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 أ( عظمة الكعبرة 

 ب( الوصلة العصبٌة العضلٌة 

 ْٗ يغًٕعخ يزُٕعخ يٍ انجشٔريُبد ٔاإلَضيًبد  رقٕو ثزذييش انًيكشٔثبد انًزًًبد أ( 

 انًٕعٕدح ثبنذو ثعذ اسرجبغ األعسبو انًعبدح ثٓب عٍ غشيق رحهيم األَزيغيُبد انًٕعٕدح عهٗ 

 هزًٓٓب ٔرقعٗ عهيٓبكٗ ر )انجهعًيخ(سطحٓب ٔإراثخ يحزٕيبرٓب نزغعهٓب فٗ يزُبٔل خاليب انذو انجيعبء

 ُشػ ثشٔريُبد ٔإَضيًبد خبصخ ارحبد األعسبو انًعبدح يع األَزيغيُبد ي   التحلل :( ب

 م انزخهص يُٓب ثٕاسطخ ٓفزقٕو ثزحهيم أغهفخ األَزيغيُبد ٔإراثخ يحزٕيبرٓب فيس ( ْٗ انًزًًبد)

 انخاليب انجهعًيخ
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 انٕظيفخ انًكبٌ 

 داخم انجزٔس االَذٔاسجيشييخ  أ( َسيظ االَذٔسجيشو 

 حٕل انغُيٍ  )انحجٕة(

 يزغزٖ عهيّ انغُيٍ فٗ يشاحم ًَِٕ 

 األٔنٗ 

 ة( قُبح االقزشاٌ

 فٗ غحهت 

 االسجيشٔعيشا 

 ثيٍ ثعط أصٔاط انخاليب انًزقبثهخ

 فٗ خيطيٍ يزغبٔساٌ غٕنيبً 

 يزكٕس انجشٔرٕثالصو في خاليب أحذ 

 إنٗ خاليب عجشْب انخيطيٍ نيٓبعش 

  انخيػ  انًقبثم عجش قُبح االقزشاٌ يكَٕبً 

 ٌ(8انالقحخ )

 

  ٔثزنك رزٕقف انخاليب انجالصييخ رضجػ أٔ ركجذ االسزغبثخ انًُبعيخ أٔ رعطهٓبص انهيفٕكيُبد انزٗ نزفش

ً   عٍ إَزبط األعسبو انًعبدح   طخُش  ٔكزنك يٕد انكضيش يٍ انخاليب انزبئيخ انًسبعذح ٔانسبيخ ان
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 نٍ يزى ثُبء انشيجٕسٕيبد ٔثبنزبنٗ عذو ثُبء انجشٔريٍ 

 ٔرزٕقف األَشطخ ٔانٕظبئف انحيٕيخ ٔرًٕد ْزِ انخاليب 

 ( حٕيصهخ عشاف رفشص ْشيٌٕ االسزشٔعيٍ انًسئٕل عٍ إًَبء ثطبَخ انشحى 0أٔالً : انزشكيت )

 ٔإظٓبس انخصبئص انغُسيخ انضبَٕيخ ٔرُظيى انطًش               

 جت اإلعٓبض نغيبة ْشيٌٕ ( انغسى األصفش ظًٕسِ قجم انشٓش انشاثع يس8صبَيبً :انزشكيت )

 انجشٔعسزشٌٔ )ٔعذو رقذو ًَٕ انًشيًخ انزٗ رحم يحهّ فٗ إفشاص انجشٔعسزشٌٔ (   

 فى ذكر اإلنسان  FSHتأثٌر هرمون  فى ذكر اإلنسان  LHتأثٌر هرمون 

تكوٌن الخالٌا البٌنٌة فً الخصٌة و 
 إفرازاتها)هرمونات الذكورة(

 
 

 

 

 

 

وٌن األنٌببات المنوٌة والحٌوانات تك
 المنوٌة فً الخصٌة

 



 س  3أحيبء                                                                  8102 ٔلاألإعبثخ انجٕكهيذ  

             

4 

  فٗ يٕاقع يحذدح )يٕاقع انزعشف( DNAّ يقطع َْٕ إَضيى انقصش ألَّ حيش أ:  E1اإلَضيى 

 ربسكبً َٓبيبد يفشدح انششيػ                      

 بٌن ثكسش انشٔاثػ انٓيذسٔعيُيخ  DNAنت حيش أَّ يفصم ششيطٗ : ْٕ إَضيى انهٕ E2اإلَضيى 

      القواعد المتزاوجة فً الشرٌطٌن                 
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 فى العضلة ٌسبب عدم انفصال الروابط  ATPتناقص جزٌئات ذس انشذ انععهٗ ثسجت أ( يح

 المستعرضة عن خٌوط األكتٌن فتظل مرتبطة بها وتستمر العضلة فى حالة انقباض مما ٌسبب 

 الشد العضلى المؤلم     

  

 الوحدة الوظٌفٌة للعضلة الهٌكلٌة ألن انقباض العضالت ما هو إال محصلة ة( انٕحذح انحشكيخ ْٗ   

 النقباض جمٌع الوحدات  الحركٌة المكونة للعضلة  
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 ٌهًء انخفاض درجة حرارتهما عن حرارة  اإلنسانم فً سن خارج تجوٌف الجٌوجود الخصٌتألٌ   

 الجسم بما ٌناسب تكوٌن الحٌوانات المنوٌة  تعطل خروجهما ٌوقف إنتاج المنً فٌهما مما ٌسبب   

        العقم   

  

 تى تعمل على ولن تتكون النٌوكلٌوسومات ال DNAنٍ رشرجػ انجشٔريُبد انٓسزَٕيخ ثقٕح ثغضيئبد   

 عشر مرات وبالتالى لن تستوعبه النواة   DNAتقصٌر    

  

 ْشيٌٕ انزيًٕسيٍ     

 انخاليب انغسذيخ نزكش َحم انعسم )ٌ(   

 انخاليب انغسذيخ نخيػ غحهت االسجيشٔعيشا )ٌ(   

   انخاليب انغسذيخ نهُجبد انًشيغٗ نهفٕعيش )ٌ(  
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 تكوٌن التٌلوزات تكوٌن الفللٌن

 ٌتكون الفللٌن لكى ٌعزل المناطق التى تعرضت
 للقطع أوالتمزق نتٌجة لـ:  

 نمو النبات فى السمك ◙ 
 جمع الثمار ◙ 
 سقوط  األوراق فى الخرٌف ◙ 
تعدى اإلنسان أو الحٌوان وهذا ٌمنع دخول  الكائن ◙ 

 الممرض للنبات

  عبارة عن نموات زائدة تنشأ نتٌجة تمدد
 الخالٌا البرانشٌمٌة المجاورة لقصٌبات الخشب

 وتمتد داخل هذه القصٌبات من خالل النقر 
 لتٌلوزات نتٌجة تعرض الجهاز الوعائىوتتكون ا

 الممرضة حتى تعٌق  للقطع أوغزو الكائنات 
 تحرك هذه الكائنات إلى األجزاء  األخرى من 

 النبات
 

 التربٌة النباتٌة خلوٌةالمناعٌة التراكٌب ال

 تحدث بعض التغٌرات الشكلٌة نتٌجة  للغزو مثال :
 رة وتحت انتفاخ الجدر الخلوٌة لخالٌا كل من البش◙ 

 البشرة أثناء  االختراق المباشر للكائن الممرض مما 
 ٌؤدى إلى تثبٌط اختراقه لتلك الخالٌا 

 إحاطة خٌوط الغزل الفطرى الُمهاجمة للنبات بغالف ◙ 
 عازل ٌمنع انتقال هذا الغزل من خلٌة ألخرى     

 انتاج سالالت نباتٌة مقاومة لألمراض 
 باتٌة والحشرات من خالل التربٌة الن

 أو استخدام الهندسة الوراثٌة    
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 وجودة فً منطقة تحت المهاد ت

  بالمخ

 لعصبًاتفرز هرمونات الجزء 
 )الخلفً( للغدة النخامٌة وتصل هذه 

 الهرمونات إلى الفص الخلفً
 

 المحتوى الجٌنى  أ(    

 ة الجٌنٌة ب( الطفر   

  

 أٌونات الكالسٌوم فى االنقباض العضلى :ب(   

 صات التشابك لتسبح حتى تصل إلى سطح خروج النواقل العصبٌة)األستٌل كولٌن ( من حوٌ -1 

  العضلٌة فتزٌد من نفاذٌته ألٌونات الصودٌوم مسببة انقباض العضلة  اللٌفة       

 فتعمل كخطاطٌف تسحب صل باألكتٌن تتكوٌن الروابط المستعرضة التى تمتد من المٌوسٌن للت -2 

  ا مسببة انقباض العضلة ط األكتٌن نحو بعضهٌوخ ATPبمساعدة الطاقة المخزنة فى       
  

 به  االتصاقه توثقو هلتف حولت لمس جسماً صلباً تفً الهواء حتى  تدور المحالٌق فى البازالء : أ(  

 رأسٌاً.  فٌقترب الساق من الدعامة فٌستقٌم افً حركة لولبٌة فٌنقص طوله هاٌتموج ما بقً منثم     
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  ألن التكاثر بالجراثٌم ٌحقق : أ(  

  االنتشار لمسافات بعٌدة -3تحمل الظروف القاسٌة     -2سرعة اإلنتاج       -1  

    

 
  
 ألن التجدد واضح فى الحٌوانات البدائٌة فعند ما ٌقطع الجسم إلى عدة أجزاء فإن كالً منها ٌنمو  (ة  

 إلى فرد جدٌد كما فى )الهٌدرا واإلسفنج والبالنارٌا ونجم البحر(   

 ب( لكن التجدد ٌقل برقى الحٌوان ففى    

 تجدد على استعاضة األجزاء المبتورة بعض القشرٌات والبرمائٌات : ٌقتصر فٌها ال  

 الفقارٌات العلٌــــــــــــــــا  : ال ٌتجاوز التجدد فٌها عملٌة التئام الجروح المحدودة  -ج   

 فً الجلد واألوعٌة الدموٌة والعضالت                                                  

 

    

 
 األساس العلمى لزراعة األنسجة :   

 الخلٌة النباتٌة المحتوٌة على المعلومات الوراثٌة الكاملة ٌمكنها أن تصبح نباتاً كامالً لو زرعت 
 فً وسط غذائً مناسب ٌحتوي على الهرمونات النباتٌة بنسب معٌنة   
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 أ( الكشف عن وجود جٌن معٌن داخل المحتوى الجٌنً وكمٌته  وٌتم ذلك كالتالً :

 ٌحضر شرٌط مفرد لتتابع النٌوكلٌوتٌدات ٌتكامل مع أحد أشرطة الجٌن محل الدراسة وذلك  -1

 تعرف على هذا الشرٌط بعد ذلك ( النظائر المشعة )حتى ٌسهل الباستخدام 

 الشرٌط مع جٌنات المحتوى الجٌنً ٌخلط هذا  -2

 هجٌن   DNAى م ثم ٌبرد الخلٌط بهدف الحصول عل5 111ترفع درجة الحرارة إلى  -3

 الشرٌط المتكامل معه صناعً مشع( )أحد الشرٌطٌن طبٌعً و  

 ٌستدل على وجود الجٌن وكمٌته بالسرعة التً تتكون بها اللوالب المزدوجة المشعة -4

 ب( تحدٌد العالقات التطورٌة بٌن األنواع المختلفة : 

 الحٌة وزادت درجة التهجٌن بٌن نوعٌن من الكائنات  DNAكلما تشابه تتابع نٌوكلٌوتٌدات    

 كلما كانت العالقة التطورٌة أقرب بٌنهمابٌنهما 
  

    AUG  CAC  CUC  ACU  UAA ……3     mRNA.… 5أٔالً :   

     

   UAAنٕعٕد كٕدٌٔ ٔقف ْٕ  4ييُيخ صبَيبً : عذد األحًبض األ
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  Tوالتائٌة  Bأوالً : الخالٌا المسئولة عن االستجابة المناعٌة األولٌة هى الخالٌا البائٌة 

 الذاكرة  Bأما الخالٌا المسئولة عن االستجابة المناعٌة الثانوٌة فإنها الخالٌا البائٌة 

 الذاكرة التى اختزنت معلومات عن األنتٌجٌن خالل االستجابة المناعٌة األولٌة  T والتائٌة

 أٌام كى تصل إلى أقصى إنتاجها من الخالٌا  11 – 5االستجابة األولٌة تستغرق ما بٌن ثانٌاً : 

 البائٌة والتائٌة أثناء هذا الوقت ٌمكن أن تصبح العدوى واسعة اإلنتشار و تظهر أعراض المرض   

 تكون سرٌعة جداً إلى الدرجة التى )غالباً( ما ٌتم فٌها تدمٌر الكائن أما االستجابة المناعٌة الثانوٌة 

 الممرض قبل أن تظهر أعراض المرض 
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 تنقسم النواة المولدة مٌتوزٌاً لتكوٌن نواتٌن ذكرٌتٌن)ن(  (أ

 إلى البوٌضة لٌحدث اإلخصاب المزدوج : تان تنتقل النواتان الذكرٌ -3 

 ن(الذي ٌنقسم مكوناً 2إحدى النواتٌن الذكرٌتٌن)ن(مع نواة البٌضة)ن(لتكوٌن الزٌجوت) تندمج -أ 

 ن(2ج النواة الذكرٌة الثانٌة )ن( مع النواة الناتجة من اندماج نواتا الكٌس الجنٌنً )وتندمالجنٌن 

 فً مراحل تنقسم لتعطً نسٌج االندوسبٌرم لتغذٌة الجنٌنالتى ن( 3لتكوٌن نواة االندوسبٌرم)       

 نموه األولى    

 
 ثمرة التفاح كاذبة ألنه ٌتشحم بالغذاء فٌها جزء غٌر المبٌض وهو التخت وهو الجزء الذى ٌؤكل  ب(

 

 لن تنقبض اللٌفة العضلٌة لعدم سحب المجموعات المتجاورة من خٌوط األكتٌن فى اتجاه بعضها 

 (  ATPبمساعدة الطاقةالمخزنة فى جزٌئات تسحب)البعض حٌث أن الروابط تعمل كخطاطٌف 

  المجموعات المتجاورة من خٌوط األكتٌن باتجاه بعضها البعض فتنقبض اللٌفة العضلٌة  
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 تتصلب أغلفة البوٌضة وتتكون بذرة الإندوسبٌرمٌة و ن النبات غذاء آخر للجنٌن فً فلقتٌنٌخز

