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  ول  اجابة أسئلة الفصل
  وأنواعها ااهر

  السؤال األول ضع دائرة
  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال

  ج  أ  ج  ب  رمز االجابة 
  

 خلية نباتية تم فحصها تحت العدسات الشيئية للمجهر الضوئي المركب مفسرا إجابتك: ي/ارسم - ٢

                    
1        - 4  x                                       ٢- 40  x  

3 -  
  المجاهر االلكترونية  المجاهر الضوئية  وجه  المقارنة
  كهرومغناطيسية  زجاجية  نوع العدسات المستخدمة

  اعلى من المجاهر الضوئية  أقل من المجاهر االلكترونية  مقدار التكبير
  الضوئية المجاهر من اعلى  االلكترونية المجاهر من أقل  مقدار التمييز (الفصل)

  
 الشيئية العدسة في التكبير مقدار×  العينية العدسة في التكبير مقدار=  المركب المجهر في التكبير مقدار - ٣

  س×                              ١٠=                                 ٤٠٠          
   ١٠ ÷٤٠٠س                   =                          

 ٤٠xمقدار تكبير العدسة الشيئية       =         
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  الثا ياجابات  سئلة الفصل 
  خللية ووظائف أجزائهاتركيب ا

  
  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال

  ج  ب  أ  ج  رمز اإلجابة
 عرف ما يلي:-٢

 الفجوة المنقبضة: فجوة تتكون في بعض الكائنات الحية الخراج الماء الزائد عن حاجتها عن
  طريق الخاصية االسموزية.

 بروتينات على يحتوي الخضراء للبالستيدات الداخلي الحيز يمأل كثيف الستروما: سائل
  RNAو DNA إلى باإلضافة ¸النشا وحبيبات، ورايبوسومات، وانزيمات

 لتركيب مشابه كيميائي تركيب ذات بأغشية تختلف العضيات الغشائية عن الالغشائية أنها محاطة-٣
  .الخلوي ءالغشا

  نظرية الخلية: وضعها العالمان شاليدن وشفان في القرن التاسع عشر بنود وتنص على أن: -٤
 .أو أكثر ةواحدخلية تتكون من  الكائنات الحية جميع •
 .الخاليا هي الوحدات األساسية في التركيب والوظيفة في الكائنات الحية •
  خاليا سابقة لها.تنتج الخاليا الجديدة من  •

 علل  -٦
  البالستيدات الخضراء لها القدرة على النمو والتضاعف.-ب

   RNAوجزيء  DNAوذلك الحتوائها على جزيء 
  تعد األجسام الحالة بمثابة الجهاز الهضمي في الخلية. -ج

النها تقوم بهضم وتحليل المواد الزائدة واالجسام الغريبة داخل الخلية كما تلعب دورا هاما في 
  التخلص من بعض محتويات الخلية واألنسجة التالفة.
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  الثالثاجابات  سئلة الفصل 
  دورة اخللية

  
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال

  أ  أ  ج  أ  ب  رمز االجابة
  
  ما المقصود بدورة الخلية؟ -٢

ة الواقعة بين األطوار المتتابعة والمنظمة من النمو واالنقسام التي تحدث للخلية في الفترة الزمني
 انقسامين متتاليين

 ) خالل الطور البيني من دورة الخلية؟DNA )Sوضح ما يحدث في مرحلة بناء  -١
  ، وتستمر الخلية بالنمو وزيادة عدد عضياتها.DNAتتضاعف المادة الوراثية 

 رتب األحداث التالية في االنقسام المتساوي مع ذكر الدور لكل حدث:  -٢
  بداية ظهور الخيوط المغزلية، اصطفاف الكروموسومات، انفصال الكروموسومات، ظهور النوية 

 ) كروموسوم١٢انقسمت خلية في ورقة نبات عدد كروموسوماتها (
 ما نوع االنقسام في هذه الخلية؟   - أ

 انقسام متساوي
  كم عدد الخاليا الناتجة عن هذا االنقسام؟ -ب 

 خليتان
  وسومات في كل خلية من الخاليا الناتجه عن هذا االنقسام؟ ما عدد الكروم-ت     
 كروموسوم ١٢
  ما أهمية هذا االنقسام؟  -ث     

يحدث االنقسام في بعض الكائنات الحية من أجل عملية التكاثر وزيادة العدد في الكائنات وحيدة 
 الخلية، والنمو أو اصالح التالف من الخاليا، أو تجديد الخاليا واألنسجة.
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  إجابة أسئلة الوحدة
  

  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال
  ب  أ  أ  ب  أ  ج  د  د  د  ج  ب  رمز اإلجابة

  
  علل اآلتي:-٢

 تستطيع البالستيدات الخضراء صنع بروتيناتها -١
 الحتوائها على الرايبوسومات

 صبية على ستنروسومال تحتوي الخاليا الع -٢
 النها ال تنقسم 

على الرغم من أن التركيب الداخلي للخلية السرطانية مشابه للخلية الطبيعية اال أنها تشكل  -٣
 خطرا كبيرا على العضو المصاب.

