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 العضلي    -اختفاء إنزيم كولين استيريز من نقاط االتصال العصبي -2
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 راق فى الخريف.تعرض النبات للتمزق نتيجة نموه فى السمك أو سقوط األو -11

 عند شخص.                 CTاختفاء الخاليا التائية السامة  -12

 غياب االنترليوكينات من جسم اإلنسان. -13

 تزايد تركيز الكيموكينات فى دم شخص مصاب بميكروب. -14

 زيادة إفراز مادة الهيستامين فى أماكن اإلصابة. -15

 غياب الخاليا الصارية من أنسجة الجلد المصابة بجرح. -16

 ملة القمم النامية للنباتات بمادة الكولشيسين.معا -17

 عدم ارتباط وحدة الريبوسوم الكبرى بالصغرى عند تخليق البروتين. -18

 غياب إنزيمات اللولب من نواة الخلية. -19

  معاملة المادة النشطة المسئولة عن التحول البكتيري بإنزيم ديوكسي ريبونيوكلييز -20
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لروابط المستعرضة هي التي تدفع خيوط األكتين في اتجاه بعضها فيحدث تتوقف عملية انقباض العضالت ألن ا -1

 انقباض العضالت

يستمر تأثير نفس المؤثر وال يعود غشاء الليفة العضلية إلي وضعه الطبيعي نظرا لعدم تحطيم مادة اآلسيتيل  -2

 كولين لغياب اإلنزيم فتستمر العضلة في حالة انقباض.

 م في الدم وهذه الزيادة تسحب من العظام فتصبح هشة سهلة الكسر. تؤدي إلي زيادة نسبة الكالسيو -3

 في الذكر: ال تتكون الخاليا البينية في الخصية وبالتالي ال تتكون هرمونات التستوستيرون واالندروستيرون  -4

 في األنثى ال يتكون الجسم األصفر

وعادة ما تنقسم بداخله باالنشطار الثنائي  المرتفعةالحرارة تفرز االميبا حولها غالف من الكيتين لحمايتها من  -5

 المتكرر لتنتج العديد من االميبات الصغيرة التي تتحرر من الحوصلة عندما تتحسن الظروف المحيطة بها .

  الجاسترين  -5     الغدة النخامية  -4    الصوديوم -3    الحرقفة  -2  العجزية  – 1

   س -10       األميبا  -9                 الماء -8 األسبيروجيرا  -7    االقتران -6

 تكوين التيلوزات  -15          التيلوزات  -14     النضج -13     الجسم األصفر  -12          طالئع منوية  -11

     النيوكليوسومات  -20    جميع ما سبق  -CT 19الخاليا  -18    الخاليا التائية             -17 التيموسين  -16

 GAU        25- 450 -24 9 -23 301 -22            يوراسيل  -21
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تنقسم الجرثومة الملقحة ميوزيا وينبت منها خيط طحلبي جديد وتعود بذلك خاليا الطحلب أحادية المجموعة  -6

 الصبغية مره أخرى

 رك البويضة المخصبة إلى الرحم وتحدث حالة الحمل خرج الرحمال تتح -7

لبروجسترون ايؤدي ذلك إلي اإلجهاض ألن المبيضين قد يحتوي أحدهما على الجسم األصفر الذي يفرز هرمون  -8

 الذي يعمل علي  استمرار بقاء الجنين داخل الرحم

قباض عضالت الرحم بشكل متتابع مما يدفع يقل تماسك الجنين بالرحم استعدادا للوالدة ثم يبدأ المخاض بان -9

 بالجنين إلي الخارج

ال تتحرك الحيوانات المنوية لغياب الميتوكوندريا المسئولة عن إنتاج الطاقة الالزمة لحركة الحيوانات  -10

 المنوية

 يتكون الفلين لكى يعزل المناطق التى تعرضت للقطع ويمنع دخول الكائنات الممرضة للنبات. -11

 إلى انتشار الفيروسات والخاليا السرطانية.قد يؤدى ذلك  -12

ستقل كفاءة الجهاز المناعى بسبب عدم الربط بين خاليا الجهاز المناعى المختلفة.. وبين الجهاز المناعى  -13

 وأعضاء الجسم األخرى.

