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  )الكائنات الدقيقة(الوحدة األوىل 
 

  أسئلة بين السطور
 14صفحة 

   .درجة الحرارة المثلى: تسمى درجة الحرارة التي تنمو علیها البكتیریا بأقصى معدل  )أ 
للحـرارة المعتدلـة، محبـة لحرارة المثلى من نوع آلخر في البكتیریا حیث أن هنـاك بكتیریـا محبـة للبـرودة وأخـرى تختلف درجة ا  )ب 

  . وأخرى محبة للحرارة العالیة فلكل نوع من هذه األنواع درجة حرارة مثلى خاصة بها حسب درجة الحرارة التي تعیش فیها
 19صفحة 

 الفطریات 
   

  الفصلأسئلة 
  األولالسؤال 

  

  البكتیریا الخضراء المزرقة  البكتیریا الحقیقیة  وجه المقارنة
  :ذاتیة التغذیة*  طرق التغذیة

 تــستخدم الطاقــة الــضوئیة للقیــام بعملیــة البنــاء : بكتیریــا ذاتیــة التغذیــة الــضوئیة-
  .الضوئي

 تـــستمد طاقتهــا مــن أكـــسدة وتحلیــل عناصـــر : بكتیریــا ذاتیــة التغذیـــة الكیمیائیــة-
وصــــنع الغــــذاء كمــــا فــــي  CO2 غیــــر عــــضویة مثــــل األمونیــــا لتثبیــــت ومركبــــات

  .بكتیریا النیتروباكتر
  :غیر ذاتیة التغذیة*
  .والفضالت العضویةیحلل األجسام المیتة : ة التغذیةرمی -
  . متطفلة تسبب األمراض-

  :ذاتیة التغذیة*
تـــصنع غـــذائها بنفـــسها مـــن 
خـــالل القیـــام بعملیـــة البنـــاء 

ــــــضوئي ــــــال ى  الحتوائهــــــا عل
صــبغة الكلوروفیــل وصـــبغة 
زرقـــــــــــــاء داخـــــــــــــل أغـــــــــــــشیة 

  .خاصة

  

  السؤال الثاني 
ًطبقــة مخاطیــة تغلــف الجــدار الخلــوي فــي بعــض أنــواع البكتیریــا وتتكــون غالبــا مــن كربوهیــدرات عدیــدة  تتركـب المحفظــة مــن  )أ 

  .التسكر إضافة إلى الماء
 . على االلتصاق بالخالیا البكتیریةلها دور في حمایة البكتیریا ومساعدتها: أهمیتها بالنسبة للبكتیریا  )ب 

  

  السؤال الثالث
ً منفــردا دائریــا یتكــون مــن ًالحتوائهــا علــى منطقــة نوویــة تحتــوي كروموســوما  )أ  ًDNA مــزدوج بطریقــة غیــر منتظمــة وكمیــة مــن 

RNAالتي لها دور في عملیة االنقسامولوجود المیسوسومات ،  والبروتینات كافیة لعملیة االنقسام.   
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،  وتحلیـل عناصـر ومركبـات غیـر عـضویةكیمیائیة تستخدم الطاقة الكیمیائیـة الناتجـة مـن أكـسدةال التغذیة ة ذاتیهي بكتیریا   )ب 
  النیتروباكتركما في بكتیریا،  ثاني أكسید الكربون وصنع الغذاءمثل األمونیا لتثبیت

 

  السؤال الرابع 
  .الخمائر والفطریات بعض أنواع   )أ 
 جینات تكـسب الخلیـة القـدرة علـى مقاومـة األدویـة وخاصـة المـضادات الحیویـة ویـساعد علـى أهمیة البالزمید للبكتیریا یحمل  )ب 

 .ویتم توریثه عند انشطار الخلیة البكتیریة وینتقل من خلیة بكتیریة ألخرى، التنوع البكتیري
 

  السؤال الخامس
  :اع منها عن طریق االنتشار إلى عدة أنوكسجین الذي تأخذهتتفاوت البكتیریا في حاجتها لأل

   .مثل البكتیریا المسببة اللتهاب الرئة: بكتیریا هوائیة إجباریة )1
 .مثل البكتیریا المسببة للكزاز: بكتیریا ال هوائیة إجباریة )2