النها تنمو تنتشر بشكل ال يمكن التحكم فيه، وقد تصبح ضارة في حالة كونها غير خبيثة اذا 
 ائف انسجة الجسم مثل إعاقته لسريان الدم في األنسجة.كانت في موقع يؤثر على وظ

 
تتبع مسار تكون أحد االنزيمات في جسم االنسان مبتدئا من نواة الخلية وصوال الى خارج الغشاء -٣

 الخلوي محددا العضيات ذات العالقة؟
 جسام جولجي      حويصالتالنواة     الرايبوسومات      الشبكة االندوبالزمية الخشنة     ا              

  غشائية تحتوي االنزيمات تكون قريبة من الغشاء الخلوي تطلق االنزيم عند الحاجة له.
كروموسوم انقسمت وأنتجت خليتان، انقسمت  ١٦خلية  في جذر نبات فول عدد كروموسوماتها -٤

  هاتان الخليتان الناتجتان عن االنقسام االول أجب عن األتي
  ام الحاصل في هذه الخلية؟ متساويما نوع االنقس-أ

  ما عدد الكروموسومات في كل خلية من الخاليا الناتجة عن انقسام الخليتان االبنتان؟ -ب



  نفس العدد الموجود في الخلية االصلية (االم).
  ما عدد الخاليا الناتج عن انقسام الخليتان االبنتان؟  -ج
  خاليا  ٤
  خلية طالئية في جلد ماعز؟ارسم مراحل االنقسام المتساوي في -٥

  من الفصل الثالث اطوار االنقسام المتساوي. ٦االجابة الشكل رقم 
  قارن بين االنقسام المتساوي في خلية نباتية وخلية حيوانية من حيث-٦

  خلية حيوانية  خلية نباتية  وجه المقارنة
  خليتان  خليتانعدد الخاليا الناتجة               

في  عدد الكروموسومات
  الخاليا الناتجة

نفس عدد كروموسومات   نفس عدد كروموسومات الخلية االصلية
  الخلية االصلية

يتكون الجدار الخلوي (بداية تتكون صفيحة انقسام السيتوبالوم            
خلوية مكونة الصفيحة الوسطى ثم تترسب 
مادة الجدار االبتدائي على جابني الصفيحة 

  جديدتين الوسطى مكونا خليتين
                                                                                                                             

يتخصر السيتوبالزم 
تدريجيا حتى ينقسم مكونا 

  خليتين

يوط موقع ظهور الخ
  المغزلية

ال تحتوي على سنتريوالت (مريكيزات) 
وتظهر خيوط المغزل من االنيبيبات الدقيقة 

  الموجودة في الهيكل الخلوي للخلية

تظهر الخيوط المغزلية من 
السنتريوالت الموجودة في 

  الجسم المركزي
  
كيف تتخلص  ي/خلية في ورقة نبات الخبيزة حدث تلف الحدى البالستيدات الخضراء فيها وضح-٧

  هذه الخليه من هذه البالستيدة التالفة؟
)، Autophagyتقوم األجسام الحالة بتحليل العضيات التالفة في الخلية بعملية تسمى الهضم الذاتي (

حيث يتم فيها حوصلة العضية التالفه (مثال البالستيدة التالفة) بغشاء مزدوج من داخل الخلية الذي 
  ة إلفراز إنزيماتها داخل الغشاء وتحلل هذه العضية.بدوره يحفز األجسام الحال

  
  



  ادرس الجدول أدناه ثم أجب عن األسئلة التي تليه-٨
  ٣خلية رقم   ٢خلية رقم   ١خلية رقم   اسم العضية

  يوجد  يوجد  يوجد   الرايبوسومات
  يوجد  يوجد  ال يوجد  المايتوكندريا
  ال يوجد  يوجد  ال يوجد  البالستيدات
  يوجد  ال يوجد  وجدال ي  السنتروسوم

  يوجد  يوجد  يوجد  الفجوة
 فسر إجابتك؟ ٣، ٢، ١ما نوع الخاليا   -١

  ) بكتيريا النها ال تحتوي على مايتوكندريا١خلية رقم (
  ) خلية نباتية النها تحتوي على بالستيدات٢خلية رقم (
 ) خلية حيوانية النها تحتوي على سنتروسوم٣خلية رقم (

 يع البروتينات واالنزيمات في الخلية؟ما العضية المسؤولة عن تصن -٢
  الرايبوسومات

 ) من حيث الحجم والعدد٢,٣ما الفرق بين الفجوات في الخاليا ( -٣
  ) عددها قليل وكبيرة الحجم٢في الخاليا (

 ) عددها كثير وصغيرة الحجم٣الخاليا (
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  اجابات  سئلة ب ن أجزاء محتوى الفصل  ول 
  وأنواعها ااهر

 
عن األسئلة اآلتية أجب:                                                          