تحد لتجذب الكيموكينات الخاليا المناعية البلعمية المتحركة نحو موقع تواجد الميكروبات أو األجسام الغريبة  -14

 من تكاثر وانتشار الميكروب المسبب للمرض.

نفاذ المواد  –وزيادة نفاذيتها للسوائل وحدوث تورم األنسجة مكان االلتهاب  –يحدث تمدد لألوعية الدموية  -15

زيادة نفاذية جدران األوعية الدموية لخاليا الدم البيضاء لقتل  –الكيميائية القاتلة للبكتيريا إلى موقع اإلصابة 

 كروبات.المي

عدم تكون مادة الهيستامين مما يؤخر شفاء الجسم من الجرح ألن الخاليا الصارية مسئولة عن إنتاج  -16

 الهيستامين.

يسبب ذلك ضمور خاليا القمة النامية وموتها ليتجدد تحتها أنسجة جديدة تحتوى خالياها على عدد مضاعف  -17

 من الصبغيات

الريبوسوم الكبرى هي المسئولة عن تكوين الروابط الببتيدية ال يتم تكوين البروتين وذلك ألن تحت وحدة  -18

 بين ألحماض األمينية لتكوين سالسل عديد الببتيد المكونة للبروتين

عن بعضهما  DNAألن إنزيم اللولب يعمل على فصل شريطي   mRNAأو نسخ   DNAال يتم تضاعف  -19

 نقسام الخلوي ويموت الكائن الحيوبالتالي تتوقف عملية اال   mRNAو نسخ    DNAلكي يتم تضاعف 

  DNAتوقف عملية التحول البكتيري ألن إنزيم ديوكسي ريبونيوكليز يحلل   -20

 

 علل لما يأتى :   -4س

 الدم في حركة مستمرة داخل األوعية الدموية -1

 تتميز النباتات المتسلقة بوجود محاليق.            -2

 لعضالتتلعب أيونات الكالسيوم دوراً هاماً في انقباض ا -3

 قدرة غدد القناة الهضمية علي إفراز عصاراتها الهاضمة. -4

 البنكرياس غدة مشتركة ) قنوية والقنوية(. -5

 يلي االقتران في األسبيروجيرا انقسام ميوزي -6

 يتكاثر األسبيروجيرا جنسيا و الجنسيا وال يعتبر هذا تبادال لألجيال  -7

 دورة حياة الفوجير مثاالً لظاهرة تعاقب األجيال -8

 ى اإلخصاب في النبات باإلخصاب المزدوجيسم -9

 يؤدي نضج الثمار والبذور غالبا إلي تعطيل النمو الخضري للنبات وأحيانا موته.  -10

 تتوقف عملية التبويض أثناء تكوين الجنين في أنثي اإلنسان. -11

 عامل الحيوانات المنوية للماشية بالطرد المركزيت -12



5 
 

 شمعية أو شعيرات أو أشواك.تغطى األدمة فى النباتات بطبقة  -13

 تلعب الخاليا البارنشمية المحيطة بالقصيبات الخشبية دوًرا هاًما فى حماية النبات من الكائنات الممرضة. -14

 يعتبر الجهاز المناعى فى اإلنسان من الناحية الوظيفية وحدة واحدة. -15

 إلى سطح الخاليا البلعمية الكبيرة. 2MHCانتقال المركز الناتج عن ارتباط االنتيجين مع بروتين التوافق النسيجى  -16