 أما جدار المبٌض فٌتحول إلى غالف الثمرة لتكوٌن القصرة)غالف البذرة( وتسمى بذرة

 االنترفٌرون 

 ظهور عوراض الرجولة فً النساء وعوارض األنوثة فً الرجال 

 تورمات فً قشرة الغدة مسببة ضمور الغدد الجنسٌة فً كال الجنسٌنو
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  (NK)الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة وظٌفة   (B)الخالٌا اللٌمفاوٌة البائٌة وظٌفة 

 التعرف على أى مٌكروب أو مواد غرٌبة عن

 الجسم )مثل البكتٌرٌا أو الفٌروس( فتلتصق 

 سم الغرٌب وتنتج أجساماً مضادة بهذا الج 

 له لتقوم بتدمٌره

 لها القدرة على مهاجمة خالٌا الجسم المصابة 

 بالفٌروس والخالٌا السرطانٌة وتقضى علٌها  

 عن طرٌق إنزٌمات تفرزها هذه الخالٌا القاتلة

 

 المستقبالت المناعٌة  األنتٌجٌنات 

  وجد على سطح البكتٌرٌا التى تغزو األنسجةمركبات ت

  ات الضد أوالمستضدات(مى )مولدوتس

 على هذه األجسام والمكونات الخالٌا البائٌة تعرف ت

 الغرٌبة عن الجسم )األنتٌجٌنات( عن طرٌق ارتباط 

 المركبات الموجودة على سطحها والتى ٌطلق علٌها 

 األنتٌجٌنات المستقبالت بتلك

 مركبات توجد على سطح الخالٌا 

 االمناعٌة كالبائٌة والتائٌة من خالله

 األنتٌجٌنات تتعرف الخالٌا البائٌة  

 على األجسام والمكونات الموجودة 

 الغرٌبة عن الجسم
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  DNAأوالً : العملٌة هى تضاعف 

 تى تستقبل كل خلٌة جدٌدة نسخة طبق األصل أهمٌتها : تحدث قبل أن تبدأ الخلٌة فى االنقسام ح

 من المعلومات الوراثٌة الخاصة بالخلٌة األم

 ٌعبر عن إنزٌم الربط ووظٌفته : (B)ٌعبر عن إنزٌم البلمرة والرمز  (A)ثانٌاً : الرمز 

  5 ← 3بربط القطع الصغٌرة فى الشرٌط الجدٌد  DNAدور فى تضاعف  له -1

 بنٌوكلٌوتٌدات تتزاوجواستبدالها  DNAفً جزئ  تعرف المناطقبال DNAٌقوم بإصالح تلف  -2

 مع تلك الموجودة على الشرٌط المقابل فً الجزئ التالف     

   بربط النهاٌات الالصقة لكل من الجٌن والبالزمٌد DNAله دور فى استنساخ  -3

 أوالً : جدار المبٌض بعد اإلخصاب ٌصبح غالفاً للثمرة 

 وٌضة بعد اإلخصاب تتصلب مكونة القصرة )غالف البذرة(ثانٌاً : أغلفة الب

 تلتحم أغلفة المبٌض مع أغلفة البوٌضة الحظ :فى ذات الفقلة الواحدة مثل القمح 

 لتكوٌن ثمرة بها بذرة واحدة تسمى)حبة(
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 أ( غشاء الرهل )األمنٌون( 

 ب( مرحلة التشكل النهائى 

 

 نشطاً  من الخالٌا التً ٌكون فٌها الجٌن)المراد مضاعفته( mRNAٌتم عزل  -1
 خالٌا البنكرٌاس التً تكون األنسولٌن . -أ   مثل : 

 الخالٌا المولدة لكرات الدم الحمراء التً تكون الهٌموجلوبٌن . -ب         
 الذي ٌتكامل معه وذلك  DNAكقالب لبناء شرٌط  mRNAٌتم استخدام  -2  

 باستخدام إنزٌم النسخ العكسً .    
 المتكون باستخدام إنزٌم البلمرة  DNAمع شرٌط  ٌتم بناء الشرٌط المتكامل -3

 ٌمكن مضاعفته )استنساخه( DNAمن  فنحصل على لولب مزدوج 

 تلجأ الزهرة للتلقٌح الخلطى 
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 تتكون الروابط الهٌدروجٌنٌة بٌن القواعد النٌتروجٌنٌة فى الشرٌطٌن وبالتالى لن ٌتكون اللولب  لن

 المزدوج 

 تنتج الملكة بوٌضاتها باالنقسام المٌوزى فتكون البوٌضات أحادٌة : التوالد البكرى فى نحل العسل 

 المجموعة الصبغٌة )ن( فٌنمو بعضها بدون إخصاب مكونة ذكور)ن(                                   

 تنتج الحشرة بوٌضاتها باالنقسام المٌتوزى فتكون البوٌضات ثنائٌة : التوالد البكرى فى حشرة المن 

 ن(  2ن( تنمو إلى إناث)2المجموعة الصبغٌة )                                     
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  (4العانة رقم ) -( 3الورك رقم ) -( 1أوالً: عظام الحوض :الحرقفة رقم )

 ( عظمة الفخذ حٌث ٌستقر رأس عظم الفخذ فى التجوٌف 2ثانٌاً : العظمة التى تتمفصل مع رقم )

 الحقى مكوناً مفصل الفخذ 
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 أوالً 

 ثانٌاً 

 األسزبر / يٕسٗ انسيذ خجيش رذسيس األحيبء ٔانغيٕنٕعيب 

 10199372816د / 



 خ  3أحياء                                                                   8102ثالدالإجابة البوكليث 

             

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( الطرد المركزى المفرق       أ( المحفز

 تستمر صفات ف من أب واحد فٌصبح صورة طبق األصل منه مادته الوراثٌة ٌتسلم أ( ألن الفرد
 التغٌٌرلم تكن آباؤها قد تأقلمت على ذلك مع تغٌر الظروف ما فال تستطٌع التكٌف  األجٌال الناتجة متشابهة

 كخطاطٌف تسحب تعمل من خٌوط المٌوسٌن وتتصل بخٌوط األكتٌن تمتد الروابط المستعرضة  أ(
 (  المجموعات المتجاورة من خٌوط األكتٌن باتجاه ATP)بمساعدة الطاقةالمخزنة فى جزٌبات 

 بعضها البعض فتنقبض اللٌفة العضلٌة التغٌٌر  

 تصال العصبً العضلً ٌحطم مادة األستٌل كولٌنب( إنزٌم الكولٌن استرٌز متوافر فً نقاط اال
 العضلٌة   إلى وضعها  )ٌحوله إلى كولٌن وحمض خلٌك( فٌبطل عمله وتعود نفاذٌة غشاء اللٌفة

 الطبٌعً فً حالة الراحة )قبل استقبال السٌال العصبً ( وتكون مستعدة لحفز عصبً جدٌد

 ب(ألن جراثٌم الفطرٌات كعفن الخبز ماحاطة بجدار سمٌك ٌجعلها تتحمل الظروف القاسٌة كما أنها 
 التغٌٌرتتمٌز بسرعة التكاثر واالنتشار لسافات بعٌدة     

 للزهرة فتتعرض للتلف حماٌة األجزاء الجنسٌة  لن ٌتم

 اتمام عملٌة التكاثر  فىمما ٌؤثر  جذب الحشرات إلتمام عملٌة التلقٌحولن ٌتم 



 خ  3أحياء                                                                   8102ثالدالإجابة البوكليث 

             

8 
 

 

 نقل األحماض األمٌنٌة إلى الرٌبوسومات
 لكل حمض أمٌنً نوع  حٌث ٌكون  

  و ٌقوم بنقله tRNAخاص من 
 األحماض األمٌنٌة التً لها أكثر من 

 أكثر من نوع من شفرة ٌكون لها
 tRNA  

 أكثر من عشرٌن( tRNA)لذا ٌكون عدد

 داخل  DNAنقل الشفرة الوراثٌة من 
 النواة إلى الرٌبوسومات فى السٌتوبالزم 

 إلى تتابع لألحماض  هاٌُترجمحٌث 
 سلسلة عدٌد الببتٌد الذي األمٌنٌة فً 

 معٌناً ٌكون بروتٌناً 
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  (NK)الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة    (B)الخالٌا اللٌمفاوٌة البابٌة  

 اللٌمفاوٌة٪ من الخالٌا 01 -5تمثل من  من الخالٌا اللٌمفاوٌة  ٪05 -01تمثل من 

 التعرف على أى مٌكروب أو مواد غرٌبة عن

 الجسم )مثل البكتٌرٌا أو الفٌروس( فتلتصق 

 بهذا الجسم الغرٌب وتنتج أجساماً مضادة  

 له لتقوم بتدمٌره

 لها القدرة على مهاجمة خالٌا الجسم المصابة 

 بالفٌروس والخالٌا السرطانٌة وتقضى علٌها  

 هذه الخالٌا القاتلةعن طرٌق إنزٌمات تفرزها 

 

 البكرى فى نحل العسل : تنتج الملكة بوٌضاتها باالنقسام المٌوزى فتكون البوٌضات أحادٌة التوالد 

 المجموعة الصبغٌة )ن( فٌنمو بعضها بدون إخصاب مكونة ذكور)ن(                                   

 وٌضات ثنابٌة التوالد البكرى فى حشرة المن : تنتج الحشرة بوٌضاتها باالنقسام المٌتوزى فتكون الب

 ن(  2ن( تنمو إلى إناث)2المجموعة الصبغٌة )                                     

 تجدٌد نمو األجزاء البعٌدة فً وهى ٌسبب ]األكرومٌجالً[ أ( زٌادة إفراز هرمون النمو فى البالغٌن 

   تضخم عظام الوجه والعظام الطوٌلة كاألٌدي واألقدام واألصابع 

 ظهور عوراض الرجولة فً النساء وعوارض األنوثة فً الرجال ب( 

 تورمات فً قشرة الغدة مسببة ضمور الغدد الجنسٌة فً كال الجنسٌنو
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 مستعرضة عن خٌوط األكتٌن فتظلفى العضلة ٌسبب عدم انفصال الروابط ال ATPتناقص جزٌبات 

 ٌمكن أن ٌتسببكما مرتبطة بها وتستمر العضلة فى حالة انقباض مما ٌسبب الشد العضلى المؤلم   

 الشد العضلى الزابد عن الحد فى تمزق العضالت وحدوث نزٌف دموى 

 ٌتوقف المبٌضٌن عن التبوٌض خالل فترة الحمل بسبب إفراز كل من الجسم األصفر والمشٌمة 

 لهرمون البروجسترون الذى ٌمنع التبوٌض فتتوقف الدورة الشهرٌة لما بعد الوالدة 

 بواسطة إنزٌم ٌنشط هذا  فى تفاعل نازع للماء ابطة ببتٌدٌة ومعاً برة ض األمٌنٌاحمرتبط األت 

  ن تحت وحدة الرٌبوسوم الكبٌرةالتفاعل هذا اإلنزٌم عبارة عن جزء م

 وٌتم ذلك فى تحت وحدة الرٌبوسوم الكبرى 

 عوامل التلقٌح الخلطى فى النباتات الزهرٌة : 

 أن تكون األزهار وحٌدة الجنس.   -0 

 نضج أحد شقً األعضاء الجنسٌة قبل األخر .أو تكون الزهرة خنثى بشرط : أ(  -2 

 انخفاض مستوى المتك عن مستوى المٌاسم. ب(                                        
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 ( ٌعبر عن كودون البدء 0أوالً :رقم ) 

 ( ٌعبر عن كودون الوقف 2رقم )       

 من التحلل  mRNAوٌعمل هذا الذٌل على حماٌة ( هوذٌل عدٌد األدنٌن 3ثانٌاً : التتابع رقم ) 

   بواسطة اإلنزٌمات الموجودة فً السٌتوبالزم                                           

 ( أحماض 5عدد األحماض األمٌنٌة الناتجة من ترجمة هذا الشرٌط )ثالثاً: 

 

 الوظٌفة  مكان االفراز  الهرمون 

 وٌنقل عبر الدم إلى البنكرٌاس لٌحثانه على  ٌفرز من األمعاء الدقٌقة الكولٌسٌستوكٌنٌن

 إفراز العصارة البنكرٌاسٌة  

 ٌفرزه من المشٌمة  الرٌالكسٌن 

 والرحم

 وٌسبب ارتخاء االرتفاق العانً عند نهاٌة فترة 

 الحمل لتسهٌل عملٌة الوالدة  
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  CD4( هو 0أوالً : نوع المستقبل على سطح الخلٌة )

  (B)( :الخلٌة اللٌمفاوٌة البابٌة 2ثانٌاً : اسم الخلٌة رقم )

 ( Bبإطالق انترلٌوكٌنات تقوم بتنشٌط الخالٌا البابٌة )ثالثاً : تقوم الخلٌة التابٌة المساعدة النشطة 

  MHCالتى تحمل على سطحها األنتٌجٌنات المرتبطة مع بروتٌن التوافق النسٌجى 

 الُمنَشطة عملها باإلنقسام والتضاعف وتتماٌز فى النهاٌة إلى خالٌا  Bتبدأ الخالٌا البابٌة  رابعاً :

 سنة( فى الدم لتتعرف على نوع 31-21تبقى خالٌا الذاكرة لمدة طوٌلة ))لٌمفاوٌة  بابٌة ذاكرة 

 والعدٌد من الخالٌا البابٌة البالزمٌة التى تنتج كمٌات كبٌرة من األجسام ( األنتٌجٌن السابق 

 المضادة التى تدور عبر األوعٌة اللٌمفاوٌة ومجرى الدم لتحارب العدوى

 أ( االستجابة بااللتهاب    

 ب( بقع باٌر 

 تنتجها  Yتأخذ شكل حرف مواد بروتٌنة عبارة عن جلوبٌولٌنات مناعٌة األجسام المضادة هى أ( 

 الموجودة فى سوابل الجسم الخالٌا اللٌمفاوٌة البابٌة ُمصممة لتضاد األجسام الغرٌبة عن الجسم 

 حٌث تقوم هذه األجسام المضادة وجزبٌات المتممات بااللتصاق بالبكتٌرٌا كبالزما الدم واللٌمف 

 متناول خالٌا الدم البٌضاء األخرى  كى تلتهما وتقضى علٌهالتجعلها فى 

 
 توجد فى النباتات السلٌمة والمصابة على حد سواء إال أن تركٌزها  ب( المستقبالت النباتٌة :