- أمكن من خالله ما المدى الذي ين ترى العين البشري؟   واضحةً ة الصور 
١mm- 1m    
 وبعض أجزائها؟ ،ئي لرؤية الخالياالضو المجهر مخدلماذا استُ -

  لعدم قدرة العين البشرية على رؤية الخاليا وبعض أجزائها وألهميتها في الدراسة
- مكن من خالله رؤية الرايبوسومات والفيروسات؟ما المدى الذي ي  

١٠٠nm- ١٠ nm 
 شياء غير واردة في الشكل.أخرى على أ أعط أمثلةً -

  ، الحيوانات المنوية، حبوب اللقاح.DNAجزيء 
  

  أوجه الشبه واالختالف بين بين المجاهر الضوئية والمجاهر االلكترونية
  المجهر االلكتروني  المجهر الضوئي  وجه المقارنة

  كبير نسبيا  صغير نسبيا  الحجم
  كهرومغناطيسية  زجاجية  نوع العدسات

  الكتروني  ضوئي در (االشعة الساقطة)المص
  

  هو وحدة الميجابيكسل للكاميرا في كل هاتف سبب االختالف بين هاتف خلوي وآخر



عبارة عن كلمتين: فاألولى هي إختصار لكلمة  أنها Mega Pixel تعرف وحدة الميجا بيكسل 
بمعنى (عنصر الصورة) فتم إختصار  Picture Element (مليون) والثانية هي إختصار لكلمتي

وهي عبارة عن نقاط أو مربعات صغيرة جداً تكون على  Pixel الكلمتين في كلمة واحدة لتصبح
 .ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة… الشاشة الرقمية 

 .Pixel وكل مربع صغير يطلق عليه بإسم

 
كلما كانت جودة الصورة أفضل وانقى وبالتالي يمكنك طباعتها بأكبر  Pixel فكلما زاد عدد البيكسل

  .قدر ممكن
العالقة بين الميجا بيكسل ومقدار التمييز طردية كل ما زادت الميجا بيكسل كل ما زاد مقدار 

  التمييز.
 المجردة؟لماذا لم يتم رؤية بعض مكونات الحليب بالعين  •

   ١mm- 1mالنها ال تقع ضمن مدى رؤية العين المجردة 
هل يمكن الحصول على صور مكبرة  ماذا تتوقع ان تكون الدقائق التي رأيتها في الشريحة؟ •

 اكثر لمكونات الحليب؟ كيف؟
  دقائق من الدهون . نعم يمكن ذلك من خالل استخدام العدسة الزيتية.

 العينات صور لتوضيح أخرى طرق يوجد فهل الصورة وضوح من زيدي التمييز مقدارسؤال: 
  المركب؟ المجهر في

  استخدام جهاز الميكروتوم للحصول على عينات رقيقة جدا، ايضا استخدام االصباغ المختلفة.
  .التشريحي للمجهر أخرى استخدامات اذكر

 في المجال الطبي في العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات العين.
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  الثا ياجابات  سئلة ب ن أجزاء محتوى الفصل 
  خللية ووظائف أجزائهاتركيب ا

 

  الشبكة االندوبالزمية
  االندوبالزمية؟ الشبكة أنواع ما

  الشبكة االندوبالزمية الملساء والشبكة االندوبالزمية الخشنة
 وظيفة ما النووي؟ الغالف من القريب الجزء سطح على تنتشر التي الشكل كروية ضياتالع اسم ما

  العضيات؟ هذه
  تسمى العضيات الكروية بالرايبوسومات

  وظيفة الرايبوسومات: تصنيع البروتينات التي تحتاجها الخلية
  االجسام الحالة

  االنسان؟ سمج في الميتة الخاليا من التخلص في الحالة االجسام دور ما: سؤال
  )، حيث يتمAutophagyبعملية تسمى الهضم الذاتي ( تقوم بذلك

بغشاء مزدوج الذي بدوره يخفز أو الخلية الميتة فيها حوصلة العضية التالفه (مثال المايتوكندريا)  
  .خليةاألجسام الحالة إلفراز إنزيماتها  وتحلل هذه ال

  اثراء
زالة الخاليا التالفة أو األجزاء المخربة من الخاليا و وهناك وظيفة أخرى لألجسام الحالة و هي إ

األنسجة ؛ كالخاليا المخربة بالحرارة أو بالبرودة أو بالرضح أو بالكيميائيات أو بالعوامل األخرى . 
و يؤدي تخريب الخاليا إلى تفجير األجسام الحالة و تحرير الهيدروالزات ( اإلنزيمات الحالة ) التي 

المواد العضوية في محيطها . فإذا كان التخريب صغيراً ُأزيلت منطقته و ُأعيد  تبدأ فوراً بهضم
 االنحالل الذاتي ترميم الخلية . أما إذا كان التخريب كبيراً فتزال الخلية كلها بعملية تسمى



 autolysis ؛ و بهذه الطريقة تزال الخلية كلها و تتولد في العادة محلها خلية جديدة من نوعها
عملية التكاثر التفتلي للخلية المجاورة لها لتحل محل الخلية المخربة . كما تحوي األجسام نفسه ب