 قبل أن تبدأ الخلية في االنقسام DNAتتضاعف كمية  -17

 .DNAتلعب الروابط الهيدروجينية دوراً هاماُ في ثبات جزئ  -18

 .RNAوجود شفرة إنزيم النسخ العكسي في الفيروسات التي محتواها الجيني  -19

 .DNAترتبط البروتينات الهستونية بقوة مع جزئ  -20

  -4ج

 انقباض العضالت الملساء )الالإرادية( الموجودة في جدران األوعية الدمويةوذلك بفضل  -1

 ألن النباتات المتسلقة تخلو أنسجتها من األنسجة الدعامية فال يستقيم  -2

تقوم أيونات الكالسيوم بتحرير النواقل العصبية )االستيل كولين( من حويصالت التشابك عند وصول السيال  -3

تساعد أيونات الكالسيوم في تكوين روابط مستعرضة تمتد من خيوط أيضا  ذه الحويصالتالعصبي إلى ه

الميوسين وتتصل بخيوط االكتين حيث تعمل الروابط المستعرضة كخطاطيف تسحب خيوط االكتين في اتجاه 

   ATPبعضها البعض ينتج عنها انقباض الليفة العضلية وذلك بمساعدة جزيئات 

من الهرمونات التي تنشط هذه الغدد علي إفراز عصاراتها مثل هرمون الجاسترين الذي  نتيجة إفراز مجموعة -4

 يفرز من المعدة وهرموني السكريتين والكوليسيستوكينين اللذان يفرزان من األمعاء الدقيقة.

شر عألن البنكرياس غدة تتكون من جزء يفرز اإلنزيمات التي تنتقل خالل قنوات البنكرياس لتصب في اإلثني  -5

وجزءا آخر هو خاليا ألفا وبيتا اللذان يفرزان هرمون الجلوكاجون واألنسولين علي الترتيب وهذان الهرمونان 

 يصبان في الدم مباشرة دون قنوات.

 وذلك لكي يختزل عدد الصبغيات إلى النصف وبذلك يعود العدد األصلي لصبغيات طحلب األسبيروجيرا -6

 روف المناسبة ويتكاثر جنسيا في الظروف غير المناسبة وغير متعاقبين.ألن الطحلب يتكاثر الجنسيا في الظ -7

ن ( يتكاثر الجنسيا بالجراثيم مع نبات مشيجي ) ن ( يتكاثر 2يتعاقب في دورة حياة الفوجير نبات جرثومي )  -8

 جنسيا باألمشاج

وين الزيجوت ثم الجنين اندماج إحدى النواتين الذكريتين من حبة اللقاح مع نواة البيضة لتكألنه يحدث فيه  -9

 لتكوين نواة اإلندوسبرم واندماج النواة الذكرية األخرى مع نواتا الكيس الجنيني

 وذلك بسبب استهالك المواد الغذائية المختزنة وتثبيط الهرمونات -10

يرجع ذلك إلي تأثير هرمون البروجسترون الذي يفرزه الجسم األصفر أثناء الحمل ويمنع الغدة النخامية من  -11

 فتتوقف عملية التبويض والدورة الشهرية لما بعد الوالدة. FSH, LHكوين هرموني ت

(  للتحكم في  y( عن الحيوانات المنوية ذات الصبغى ) Xوذلك لفصل الحيوانات المنوية ذات الصبغى ) -12

إنتاج جنس المواليد وبذلك نتمكن من الحصول على ذكور في الماشية من أجل إنتاج اللحوم أو إناث من أجل 

 األلبان  والتكاثر

 تمنع تجمع الماء على سطح النبات حتى ال يتوفر بيئة صالحة لنمو الفطريات الضارة وتكاثر البكتيريا. -13

تمتد من الخاليا البرانشيمية المجاورة لقصيبات الخشب بروزات تسمى تيلوزات تمتد من خالل النقر، وتتكون  -14

ن الكائنات الممرضة حتى تعيق حركة هذه الكائنات إلى األجزاء عند تعرض الجهاز الوعائى للقطع أو للغزو م

 األخرى من النبات.