 ٌزٌد فى النباتات عقب اإلصابة    

 تحفٌز وسابل جهاز المناعة الموروثة بوظٌفتها : تدرك وجود المٌكروبات وتنشط  دفاعات النبات 

 فى النبات       
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 لزٌادة نفاذٌة غشاء الخلٌة ألٌونات الصودٌوم فتدخل بسرعة داخل غشاء اللٌفة العضلٌة أ( 

 مسببة انقباض العضلة وعندبذ ٌوصف غشاء اللٌفة العضلٌة بحالة الالاستقطاب    

 ب( أٌونات الكالسٌوم فى االنقباض العضلى :  

 ابك لتسبح حتى تصل إلى سطح خروج النواقل العصبٌة)األستٌل كولٌن ( من حوٌصات التش -0 

 اللٌفة العضلٌة فتزٌد من نفاذٌته ألٌونات الصودٌوم مسببة انقباض العضلة         

 تكوٌن الروابط المستعرضة التى تمتد من المٌوسٌن للتتصل باألكتٌن فتعمل كخطاطٌف تسحب  -2 

 انقباض العضلة  خٌوط األكتٌن نحو بعضها مسببة  ATPبمساعدة الطاقة المخزنة فى       
  

  وإصالحها حٌث تستبدلها  DNAتقوم إنزٌمات الربط بالتعرف على المنطقة التالفة فً جزئ   

  بنٌوكلٌوتٌدات تتزاوج مع تلك الموجودة على الشرٌط المقابل فً الجزئ التالف             

 لخلٌة العابل   DNA وبالتالى لن ٌرتبط بـ DNAإلى  RNAمن  ال تسطٌع تحوٌل محتواها الجٌنى

  وال ٌمكن تضاعفه  
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 الوظٌفة  المكان  

 ق علٌه حبوب اللقاح  صقرص لزج تلت ٌوجد أعلى القلم فى الكربلة  أ( المٌسم 

 توجد على مقدمة السطح السفلى ب( األنثرٌدٌا 

 للنبات المشٌجى للفوجٌر  

 تنتج األمشاج المذكرة وهى السابحات المهدبة 

 تسبح فوق مٌاه التربة حتى تصل إلى الت 

 األرشجونٌا الناضجة إلخصاب البوٌضة بداخلها 

 ن(2مكونة الالقحة)

  

 وظٌفة األدرٌنالٌن  وظٌفة االنسولٌن 

 السكر فً  ٌحافظ مع الجلوكاجون على مستوى ثابت من

 (       3سم011مللٌجرام/021-01الدم)

 وظٌفة االنسولٌن خفض تركٌز سكر الجلوكوز 

 :فً الدم بطرٌقتٌن 

 حث خالٌا وأنسجة الجسم على أكسدة الجلوكوز حٌث  -0 

 أنه ضروري لمرور السكرٌات األحادٌة )عدا الفركتوز( من

 خالل غشاء الخلٌة إلى داخلها حتى ٌمكن استخدامه 

 والجلوكوز  التحكم فً عالقة الجلٌكوجٌن المخزن -2 

 المنفرد بالدم  بتحوٌل الجلوكوز إلى جلٌكوجٌن أو دهون 

 تخزن فً الكبد والعضالت أو األنسجة المختلفة

 ٌهٌا الجسم فً حالة الطوارئ )كالخوف

 واإلثارة والقتال والهروب( بمساعدة 

 الجسم للحصول على الطاقة  عضالت

 الالزمة لالنقباض وزٌادة استهالك 

 األكسجٌن عن طرٌق :

 زٌادة نسبة السكر فً الدم بتحلل  -0 

 الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى 

 جلوكوز 

 زٌادة قوة وسرعة انقباض القلب  -2 

 ورفع ضغط الدم

 

 (Aاألقراص)المناطق(الداكنة )  -ب (Iاألقراص)المناطق(المضٌبة) -أ

 ٌقطعها فً منتصفها خط

 (.zداكن) 

 منتصف كل منها منطقةٌوجد فً 

 (Hشبه مضٌبة) 

 وتتكون من خٌوط 

 بروتٌنٌة رفٌعة تسمى

 ]أكتٌن[

 وتتكون المناطق شبه المضٌبة 

 من خٌوط بروتٌنٌة سمٌكة تسمى

 ]مٌوسٌن[
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 )أ( الغضارٌف 

    )كالحركة السٌتوبالزمٌة( )ب( الحركة الداببة

 : الخلٌة النباتٌة المحتوٌة على المعلومات الوراثٌة الكاملة ٌمكنها األساس العلمى لزراعة األنسجة 

 بنسب معٌنةأن تصبح نباتاً كامالً لو زرعت فً وسط غذابً مناسب ٌحتوي على الهرمونات النباتٌة 

 

 الالزم النقسام الخالٌا ونمو الطفل وشفاء جروحة وتعوٌض  DNAٌموت هذا الطفل لعدم تضاعف 

 التالف من األنسجة 
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 الغدة التٌموسٌة 
 

 ٌفرز إنزٌم الهٌالوٌورنٌز الذي 

 من غالف البوٌضة  ٌذٌب جزء

 لتسهٌل اختراق الحٌوان المنوي 
 

 البروجسترون الذيهرمون ٌفرز 

 ٌزٌد سمك بطانة الرحم  . -0

 ٌزٌد اإلمداد الدموي بها. -2

 ٌمنع التبوٌض فتتوقف الدورة  -3

 الشهرٌة لما بعد الوالدة    

  الحملأثناء  ٌنبه الغدد الثدٌٌة لنمو التدرٌجً -4
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 الوظٌفة  الخالٌا المفرزة  

تنتجها خالٌا األنسجة  االنترفٌرونات 
 المصابة بالفٌروسات

ترتبط بالخالٌا الحٌة المجاورة للخالٌا المصابة والتى لم 
تصب بالفٌروس بعد وتحثها على إنتاج نوع من 

النووى للفٌروس وبهذا  نسخ الحمضاإلنزٌمات ٌثبط 
 ٌمنع الفٌروس من التكاثر واالنتشار فى الجسم

تفرزها الخالٌا التابٌة  اللٌمفوكٌنات 
 TSالمثبطة 

توقف فتثبط أو تكبت االستجابة المناعٌة أو تعطلها  
وكذلك  الخالٌا البالزمٌة عن إنتاج األجسام المضادة 

اعدة والسامة موت الكثٌر من الخالٌا التابٌة المس
 الُمنَشطة

 

 الوظٌفة  المكان   

نموات زابدة تنشأ نتٌجة تمدد الخالٌا البرانشٌمٌة المجاورة  قصٌبات الخشب  التٌلوزات  
 لقصٌبات الخشب وتمتد داخل هذه القصٌبات من خالل النقر 

وتتكون التٌلوزات نتٌجة تعرض الجهاز الوعابى للقطع 
الممرضة حتى تعٌق تحرك هذه الكابنات  أوغزو الكابنات

 إلى األجزاء  األخرى من النبات

 وتعمل على قتل المٌكروبات وبذلك تحمى األذن تفرزها األذنمادة  الصمالخ 

 

  ثم  النواة األنبوبٌة تكون أنبوبة لقاح تخترق المٌسم والقلم حتى تصل إلى النقٌر فً المبٌضألن أ( )

 من حبة اللقاح)خالل  نالنواة المولدة تنقسم مٌتوزٌاً لتكوٌن نواتٌن ذكرٌتٌن)ن( تنتقالأما تتالشى 

 ن(الذي ٌنقسم 2لتكوٌن الزٌجوت) )ن( مع نواة البٌضةلتندمج احداهما أنبوبة اللقاح(إلى البوٌضة 

  ن(3ن( لتكوٌن نواة االندوسبٌرم)2الثانٌة )ن( مع نواتا الكٌس الجنٌنً ) وتندمج النواةمكوناً الجنٌن 

 

 ٌخزن النباتف الجنٌن ٌتغذى على االندوسبٌرم أثناء تكوٌنه)ب( بذور نبات الفول ال اندوسبٌرمٌة ألن 

 أما  وتسمى بذرة تتصلب أغلفة البوٌضة لتكوٌن القصرة)غالف البذرة(و غذاء آخر للجنٌن فً فلقتٌن

 جدار المبٌض فٌتحول إلى غالف الثمرة
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  DNAالبكتٌرى فى مواقع التعرف الخاصة بها مما ٌؤدى إلى تلف DNAتقوم إنزٌمات القصر بقطع 

 البكتٌرى وموت الخلٌة البكتٌرٌة 

 إلى النٌوكلٌوتٌدات التً تتعرف علٌها إنزٌمات  CH3مجموعة مٌثٌل  تضٌفمعدلة النزٌمات ألن اإل

 البكتٌري مقاوماً لفعل هذه اإلنزٌمات DNAالبكتٌري مما ٌجعل  DNAالقصر فً جزئ 

 بٌن نوعٌن من الكابنات الحٌة وزادت درجة التهجٌن بٌنهما DNAكلما تشابه تتابع نٌوكلٌوتٌدات    

 كلما كانت العالقة التطورٌة أقرب بٌنهما  

 الكٌس الجنٌنى 
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 التابٌة  وخالٌا الذاكرة البابٌة بعد اإلصابة األولى حٌث تتكون  ألنه قد اكتسب مناعة لهذا المرض  

 اثناء االستجابة المناعٌة األولى حٌث تختزن معلومات عن األنتٌجٌنات التى حاربها الجهاز المناعى 

 أثناء المجابهة الثانٌة مع نفس الكابن الممرض تستجٌب خالٌا الذاكرة لذلك الكابن و فى الماضى  

 الممرض فور دخوله إلى الجسم   فتبدأ فى اإلنقسام سرٌعاً وٌنتج عن نشاطها السرٌع إنتاج العدٌد 

 ٌتم فٌها تدمٌر الكابن فمن األجسام المضادة والعدٌد من الخالٌا التابٌة النشطة خالل وقت قصٌر 

 الممرض قبل أن تظهر أعراض المرض      

 فى حقٌقات النواة  DNAتضاعف  فى أولٌات النواة  DNAتضاعف 

لسٌتوبالزم على شكل فً ا  DNA ٌوجد
تلتحم نهاٌتاه وٌتصل بالغشاء لولب مزدوج 

البالزمً عند نقطة واحدة ٌبدأ عندها نسخ 
 DNAجزئ 

 
 

 فً صورة صبغٌات حٌث ٌحتوي كل DNAٌنتظم 
 ٌمتد من أحد DNAصبغً على جزئ واحد من 

طرفً الصبغً إلى الطرف األخر وٌبدأ نسخ 
DNA عند أي نقطة على امتداد الجزئ 

 

 البروتٌنات الغٌر هستونٌة البروتٌنات الهستونٌة

ن البروتٌنات التركٌبٌة مجموعة محددة م
)توجد بكمٌات ضخمة فً كروماتٌن الصغٌرة 

قدر كبٌر من  أي خلٌة( تحتوي على
تحمل الحمضٌن القاعدٌٌن أرجنٌن ولٌسٌن 

( لهذٌن الحمضٌن Rالمجموعة الجانبٌة)
 PH)عند األس الهٌدروجٌنًاألمٌنٌٌن 

 موجبةالعادي للخلٌة( شحنات 

 مجموعة غٌر متجانسة من البروتٌنات.
 التركٌبٌة والتنظٌمٌة

 تلعب دوراً ربٌسٌاً فً التنظٌم الفراغً.   التركٌبٌة
 داخل النواة . DNAلجزئ    
 .  DNAتحدد ما إذا كانت شفرة  التنظٌمٌةو
والبروتٌنات  RNAستستخدم فً بناء  

 واإلنزٌمات أم ال
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 بقطعة أخرى من جزئ آخر كالتالً : .  DNAتمكن الباحثون من لصق قطعة معٌنة من جزئ 

 إلى قطع معلومة النٌوكلٌوتٌدات عند أطرافها.  DNAإنزٌمات القصر تعمل كوسٌلة لقص  -1 

 ن مفردي الشرٌط ٌطلق علٌها    .العدٌد منها ٌكون أطرافاً مائلة حٌث تكون قطع اللولب المزدوج ذات طرفٌ -2 

 )األطراف الالصقة( .   

 األخر نتج عن معاملته بنفس إنزٌم القصر. DNAتتزواج قواعد الطرف الالصق مع طرف آخر الصق على  -3 

   ٌتم ربط الطرفٌن الالصقٌن إلى شرٌط واحد بواسطة إنزٌم الربط -4 

 موجوداً خارجه لٌشغل حٌزاً من البذرةحٌث ٌظل االندوسبٌرم بالجنٌن فٌها ٌحتفظ بذرة 

 بذرة واحدة تسمى)حبة(ها ثمرة بتلتحم أغلفة المبٌض مع أغلفة البوٌضة لتكوٌن 

 فً ذات الفلقة الواحدة مثل القمح والذرة  
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 عملٌة إنبات حبة اللقاح 

  : حٌث أنه  عملٌة اإلخصاب الزهرى

 بت حٌث تكون النواة األنبوبٌة بسقوط حبة اللقاح على مٌسم الزهرة تن

 أنبوبة لقاح تخترق المٌسم والقلم حتى تصل إلى النقٌر فً المبٌض 

للقاح إلى النقٌر فً عندما تصل أنبوبة ا  Cتتالشى النواة األنبوبٌة

 المبٌض

  مٌتوزٌاً لتكوٌن نواتٌن ذكرٌتٌن)ن( B تنقسم النواة المولدة

اإلخصاب تنتقل النواتان الذكرٌة من حبة اللقاح)خالل أنبوبة اللقاح(إلى البوٌضة لٌحدث  -3 

 :  المزدوج

   لذي ٌنقسم ن(ا2اندماج إحدى النواتٌن الذكرٌتٌن)ن(مع نواة البٌضة)ن(لتكوٌن الزٌجوت) -أ 

 مكوناً الجنٌن      

 ن(2اندماج النواة الذكرٌة الثانٌة )ن( مع النواة الناتجة من اندماج نواتا الكٌس الجنٌنً ) -ب 

 باالندماج الثالثًن( فٌما ٌعرف 3لتكوٌن نواة االندوسبٌرم)       
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 حلقات النٌوكلٌوسومات 

مناعة الفطرٌة والمناعة ال

 المكتسبة 

  الرضفة

 التوالد البكرى 

 الدعامة الفسٌولوجٌة 

 سال(النتٌروجٌن السائل )الم  
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 ٔرضجػ أٔ ركجح  انًطهٕة نهحذ رُظى دسجخ انًُبػخ 