 .]٣١[ الحالة عوامل مبيدة للجراثيم يمكنها قتل الجراثيم المبلعمة قبل أن تتمكن من تخريب الخاليا
 الذي يقوم بإزابة أغشية خاليا الجراثيم ، و الليزوفرين  lysozymeوتشمل هذه العوامل الليزوزيم

lysoferrin  الذي يربط الحديد و الفلزات األخرى الضرورية لنمو الجراثيم ، و الحمض عند درجة
ض أنظمة استقالب الجراثيم . كما تقريباً بحيث ينشط اإلنزيمات الحالة و يثبط بع  pH 5باهاء

تُخزن في األجسام الحالة إنزيمات تتمكن من تحرير كُداسات الشحم و حبيبات الجليكوجين فتوفرها 
  لالستعمال في مواقع أخرى في داخل الخلية أو في الجسم

  ذلك؟ يحدث كيف تماما كامل ضفدع الى تحوله خالل ذنيبه ابو ذيل يتالشى: للبحث قضية
تقوم االجسام الحالة بواسطة االنزيمات التي تحتويها على تحليل ذيل ابو ذنيبة خالل تحوله الى 

  ضفدع كامل.
  المايتوكندريا

  لماذا؟، العضلية الخاليا في أم البنكرياس خاليا في عددا اكثر المايتوكندريا: سؤال
ن الخاليا العضلية تبذل مجهودا المايتوكندريا في الخاليا العضلية اكثر عددا من خاليا البنكرياس ال

  اكبر وبالتالي تحتاج الى طاقة اكثر.
   البالستيدات

  سابقا؟ معك مرت أخرى بالستيدات أنواع عدد: سؤال
  أنواع أخرى للبالستيدات    
 )Chromoplastالبالستيدات الملونة (  - أ

  مختلفة.تحتوي على صبغات ملونة تعطي لألزهار واألوراق والثمار الناضجة األلوان ال
 )Leukoplastsالبالستيدات البيضاء أو عديمة اللون (-ب   



تعمل كمراكز لتخزين النشا والدهون والبروتينات. (اي أجزاء النبات التي تتم فيها عملية 
  التخزين؟

  البيروكسيسومات
  ، لماذا؟تكثر البيروكسيسومات في خاليا  الكبد والكليتينسؤال: 

 .فيها بواسطة األنزيمات الموجودة والمواد السامة تقوم باستقالب الكحولالنها 
  

  الجسم المركزي
  لالنيبيبات الدقيقة.   )٢+ ٩(والنمط  + صفر)٩(ناقش:  االختالف بين النمط 

  )٠+٩النمط (  )٢+٩المنط (
مجموعات من األنيبيات الدقيقة  ٩يوجد  

تترتب على شكل أزواج في المحيط وعلى 
  انيبيبين منفردين في المركز

يوجد تسع مجموعات متوازية من األنيبيبات 
الدقيقة وتضم كل مجموعة ثالثة أنيبيبات 

  دقيقة متصلة معاً
  يوجد في األهداب واألسواط  يوجد في الجسم المركزي

  
 سؤال: اذكر خاليا في جسم اإلنسان تحتوي على أهداب واسواط محددا مكان وجود كل منهما؟

  االنثوي تحتوي على اهدابقناة فالوب في الجهاز التناسلي 
  الحيوان المنوي في الجهاز التناسلي الذكري يحتوي على سوط يساعده على الحركة

  النواة 
  يحدث لجسم الكائن الحي  اذا توقفت الخلية عن صنع الرايبوسومات؟تتوقع أن ماذا 

 لخلية لتبقى حية.يموت الكائن الحي الن وظيفة الرايبوسومات صنع البروتينات التي تعتمد وتحتاجها ا
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  الثالثالفصل ب ن اجزاء محتوى سئلة اجابات   
  دورة اخللية

  
  أجب عن األسئلة اآلتية:من خالل دراستك للجدول السابق       
 اي المراحل في الطور البيني أكثر زمنا؟ •

   DNAمرحلة بناء المادة الوراثية 
اعات مراحل الطور البيني في كل من نبات الفاصولياء ما عدد س  •

 ؟، وخاليا بطانة االمعاءواأللياف في الفار
  ساعة. ٢٣،  خاليا بطانة االمعاء  ساعة ٢١ساعة ، الياف الفأر  ١٧نبات الفاصولياء 

ما النسبة المئوية لهذه المراحل من دورة حياة خلية نبات الفاصولياء   •
  طور اإلنقسام المتساوي لها ساعتان؟ اذا علمت ان عدد ساعات 

  % من دورة الخلية.٩٠% تقريبا ٨٩.٥%= ١٠٠×  ١٩÷ ١٧
  

  ور البصل في هذا النشاط ذلماذا تم استخدام القمة النامية لجسؤال: 
  النها تحتوي على الخاليا المولدة (المرستيمية) التي تقوم باالنقسام بشكل مستمر من أجل نمو الجذر.