 ألن أعضاء الجهاز تتفاعل وتتعاون مع بعضها البعض بصورة متناسقة. -15

بهذا المركب وينطلق من هذه الخاليا االنترلوكينات التى تنشط الخاليا  HTلكى ترتبط الخاليا التائية المساعدة  -16

إلى خاليا ليمفاوية ذاكرة وخاليا بالزمية تنتج األجسام المضادة التى ترتبط  Bايز الخاليا البائية وتتم Bالبائية 

باالنتيجينات الموجودة على سطح الميكروب مما يشجع الخاليا البلعمية الكبيرة من التهام هذه االنتيجينات من 

 جديد..
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 DNAاثية الموجودة علي الـ حتى تستقبل كل خلية ناتجة نسخة كاملة من المعلومات الور -17

ألن هذه الروابط تعمل على ربط قاعدة الجوانين مع قاعدة السيتوزين و قاعدة االدينين مع الثايمين فتعمل  -18

                DNAبذلك على ازدواج جزئ 

لخلية العائل وبذلك تضمن   DNAلكي ترتبط مع    DNAإلى  RNAحتى يمكنها تحويل مادتها الوراثية من -19

 اعفهاتض

الهستونات مجموعة محددة من البروتينات التركيبية تحتوي قدرا كبيرا من الحمضين القاعدين أرجينين  -20

 العادي للخلية شحنات موجبة وعلي ذلك فهي pHلهذين الحامضين عند  Rوليسين وتحمل مجموعة األلكيل 

 سالبة. والتي تحتوي شحنات DNAترتبط بقوة بمجموعات الفوسفات الموجودة في جزيء     

 قارن بين :  -5س
 المفاصل الليفية والمفاصل الغضروفية  -2                                     التجويف األروح والتجويف الحقى  -1

 االقتران السلمى واالقتران الجانبي  -4                                             الميكسوديما و االكروميجالي. -3

 التوالد البكري واإلثمار العذري   -6                       الجرثومى والنبات المشيجى في الفوجير النبات -5

 وتكوين التيلوزات تكوين الفلين   -8                                        زراعة االنسجة وزراعة األنوية  -7

 التالزن والترسيب  -10                              انزيمات نزع السمية وإبطال مفعول السم -9

 الطفرة التلقائية والطفرة المستحدثة  -12            االستجابة المناعية األولية واالستجابة المناعية الثانوية -11

  -5ج

 

 المفاصل الليفية المفاصل الغضروفية

مفاصل تربط بين نهايات بعض العظام  -

 المتجاورة

حم العظام عند هذه المفاصل بواسطة أنسجة ليفية ومع تقدم تلت -

 العمر يتحول النسيج الليفي الى نسيج عظمي    

تسمح بحركة محدودة جدا  -  

مثال : المفاصل الغضروفية التى توجد بين  -

 فقرات العمود الفقري

 ال تسمح بالحركة  -

مثال : المفاصل تربط عظام الجمجمة ببعضها من خالل  -

 رافها المسننة  أط

 