 ثؼذ انمعبء  (B)ٔانجبئيخ  (T)انخاليب انزبئيخ ػًم 

 ػهٗ انكبئٍ انًًشض

 جذ فٗ انذو رٕ

 ()ٔاألػعبء انهيًفبٔيخ

 رًزذ يٍ خيٕغ انًيٕسيٍ 

 ٔرزصم ثخيٕغ األكزيٍ 

 فٗ األنيبف انؼعهيخ 

 انٓيكهيخ ٔانمهجيخ 

 رؼًم كخطبغيف رسحت ثًسبػذح انطبلخ انًخضَخ فٗ

 ATP  ِيجًٕػبد األكزيٍ انًزجبٔسح فٗ ارجب 

  ثؼعٓب انجؼط فزسجت اَمجبض انؼعهخ
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 تفرزه خالٌا بٌتا 

 الموجودة فى جزر 

 النجرهانز فى 

 البنكرٌاس فى الدم 

 خفض تركٌز سكر الجلوكوز فً الدم بطرٌقتٌن 

 حث خالٌا وأنسجة الجسم على أكسدة الجلوكوز  -1 

 أنه ضروري لمرور السكرٌات األحادٌة حٌث

 )عدا الفركتوز( من خالل غشاء الخلٌة إلى داخلها  

 حتى ٌمكن استخدامه

  التحكم فً عالقة الجلٌكوجٌن المخزن   -2 
بتحوٌل الجلوكوز إلى  والجلوكوز المنفرد بالدم

جلٌكوجٌن أو دهون تخزن فً الكبد والعضالت أو 
 األنسجة المختلفة

فى قاع  ٌوجد
 الجزء المخً

 للجمجمة 

 الله المخ بالحبل الشوكًٌتصل من خ
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  ألفاتفرزه خالٌا 

 الموجودة فى جزر 

 النجرهانز فى 

البنكرٌاس فى 

 الدم

ٌرفع تركٌز الجلوكوز فً الدم بتحوٌل 

 الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى جلوكوز

سهل من  انزالق الغضارٌف التى تكسو على سائل مصلً أو زاللً ٌألنها تحتوى 

 أطراف العظام

كما ٌغطى سطح العظام المتالمسة فً المفاصل بطبقة رقٌقة  من مادة غضروفٌة شفافة 

 بأقل احتكاكوملساء مما ٌسمح بحركة  العظام بسهولة و
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ألن خالٌا البنكرٌاس التً تكون األنسولٌن و الخالٌا المولدة لكرات الدم الحمراء 

الذي ٌحمل  mRNAكمٌات كبٌرة من  تحتوى على التً تكون الهٌموجلوبٌن  

 هذه البروتٌنات اءالرسالة الالزمة لبن

كما أن  أجزاء منفصلة اثنتان على كل جانب من الغدة الدرقٌة 4ألنها تتكون من 

لذلك قد األمامً من الرقبة مالصقة للقصبة الهوائٌة الغدة الدرقٌة تقع فً الجزء 

 تزال بالخطأ أثناء العملٌات الجراحٌة بالرقبة 
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ٌقتل النبات بعض أنسجته لٌمنع انتشار الكائن الممرض منها إلى أنسجته السلٌمة  

 وبالتالى ٌتخلص النبات من الكائن الممرض بموت النسٌج المصاب

 ألنه ٌفرز هرمون البروجسترون فى الدم :

أثناء دورة الطمث فى مرحلة التبوٌض حٌث أنه إذا لم ٌتم اخصاب البوٌضة ٌضمر -1

 الجسم األصفر فٌقل البروجسترون وتتهدم بطانة الرحم 

فى  أثناء الحمل حتى نهاٌة الشهر الثالث وبدأ من الشهر الرابع ٌتقدم نمو المشٌمة-2

 الرحم لتحل محله فى إفراز البروجسترون حٌث ٌتحلل الجسم األصفر 
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  (`3 ←`5)بٌنما الشرٌط المقابل ٌكون اتجاهه   (`5 ←`3)ألن أحد الشرٌطٌن اتجاهه 

 في انسكش انخًبسي (5)ثًؼُٗ أٌ  يجًٕػخ انفٕسفبد انطشفيخ انًزصهخ ثزسح انكشثٌٕ سلى

  .ركٌٕ ػُذ انطشفيٍ انًزؼبكسيٍ نكي رزكٌٕ انشٔاثػ انٓيذسٔجيُيخ DNAفي ششيطي 

 .ٍ صٔجي انمٕاػذ انُيزشٔجيُيخ ثشكم سهيى ثي   

5 ….AUG  AAA   UCU   CGC    AAA   UGA  …. 3 

 tRNAإَٔاع يٍ جضيئبد ( 4أسثؼخ )
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 التبرعم فى الخمٌرة :
 .ٌنشأ البرعم كبروز جانبً على الخلٌة األصلٌة  -1

 نواة مٌتوزٌاً إلى نواتٌن تبقى إحداهما فًتنقسم ال -2 
 .الخلٌة األم وتهاجر الثانٌة نحو البرعم   

 ٌنمو البرعم تدرٌجٌاً وقد ٌبقى متصالً بخلٌة األم  -3 
 .حتى ٌكتمل نموه فٌنفصل عنها     

قد ٌستمر فً اتصاله بها مكوناً مع غٌره من  -4 

 البراعم النامٌة مستعمرات خلوٌة

 التبرعم فى االسفنج :
 شكل بروز  ٌنمو البرعم على -1

 صغٌر من أحد جوانب الجسم 
 انقسام الخالٌا البٌنٌة  بفعل

  برعم.  إلى وتمٌزها 
 ٌنمو البرعم تدرٌجٌاً لٌشبه  -2 

 األم تماماً ثم ٌنفصل عن جسم 
 .األم لٌبدأ حٌاته مستقالً 

 

 )انًكزسجخ( انًُبػخ انًُخصصخ انًُبػخ غيش انًزخصصخ )انطجيؼيخ ( 

 يجًٕػخ انٕسبئم انذفبػيخ انزٗ رحًٗ انجسى  ◙

 ٔرزًيض ثبسزجبثخ سشيؼخ ٔفؼبنخ نًمبٔيخ ٔيحبسثخ 

 ٔرفزيذ أٖ ييكشٔة أٔ أٖ جسى غشيت يحبٔل دخٕل 

 :ع ثخطٗ دفب ٔرًش انجسى

 خػ انذفبع األٔل : يجًٕػخ يٍ انحٕاجض انًيكبَيكيخ-0

 أٔ انطجيؼيخ ثبنجسى يضم انجهذ ٔانًخبغ  ٔانذيٕع  

 نًُغ انكبئُبد  ٔانؼشق ٔحًط انٓيذسٔكهٕسيك ثبنًؼذح

 انًًشظخ يٍ دخٕل انجسى

خػ انذفبع انضبَٗ : َظبو دفبػٗ داخهٗ ٔفيّ يسزخذو انجسى -7

 حمخ رحيػ غشق ٔػًهيبد غيش يزخصصخ يزال

 ثبنًيكشٔثبد نزًُغ اَزشبس انًيكشٔثبد ٔرجذأ ْزِ 

 انؼًهيبد ثحذٔس إنزٓبة شذيذ

 ال ركٌٕ خاليب راكشح 

 خػ دفبع صبنش يهجأ إنيّ انجسى إرا يب أخفك خػ انذفبع  ◙

 انضبَٗ فٗ انزخهص يٍ انجسى انغشيت 

 يزًضم فٗ اسزجبثخ انخاليب انهيًفبٔيخ نهزخهص يٍ  ◙ 

ثسهسهخ يٍ انٕسبئم انذفبػيخانزخصصيخ )انُٕػيخ( انجسى انغشيت 

 انزٗ رمبٔو رنك انكبئٍ انًسجت نهًشض .

 ٔرزى يٍ خالل آنيزيٍ :

 انًُبػخ انخهطيخ )انًُبػخ ثبألجسبو انًعبدح(-0

 انًُبػخ انخهٕيخ )انًُبػخ ثبنخاليب انٕسيطخ(-7

 

 

 ركٌٕ خاليب راكشح 
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  هرمونات النخاع ات القشرة هرمون

 الكورتٌزون والكورتٌكوستٌرون 

 ٌقومان بتنظٌم أٌض المواد النشوٌة

 بالجسم  

 األدرٌنالٌن والنورأدرٌنالٌن ٌهٌئان الجسم فً حالة 

 الطوارئ )كالخوف واإلثارة والقتال والهروب( 

 بمساعدة عضالت الجسم للحصول على الطاقة  

 استهالك األكسجٌن عن الالزمة لالنقباض وزٌادة 

 طرٌق :

زٌادة نسبة السكر فً الدم بتحلل الجلٌكوجٌن  -1 
 المخزن فً الكبد إلى جلوكوز

 

TAC 



 س  3أحيبء                                                                   7102 ٔلاألإجبثخ انجٕكهيذ 

             

02 

 3سم188مللجرام /  128 – 08

 المنطقة الظهرٌة 

 غشاء الرهل 

 البٌتونٌا أو الفول أو التفاح أو البصل 

 المناعة البٌوكٌمٌائٌة 
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76 

 غدتان  2

 ( ضلوع 4زوجان ) 

 )فصان (  2
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 ( خالٌا سرتولى 6رقم)

 ( أمهات المنى 1رقم )

 ( خالٌا منوٌة ثانوٌة  3رقم )
 

 ( الخالٌا المنوٌة األولٌة 2رقم)
 ( الحٌوانات المنوٌة 5رقم )
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 كروموسوم 46ن( = 2( هو )1)ـ العدد الصبغى ل
 كروموسوم 23( هو )ن( = 4) العدد الصبغى لـ

 ٌصاب اإلنسان بحالة المٌكسودٌما ومن أهم أعراضها :
  .جفاف الجلد وتساقط الشعر -1

  .مًنقص فً النشاط العقلً والجس -2

  . زٌادة وزن الجسم)لدرجة السمنة المفرطة( -3

 . هبوط التمثٌل الغذائً)فال ٌتحمل البرودة( -4

 تقل ضربات القلب وٌتعب الشخص بسرعة   -5
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لن تهبط البصلة أو الكورمة إلى المستوى الطبٌعى المالئم وبالتالى لن 

 الهوائٌة ضد الرٌاح  ٌتم تدعٌمها أو تأمٌن أجزاءها

 نقص نسبة الكالسٌوم فً الدم -1

 االنفعال والغضب ألقل سبب سرعة  -2

 تشنجات عضلٌة -3
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 التضاعف الثالثى فى اإلنسان ممٌت وٌسبب إجهاض األجنة 
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 توسٌن(ٌبالهرمون المنبه لعضالت الرحم )األوكس

 خراج الجنٌن ٌنظم تقلصات الرحم وٌزٌدها بشدة أثناء الوالدة إلالذى 

 ]لذلك ٌستخدمه األطباء لإلسراع فً عملٌات الوالدة[ 

 استئصال جزء من الغدة الدرقٌة  -1

 المركبات الطبٌة )العقاقٌر( -2 

 األسزبر / يٕسٗ انسيذ خجيش رذسيس األحيبء ٔانجيٕنٕجيب 

 10199328716د / 
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ٌحدث االنقسام المٌوزى بعد تكوٌن الالقحة عند : فى التكاثر الجنسى باالقتران 
 تحسن الظروف المحٌطة بها قبل عملٌة االنبات 

ٌحدث االنقسام المٌوزى فى المناسل إلنتاج : أما فى التكاثر الجنسى باألمشاج 

  لالقحة التى تنقسم مٌتوزٌاً وتنمو فى جنٌناألمشاج قبل اندماجها لتكوٌن ا

 هرمون التٌموسٌن 
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 نوعاً  11

 كودوناً  16

 نٌوكلٌوتٌدة  44

 حمض المٌثونٌن 

 ببتٌدٌة  –رابطة  14
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( ٌوجد بالطرف العلوى) الساعد -
 وٌتكون من 

بطرفه العلوي  :الزند     
    تجوٌف 

ٌستقر فٌه النتوء الداخلً      
 للعضد

أصغر حجماً   :الكعبرة   
وتتحرك حركة نصف دائرٌة 

 حول الزند الثابت

الساق ٌوجد بالطرف السفلى  -
وٌتكون من عظمتٌن ] قصبة 

 شظٌة خارجٌة [ -داخلٌة 
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لعمٌة الكبٌرة تفكٌك األنتٌجٌن إلى أجزاء صغٌرة ال تستطٌع الخلٌة الب
وبالتالى الترتبط مع بروتٌن التوافق النسٌجى فال تتعرف علٌه الخلٌة التائٌة 
المساعدة وال ٌتم تنشٌطها فتفشل آلٌتى المناعة الخلوٌة والخلطٌة )المناعة 

 المكتسبة( 

 البالزمٌدات 

 ٙأّٛاخ صائذج ذٕشأ ٔر١عح ذّذد اٌخال٠ا اٌثشأش١ّ١ح اٌّعاٚسج ٌمظ١ثاخ اٌخشة ٚذّرذ داخٍ

 اٌٛػائٝ ٌٍمطغ أٚغضٚ اٌىائٕاخ ذؼشع اٌعٙاص ٚذرىْٛ اٌر١ٍٛصاخ ٔر١عح ِٓ خالي إٌمش 

 اٌّّشػح حرٝ ذؼ١ك ذحشن ٘زٖ اٌىائٕاخ إٌٝ األظضاء  األخشٜ ِٓ إٌثاخ

 للضلوع دور فى عمل 
 الجهاز الهٌكلى فهى تكون القفص الصدرى الذى ٌحمى القلب والرئتٌن -1
 د من اتساع التجوٌف الصدري أثناء تتحرك الضلوع لألمام والجانبٌن لتزٌالجهازالتنفسى -2
 الشهٌق وبالعكس أثناء الزفٌر 
 الجهازٌن المناعى والدورى فهى من العظام المسطحة التى تنتج خالٌا الدم الحمراء -3     

  والبٌضاء)ومنها الحالٌا اللٌمفاوٌة المكونات الرٌئسٌة الجهاز اللٌمفاوى( وصفائح الدم      
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 عند تحسن الظروف المحٌطة بالالقحة الجرثومٌة )الزٌجوسبور(