  الدماغ؟ في السرطانية األورام ببعض األشخاص بعض يصاب كيف: سؤال
عن طريق الخاليا الدبقية، أو الخاليا السحائية، او الخاليا النجمية وغيرها في الدماغ والتي لها قدرة 
على االنقسام. يسمى الورم السرطاني باسم هذه الخاليا (الورم الدبقي، الورم النجمي...الخ) تنشا هذه 

الدماغ عندما تصاب هذه الخاليا بخلل تنحرف من خالله عن خصائصها المعتادة االورام في 
والطبيعية فتنمو وتتكاثر دون سيطرة وبشكل غير طبيعي. تعمل هذه الخاليا الجديدة (السرطانية) 

على السيطرة على أنسجة الخاليا السليمة بواسطة احتالل مساحات كبيرة أو استخدام امدادات الدم 
  لمغذية لالنسجة السليمة والطبيعية.والمواد ا
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 ت١ّٙذٞ أٚي -أ  1 35
 استٛائٟ اٚي  -ة 
 أفصبٌٟ اٚي  -د 
 ٔٙبئٟ اٚي  -د 

 ت١ّٙذٞ حبٟٔ -أ  2 
 ٟٔاستٛائٟ حب -ة 
 أفصبٌٟ حبٟٔ -د 
 ٔٙبئٟ حبٟٔ -د 

 

 2٘ـ =         4أ=  3 

د=تتجبػذ اٌىشِٚٛسِٛبد اٌّتضبػفخ ثفؼً أىّبش اٌخ١ٛط اٌّغض١ٌخ، ٚتتزٗ وً  4 
 ِزّٛػخ وشِٚٛس١ِٛٗ ٔضٛ أصذ لغجٟ اٌخ١ٍخ.

 
ص= ٠ٕفصً وً وشِٚٛسَٛ ِتضبػف ِىًٛٔب وشِٚٛسًِٛب ِفشدًا ٠تضشن إٌٝ أصذ 

ش خ١ٛط اٌّغضي،ٚ٘ىزا تتىْٛ ِزّٛػتبْ ِتّبحٍتبْ ِٓ لغجٟ اٌخ١ٍخ ثفؼً أىّب
 .اٌىشِٚٛسِٛبد اٌّفشدح وً ِٕٗ فٟ أصذ لغجٟ اٌخ١ٍخ

 

 وشِٚٛسَٛ 2     4س= 5 

 اٌزذٚي 33

تت١ّض اٌشجىخ اٌىشِٚبت١ٕ١خ إٌٝ ػذد ِٓ اٌىشِٚٛسِٛبد وً ِٕٙب ِشمٛق ع١ًٌٛب إٌٝ 
تش١ِٚش، ٠ٚتزٗ وً صٚد ِٓ اٌسٕتش٠ٛالد إٌٝ صٚد ِٓ اٌىشِٚبت١ذاد ِتصٍخ ػٕذ اٌسٕ

ال٠سجك . )أصذ لغجٟ اٌخ١ٍخ،٠ٚجذأ تىْٛ خ١ٛط اٌّغضي، ٚتختفٟ ا٠ٌٕٛخ، ٚاٌغشبءإٌٛٚٞ

، ٚاٌّالصظ ٕ٘ب أٗ ال ٠ضذث ػجٛس(DNA٘زا اٌغٛس تضبػف ِبدح

تتشتت اٌىشِٚٛسِٛبد ثشىً ِفشد ػٍٝ خظ استٛاء اٌخ١ٍخ،ٚتتصً خ١ٛط اٌّغضي ِٓ 
ألغبة اٌخ١ٍخ ثسٕتش١ِٚشاد ٘زٖ اٌىشِٚٛسِٛبد وً عشف ِٓ

٠ٕفصً وً وشِٚٛسَٛ ِتضبػف ِىًٛٔب وشِٚٛسًِٛب ِفشدًا ٠تضشن إٌٝ أصذ لغجٟ 
اٌخ١ٍخ ثفؼً أىّبش خ١ٛط اٌّغضي، ٚ٘ىزا تتىْٛ ِزّٛػتبْ ِتّبحٍتبْ ِٓ 

.اٌىشِٚٛسِٛبد اٌّفشدح  وً ِٕٙب فٟ أصذ لغجٟ اٌخ١ٍخ

ّٛ ْ صٛي وً ِزّٛػخ ِٓ اٌىشِٚٛسِٛبد، فتتىْٛ أسثغ أ٠ٛٔخ  ٠جذأ اٌغالف إٌٛٚٞ ثبٌتى
تضتٛٞ ػٍٝ اٌؼذد إٌصفٟ ِٓ اٌىشِٚٛسِٛبد اٌّفشدح، ٚأخ١شًا ٠ٕمسُ اٌس١تٛثالصَ 

ٚ٘ىزا .  اٌخ١ٍخ ٠ضداد ػّمًب صتٝ ٠فصً وً خ١ٍخ ػٓ األخشٜ ثظٙٛس تخصش فٟ غشبء
خال٠ب ١ٌٚذح تت١ّض إٌٝ رب١ِتبد ص١ٛا١ٔخ أٚ ٔجبت١خ 4 ٠ٕتذ
 

