتيييم وذلييك لغييرض معرفيية فيمييا أذا كانييت تلييك DNAالمختصييون بنقييل 

ك البكتيرييا وهيي تحيت األتيعة فيوق البنفسيجية أو عنيد البكتيريا تحتوي على الجين المرغوب , وعند النشر ىليى تلي

المرغيوب والممييز بيالمجا الملتصيق بيه DNAتعريضها لفيلم فوتيوغرافي فيان الخالييا المستنسيلة التيي تحميل أل 

 ستصبم مضاءة وبراقة.

 (0202/0س/عرف/ الم س؟)

 

 
 -اهمية التطبيقات الوراثية:

 الجينوم البشري الكامل لمعرفة الخارطة الوراثية. تحديد تتابع نيوكليوتيدات -1

 استخدامها في الميدان القضائي. -2

 استخدامه في مجال تعقب هجرة اإلنسان وبع  الكائنات األخرى من بيئاتها وال سيما تلك المهددة باالنقراض. -3

( وبروتينات الدم واللقاحات 8رقم) ىنتاج هرمون األنسولين البشري ومادة االنترفيرون البروتينية وعامل التخخر -4

 المختلفة.

 نقل صفة تخبيت النتروجين ىلى أنواع أخرى من البكتيريا. -5

 نقل صفة تكوين العقد الجذرية في البقوليات ىلى محاصيل أخرى مهمة اقتصاديا. -6

 لتربة.تطوير أبحاث استخدام البكتيريا في مجال البحث عن تواجد وتنقية وتركيز المعادن في ا -7

 تطوير مقدرة الكائنات المجهرية في الحد من بع  مخاطر التلوث.-8

 تطبيق أنشمة االنتخاب في تزاوج سالالت األبقار واألغنام والخيول والدواجن واألسماك وغيرها. -9

نسيان تطبيق مفاهيم الوراثة كاالنتخياب االصيطناعي والتهجيين والتواليد المينشم وذليك إلنتياج نباتيات نافعية لإل -11

 وبكميات وفيرة وكذلك استغالل ظاهرة التوائم في األبقار واألغنام إلنتاج حيوانات نافعة.

 

 

 -س/ ما أهمية أو وظيفة ما يأتي:

 اإلنزيم الالحم/ يحفز تكوين األواصر التساهمية في الهيكل السكري الفوسفاتي للحوام  النووية. -1
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,كمل تعمل على كسر اآلصرة الفوسفاتية DNAالنتروجينية لجزيء أل  األنزيمات القاطعة/ تقطيع تتابع القواعد -2

 .DNAالداخلية لل 

 المجا أو المسبار/ الكشف عن الجين المرغوب في الخلية المضيفة له. -3

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

 -ما نوع الوراثة-الفصل الخامس)الوراثة(  :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ج/ سيادة غير تامة.                     نبات حتك السبع )صفة لون األزهار(.      

                                                           

 ج/ سيادة غير تامة.                       لون الريش في الدساج االندلسي            

            

 طرازها الوراثي.                               ج/ سيادة مشاركة)مواكبة(ABفصيلة الدم -1

 

 في دم اإلنسان طرازه الوراثي                 ج/ سيادة مشاركة)مواكبة( MNالمستضد  -2

 

 لون الشعر في الماتية قصيرة القرون الطراز الوراثي       ج/ سيادة مشاركة)مواكبة( -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الوراثة                            الصفة                               

 

 موقع الزهرة في نبات البزاليا                   وراثة متدلية )زيادة تامة( -0

 طول التبات في نبات البزاليا                      وراثة متدلية )زيادة تامة( -0

 وراثة متدلية )زيادة تامة(                       شيل القرن في نبات البزاليا -2

 ملمس البلرة في نبات البزاليا                     وراثة متدلية )زيادة تامة(   -4

 لون البلرة في نبات البزاليا                      وراثة متدلية )زيادة تامة( -5

 وراثة متدلية )زيادة تامة(                        لون القرن في نبات البزاليا -6

 

 لون الزهرة في نبات البزاليا                      وراثة متدلية )زيادة تامة( -9 
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 وراثة متأثرة بالبيئة                                                   صفة الشحم في االرانب     

 
 صفة لون الخمرة االبي  في نبات القرع               ج/ تداخل فعل جيني)نوع تفوق(  -

 صفة لون الخمرة االصفر في نبات القرع               ج/ تداخل فعل جيني)نوع تفوق(  -

 صفة لون الخمرة االخضر في نبات القرع               ج/ تداخل فعل جيني)نوع تفوق(  -

 

 الشكل الوردي للعرف/           ج/تداخل فعل جيني)النوع الخاني الذي ي دي الى ظهور صفات جديدة( -1