 ص ٌنقسم مٌتوزٌاً  -س ٌنقسم مٌوزٌا   

 الطور )ع( هو الزٌجوزسبور )الالقحة الجرثومٌة( 

 ن(2مجموعة الصبغٌة )ثنائى ال
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ٌوجد فى قاع 
الجزء المخً 

 للجمجمة 

 ٌتصل من خالله المخ بالحبل الشوكً

 مجموعة فوسفات وقاعدة نٌتروجٌنٌة  وتتكون كل نٌوكلٌوتٌدة من : سكر خماسً  
 ( للسكر الخماسى 1وجٌنٌة برابطة تساهمٌة بذرة الكربون رقم )ترتبط القاعدة النٌتر

 لسكر الخماسىل( 5وترتبط مجموعة الفوسفات برابطة تساهمٌة بذرة الكربون رقم )

 .      سً هو سكر الدٌوكسً رٌبوز السكر الخما

)الذي ٌحتوي على ذرة أكسجٌن أقل من 
 سكر الرٌبوز(

القواعد النٌتروجٌنٌة هً : األدنٌن 
والجوانٌن والسٌتوزٌن والثاٌمٌن  

[G=C      A=T  ] 

 السكر الخماسً هو سكر الرٌبوز

 القواعد النٌتروجٌنٌة هً : 
  األدنٌن والجوانٌن  

والسٌتوزٌن والٌوراسٌل بدالً من 

 [G=C   A=Uالثاٌمٌن]
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لن ٌتم نضج البوٌضة ألن النٌوسٌلة نسٌج غذائى ٌحٌط 
  بالكٌس الجنٌنى لتغذٌة البوٌضة أثناء عملٌة نضجها

لممرض ترتبط ( بعد القضاء على الكائن اTsألن الخالٌا التائٌة المثبطة )

بالخالٌا البائٌة البالزمٌة ٌحفزها ذلك على  (CD8)بمستقبلها المناعى 

إفراز اللٌمفوكٌنات التى توقف الخالٌا البائٌة البالزمٌة عن إنتاج األجسام 

 المضادة 
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 التوالد البكرى 

 ِفاطً ذٍرحُ اٌؼظاَ ػٕذ٘ا تٛاعطح أٔغعح ١ٌف١ح ٚال ذغّح تاٌحشوح  ِٚغ ذمذَ اٌؼّش ٠رحٛي إٌغ١ط 

 ِصاي:اٌّفاطً ذشتؾ ػظاَ اٌعّعّح تثؼؼٙا ِٓ خالي أؽشافٙا اٌّغٕٕحا١ٌٍفٟ اٌٝ ٔغ١ط  ػظّٟ 

 فى العضلة التوأمٌة ٌجعلها غٌر قادرة على االنقباض  ATPتناقص جزئٌات 

 واالنبساط 

 وقد تنعدم المرونة فٌها إلى الحد الذى ٌتسبب فى تمزق وتر أخٌل 
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 .( DNA تحدٌداً فً ترتٌب القواعد النٌتروجٌنٌة فً جزئطفرة ناتجة عن تغٌر فً تركٌب الجٌن )

 ٌن بروتٌن مختلف ٌظهر صفة جدٌدة مما ٌؤدي إلى تكو  

 وقد تحول هذه الطفرة الجٌن الصورة السائدة إلى المتنحٌة أو العكس)فً حاالت نادرة(   

 داخل األنٌبٌبات 

 المنوٌة 

 فى الخصٌة 

 تفرز سائل لتغذٌة الحٌوانات المنوٌة داخل 

 الخصٌة وٌعتقد أن لها وظٌفة مناعٌة  

ٌٙا اٌمذسج ػٍٝ ِٙاظّح خال٠ا -

ٚاٌخال٠ا  اٌعغُ اٌّظاتح تاٌف١شٚط

ػٓ   ٚذمؼٝ ػ١ٍٙا اٌغشؽا١ٔح

ٔض٠ّاخ ذفشص٘ا ٘زٖ اٌخال٠ا ؽش٠ك إ

 اٌماذٍح

وّا أْ ٌٙا دٚس فٝ إٌّاػح -

اٌطث١ؼ١ح ح١س أٔٙا ِىْٛ ِٓ 

 ِىٛٔاخ خؾ اٌذفاع اٌصأٝ 

ذٕرط و١ّاخ وث١شج ِٓ األظغاَ 

 اٌّؼادج

 اٌرٝ ذذٚس ػثش األٚػ١ح ا١ٌٍّفا٠ٚح 

  ح١س ِٚعشٜ اٌذَ ٌرحاسب اٌؼذٜٚ

 ذشذثؾ تاألٔر١ع١ٕاخ اٌّٛظٛدج ػٍٝ 

 عطح اٌىائٕاخ اٌّّشػح ف١ص١ش رٌه 

 اٌخال٠ا اٌثٍؼ١ّح اٌىث١شج فرمَٛ 

تإٌرٙاَ ٘زٖ األٔر١ع١ٕاخ ٚذغرّش 

 ٘زٖ اٌؼ١ٍّح ٌؼذج أ٠اَ أٚ أعات١غ
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 ( GHهرمون النمو )

 (  THالخالٌا س هى الخالٌا التائٌة السامة )

  ( Tsالخالٌا ص هى الخالٌا التائٌة المثبطة )

 الٌا التائٌة المساعدة  فى المرحلة )ب( إلفراز االنترلٌوكٌنات خزداد الت

 والخالٌا التائٌة  التى تنشط بها الخالٌا البائٌة إلنتاج األجسام المضادة

 المساعدة األخرى إلنتاج السٌتوكٌنات فتنشط آلٌتى المناعة الخلوٌة 

 والخلطٌة فى مواجهة المٌكروب
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 :تؼذ أْ ٠رُ اٌمؼاء ػٍٝ األٔر١ع١ٕاخ اٌغش٠ثح 

  اٌّٛظٛد ػٍٝ عطحٙا ِغ CD8تٛاعطح اٌّغرمثً  (TS)ال٠ا اٌرائ١ح اٌّصثطح ذشذثؾ اٌخ -0

 ٚاٌخال٠ا اٌرائ١ح اٌّغاػذج ٚاٌغاِح  اٌثالص١ِح اٌثائ١ح اٌخال٠ا 

  ذٛلف اٌخال٠ا اٌثالص١ِحاٌرٝ  ا١ٌٍّفٛو١ٕاخ ف١حفض٘ا ٘زا االسذثاؽ ػٍٝ إفشاص تشٚذ١ٕاخ -7 

 ػٓ إٔراض األظغاَ اٌّؼادج 

ّ  ٚوزٌه ِٛخ ا ◙      طحٕش  ٌىص١ش ِٓ اٌخال٠ا اٌرائ١ح اٌّغاػذج ٚاٌغاِح اٌ

ِٕٚٙا ِا ٠فشص  االٔرش١ٌٛو١ٕاخ ذفشص (TH)ّغاػذج إٌشطح ط اٌخال٠ا اٌرائ١ح اٌ

 اٌغ١رٛو١ٕاخ 

ذصثؾ أٚ ذىثد  اٌرٝ ا١ٌٍّفٛو١ٕاخ فشص تشٚذ١ٕاخذ (TS)اٌخال٠ا اٌرائ١ح اٌّصثطح ص 

    االعرعاتح إٌّاػ١ح أٚ ذؼطٍٙا
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 الوصلة العصبٌة العضلٌة أو التشابك العصبى العضلى 

 ت أنوٌة من خالٌا أجنة )كالضفدعة( فً مراحل نمو مختلفة و زرع هذه األنوٌة فً أزال
 بوٌضات غٌر مخصبة سبق نزع أنوٌتها أو تحطٌمها باإلشعاع فتنمو كل من هذه البوٌضات

 إلى أفراد ٌنتمون فً صفاتهم لألنوٌة المزروعة 
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ذمغ ػٍٝ 

اٌمظثح اٌٙٛائ١ح 

أػٍٝ اٌمٍة 

ٚخٍف ػظّح 

 اٌمض

ذفشص ٘شِْٛ اٌر١ّٛع١ٓ اٌزٜ ٠حفض ٔؼط 

 اٌخال٠ا ا١ٌٍّفا٠ٚح اٌعزػ١ح إٌٝ اٌخال٠ا 

 ٚذّا٠ض٘ا إٌٝ أٔٛاػٙا  (T)ٌرائ١ح ا

 اٌّخرٍفح داخً اٌغذج اٌر١ّٛع١ح

 ِؼاد  DNAٔغ١ٌٛٓ اٌثششٞ اٌزٞ ذٕرعٗ اٌثىر١ش٠ا ترىٌٕٛٛظ١ا ألْ األ

 االذحاد أفؼً ٌثؼغ اٌّشػٟ اٌز٠ٓ ال ٠رحٍّْٛ اٌفشٚق اٌطف١فح ت١ٓ 

 األٔغ١ٌٛٓ اٌثششٞ ٚأٔغ١ٌٛٓ األٔٛاع األخشٜ)واٌّاش١ح ٚاٌخٕاص٠ش(
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 االنشطار الثنائى 

 التجدد

 تٛاعطح إٔض٠ّاخ اٌمظش ٚتزٌه ٠رُ اٌحظٛي ِٓ  ٠DNDرُ لض 

  DNAاٌّحرٜٛ اٌع١ٕٟ ٌإلٔغاْ ػٍٝ ِال١٠ٓ ِٓ لطغ 

 مطغ تثالص١ِذاخ أٚفاض ٌّؼاػفرٙا داخً ٠ّىٓ تؼذ رٌه ٌظك ٘زٖ اٌ

 خال٠ا تىر١ش٠ح 
 

 اٌعشاش١ُ اٌظغ١شج 
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 التكاثر بالجراثٌم 

 التبرعم 

 ٌفرز من الخالٌا البٌنٌة 

 فى الخصٌة 

 ٌفرز من حوٌصلة جراف 

 فى المبٌض 
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 ( من جزئ-3عند الطرف ) 
tRNA   

 األعرار / ِٛعٝ اٌغ١ذ خث١ش ذذس٠ظ األح١اء ٚاٌع١ٌٛٛظ١ا 

 

 10199328716خ /                                

 بالحمض األمٌنً    tRNAٌتحد فٌه جزئ 
 الخاص به
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 ذكور نحل العسل أحادٌة المجموعة الصبغٌة )ن( فتنتج حٌواناتها المنوٌة باالنقسام  -أ

 ن( فتنتج بوٌضاتها باالنقسام المٌوزى 2بٌنما الملكات ثنابٌة المجموعة الصبغٌة ) المٌتوزى

 العسل   بوٌضات نجم البحر والضفدعة ال تنمو تلقابٌاً بدون إخصاب كبوٌضات نحل  نأل-ب
 تنشط بوٌضاتها إال بعد تعرٌضها لصدمة حرارٌة أو كهربٌة  أو لإلشعاع أو أو المن وإنما ال 

 لبعض األمالح أو الرج أو الوخز باألبر فتضاعفت صبغٌاتها بدون إخصاب

 االقتران -ب سجةزراعة األن -أ

فال تتعرف علٌه الخلٌة  لن ٌتم عرض األنتٌجٌن على سطح الخلٌة البلعمٌة الكبٌرة -أ

التابٌة المساعدة وال ٌتم تنشٌطها فتفشل آلٌتى المناعة الخلوٌة والخلطٌة )المناعة 
 المكتسبة(

داخل الجسم لعدم إفرازحبٌبات الهٌستامٌن المولدة اللتهاب فال  المٌكروباتٌنتشر  -ب

تتمدد جدران األوعٌة الدموٌة ولن تزٌد نفاذٌتها لبالزما الدم بما بها من مواد كٌمٌابٌة 
حٛذر ثنُٕثر ٔكزنك ثنخالٚج ضٛح نخالٚج ثنذو ثنذٛعجء ثنًضؼجدنز ٔٔنٍ ص ٔمذٌبة وقاتلة للبكتٌرٌا 

 (ثألؽسجو ثنغشٚذز ٔثنًٛكشٔدجس ثنذهؼًٛز ثنكذٛشر يحجسدز ٔقضم



 ط  3ٛجء أح                                                                 7102 نظغجثنإؽجدز ثنذٕكهٛش 

             

3 

5 --- UGC   UCA   GUC   UCA  GUC    UAG  ----- 3 

  tRNAأنواع من  3

 أحماض أمٌنٌة  5

 المكان : تحٌط بها الحلقة العصبٌة)الشوكٌة( فى الفقرة العظمٌة 
 الحبل الشوكى لحماٌته الوظٌفة : ٌمتد خاللها 
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 ( عظام فً صفٌن ٌتصل 8).الرســغ

 طرفها العلوي بالطرف السفلً للكعبرة 

 .والطرف السفلً بعظام راحة الٌد

عظام غٌر منتظمة  (7): العرقوب

الشكل أكبرها الخلفٌة وتكون كعب 

 القدم

  (`3 ←`5)بٌنما الشرٌط المقابل ٌكون اتجاهه   (`5 ←`3)ألن أحد الشرٌطٌن اتجاهه  -أ

 سكش ثنخًجسٙفٙ ثن (5)دًؼُٗ أٌ  يؾًٕػز ثنفٕسفجس ثنطشفٛز ثنًضصهز دزسر ثنكشدٌٕ سقى

  .صكٌٕ ػُذ ثنطشفٍٛ ثنًضؼجكسٍٛ نكٙ صضكٌٕ ثنشٔثدػ ثنٓٛذسٔؽُٛٛز DNAفٙ ششٚطٙ 

 دٍٛ صٔؽٙ ثنقٕثػذ ثنُٛضشٔؽُٛٛز دشكم سهٛى   

ٌتكون من ارتباط قاعدة ذات حلقة واحدة  DNAألن كل درج من درجات سلم  -ب

 .)البرٌمٌدٌنات( وأخرى ذات حلقتٌن)البٌورٌنات(
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 بقع باٌر 

 لها نشاط ألن قشرة الغدة الكظرٌة تفرز مجموعة من الهرمونات الجنسٌة التى 

 ٌرون( واألنثوٌة )اإلستروجٌن / البروجسترون(مشابه للهرمونات الذكرٌة)التستوس

 اختالل التوازن بٌن هذه الهرمونات والهرمونات الجنسٌة للمناسل ٌسبب ظهور و

 عوراض الرجولة فً النساء وعوارض األنوثة فً الرجال
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 التجوٌف األروح ٌوجد عند الطرف الخارجً لعظمة لوح الكتف  وٌستقر