 .كما في بكتیریا القولون: بكتیریا هوائیة اختیاریة )3
  

  السؤال السادس 
  .مزودة التربة بالعناصر الغذائیة الالزمة لنمو النباتاتتحلل األجسام المیتة والفضالت العضویة : أهمیة البكتیریا الرمیة   )أ 
 . في التربة الذي یستخدمه النبات في صنع البروتین  الجويتثبیت النیتروجین:  رایزوبیوم   )ب 

 وأنـواع متعـددة مـن فیتـامین Kنتـاج الفیتامینـات مثـل فیتـامین ٕاو، عاء تساعد في تحطیم بقایا الطعامتعیش في األم: القولون   )ج 
B) یشة تقایضیةمع.( 

 

  السؤال السابع 
إیقـــاف نمـــو لهـــا القـــدرة علـــى قتـــل أو ،  والطحالـــبئیـــة تفرزهـــا بعـــض أنـــواع البكتیریـــا والفطریـــاتامـــواد كیمی: ة الحیویـــاتالمـــضاد
   .البكتیریا

  .التتراسیكلین و البنسلین: من األمثلة على المضادات الحیویة
  

  السؤال الثامن 
 :أضرار البكتیریا االقتصادیة   )أ 

  .مسببة خسائر اقتصادیة كبیرة، تسبب األمراض الخطیرة لإلنسان والحیوان والنبات .1
  .رها مما یؤدي إلى خسائر اقتصادیةٕتلف المواد الغذائیة وافسادها مثل تلف المعلبات والحلیب وغی .2

  :فوائد اقتصادیة للبكتیریا  )ب 
  .تستخدم بعض أنواعها في صناعة المضادات الحیویة .1
 .ٕواد العضویة منتجة الكحول وانزیمات هاضمة تستخدم في مواد التنظیفتستعمل في تخمیر الم .2

والهرمونـات بكمیـات تجاریــة  یـتم إنتـاج اللقاحـات الطبیــة ًمــثال وتطبیقـات الهندسـة الجینیـة، فتـستخدم فـي أبحـاث الجینــات .3
 .)لمكافحة الحیویةحد أشكال اأ( للقضاء على الحشرات الضارة مثل دودة القطن ًویمكن أن تعدل البكتیریا جینیا
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وتـــستخدم ، أنتجتهـــانـــات التــي للكائنتـــاج بروتینــات تعـــرف ببروتینــات وحیـــدة الخلیـــة نــسبة إ فـــي اســتخدامهاّتنمــى بهـــدف  .4
 .عالف للحیواناتكأ

 . خل وغیرهاوال، والزبدة، واللبن الرایب، مثل الجبنة، تصنیع العدید من المواد الغذائیة .5

 .اج الطاقةإنتاج غاز المیثان المستخدم في إنت .6

 .إزالة بقع النفط المتسربة إلى الماء .7

  .تحلیل النفایات .8
  

 
  السؤال األول 

قـوم باألنـشطة الحیویـة األیـضیة  ی وال،احتوائه علـى النـواة والـسیتوبالزمألنه ال یتركب من خالیا ولعدم  ًحقیقیا ً حیاًلیس كائنا  )أ 
  .ویتبلر خارج خلیة العائل، التكاثر داخل الخالیا الحیة فقط ویمكنه ،كالحركة والتنفس والتغذیة

ویحـیط بـبعض ، محـاط بغطـاء بروتینـي یتكـون مـن وحـدات بروتینیـة)RNAأو DNA (یتكون الفیـروس مـن حمـض نـووي    )ب 
   .الفیروسات في بعض األحیان غالف خارجي یتكون من دهون وبروتینات وكربوهیدرات

مـن خـالل تـسخیر الخلیـة وعـضیاتها لمـضاعفة الحمـض النـووي (یـا الحیـة التـي یـصیبها أي أن الفیـروس یتكـاثر داخـل الخال  )ج 
ًلذا یعد متطفال داخلیا إجباریاوال یمكنه التكاثر خارجها ، )الفیروسي وتصنیع البروتین ً.  