33  FSH)(LH)ٌٙ إٌّٛ ش( ثبالضبفخ ِْٛ 

شىً  33
3 

 اٌخ١ٍت١ٓ اصذٜ تجمٝ ث١ّٕب ػذح، ِتسب٠ٚخ أمسبِبد( 2ْ) األَ ا٠ٌّٕٛخ اٌخال٠ب تٕمسُ. أ 1

 ٚتتّب٠ض األخشٜ اٌخ١ٍخ ٚتّٕٛ اٌززػ١خ، اٌخال٠ب ِخضْٚ فٟ أمسبَ وً ِٓ إٌبتزت١ٓ

 .(2ْ) أ١ٌٚخ ٠ِٕٛخ خ١ٍخ ٌتىْٛ

 :ِٕصفًب أمسبًِب األ١ٌٚخ ا٠ٌّٕٛخ اٌخ١ٍخ تٕمسُ. ة

 (1ْ) حب٠ٛٔت١ٓ ٠ِٕٛت١ٓ خ١ٍت١ٓ إٌٝ األ١ٌٚخ ا٠ٌّٕٛخ اٌخ١ٍخ تٕمسُ:اٌّشصٍخاألٌٚٝ

 وشِٚٛسَٛ ِتضبػف(. 23ِتضبػف )

 اٌغالئغ تسّٝ خال٠ب أسثغ إٌٝ اٌخب٠ٛٔتبْ ا٠ٌّٕٛتبْ اٌخ١ٍتبْ تٕمسُ: اٌّشصٍخاٌخب١ٔخ

 وشِٚٛسَٛ ِفشد(،٠ٚسبػذ٘ب 23)( 1ْ) ٠ّٕٛخاٌ اٌض١ٛأبد إٌٝ تتّب٠ض ٚ تّٕٛ ا٠ٌّٕٛخ

 األ١ٌٚخ ا٠ٌّٕٛخ اٌخال٠ب ث١ٓ ِٛرٛدح س١شتٌٟٛ خال٠ب تسّٝ خبصخ خال٠ب رٌه فٟ

 .اٌزوش٠خ اٌزب١ِتبد ٔضذ ،ٚاٌتّب٠ض ٌٙزا اٌالصَ ثبٌغزاء تضٚد٘ب إر ٚاٌخب٠ٛٔخ

 



 ِتسبٚٞ، ٌض٠بدح أػذاد اٌخال٠ب إٌبتزخ 2

3 2n  (46 )َٛوشِٚٛس 

 وشِٚٛسَٛ 23ال٠ب ٠ِٕٛخ حب٠ٛٔخ، خ 4

وشِٚٛسَٛ ِفشد ، اِب اٌخال٠ب ا٠ٌّٕٛخ اٌخب٠ٛٔخ  23ْ أٞ 1اٌغالئغ ا٠ٌّٕٛخ ثٙب  5
 وشِٚٛسَٛ، ٚاٌىشِٚٛسَٛ ٕ٘ب ِتضبػف أٞ ٠تىْٛ ِٓ وشِٚبت١ذ٠ٓ ٠23ٛرذ ثٙب 

 ا١ّ٘خ ا١ٌّتٛوذٔش٠ب : ٌتض٠ٚذ اٌض١ٛاْ إٌّٛٞ ثبٌغبلخ احٕبء صشوتٗ  33

اٌشىً  44
3 

 ػذح ِتسب٠ٚخ أمسبِبد االٔخٛٞ اٌز١ٕٓ فٟ( 2ْ) األ١ٌٚخ اٌتٕبس١ٍخ اٌخال٠ب تٕمسُ 1

 .تٕبس١ٍخ رزػ١خ خال٠ب ٟٚ٘( 2ْ) أَ ث١ض١خ خال٠ب ٌتى٠ٛٓ

 فٟ ِّٕٙب وً تّش خ١ٍت١ٓ ٌتؼغٟ ِتسبٚٞ أمسبَ اَ ث١ض١خ خ١ٍخ وً (تٕمسُ.ة

 داخً تٛرذ (2ْ) أ١ٌٚخ ١ض١خث خ١ٍخ ٌتؼغٟ إٌّصف االٔمسبَ ِٓ ٌٝٚاال اٌّشصٍخ

 ِٓ ِضذد ػذد ػٍٝ االٔخٝ ِج١ض ٠ٚضتٛٞ تذػٝ ص٠ٛصالد غشاف، أ١ٌٚخ صٛصٍخ

 اٌض٠ٛصالد.