 س عظمة العضد مكوناً المفصل الكتفًفٌه رأ 

 المحفـــز
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 تنشأ من إخصاب بوٌضة واحدة بحٌوان 
 منوي واحد ثم تفلجها إلى جزبٌن)جنٌنٌن(

 ن أحد المبٌضٌن أوتنشأ من تحرر بوٌضتٌن)م
 وإخصاب كل منهما بحٌوان منوي  كلٌهما( 

 على حدة

 لكل منهما كٌس جنٌنً ومشٌمة مستقلة تجمعهما مشٌمة واحدة

مختلفٌن وراثٌاً الٌزٌدان عن كونهما شقٌقان  متطابقان تماماً فً جمٌع الصفات الوراثٌة
 لهما نفس العمر

فقان أو ٌختلفان فً الجنس وفصٌلة قد ٌت من جنس واحد ولهما نفس فصٌلة الدم
 الدم

 

 بنوك األمشاج : بنوك لألمشاج الحٌوانٌة المنتخبة )خاصة الماشٌة والخٌول( توجد  -أ

 ٌرغب بعض  فً بعض دول أوربا وأمرٌكا  للحفاظ علٌها واإلكثار منها وقت الحاجة

 بعد وفاتهم الناس فً االحتفاظ بأمشاجهم فً تلك البنوك ضماناً الستمرار أجٌالهم حتى

 االندماج الثالثى : اندماج إحدى النواتٌن الذكرٌتٌن لحبة اللقاح )ن( مع النواة الناتجة 

 ن(3ن( لتكوٌن نواة االندوسبٌرم)2من اندماج نواتا الكٌس الجنٌنً )
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  ثنخالٚج ثنهًٛفجٔٚز ثنؾزػٛز إنٗ ٚحفض َعؼ  Thymuosin التيموسينْشيٌٕ  ألٌ -أ
 ٔصًجٚضْج إنٗ إَٔثػٓج ثنًخضهفز دثخم ثنغذر ثنضًٕٛسٛز (T)ثنخالٚج ثنضجةٛز 

 يج ْٕغشٚخ ػٍ ثنؾسى سٕثء كجَش يٛكشٔدجس دجنضقجغ كمثنخالٚج ثنذهؼًٛز ثنكذٛشر صقٕو  -ح

 ثنًسُز ٔٚفضضٓج إنٗ أٔ أؽسجو غشٚذز أٔ خالٚج ؽسذٚز يسُز)ْشيز( ككشٚجس ثنذو ثنحًشثء 

 يكَٕجصٓج ثألٔنٛز نٛضخهص يُٓج ثنؾسى 

 

 صًجيجً ٔال DNAآٖ أكسٙ سٚذَٕٕٛكهٛٛض ثنز٘ ٚحهم ثنضؾشدز ثنحجسًز : ثكضشجف إَضٚى د -أ

 ثنًجدر ثنُشطز ثنًستٕنز ػٍ ثنضحٕل  ٔػُذيج ػٕيهش RNAٚؤعش ػهٗ ثنذشٔصُٛجس أٔ 

 صٕقفش ػًهٛز ثنضحٕل ثنذكضٛش٘ َضٛؾز نغٛجح يجدر٘ أكسٙ سٚذَٕٕٛكهٛٛضدئَضٚى دآثنذكضٛش٘ 

 DNA ٌثنضٙ صحههش يًج ٚؤكذ أDNA  ٌس البروتٌنهو المادة الوراثٌة ول 
 

 :حهقجس فٗ ثنصذغٗ صُضؼ يٍ إنضفجف ثنهٕنخ ثنًضدٔػ حٕل دشٔصُٛجسثنُٕٛكهٕٛسٕيجس  -ح

 ػشش يشثس   DNAْسضَٕٛز صؼًم ػهٗ صقصٛش غٕل ؽضا  
 

 ثنؼعالس ثنًهسجء -أ
 

 ثنقطؼز ثنؼعهٛز )ثنسجسكٕيٛش( -ح
 



 ط  3ٛجء أح                                                                 7102 نظغجثنإؽجدز ثنذٕكهٛش 

             

9 

 ( ؽذثس ثنًذٛط 0سقى)

  زذٛعثن( 5سقى)

 َٕثصج ثنكٛس ثنؾُُٛٗ( 3سقى)

 عقخ ثنُقٛش ( 2سقى)
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صفقذ ثألٔػٛز ثنخشذٛز ثنقٕر ٔثنصالدز )ثنذػجيز ثنضشكٛذٛز(  -أ

 ٔصصذح ظؼٛفز ٔنُٛز ٚسٓم ػهٗ ثنكجةُجس ثنًًشظز 

 أخضشثقٓج ٔغضٔ أَسؾز ثنُذجس ثنًخضهفز دسشػز أكذش 

 ط شب نؼذو صغٛش صشصٛخ ثنؾُٛجس ػهٗ ثنكشٔيٕسٕوال ٚحذ -أ

  حٛظ أٌ ثنقطؼز ػجدس إنٗ َفس يكجَٓج ٔدُفس صشصٛخ ثنؾُٛجس  

ُضؼ كًٛجس كذٛشر يٍ ثألؽسجو ص

ثنضٗ صذٔس ػذش ثألٔػٛز  ثنًعجدر

ٔيؾشٖ ثنذو نضحجسح  ثنهًٛفجٔٚز

صشصذػ دجألَضٛؾُٛجس حٛظ  ثنؼذٖٔ

ثنًٕؽٕدر ػهٗ سطح ثنكجةُجس 

ثنًًشظز فٛغٛش رنك ثنخالٚج ثنذهؼًٛز 

 دئنضٓجو ْزِ ثنكذٛشر فضقٕو 

ثألَضٛؾُٛجس ٔصسضًش ْزِ ثنؼًهٛز 

 نؼذر أٚجو أٔ أسجدٛغ

 الغرٌبة  لها القدرة على التهام األجسام -1

 ات التى تم كما أنها تحمل المعلوم -2

 جمعها عن المٌكروبات واألجسام الغرٌبة

 لتقدمها للخالٌا المناعٌة المتخصصة  

 الموجودة  فى الغدد اللٌمفاوٌة المنتشرة 

 فى الجسم 

 فضؾٓض نٓج يج ُٚجسذٓج يٍ ٔسجةم    

 ٔصخصٛص  يغم ثألؽسجو ثنًعجدر  دفجػٛز

  ضؼجيم يؼٓجَٕع ثنخالٚج ثنقجصهز ثنزٖ سٛ  
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 صحذط دٌٔ صذخم ثإلَسجٌ ْٔٙ َجدسر ثنحذٔط )َسذضٓج ظتٛهز ؽذثً( غفشر ضهقجةٛز   ثنطفشر ثن

 سذخ حذٔعٓج : صأعٛشثس ثنذٛتز ثنًحٛطز دجنكجةٍ :   

 ثألشؼز ثنكَٕٛز              -0  

 ثألشؼز فٕق ثنذُفسؾٛز              -7 

 ثنًشكذجس ثنكًٛٛجةٛز  -3 

 أًْٛضٓج   صهؼخ ثنطفشثس ثنضهقجةٛز دٔسثً ْجيجً فٙ ػًهٛز صطٕس ثألحٛجء   

 ألنه ٌقلل كمٌة البول ػهٗ َسذز ثنًجء فٗ ثنؾسى  ADHٚحجفع ْشيٌٕ -أ

 بإعادة امتصاص الماء فً النفرون

 
 ٌهٌا الجسم فً حالة الطوارئ ألن هرمون األدرٌنالٌن  -ب

 )كالخوف واإلثارة والقتال والهروب( 

 ساعدة عضالت الجسم للحصول على الطاقة الالزمة لالنقباض وزٌادة ٌ 

 استهالك األكسجٌن عن طرٌق :

 جلوكوز  زٌادة نسبة السكر فً الدم بتحلل الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى -1 

 زٌادة قوة وسرعة انقباض القلب ورفع ضغط الدم -2 
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 ٌمكن التعرف على اإلصابة بمرض المالرٌا عن طرٌق تحلٌل عٌنة من دم الشخص 

 والكشف عن المٌروزوٌتات واألطوار المشٌجٌة بدمه وال ٌمكن التعرف على 

 حٌث أنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى وحدها اإلصابة من خالل األعراض 

 قص تركٌز األجسام المضادة فى دمهالشخص الثانى : تظهر علٌه األعراض أوال لن

 أٌام ألنها 11 – 5حٌث تحدث به استجابة مناعٌة أولٌة وهى بطٌبة تستغرق من 

 تتم بالخالٌا البابٌة والتابٌة التى فى حاجة إلى وقت كى تتضاعف وتصل إلى أقصى

 رإنتاجٌة لها من الخالٌا البابٌة والتابٌة فى ذلك الوقت تكون العدوى واسعة االنتشا

  فتظهر أعراض المرض   
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 نسان الجنسٌاً بالتقطع فى ٌتكاثر طفٌل بالزمودٌوم المالرٌا داخل جسم اإل

 خالٌا الكبد وخالٌا الدم الحمراء 

 لتقدمها للخالٌا  المناعٌة المتخصصة  تحمل المعلومات التى تم جمعها عن المٌكروب

 فضؾٓض نٓج يج ُٚجسذّ يٍ ٔسجةم فاوٌة المنتشرة فى الجسم الموجودة  فى الغدد اللٌم

 ضؼجيم يؼٓجَٕع ثنخالٚج ثنقجصهز ثنزٖ سٛ   ٔصخصٛص يغم ثألؽسجو ثنًعجدر  دفجػٛز

 وتخلٌص الجسم منهكما تقوم بالتهام أنتٌجٌنات المٌكروب بعد ارتباط األجسام المضادة به 

 

ا البٌنٌة فً الخصٌة  وتشمل التستوسٌرون اإلندروجٌنات تفرزها الخالٌ

 واالندروستٌرون وهما مسبوالن عن :

 نمو البروستاتا والحوٌصالت المنوٌة  -أ 

 ظهور الصفات الجنسٌة الثانوٌة فً الذكر -ب 
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 أ( ثنكشف ػٍ ٔؽٕد ؽٍٛ يؼٍٛ دثخم ثنًحضٕٖ ثنؾُٛٙ ٔكًٛضّ  ٔٚضى رنك كجنضجنٙ : -أ

 ٚحعش ششٚػ يفشد نضضجدغ ثنُٕٛكهٕٛصٛذثس ٚضكجيم يغ أحذ أششغز ثنؾٍٛ يحم ثنذسثسز  -0 

 ػهٗ ْزث ثنششٚػ دؼذ رنك ( . ٔرنك دجسضخذثو  ثنُظجةش ثنًشؼز )حضٗ ٚسٓم ثنضؼشف 

 ثنششٚػ يغ ؽُٛجس ثنًحضٕٖ ثنؾُٛٙ ٚخهػ ْزث  -7

 ْؾٍٛ  DNAو عى ٚذشد ثنخهٛػ دٓذف ثنحصٕل ػهٗ 5 011صشفغ دسؽز ثنحشثسر إنٗ  -3

 )أحذ ثنششٚطٍٛ غذٛؼٙ ٔثنششٚػ ثنًضكجيم يؼّ صُجػٙ يشغ( .  

 للوالب المزدوجة المشعةٌستدل على وجود الجٌن وكمٌته بالسرعة التً تتكون بها ا -4

 ب( تحدٌد العالقات التطورٌة بٌن األنواع المختلفة :

 بٌن نوعٌن من الكابنات الحٌة وزادت درجة  DNAكلما تشابه تتابع نٌوكلٌوتٌدات 

 التهجٌن بٌنهما  كلما كانت العالقة التطورٌة أقرب بٌنهما

 
 قذ ٚضًكٍ ثنذجحغٌٕ ثنضسثػٌٕٛ فٙ ثنقشٚخ ثنؼجؽم يٍ : -ح

 .إدخجل ؽُٛجس يقجٔيز نهًذٛذثس ثنؼشذٛز  ٔدؼط ثأليشثض ثنٓجيز فٙ َذجصجس ثنًحجصٛم -0 

 ٓج يٍ ثسضعجفز ثنذكضٛشٚج ػضل َٔقم ثنؾُٛجس ثنًٕؽٕدر فٙ ثنُذجصجس ثنذقٕنٛز ٔثنضٙ صًكُ -7 

 ثنقجدسر ػهٗ صغذٛش ثنُٛضشٔؽٍٛ ثنؾٕ٘ فٙ ؽزٔسْج إنٗ َذجصجس يحجصٛم أخشٖ حضٗ صسضطٛغ 

 فٌمكننا االستغناء عن إضافة األسمدة النٌتروجٌنٌة عالٌة التكلفة والتً  ثسضعجفز ْزِ ثنذكضٛشٚج

 تسبب تلوٌث الماء فً المناطق الزراعٌة

 

 ػٕثيم ؽزح ثنخالٚج ثنًُجػٛز 

 ثنذهؼًٛز ثنًضحشكز يغ ثنذو 

دأػذثد كذٛشر َحٕ يٕقغ صٕثؽذ 

 شٔدجس أٔثألؽسجو ثنغشٚذز ثنًٛك

 نضحذ يٍ صكجعش ٔثَضشجسثنًشض

 سدػ دٍٛ  صؼًم كأدثر ثصصجل أٔ ◙

 ثنخالٚج ثنًخضهفز نهؾٓجص ثنًُجػٗ 

 يٍ ؽٓز

 ٔيٍ ؽٓز أخشٖ دٍٛ ثنؾٓجص  ◙

 ثنًُجػٗ ٔخالٚج ثنؾسى ثألخشٖ 

دجإلظجفز إنٗ يسجػذر ثنؾٓجص  ◙

 ثنًُجػٗ فٗ آدثء ٔظٛفضّ ثنذفجػٛز
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  :قدوتمثل حابط الصد األول األدمة الخارجٌة لسطح النبات  -1تتمثل فى :ة تركٌبٌة مناع
 أ( تغطى بطبقة شمعٌة فال ٌستقر علٌها الماء وبالتالى ال تتوافر البٌبة الصالحة لنمو 

 الفطرٌات وتكاثر البكتٌرٌا    
  وانات ب( ٌكسوها الشعٌرات أواألشواك مما ٌحول دون تجمع الماء أو أكل بعض حٌ

 المراعى  لها وبذلك تقل فرصة اإلصابة باألمراض      
  (الجدار الخلوى : ٌمثل الواقى الخارجى للخالٌا وخاصة طبقة البشرة الخارجٌة 2 