 ج/تداخل فعل جيني)النوع الخاني الذي ي دي الى ظهور صفات جديدة(        الشكل البازالئي للعرف/ -2

 الشكل الجوزي للعرف/          ج/تداخل فعل جيني)النوع الخاني الذي ي دي الى ظهور صفات جديدة( -3

 دي الى ظهور صفات جديدة(ج/تداخل فعل جيني)النوع الخاني الذي ي         الشكل المفرد للعرف/ -4 

 

 نوع الوراثة م اميع الد 

A االليالت المتعددة 

B االليالت المتعددة 

AB )سيادة مواكبة)مشاركة 

O االليالت المتعددة 

 

 ج/ االليالت المتعددة                                      Rhصفة المستضد 

 

 االليالت المتعددةسلسلة أليالت لون الفراء في األرانب              ج/ 

 االليالت المتعددةج/ او لون الفراش في االران                                   

 

 صفة لون الجلد/لون العيون/ الذكاء/                              ج/ توارث متعدد الجينات )وراثة كمية( 

 دم /وزن الجسم/                                            ج/ توارث متعدد الجينات )وراثة كمية(ضغن ال 

 (في بصمات األصابع لكال اليدين. ج/ توارث متعدد الجينات )وراثة كمية(TRCالجلدية) طمجموعة عدد الخطو    

 

 

 ازم الصفة واليائن ال ي                          نوع الوراثة

 فقر الد  المت لي في االنسان                    اليالت مميتة

 صفة قصر االطراف في الدساج                 اليالت مميتة

 لون ال عر في الف ران                       اليالت مميتة صفة

 

 

 صفةوسود ال عر في اليالب الميسييية           اليالت مميتة

 صفة ال تاحين في ذبابة الفابهة                 اليالت مميتة
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 :                    صفة لون العين في ذبابة الفابهة

 

ج/ ورثة مرتبطة بالجنا   )توريث تصالبي( )مورثة                                                                   

 (.Xمحمولة على  الكروموسوم الجنسي 

 -صفة مرض عمى األلوان في االنسان:

 -صفة مرض نزف الد  الوراثي في االنسان:

 صفة مرض اليساح الوراثي في االنسان:

 

 

 

         

 
 

 -صفة الصلع في اإلنسان:  - 

 صفة طول وشيل الريش في الدساج.-

 وراثة متأثرة بال تس               صفة تيوين القرون في األغتا .                 -

 صفة لون ال عر في ماشية االيرشاير -

 

 

 

 
 

 االرتفاع المفاسئ في ضغط ال وامل عتد اقتراب موعد اإلن اب؟ -0

 نتاج ال لي  في الماشية /أ -0

 وراثة م ددة بال تس                          صفة الصوت في اإلنسان/                                     -2

 ح م الثد  في اإلنسان / -4 

 نمو الل ية في اإلنسان /  -5

 

 صفة القتل في البراميسيو  نوع اوريليا/   ج/ وراثة زايتوبالزمية 
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 الصفة المتت ية الصفة السائدة ت

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

11- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

21- 

21- 

22- 

 القزمية وقصر األطراف.

 قصر األصابع.

 سرطان الخدي.

 الذقن المشقوقة.

 وجود النمش.

 حلمة األذن الحرة.

 الخد. وسود التونة )التغزة(في اللقن أو

 الناتئ.خن الشعر 

 مرض الزقن )داء الرقص(.

 زيادة الكلسترول في مصل الدم.

 تذوق مادة فينيل ثايوكارباميد.

 تعدد األكياس في الكلية.

 زيادة األصابع.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 اإلبهام ىلى الخلف.حني 

 القابلية على طي اللسان.

 

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية.

 الحالة الطبيعية)غير مصابة(.

 مسييييييييييييييييييييتدير )عييييييييييييييييييييدم وجييييييييييييييييييييود الشييييييييييييييييييييق(.

 عدم وجود النمش

 حلمة األذن الملتصقة.

 مستدير )عدم وجود النونة(.

 خن الشعرمستقيم.

 الحالة الطبيعية )غير مصاب(.

 الحالة الطبيعية

 متذوق.غير 

 الحالة الطبيعية.

 وجود خمسة أصابع في الكف أو القدم .

 حالة اسوداد اإلدرار.

 حالة عدم القدرة على تنسيق الحركات اإلرادية )التخليت(.

 مرض التليف الحوصلي.

 ساكا -مرض تاي

 تجمع سكر الحليب في الدم.

 ىدرار الفنيل كيتون الحامضي.

 ميا الكبرى(.فقر دم البحر األبي  المتوسن)الخالسي

 حني اإلبهام ىلى األمام.

 عدم طي اللسان.

 

 

 

 

 
 

 لت اح والتفوقامع تمتياتي ليم ب                      

 