  

  السؤال الثاني 
 .فلونزا فیروس اإلن:المغلف)                                  ب.فیروس تبرقش التبغ: بيلول) أ

   .ا فیروس المبد:)الفاج (الفیروس مهاجم البكتیریا)                             د. فیروس الهیربس:متعدد السطوح) ج
  

  السؤال الثالث 
التـي تـسبب مـوت خلیـة العائـل بالـدورة المحللـة ألنهـا تـسبب تحلـل الخالیـا وانفجارهـا نتیجـة التكـاثر ، للفیـروس تسمى دورة التكاثر

  :ي للفیروس وتتضمن هذه الدورة المراحل اآلتیة الفور
 یـرتبط الفیـروس ویلتـصق علـى المـستقبالت البروتینیـة علـى سـطح جـدار الخلیـة البكتیریـة أو زوائـدها أو :التصاق الفیـروس  - أ

  .أسواطها بوساطة ألیاف الذیل 
لبروتینــي فــي الخــارج حیــث ینقــبض  الفیــروس داخــل الخلیــة البكتیریــة ویبقــى الغطــاء اDNAیحقــن  :حقــن المــادة الوراثیــة   -  ب

 . العائل وتحطیمهDNA الفیروسي یتم تحلل DNAًالذیل مسببا فتحة في جدار الخلیة البكتیریة وبمجرد دخول 

ل ً الفیروســـي بتوجیـــه الخلیـــة لمـــضاعفة مادتـــه الوراثیـــة وبنـــاء بروتیناتـــه مـــستخدما إنزیمـــات العائـــ DNA یقـــوم: التـــضاعف-ج
 . العائلDNAوكلیوتیدات الناتجة من تحطیم والنی، ومكوناته الخلویة

 . یتم تجمیع مكونات الفیروس مع بعضها: التجمع-د

 یوجـه الفیــروس الخلیــة إلنتــاج إنـزیم الالیــسوزایم الــذي یحطـم جــدار الخلیــة البكتیریــة وتنـتفخ الخلیــة نتیجــة لــدخول : االنفجــار-هـــ
  .فیروس) 200-100(الماء وتنفجر مطلقة دقائق الفیروسات الجدیدة 
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  السؤال الرابع 
  البریونات  الفیرویدات  وجه المقارنة

 دائـــــــري ممــــــرض غیـــــــر RNAجــــــزيء   التركیب
  محاط بغطاء بروتیني

ًدقائق بروتینیة ممرضة ال تحتوي حمضا نوویا ً.  

األضرار التي تسببها 
  للكائنات الحیة

ــــــــــات  ــــــــــسبب خــــــــــسائر تــــــــــصیب النبات وت
تــــــدرن البطاطــــــا اقتـــــصادیة كبیــــــرة مثــــــل 

  ضیات وتصمغ الحم

تـــصیب اإلنـــسان وعـــدة أنـــواع مـــن الحیوانـــات ومـــن أمثلتهـــا 
المسببة لمـرض جنـون البقـر الـذي یـصیب الجهـاز العـصبي 

  المركزي لألبقار وكذلك الجهاز العصبي المركزي لإلنسان
  

  السؤال الخامس 
 باإلضـافة إلـى أعـراضي  رئویة حادة وأمراض خطیرة تصیب الجهـاز التنفـسالتهاباتیصاحبها ، آالم في العظام والعضالت  )أ 

   . وهي ارتفاع درجات الحرارة وآالم في الرأس والمفاصل وقشعریرةاإلنفلونزا العادیة
وفــضالتها أو التعــرض لألســطح الملوثــة بفــضالت ) واللعــاب، فــرازات األنــفإ(ضــه إلــى إفــرازات الطیــور المــصابة عنــد تعر  )ب 

  . األسطح للحوم النیئة والبیض الملوث باإلفرازاتوسوائل الطیور المصابة وتلویث األطعمة الناجم عن مالمسة
   

  السؤال السادس 
 .باإلضافة  للغثیان والقيء أحیاناهي أعراض األنفلونزا العادیة وهي ارتفاع درجة الحرارة وآالم في الرأس والمفاصل وقشعریرة 

  
 

  السؤال األول
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال
  أ  ج  ج  د  ج  أ  ب  ب  ج  د  رمز اإلجابة

  

  السؤال الثاني
 بــشكل رئــیس وبــذلك  bو a ء الــضوئي وتحتــوي صــبغات كلوروفیــلســمیت البكتیریــا النباتیــة بهــذا االســم ألنهــا تقــوم بعملیــة البنــا

  . والبكتیریا الخضراء المزرقةالنباتاتًفهي تماثل كال من 
                                                           

  السؤال الثالث
  سالبة غرام  موجبة غرام  وجه المقارنة

  تركیب الجدار الخلوي
یتكـون جـدارها الخلـوي مـن طبقـة ســمیكة 
مــــــــــــــــــــــــــن البروتینــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــسكریة 