 ٌٚغب٠خ اٌغفٌٛخ فتشحي عٛ األٚي اٌذٚساٌت١ّٙذٞ فٟ اال١ٌٚخ اٌج١ض١خ اٌخ١ٍخ (تجمٝ.د

 اٌجٍٛؽ سٓ

 ػٕٙب ٠ٕٚتذ فإٌّص االٔمسبَ ِٓ األٌٚٝ اٌّشصٍخ تستىًّ األٔخ٠ٛخ ٚثتأح١شاٌٙشِٛٔبد

وشِٚٛسَٛ  23) (1ْ) حب٠ٛٔخ ث١ض١خ خ١ٍخ ٚتسّٝ وج١شح إصذاّ٘ب خ١ٍتبْ

اٌزس١ّٓ  ٠ٕمسُ لذ( 1ْ) األٚي اٌمغجٟ اٌزسُ تسّٝ صغ١شح ِتضبػف(ٚاألخشٜ

 . مغج١١ٓاٌ

 ػٕذ ٚتتٛلف إٌّصف االٔمسبَ ِٓ اٌخب١ٔخ اٌّشصٍخ اٌخب٠ٛٔخ اٌج١ض١خ ٌٍخ١ٍخ صذث.د
 تىًّ ِٕٛٞ ثض١ٛاْ اٌج٠ٛضخ تٍم١ش ثؼ١ٍّخ صفضد رافب اٌخبٟٔ، االستٛائٟ اٌذٚس

 ٚاألخشٜ( 1ْ)اٌخبٟٔ اٌمغجٟ اٌزسُ تسّٝ صغ١شح اصذّ٘ب خ١ٍت١ٓ ِٕتزخ أمسبِٙب
 اٌمغجٟ اٌزسُ ٠ٚتضًٍ وشِٚٛسَٛ(، 23)( 1ْ) إٌبضزخ اٌج٠ٛضخ تسّٝ صزًّب اوجش

 . اٌس١تٛثالصَ ِٓ ل١ٍٍخ و١ّخ ػٍٝ ٠ضت٠ٛبْ ألّٔٙب ٚاٌخبٟٔ األٚي

 أمسبَ ِتسبٚٞ، خال٠ب ث١ض١خ اَ  2

 ارا تُ اختشالٙب ثض١ٛاْ ِٕٛٞ  3

 (46وشِٚٛسَٛ، اٌج٠ٛضخ اٌّخصجخ ) 23وشِٛسَٛ،  46 4

اٌشىً  41
3 

 إٌٝ اٌىشِٚٛسِٛبد ػذد ٠ُختَضي ص١ج إٌّصف، ٌالٔمسبَ وٕت١زخ اٌزب١ِتبد تتىْٛ 
 اٌّزّٛػخ تىْٛ حٕبئ١خ فبٌخ١ٍخ اٌزس١ّخ اٌّتّبحٍخ، اٌىشِٚٛسِٛبد ثبٔفصبي إٌصف

ّْٛ (،2nثبٌشِض) ٌٙب ٠ٚشِض( Diploid) اٌىشِٚٛس١ِٛخ  أصبد٠خ رب١ِتبد سُتَى

 ِشصٍت١ٓ االٔمسبَ ٘زا ٠ٚتضّٓ ،(n) ٌٙب ٠شِض ٚاٌتٟ اٌىشِٚٛس١ِٛخ اٌّزّٛػخ

 اٌض١خ ٌٍىبئٕبد اٌزٕس١خ اٌتشاو١ت فٟ االٔمسبَ ٘زا ٠ٚضذث اٌخ١ٍخ، أمسبَ ِٓ ِتتب١ٌت١ٓ
خالي ػ١ٍّخ االخصبة،  ٕس١ًب، ٚتؼٛد ٘زٖ اٌخال٠ب الستىّبي اٌؼذد ِٓر تتىبحش اٌتٟ

ٚثزٌه ٠ضبفظ إٌٛع اٌٛاصذ ِٓ اٌىبئٕبد ػٍٝ حجبد اٌؼذد اٌىشِٚٛسِٟٛ ٌٗ

اسئٍخ  42
 اٌفصً

1 1 2 3 4 

  د د د أ
(، ٚاٌتٟ Homologous Chromosomesاٌىشِٚٛسِٛبد اٌّتٕبظشح ) - أ 2

ِٛلغ اٌسٕتش١ِٚش ٚتضًّ ر١ٕبد اٌصفبد تّتبص ثأْ ٌٙب ٔفس اٌغٛي ٚ
 اٌٛساح١خ اٌّختٍفخ ػٍٝ اٌّٛلغ ٔفسٗ

اٌغب١ِتبد: ٟ٘ خال٠ب تضًّ ٔصف ػذد اٌىشِٚٛسِٛبد ٌٍىبئٓ اٌضٟ،  - ة
ِٕٚٙب ِب ٟ٘ خال٠ب روش٠خ )ص١ٛاْ ِٕٛٞ، صجٛة ٌمبس(، ِٕٚٙب أخٛٞ) 

 ث٠ٛضبد(

 ألْ اٌىشِٚٛسِٛبد تىْٛ ِفشدح ٚغ١ش  ِتٕبظشح 3

4 46،23،23،46 

5 
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انفصم 
 انثبَٙ

 2ػهٗ رسح انكشثٌٕ سقى   45

انشكم 46
5 

1 (A,T( ،  )G,C) 