 االكروميجالي الميكسوديما وجه المقارنة

 في البالغين   GHزيادة هرمون النمو  نقص هرمون الثيروكسين في البالغين السبب

نقص النشاط العقلي   -تساقط الشعر  -جفاف الجلد  األعراض

هبوط مستوى  -زيادة وزن الجسم    -والجسمي 

 ةالتعب بسرع –لقلب تقل ضربات ا -التمثيل الغذائي 

نمو األجزاء البعيدة في العظام الطويلة 

تضخم  -األصابع(   –األقدام  –)األيدي 

 عظام الوجه

 التجويف الحقي التجويف األروح 

جي المدبب لعظمة لوح يوجد عند الطرف الخار المكان

 الكتف في الحزام الصدري

يوجد عند اتصال الحرقفة بالورك في الحزام 

 الحوضي

 تستقر فيه رأس عظمة الفخذ يستقر فيه رأس عظمة العضد مكونا المفصل الكتفي األهمية

 االقتران الجانبي االقتران السلمي

 يحدث في خيط واحد من الطحلب يحدث بين خيطان من الطحلب

ها  لة ل ية المقاب تان إلى الخل قل مكونات أحد الخلي تنت

 مقابلعلى الشريط ال

ها على  ية المجاورة ل تان إلى الخل قل مكونات أحد الخلي تنت

 نفس الشريط

يتم االنتقاااال من خالل قنااااة اقتران بين الخليتاااان 

 المتقابلتان

يتم االنتقال من خالل فتحة في الجدار الفاصااال بين الخليتين 

 المتحاورتين
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 زراعة األنوية  زراعة األنسجة

 تحدث في عالم الحيوان تحدث في عالم النبات

فصل أنسجة نباتية وإنمائها في وسط 

ذلك أفراد غذائي شبه طبيعي ينتج عن 

 جديدة وكاملة

إزالة أنوية من خاليا أجنة حيوان في مراحل مختلفة النمو وزراعتها 

محل أنوية في بويضات من نفس الحيوان، تنمو هذه البويضات إلى 

 أجنة، ينتمون في صفاتهم الوراثية إلى أصحاب االنوية المزروعة

 مثال: الضفدعة مثال: الجذر والطباق

 

 وين التيلوزات تك تكوين الفلين 

يتكون الفلين لكى يعزل المناطق التى تعرضت للقطع أو 

التمزق لمنع دخول الكائنات الممرضة للنبات ومن 

 -جمع الثمار  -نمو النبات في السمك  -أسباب التمزق :

 تعدى االنسان والحيوان   -سقوط األوراق في الخريف 

نموات زائدة تنشأ من تمدد الخاليا البارنشيمية 

المجاورة لقصيبات الخشب وتمتد داخلها من خالل النقر  

تتكون نتيجة تعرض الجهاز الوعائي للنبات للقطع أو  -

للغزو من الكائنات الممرضة تعيق التيلوزات حركة 

 الكائنات الممرضة إلى األجزاء األخرى من النبات

 

 ابطال مفعول السم انزيم نزع السمية 

بروتينات عند اإلصابة بالكائنات يقوم النبات بإنتاج هذه ال

 الممرضة 

تتفاعل هذه البروتينات مع السموم التى تفرزها الكائنات 

 الممرضة وتحولها الى مركبات غير سامة

ترتبط األجسام المضادة مع السموم وتكوين مركبات  -

 من األجسام المضادة والسموم 

هذه المركبات تنشط المتممات فتتفاعل معها تفاعال  -

 سلسال ويؤدي ذلك إلى ابطال مفعول السموم  مت

 

 

 

 النبات المشيجي النبات الجرثومي

 أحادى المجموعة الصبغية )ن( ن(2)ثنائي المجموعة الصبغية 

 يتكاثر جنسياُ باألمشاج. يتكاثر ال جنسياُ بالجراثيم

 تتكون األمشاج باالنقسام الميتوزى. تتكون الجراثيم باالنقسام الميوزى

يتكون من جذر وساق وأوراق تحمل على 

سطحها السفلي بثرات بها حوافظ جرثومية 

 تحتوي العديد من الجراثيم.