  یحیط بالغشاء الخلوي) الببتیدوغالیكان(

 على طبقة رقیقة مـن الببتیـدوغالیكان التـي یحتوي جدارها
ــــوي والغــــشاء الخــــارج ــــین الغــــشاء الخل ــــذي تنحــــصر ب ي ال
  یحتوي على كمیات كبیرة من اللیبیدات السكریة

لون الصبغة التي 
  تكتسبها

  یكتسب اللون الزهري  یكتسب اللون البنفسجي
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  السؤال الرابع
ًتحــافظ البكتیریــا علــى نفــسها مــن الظــروف الــصعبة كالجفــاف عــن طریــق تكــوین األبــواغ  حیــث تكــون جــدارا خلویــا داخلیــا   )أ  ً ً

روموســوم وجــزء مــن الــسیتوبالزم یحتــوي هــذا الجــدار علــى أمــالح الكالــسیوم وحمــض عــضوي قــوي ًســمیكا یحــیط منطقــة الك
وهــي طبقــة مخاطیــة ) نــواع البكتیریــافــي بعــض أ( وجــود المحفظـة إلــىباإلضــافة ، ا المتانــة لمقاومــة الظــروف الــصعبةیعطیهـ

  . الماءإلى إضافةات عدیدة التسكر تتكون من كربوهیدر
  :   ى خلیة بكتیریة أخرى الوراثیة إلنقل مادتها  )ب 

 عبـــر  أو المباشــراالتــصالة عــن طریــق  مـــستقبلةخلیــلــى مـــن خلیــة معطیــة إ) DNA (ل المــادة الوراثیــةتنتقــ: االقتــران .1
 المنتقلة مع البالزمیدات وهـذا  یـساعد علـى التنـوع البكتیـري  ومقاومـة البكتیریـا ة الوراثیة وتندمج المادةالشعیرات الجنسی
  .ةللمضادات الحیوی

ــ(DNA) ة الوراثیــة یــتم دخــول المــاد:التحــول .2  مــستقبلة عبــر ة أو مــن خالیــا بكتیریــة میتــة إلــى خلیــة المحیطــة مــن البیئ
 .ًذلك مخبریا جراءإالغشاء ویمكن 

   . عبر حامل فیروسيةخرى مستقبلألى إ ةیتم انتقال أجزاء من الحمض النووي من بكتیریا معطی: اإلنقال الفیروسي .3
  

  السؤال الخامس
   .تؤثر على أنواع عدة من بكتیریا سالبة وموجبة غرام: ة الواسعةمضادات الحیویة ذات الفعالیال  )أ 

  .تؤثر على بكتیریا إما سالبة أو موجبة غرام: ت الحیویة ذات الفعالیة المحدودةالمضادا    
  :تأثیر المضادات الحیویة على البكتیریا  )ب 

  .تحطم الجدار الخلوي أو الغشاء الخلوي .1
 .في الخلیة البكتیریة) ترجمتها(عة البروتینات توقف صنا .2

 . ً تؤثر سلبا على نسخ جینات البكتیریا .3
 

  السؤال السادس
  خلیة بكتیریة  خلیة نباتیة  وجه المقارنة

  غیر حقیقیة  حقیقیة  النواة
  منطقة نوویة غیر محاطة بغالف نووي  نواتها محاطة بغالف نووي  وجود الغالف النووي

من ) 1n (أو فردي ) 2n (عدد زوجي   عدد الكروموسومات
  الكروموسومات

  كروموسوم واحد منفرد

  ال تحتوي عضیات باستثناء رایبوسوم صغیر فقط  تحتوي عضیات  وجود العضیات
تركیب الجدار 

  الخلوي
 وال جدارها الخلوي یحتوي على سلیولوز

  یحتوي على ببتیدوغالیكان
 جدارها الخلوي ال یحتوي سلیولوز ویحتوي على

  ببتیدوغالیكان
  قد تحتوي على بالزمید  ال تحتوي على بالزمید  وجود البالزمید
  داخل أغشیة خاصة في البالستیدات  موقع الكلوروفیل

  صغیرة  كبیرة  الحجم
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  ال السابع السؤ
 :یلجأ العلماء لتنمیة البكتیریا  )أ 