 G,Cسٔاثظ ثٍٛ  A,T   ،3ساثطتبٌ ثٍٛ  2
 ٌ فٙ انسكش انشاٚجٕص٘ فٙ ثذاٚخ انسهسهخ َٔٓبٚتٓب ٔرنك حست سقى رسح انكشثٕ 3

انشكم  44
6 

 دٔسح حٛبح انخهٛخ - 
- S  ًٚثم يشحهخ تضبػف ٔتصُٛغDNA  
 نٛتى تُبقهٓب نهخالٚب انًُقسًخ  DNAتضٚذ يٍ كًٛخ  -
  DNAصٚبدح )تضبػف(  -

انشكم 44
7 

 كسش انشٔاثظ ثٍٛ انقٕاػذ انٓٛذسٔخُٛٛخ.   - 1
 نتحذٚذ يٕقغ االستجبط -

 الٌ انششٚظ انُبتح ٚحتٕ٘ ػهٗ سهسهخ قذًٚخ ٔسهسهخ خذٚذح  - 3 

ُْبنك احتًبل نحذٔث االخطبء ٔانتٙ قذ تؤد٘ نحذٔث خهم فٙ انصفبد انُبتدخ،  سؤال 44
ُْٔبنك َظبو نتصحٛح يثم ْزِ االخطبء ٚتًثم ثًدًٕػخ يتسهسهخ يٍ االَضًٚبد 

 انًتخصصخ. 

 يدًٕػخ صٕس تظٓش فٛٓب اشكبل يختهفخ الختالل فٙ صفخ يؼُٛخ -  44
 خهم فٙ انًبدح انٕساثٛخ  -
 ُْبنك اسجبة خبسخٛخ ٔاخشٖ داخهٛخ   -

َٕسَّث: ) - سؤال 55 ( ٔتحذث ػهٗ انخالٚب اندُسٛخانًكَٕخ نهخالٚب Hereditary mutationُت

 انتُبسهٛخ.

َّٕسث - ب اندسًٛخ، ٔتؤثش فٙ ٔتحذث ػهٗ انخالٚ( Acquired or Somatic: )الُت

 انشخص َفسّ 

اسئهخ  52
 انفصم

1 1 2 3 

 ج  ج ة
 

ْٕ ششٚظ يٍ سهسهتٍٛ يتقبثهتٍٛ يتتبيتٍٛ ٔيهتفتٍٛ حٕل ثؼضًٓب انجؼض ثشكم  - أ 2 
 نٕنجٙ ٔانٕحذح انجُبئٛخ االسبسٛخ ْٙ انُٕٛكهٕٛتٛذ

 خهم ٔساثٙ ٚحذث ػهٗ تشتٛت انقٕاػذ انُٛتشٔخُٛٛخ  - ة

فخ سُتحذث تغٛٛش فٙ َٕع ٔتشتٛت انقٕاػذ انُٛتشٔخُٛٛخ يًب الٌ ػًهٛخ االضب - أ 3 
 ٚؤثش ػهٗ انصفبد انٕساثٛخ 

 فٙ خالٚب انكبئٍ انحٙ   DNAالَٓب تؼًم ػهٗ انًحبفظخ ػهٗ ثجبد كًٛخ ال  - ة

 4 
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 5 4 3 2 1 1 53 انىحذج

 د ب د ج ب
 

نزَادج عذد انخالَا انُاتدح نهحصىل عهً عذد كثُش يٍ انحُىاَاخ انًُىَح َهاَح  -أ  2  
 انعًهُح

 خ نالَساٌ يٍ خالل تكايهها يع االخصابنهحفاظ عهً ثثاخ عذد انكشويىسىيا -ب 

 ورنك نهتُاسة يع حدى انخهُح   -ج 

 تسثة انتُىع فٍ تشكُثة انًادج انىساثُح -د 

  8/45انشكم  3  

 طفشاخ تىسث واخشي ال تىسث 4  

 سُحذث خهم فٍ تشكُة انًادج انىساثُح يًا َؤثش عهً انصفح انُاتدح  5  

 اَفصانٍ ثاٍَ  8تًهُذٌ ثاٍَ،   6استىائٍ اول،   3 -أ  6  

 فٍ كم خهُح  2= 8فٍ كم خهُح،    2= 5 -ب 

 تًهُذٌ اول ... )ركشخ انتغُشاخ فٍ اندذول انساتق(  2استىائٍ ثاٍَ،  7 -ج 

 تكىٍَ غايُتاخ اَثىَح تكىٍَ غايُتاخ ركشَح وخه انًقاسَح  7  

 تىَضح واحذج حُىاَاخ يُىَح 4 انُاتح

يُز انًشحهح اندُُُُح  تعذ عًهُح انثهىغ انفتشج انزيُُح
وتشكم شهشٌ و تحتاج 
نحُىاٌ يُىٌ الستكًال 
انًشحهح انثاَُح يٍ 

 االَقساو انًُصف
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