لطح قلبي الشكل يحمل أشباه جذور وتنمو على سطحه جسم مف

زوائد تناسلية هي األنثريديا )عضو التذكير( واألرشيجونيا 

 )عضو التأنيث(

 اإلثمار العذري التوالد البكري

 تكوين ثمار بال بذور لعدم حدوث اإلخصاب  تكوين جنين من بويضة غير مخصبة 

 نباتيحدث في عالم ال يحدث في عالم الحيوان 

 يحدث طبيعيا كما في الموز واألناناس   يحدث طبيعيا كما في ذكور النحل والمن 

يحدث صناعيا بمعاملة البويضات بالرج أو الوخز 

تعرضها   -تعرضها لصدمات كهربائية  -باإلبر 

 غمرها في محاليل بعض األمالح    -لإلشعاع 

 الضفدعة      -مثال :  نجم البحر -

ش مياسم األزهار بمواد محفزة للنشاط يحدث صناعيا بر

الهرموني مثل أندول أو نافثول حمض الخليك فتتكون 

 ثمار بال بذور 

 الطماطم  –الخيار  -مثال : -
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 الترسيب التالزن 

تحتوي على العديد من    IgMبعض األجسام المضادة مثل

مواقع اإلرتباط مع األنتيجينات وبالتالي يرتبط الجسم المضاد 

يؤدى ذلك إلى تجمع الميكروبات  -الواحد بأكثر من ميكروب 

أكثر ضعفا ويسهل  على نفس الجسم المضاد مما يجعلها

 إلتهامها بالخاليا البلعمية  

اط يؤدي إرتب -يحدث عادة في األنتيجينات الذائبة  -

األجسام المضادة مع هذه األنتيجينات إلى تكوين 

 -مركبات غير ذائبة من األنتيجين والجسم المضاد  

تترسب هذه المركبات مما يسهل إلتهامها من خالل 

 الخاليا البلعمية

 

 االستجابة المناعية الثانوية تجابة المناعية األوليةاالس 

 دخول الميكروب لمرة اخرى   دخول الميكروب للمرة األولى  دخول الميكروب 

نوع الخاليا 

 المستجيبة 

 Tوالخاليا  B الليمفاوية  تستجيب الخاليا

 ألنتيجينات هذا الميكروب 

 T والخاليا الذاكرة B تستجيب خاليا الذاكرة 

 لميكروبتيجينات نفس األن

يستغرق ذلك وقتا طويال كى تتضاعف هذه  سرعة االستجابة 

أيام( لكى تصل  10-5الخاليا الليمفاوية )

 إلى أعلى انتاجية من الخاليا الليمفاوية

تختزن معلومات ألن خاليا الذاكرة  –سريعة 

عن االنتيجينات الخاصة بالميكروب الذي اصاب 

 ر الكائن الممرضويتم تدمي الجسم من قبل

تظهر أعراض المرض بسبب انتشار  أعراض المرض  

 الميكروب في الجسم 

ال تظهر أعراض المرض بسبب القضاء على 

 الميكروب بسرعة 

الميكروب )بالمناعة  Bتهاجم الخاليا  التفسير 

)بالمناعة الخلوية(  Tالخلطية( والخاليا 

 وتقضى عليه

تجيب عند دخول نفس الميكروب الجسم تس

خاليا الذاكرة للميكروب وتنقسم بسرعة وينتج 

عن ذلك العديد من األجسام المضادة )مناعة 

خلطية( والعديد من الخاليا التائية )مناعة 

 خلوية( خالل فترة قصيرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفرة مستحدثه فرة تلقائيةط

 تحدث بتدخل اإلنسان للحصول على صفات مرغوب فيها  تحدث دون تدخل اإلنسان 

يرجع سبب حدوثها إلى تأثيرات  -

البيئة المحيطة بالكائن الحي، مثل 

األشعة فوق البنفسجية واألشعة 

 تحت الحمراء، والمركبات الكيميائية  

ات باستخدام أشعة أكس، أشعة جاما، األشعة تعالج القمم النامية في النبات -

 -فوق البنفسجية وغاز الخردل، ومادة الكولشيسين، وحمض النيتروز 

يسبب ذلك ضمور خاليا القمة النامية وموتها ليتجدد تحتها أنسجة جديدة 

 ن( 4تحتوى خالياها على عدد مضاعف من الصبغيات )

ما   - ها ية دورا  قائ عب الطفرة التل تل

 ة تطور األحياءفي عملي

 مثال : استحداث فاكهة اكبر حجما وأكثر حالوة.