وبعد تغلظه ٌدخل فى تركٌبه اللجنٌن  وٌتركب الجدار الخلوى  أساساً من السلٌلوز     

   ضة اختراقهمما ٌجعله صلباً  ٌصعب على الكابنات  الممر

 االثمار العذرى  -ب الثمار الكاذبة)كالتفاح( -أ
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ألنه ٌتم بناء البروتٌنات التً تدخل فً تركٌب الرٌبوسومات فً 
السٌتوبالزم )بواسطة الرٌبوسومات القدٌمة( ثم تنتقل عبر الغشاء 

والبروتٌن)عدٌد  rRNAالنووي  إلى النواة حٌث ٌكون كل من 
 الببتٌد( تحت وحدات الرٌبوسوم

ثم تخرج تحت وحدات الرٌبوسوم إلى السٌتوبالزم حتى تقوم 
  الجدٌدة بعملها فى بناء البروتٌنات المختلفةالرٌبوسومات 

 حالة مرضٌة ناتجة عن زٌادة إفراز هرمون النمو 
 فٌها ٌتم تجدٌد نمو األجزاء البعٌدة فً العظام الطوٌلةفً البالغٌن و 
 كاألٌدي واألقدام واألصابع وتضخم عظام الوجه 

 الجلوكاجون / األدرٌنالٌن والنور أدرٌنالٌن 
 )ٌحفز الكبد على تحوٌل الجلٌكوجٌن إلى جلوكوز (                              

  (ٌحفز امتصاص السكرٌات األحادٌة فى القناة الهضمٌة): الثٌروكسٌن
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اإلسفنج والهٌدرا وبعض الدٌدان ونجم البحر لها القدرة على فى الحٌوانات غٌر الراقٌة ك
ودة من أجسامها عند تعرضها لحادث أو تمزق  وفً بعضها عند ما تجدٌد األجزاء المفق

)فتزٌد القدرة على التجدد ٌقطع الجسم إلى عدة أجزاء فإن كالً منها ٌنمو إلى فرد جدٌد
 وٌعتبر التجدد تكاثر( 

 لكن التجدد ٌقل برقى الحٌوان وال ٌعتبر تكاثراً كما فى : 
 ا التجدد على استعاضة األجزاء المبتورة بعض القشرٌات والبرمابٌات : ٌقتصر فٌه -ب
 الفقارٌات العلٌــــــــــــــــا  : ال ٌتجاوز التجدد فٌها عملٌة التبام الجروح المحدودة  -ج   

 فً الجلد واألوعٌة الدموٌة والعضالت                                                  

:فى الجهاز الحوٌصلتان المنوٌتان  -أ
 التناسلى للذكر  تفرزان سابل قلوي
به سكر الفركتوز لتغذٌة الحٌوانات 

 المنوٌة

  تفتح كل مهما بقمع :ناسلى لألنثى توجدان فى الجهاز التقناتً فالوب :  -ب

 ٌقع مباشرة أمام المبٌض لضمان سقوط البوٌضات فً قناة فالوب.  -أ 
 به زوابد أصبعٌة لاللتقاط البوٌضة.  -ب 

 تبطن قناة فالوب بأهداب لتوجٌه البوٌضة نحو الرحم -ج 

 ثألسضجر / يٕسٗ ثنسٛذ خذٛش صذسٚس ثألحٛجء ٔثنؾٕٛنٕؽٛج 

 10199328716س / 
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 الواقى الذكرى  -أ

  زراعة األنسجة -ب
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 إنزٌم الربط : ٌوجد داخل النواة وظٌفته: -أ

 (  53←33)للشرٌط الجدٌد الصغٌرة DNAجٌث ٌقوم بربط قطع  DNAدور فى تضاعف  له-1

  DNAحٌث ٌقوم بالتعرف على المنطقة التالفة فً جزئ  DNAإصالح تلف -2
 وإصالحها حٌث تستبدلها بنٌوكلٌوتٌدات تتزاوج مع تلك الموجودة على الشرٌط المقابل

 تقوم إنزٌمات الربط بالتعرف  حٌث ٌقوم بربط النهاٌات الال DNAله دور فى استنساخ -3 

    .ٌث تستبدلها وإصالحها ح DNAعلى المنطقة التالفة فً جزئ    

صقة  بنٌوكلٌوتٌدات تتزاوج مع تلك الموجودة على الشرٌط المقابل فً الجزئ التالف             

 لكل من الجٌن والبالزمٌد
 وظٌفته:خاصة البكتٌرٌا منتشرة فً الكائنات الدقٌقة  : ات القصرإنزٌم -ب

 الفٌروسً الغرٌب وتهضمه إلى قطع عدٌمة  DNAمن جزئ  تتعرف على مواقع معٌنة -1
 وبذلك تحمى هذه البكتٌرٌا من اإلصابة بالفٌروسات  القٌمة

 تقوم بقص كل من الجٌن )المراد نسخه( والبالزمٌد  حٌث DNAلها دور فى استنساخ -2

 . بنفس إنزٌم القصر لتكوٌن نهاٌات مفردة الشرٌط متكاملة القواعد) أطراف الصقة(

 
 

ٌوجد عند الطرف 
الخارجً لعظمة 

 لوح الكتف

 ٌوجد عند موضع 

 اتصال الحرقفة 

 بالورك 

                                      

تستقر فٌه رأس 
عظمة الفخذ 

لٌكون مفصل 

 الفخذ

ٌستقر فٌه رأس 
ة العضد عظم

مكوناً المفصل 
 الكتفً
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  بسبب انقباض العضالت الملساء )الالإرادٌة( بجدران األوعٌة الدموٌة

 وحتى ٌساعد  فى  استمرار تحرك الدم فً األوعٌة الدموٌة 
 

ػٕذِج صظجدف ثٌخاليج ثٌذجةيز ثألٔضيؾيٕجس ألٚي ِشر دجإلٔمغجَ ثٌّضىشس ٌضىٛيٓ  

 ِؾّٛػجس ِٓ ثٌخاليج  وً ِؾّٛػز ِٕٙج صضخظض إلٔضجػ ٔٛع ٚثفذ ِٓ 

 صضخظض دذٚس٘ج ٌضؼجد ٔٛع ٚثفذ ِٓ ثألٔضيؾيٕجسثألؽغجَ ثٌّؼجدر 
 

 أٚالً : ثٌطٛس ثٌّشيؾٝ 

 عجٔيجً : ثفجدٜ ثٌّؾّٛػز ثٌظذغيز )ْ( 

 عجٌغجً : أشذجٖ ثٌؾزٚس صخضشق ثٌضشدز الِضظجص ثٌّجء ٚثألِالؿ ٌضغزيز ثٌٕذجس ثٌّشيؾٝ  

 دز ِٚؤٔغز دٛيؼجس(  سثدؼجً  : يضىجعش ثٌطٛس ثٌّشيؾٝ ؽٕغيجً دجألِشجػ)ِزوشر عجدقجس ِٙذ
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 تنشٌط بوٌضات بعض الحٌوانات كالضفدة ونجم البحر بالتوالد البكرى الصناعى حٌث ٌتم 

 بتعرٌضها لصدمة حرارٌة أو كهربٌة أو لإلشعاع أو لبعض األمالح أو الرج أو الوخز 

 ضاعف صبغٌاتها بدون إخصاب ثم تنمو إلى فرد جدٌد تباألبر فت

 عرض درجات السلم على امتداد الجزيء ٌكون متساويٌكون  -أ

 على نفس المسافة من بعضهما( ألن كل درج ٌتكون من DNA)ٌكون شرٌطا

 البٌورٌنات(قاعدة ذات حلقة واحدة )البرٌمٌدٌنات( وأخرى ذات حلقتٌن)

 يؼًّ ػٍٝ صقٍيً)صفىيه(  DNAإذا أضٌف إنزٌم دٌوكسى رٌبونٌوكلٌٌز إلى عٌنة من  -ب

 ٘ٛ  DNAٚثعضخذَ رٌه فٝ صؾجسح ثٌضقٛي ثٌذىضيشٜ ٌيؤوذ أْ  صّجِجً  DNAؽضا 

 ثٌّجدر ثٌٛسثعيز فٝ ثٌذىضيشيج 
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 )كاألنفلونزا  RNAألن االنترفٌرونات توقف تضاعف الفٌروسات خاصة التً محتواها الجٌنً من  -أ

 صشصذؾ ثإلٔضشفيشٚٔجس دجٌخاليج ثٌقيز ثٌّؾجٚسر ٌٍخاليج ثٌّظجدز ٚثٌضٝ ٌُ صظخ دجٌفيشٚط  وشلل األطفال(

 ٚدٙزث يّٕغ ثٌفيشٚط  ٍفيشٚطدؼذ ٚصقغٙج ػٍٝ إٔضجػ ٔٛع ِٓ ثإلٔضيّجس يغذؾ ٔغخ ثٌقّغ ثٌٕٜٛٚ ٌ

 ِٓ ثٌضىجعش ٚثالٔضشجس فٝ ثٌؾغُ

 صؼًّ وّٛثد ٚثليز   ٘زٖ ثألفّجع ال صذخً فٝ دٕجء ثٌذشٚصيٕجس فٝ ثٌٕذجس ٌٚىٕٙجألْ  -ب

 ثٌّّشػز ٌٍىجةٕجس ٌٍٕذجس ٚصشًّ ِشوذجس ويّيجةيز عجِز

 ثٌٕيٛعيٍز ٔغيؼ غزثةٝ يقيؾ دجٌىيظ  -أ

 ٌضغزيز ثٌذٛيؼز أعٕجء ػٍّيز ثٌؾٕيٕٝ 

  ٔؼؾٙج

 سم( تبدأ من عنق الرحم وتنتهً 7قناة عضلٌة)طولها حوالً ثٌّٙذً : -ب

 مبطن بغشاء ٌفرز سائل مخاطً لترطٌب المهبل  -لفتحة التناسلٌة : أبا

  به ثنٌات تسمح بتمدده خاصة أثناء خروج الجنٌن -ب                    

 ٌفرز من الجزء 

 الغذى للغدة 

 النخامٌة 

 ٌفرز من الجسم 

األصفر فى المبٌض 

 والمشٌمة فى الرحم 

 فً األنثى ٌسبب نمو 

 ٌصالت المبٌض حو

 وتحوٌلها إلى حوٌصلة 

 جراف

 وفً الذكر  تكوٌن 

 األنٌببات المنوٌة 

 والحٌوانات المنوٌة

 فً الخصٌة 

 ٌعمل على انتظام دورة 

 ثل:الحمل م

 تنظٌم التغٌرات الدموٌة فً -1

 الغشاء المبطن للرحم لٌعٌده 

 الستقبال وزرع البوٌضة

 تنظٌم التغٌرات التً  -2

 تحدث فً الغدد الثدٌٌة 

 أثناء الحمل
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  (T)الثاٌمٌن قاعدة 

 غالفاً كٌتٌنٌاً للحماٌة تفرز حول نفسها  -1

 تنقسم بداخله عدة مرات باالنشطار الثنائً المتكرر لتنتج العدٌد من األمٌبات الصغٌرة -2 

 تتحرر األمٌبات من الحوصلة فور تحسن الظروف المحٌطة -3 

 

 ٌربط الفخذ بالقصبة كما ٌحدد حركة مفصل الركبةأوالً : أهمٌة الرباط الصلٌبى)األمامى( 

 ثانٌاً :الرباط الوسطى 

 ثالثاً :مفصل الركبة مفصل زاللى محدود الحركة 

 رابعاً :الرباط الجانبى  
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 وٌؤثر هرمون الثٌروكسٌن فً أجزاء عدٌدة من الجسم : 

 وى العقلٌة والبدنٌة نمو وتطور الق -أ   

 ٌؤثر وٌتحكم فً معدل األٌض األساسً  -ب  

 ٌحفز امتصاص السكرٌات األحادٌة من القناة الهضمٌة  -ج  

 ٌحافظ على سالمة الجلد والشعر -د   
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 فً السٌتوبالزم على شكل  DNAٌوجد

 تلتحم نهاٌتاه وٌتصل لولب مزدوج 

  بالغشاء البالزمً عند نقطة

 DNAواحدة ٌبدأ عندها نسخ جزئ 

 فً صورة صبغٌات حٌث  DNAٌنتظم 

 صبغً على جزئ واحد من ٌحتوي كل

 DNA  ًالصبغً ٌمتد من أحد طرف 

   DNAإلى الطرف األخر وٌبدأ نسخ 

 نقطة على امتداد الجزئعند أي 

 صّغً ثٌؾيٕجس ثٌّغتٌٛز ػٓ دٕجء

 RNA.  ُٚثٌذشٚصيٕجس ِؼظ 

 ثٌّقضٜٛ ثٌؾيٕي

 ِٓ ثٌؾيٕجس  :21ألً ِٓ 

 .RNAثٌّغتٌٛز ػٓ دٕجء 

 ي ثٌؾيٕجس غيش ٚثٌذشٚصيٕجس ٚدجل

 ِؼٍَٛ ثٌٛظيفز

  DNAيظذـ ثٌذشٚصيٓ ٘ٛ ثٌّجدر ثٌٛسثعيز ٌٚيظ 
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 صخضضْ ِؼٍِٛجس ػٓ ثألٔضيؾيٕجس جةيز ٚثٌضجةيز ثٌزثوشر ثٌضٝ ثٌخاليج ثٌذ ألٔٙج صضُ دٛثعطز

 ٌزٌه فئٔٙج صٕشؾ فٛس دخٛي ثٌىجةٓ ثٌّّشع ثٌضٝ فجسدٙج ثٌؾٙجص ثٌّٕجػٝ فٝ ثٌّجػٝ   

 ػٓ ٔشجؽٙج ثٌغشيغ إٔضجػ ثٌؼذيذ ِٓ ثألؽغجَ  ٕضؼٚيثٌؾغُ ٚصذذأ فٝ ثالٔمغجَ عشيؼجً 

 فضمؼٝ ػٍٝ ثٌىجةٓ ثٌّّشع خالي ٚلش لظيش ثٌّؼجدر ٚثٌؼذيذ ِٓ ثٌخاليج ثٌضجةيز ثٌٕشطز

    غجٌذجً لذً ظٙٛس أػشثع ثٌّشع  

 

 ٚثٌٙشٚح(  ثٌؾغُ في فجٌز ثٌطٛثسا )وجٌخٛف ٚثإلعجسر ٚثٌمضجيثألدسيٕجٌيٓ يٙيب 

 غجػذر ػؼالس ثٌؾغُ ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌطجلز ثٌالصِز ٌالٔمذجع ٚصيجدر فيظ ي 