إنتاااج طفرات في البنساااااايلوم، لهااا القاادرة على إنتاااج كميااات كبيرة من  -

 المضادات الحيوية )البنسلين(
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 : وضح بالرسم مع كتابة البيانات  -6س

 لة النضج عند تكوين الحيوان المنوى مرح -2الطور الناتج من انبات جرثومة الفوجير وأعضائه الجنسية        -1

 الجسم المضاد  -4قطاع في عقدة ليمفاوية                                                   -3

  تكاثر البالزموديوم الجنسيا في جسم االنسان -6                                   قطاع في مبيض ناضج في النبات   -5
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 أجب عن األسئلة التالية :  -7س

 من خالل الرسم المقابل .. وضح : (1)

 ( ؟ وما نوعها ؟ 1ما اسم العضلة رقم ) -1

 ( وترا أم رباطا ؟ ولماذا ؟ 2هل يعتبر رقم ) -2

 ( ؟ وما أهميته ؟ 2ما اسم رقم ) -3

 ( 2( وكيف يعالج التمزق في رقم )1رقم )ما أسباب تمزق  -4

 ( 1) –ج 

 ألنه يصل بين عظم وعضلة  -وتر  -2عضلة هيكلية     -العضلة التوأمية  -1

 بين عظمة الكعب والعضلة التوأمية مما يساعد على المشي يصل  -وتر أخيل  -3

 لو كان القطع كامال وبالجبيرة والمسكنات ومضادات االلتهاب لو القطع جزئيا بالجراحة  –الشد العضلى  -4

 : وضح.. من الرسم المقابل  (2)
 البيانات التي تشير إليها األرقام -1

  (1أهمية الخاليا رقم ) -2

 ؟  (3ماذا يحدث في حالة اختفاء الخاليا رقم ) -3

 ( 2) –ج

 امهات المنى  -3    خلية سرتولى -2      خاليا بينية -1 -1

 خاليا منوية ثانوية    -5خاليا منوية أولية       -4    

  حيوانات منوية  -7طالئع منوية             -6    

انتاج هرمون التستوستيرون المسئول عن ظهور الصفات  -2

 الجنسية الثانوية 

  ال تتكون حيوانات منوية ويصبح الشخص عقيم -3

 : من الرسم المقابل وضح (3)

 البيانات التى تشير إليها األرقام. -1

 (؟ ولماذا تنتقل ؟ 2( إلى )1ما نوع الخاليا التى تنتقل من ) -2

 (6إلى العضو رقم )( 5ورقم ) (4لماذا تنتقل الخاليا رقم ) -3

 (3) –ج

 Tليمفاوية خلية  -4وعاء دموي    -3الغدة التيموسية    -2نخاع العظم    -1 -1

 عقدة ليمفاوية  -B     6خلية ليمفاوية  -5     

  Tالى خاليا وتتمايز تنضج لكى  – جذعيةليمفاوية خاليا  -2

 للتخزين  -3

الشكل المقابل يمثل جزء من عملية تخليق البروتين ، أجب عن  (4)

       :  االسئلة التالية

 ( في هذه العملية ؟ 2ما أهمية التركيب رقم ) -1

 ( في بداية هذه العملية ؟ 1( بالجزء رقم )6أين يرتبط الجزء رقم ) -2

 ( في هذه العملية ؟ 5ما دور التركيب رقم ) -3

  (4( و )3ماذا يمثل الرقمان ) -4

 ( 4) -ج

 في السيتوبالزم  -2           انزيم واتمام تفاعل نقل الببتديلافراز  -1

 سلسلة عديد ببتيد  4حمض أمينى ورقم  3رقم  -4           نقل األحماض األمينية الى موقع تخليق البروتين -3

 

 

 

 