 ثعضٙالن ثألوغؾيٓ ػٓ ؽشيك :

 صيجدر ٔغذز ثٌغىش في ثٌذَ دضقًٍ ثٌؾٍيىٛؽيٓ ثٌّخضْ في ثٌىذذ إٌٝ ؽٍٛوٛص  -0 

 صيجدر لٛر ٚعشػز ثٔمذجع ثٌمٍخ ٚسفغ ػغؾ ثٌذَ -7 

 

 أػشثع صّضق ٚصش أخيً : 

 َ فجدرآلآػذَ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌّشٝ ٚ عمً في فشوز ثٌمذَ ٚ
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 صقش ٚفذر سيذٛعَٛ طغشٜ  (B)صقش ٚفذ سيذٛعُ وذشٜ  (A)أٚالً : 

 ثإلٔضيُ ثٌّٕشؾ ٌضفجػً ٔمً ثٌذضيذيً ثٌزٜ يضُ خالٌٗ سدؾ ثٌقّغ ثألِيٕٝ دجٌقّغ عجٔيجً : 

 ثألِيٕٝ ثٌضجٌٝ ٌٗ دشثدطز دذضيذيز 

  mRNAٌجعل الرٌبوسوم ٌترك ٚدشٚصيٓ ػجًِ ثإلؽالق ثٌزٜ يشصذؾ دىٛدْٚ ثٌٛلف 

 .عن بعضهما البعض  و تنفصل تحت وحدتا الرٌبوسوم 

 فً النوٌة اً : ٌتم تصنٌع الرٌبوسوماتثالث   

 واحد  RNAٌوجد إنزٌم بلمرة ◙
  RNAلنسخ الثالثة أنواع من 

 إلى البروتٌن  mRNAٌتم ترجمة ◙
  DNAأثناء نسخه من   المقابل

 حٌث ترتبط الرٌبوسومات ببداٌة
 mRNA  وتبدأ فً ترجمته بٌنما 

 األخر مازال فً مرحلةٌكون الطرف 
   DNAمن قالب البناء  

 خاص  RNAٌوجد إنزٌم بلمرة ◙
 RNA لنسخ كل نوع من أنواع

 إلى  mRNAال ٌتم ترجمة  ◙
 البروتٌن المقابل إال بعد االنتهاء من 

 بأكمله وخروجه  mRNA  نسخ
 النواة إلى السٌتوبالزم من خالل  من

   ثقوب الغشاء النووي
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 مسئول عن انتاج خالٌا 
 الدم الحمراء والبٌضاء 

 وصفائح الدم

 تفرز هرمون التٌموسٌن الذى 
 ٌحفز نضج الخالٌا اللٌمفاوٌة 

 (T)الجذعٌة إلى الخالٌا التائٌة 
 وتماٌزها إلى أنواعها المختلفة  

 داخل الغدة التٌموسٌة

 خالٌا  مسئول عن انتاج
 الدم الحمراء والبٌضاء 

 وصفائح الدم

 ّؼجدر دجالسصذجؽ دجألغٍفز صمَٛ ثألؽغجَ ثٌ -0

 ثٌخجسؽيز ٌٍفيشٚعجس ٚدزٌه صّٕؼٙج ِٓ ثالٌضظجق 

 دأغشيز ثٌخاليج ٚثالٔضشجس أٚ ثٌٕفجر إٌٝ دثخٍٙج  

 فئْ  ٚإْ فذط ٚثخضشق ثٌفيشٚط غشجء ثٌخٍيز

 ثٌفيشٚط ِغٍمجً  ثألؽغجَ ثٌّؼجدر صـُذمٝ غالف

 ثٌٕٜٛٚ ِٓ ثٌخشٚػ ٚثٌضٕجعخفضّٕغ ثٌقّغ 

 ثصقجد ثألؽغجَ ثٌّؼجدر ِغ ثألٔضيؾيٕجس 

 يُٕشؾ دشٚصيٕجس ٚإٔضيّجس خجطز 

 )٘ٝ ثٌّضّّجس( فضمَٛ دضقٍيً أغٍفز 

 ثألٔضيؾيٕجس ٚإرثدز ِقضٛيجصٙج فيغًٙ 

 ثٌضخٍض ِٕٙج دٛثعطز ثٌخاليج ثٌذٍؼّيز

 

  27نفس إجابة السؤال 

طفرو تحدث نتٌجة تغٌٌر فً أعداد 
 أو تركٌب الصبغٌات

    التغٌٌر فً عدد الصبغٌات -1
بزٌادة أو نقص صبغً أو أكثر فً 

 األمشاج بعد االنقسام المٌوزي
    التغٌٌر فً تركٌب الصبغٌات -2

ٌجة تغٌٌر ترتٌب الجٌنات ٌحدث نت
 على نفس الصبغً

 طفرة تحدث نتٌجة تغٌر فً تركٌب الجٌن 
 تحدٌداً فً ترتٌب القواعد النٌتروجٌنٌة فً )

 ( مما ٌؤدي إلى تكوٌن DNA جزئ
 بروتٌن مختلف ٌظهر صفة جدٌدة 

 ائًٌصاحب هذا التغٌٌر فً التركٌب الكٌمٌ
 للجٌن تحوله من الصورة السائدة إلى  

 المتنحٌة  أو العكس)فً حاالت نادرة(   
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 فرضٌة الخٌوط المنزلقة لهٌكسلى -ب الوحدة الحركٌة   -أ

 عضالت وظائف ال
 الحركة بتغٌٌر وضع العضو بالنسبة لبقٌة الجسم. -1 
 االنتقال من مكان ألخر.  -2 
 استمرار تحرك الدم فً األوعٌة الدموٌة والمحافظة على ضغط الدم  -3 

 بواسطة انقباض العضالت الملساء )الالإرادٌة( بجدران األوعٌة الدموٌة.       

  عضالت جلوس أو الوقوف بواسطةالمحافظة على وضع الجسم عند ال -4 

 الرقبة والجذع واألطراف السفلٌة      

  ٚؽٛد فٝ ثٌٍيفز ثٌؼؼٍيز يغجػذ٘ج ػٍٝ ثالٔمذجع ٚثالٔذغجؽ :ATPأٚالً : ػٕذ 

 صقضجػ ػٍّيضٝ ثصظجي ثٌشٚثدؾ ثٌّغضؼشػز دخيٛؽ ثألوضيٓ أعٕجء ثالٔمذجع ٚثٔفظجٌٙج  ◙ 

 فيظ :  ATPػٓ خيٛؽ  ثألوضيٓ أعٕجء ثالٔذغجؽ إٌٝ ثٌطجلز ثٌّخضٔز فٝ ؽضيتجس 

 فٝ فظً ثٌشٚثدؾ ثٌّغضؼشػز  ATPصغضٍٙه ثٌؼؼٍز ؽضء ِٓ ثٌطجلز ثٌّخضضٔز فٝ ◙  

 ػٓ خيٛؽ ثألوضيٓ 

 يغذخ ػذ لذسصٙج ػٍٝ ثٌٕمذجع  ATP  فٝ ثٌٍيفز ثٌؼؼٍيز  ATPعجٔيجً : ػٕذ ٔمض 

 إٌٝ ػذَ ثٔفظجي ثٌشٚثدؾ ثٌّغضؼشػز ػٓ   ATPٔمض لذ يؤدٜ ٚثالٔذغجؽ 

 خيٛؽ ثألوضيٓ فضظً ثٌؼؼٍز فٝ فجٌز ثٔمذجع ٚغيش لجدسر ػٍٝ ثالٔذغجؽ
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الخالٌا العصبٌة المفرزة  خالٌا عصبٌة موجودة فً منطقة تحت 
المهاد بالمخ تفرز هرمونات الجزء العصبً)الخلفً( للغدة النخامٌة 

 وتصل هذه الهرمونات إلى الفص الخلفً وهما هرمونان : 
 ADHالهرمون المضاد إدرار البول -1
 OHالهرمون المنبه لعضالت الرحم -2

 تستخدم بدأ من انتهاء الطمث 
 أسابٌع3ولمدة 

 تحتوي على هرمونات 
 صناعٌة تشبه االستروجٌن

 تمنع   والبروجسترون

  التبوٌض

فً المرأة ربط قناتً فالوب أو 
قطعهما فٌمنع إخصاب للبوٌضات 

 التً ٌنتجها المبٌض
فً الرجل ربط الوعاءٌن الناقلٌن 

 أوقطعهما  
نات المنوٌة ٌمنع خروج الحٌوا

 خاللهما  
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 ػٛثًِ ؽزح ثٌخاليج ثٌّٕجػيز 

 ثٌذٍؼّيز ثٌّضقشوز ِغ ثٌذَ دأػذثد 

شر ٔقٛ ِٛلغ صٛثؽذ ثٌّيىشٚدجس وذي

أٚثألؽغجَ ثٌغشيذز ٌضقذ ِٓ صىجعش 

 ٚثٔضشجسثٌّشع

 ثٌخاليج  صؼًّ وأدثر ثصظجي أٚ سدؾ ديٓ ◙

 ثٌّخضٍفز ٌٍؾٙجص ثٌّٕجػٝ ِٓ ؽٙز

 ِٚٓ ؽٙز أخشٜ ديٓ ثٌؾٙجص  ◙

 ثٌّٕجػٝ ٚخاليج ثٌؾغُ ثألخشٜ 

دجإلػجفز إٌٝ ِغجػذر ثٌؾٙجص ثٌّٕجػٝ  ◙

 فجػيزفٝ آدثء ٚظيفضٗ ثٌذ

 لن تتوقف الخالٌا البالزمٌة عن إنتاج األجسام المضادة وتستمر الخالٌا التائٌة المساعدة  -أ

   والسامة الُمنَشطة فى عملها بعد القضاء على الكائن الممرض مما ٌضر خالٌا وأنسجة الجسم

 
 صفشً ثٌّٕجػز ثٌخٍٛيز ٚثٌخٍطيز ٌؼذَ إفشثص ثالٔضشٌيٛويٕجس ثٌضٝ صٕشؾ ثٌخاليج ثٌذجةيز  -ب

  ٌغيضٛويٕجس  ٚثٌضجةيز ثٌّغجػذر ٌإلٔمغجَ إلٔضجػ ثألؽغجَ ثٌّؼجدر ٚث

 



 ط  3أفيجء                                                                   7102 شثدغثٌإؽجدز ثٌذٛوٍيش 

              

06 

 ٚإْ أٔضؾضٙج فغٛف صمَٛ إٔضيّجس ٌٓ صٕضؼ ٘زٖ ثٌغالالس ثٌذىضيشيز إٔضيّجس ثٌمظش  -أ

 ثٌذىضيشٜ فٝ ِٛثلغ ثٌضؼشف ثٌخجص دٙج  DNAثٌمظش دمطغ   

  دٛثعطز ثالٔضيّجس ثٌّٛؽٛدر فٝ ثٌغيضٛدالصَ  mRNAعٛف يضقًٍ  -ح

ألن أي تلف فً أحد شرٌطً اللولب المزدوج ٌتم إصالحه باستخدام 

 المعلومات الموجودة على الشرٌط المقابل

 مقدرة الجسم من خالل الجهاز المناعى على مقاومة مسببات المرض سواء كانت

 منع دخول مسبب المرض جسم الكائن الحى  -1-من خالل : 

 مرض واألجسام الغرٌبة والقضاء علٌها عند مهاجمة مسببات ال -2            

 دخولها جسم الكائن الحى            

 صضيذ أيؼجً ِٓ ٔفجريز ؽذسثْ ثألٚػيز ثٌذِٛيز  وّجصضّذد ثألٚػيز ثٌذِٛيز إٌٝ ألظٝ ِذٜ 

 :ِٓ ثٌذٚسر ثٌذِٛيز ٚرٌه يؤدٜ إٌٝ  ثٌظغيشر ٚثٌشؼيشثس ثٌذِٛيز ٌٍغٛثةً

 ٙجح صٛسَ ثألٔغؾز فٝ ِىجْ ثالٌض ◙ 

 ضيشيج دجٌضٛؽٗ إٌٝ ِٛلغ ثإلطجدز وّج يغّـ ٌٕفجر ثٌّٛثد ثٌىيّيجةيز ثٌّزيذز ٚثٌمجصٍز ٌٍذى ◙ 

 يضيـ ٌخاليج ثٌذَ ثٌذيؼجء ثٌّضؼجدٌز ٚٚفيذر ثٌٕٛثر ٚوزٌه ثٌخاليج ثٌذٍؼّيز ثٌىذيشر  ٚ ◙ 

 ِقجسدز ٚلضً    
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  .معرفة الجٌنات المسببة لألمراض الوراثٌة الشائعة والنادرة -1

 .معرفة الجٌنات المسببة لعجز األعضاء عن أداء وظائف الجسم  -2

 .االستفادة منه مستقبالً فً صناعة العقاقٌر و الوصول إلى عقاقٌر بدون آثار جانبٌة -3

  .دراسة تطور الكائنات الحٌة من خالل مقارنة الجٌنوم البشري بغٌره من جٌنات الكائنات الحٌة األخرى -4

  .لهاتحسٌن النسل من خالل التعرف على الجٌنات المرضٌة فً الجنٌن والعمل على تعدٌ -5

 ورسم صورة له من خالل شعرة أو حٌوان منوى تحدٌد كل خصائص وصفات أي إنسان -6 

 مالمح وجهه ألن الجٌنوم البشري ٌفشً كل معلوماته الوراثٌة   بكل       

  RNAيشصذؾ دٗ إٔضيُ دٍّشر  DNAػٍٝ ثٌّقفض صضجيغ ِٓ ثٌٕيٛوٍيٛصيذثس  

   mRNAثٌزٜ عٛف يٕغخ ِٕٗ  DNAٌيٛؽٙٗ إٌٝ ششيؾ 

 نوع واحد فعندما تصادف  ألن كل خلٌة بائٌة تستجٌب ألنتٌجٌن من
 الخالٌا البائٌة األنتٌجات ألول مرة تقوم باالنقسام المتكرر إلنتاج 

 مجموعات من الخالٌا البائٌة تتخصص كل منها فى إنتاج نوع معٌن
 من األجسام المضادة ٌتخصص بدوره فى االرتباط بنوع واحد من 

 األنتٌجٌنات     

 ثألعضجر / ِٛعٝ ثٌغيذ خذيش صذسيظ ثألفيجء ٚثٌؾيٌٛٛؽيج 

 10199328716س / 
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