  .لعزلها ودراستها ومعرفة المضاد الحیوي الالزم لقتل الممرض منها .1
مها فـــي معالجـــة المیـــاه العادمـــة ومخلفـــات المنـــازل وفـــي الـــصناعات المختلفـــة مثـــل صـــناعة المـــضادات الحیویـــة الســـتخدا .2

  .ٕ وانزیمات هاضمة تستخدم في مواد التنظیف والستخدامها في البحوث الجینیة،مواد العضویة إلنتاج الكحولوتخمیر ال
  . بروتینات وحیدة الخلیة تستخدم كأعالف للحیواناتإنتاج .3

 :بإحدى الطرق اآلتیة) المختبر( في تى الفیروساتنم  )ب 

  . على نوع الفیروس المراد تنمیتهً الجنینیة المختلفة اعتماداةغشییتم حقن الفیروس في األ: ض الدجاجحقن أجنة بی .1
  . تلتنمیة الفیروسا خاصة ةة داخل أوعی تنمو في بیئات غذائیة معینةتستخدم خالیا متشابه :المزارع الخلویة النسیجیة .2
 . االستجابة المناعیة لهذه الحیواناتةساالفئران تستخدم لدر أو و األرانبأ الحیوانات المخبریة مثل خنازیر غینیا استخدام .3

 :الهدف من تنمیة الفیروسات  )ج 

                    . اللقاحاتإنتاج .1
  .                ةضة وتأثیرها على الخالیا المصابدراسة نشاط الفیروسات الممر .2
  .اسة االستجابة المناعیة للحیواناتدر .3
  

  السؤال الثامن
  .الموت طور - د    .          طور الثبات- ج          . طور النمو اللوغاریتمي-ب     .   ر التحضیري الطو- أ )1
  .في طور الثبات )2
 .في الطور التحضیري )3
  

  السؤال التاسع 
البروتینیـة علـى سـطح جــدار الخلیـة البكتیریـة أو زوائــدها أو  یــرتبط الفیـروس ویلتـصق علـى المــستقبالت :التـصاق الفیـروس )1

  .أسواطها بوساطة ألیاف الذیل
 الفیــروس داخــل الخلیــة البكتیریــة ویبقــى الغطــاء البروتینــي فــي الخــارج حیــث ینقــبض DNAیحقــن :  حقــن المــادة الوراثیــة )2

 . العائلDNA إلىسي  الفیروDNAًالذیل مسببا فتحة في جدار الخلیة البكتیریة  یدخل من خاللها 

ٕال یتكــاثر الفیــروس فــي هــذه الــدورة بمجــرد دخولــه فــي الخلیــة وانمــا تنــدمج مادتــه الوراثیــة مــع كروموســوم الخلیــة : االنــدماج )3
  .وتتضاعف كلما تكاثرت خالیا البكتیریا ویبقى الفیروس داخل الخلیة في حالة سبات حتى تتغیر الظروف، البكتیریة

 . البكتیریا وتحطیمهDNAالخلیة البكتیریة ویقوم بتحلیل النووي عن كروموسوم ینفصل الحمض : االنفصال )4

ً الفیروســـي بتوجیــــه الخلیـــة لمـــضاعفة مادتــــه الوراثیـــة وبنــــاء بروتیناتـــه مــــستخدما إنزیمـــات العائــــل DNA  یقــــوم:التـــضاعف )5
 . العائلDNAومكوناته الخلویة والنیوكلیوتیدات الناتجة من تحطیم 

 .مكونات الفیروس مع بعضها یتم تجمیع :التجمع )6

 یوجــه الفیــروس الخلیــة إلنتــاج إنــزیم الالیــسوزایم الــذي یحطــم جــدار الخلیــة البكتیریــة وتنــتفخ الخلیــة نتیجــة لــدخول :االنفجــار )7
  .فیروس) 200-100(الماء وتنفجر مطلقة دقائق الفیروسات الجدیدة 
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  )عمليات حيوية يف اخللية(الوحدة الثانية 
 

  بين السطورأسئلة 
 38صفحة 

  .)الغرانا(أغشیة الثایالكویدات 
     42صفحة 

  .   یستخدمان في حلقة كالفن) NADPH وATP(،  ینطلق إلى الهواء الجويأكسجین :نواتج التفاعالت الضوئیة
   44صفحة 

  .NADPH 6  وATP 9:  كناتج نهائي یحتاج إلىG3Pكل جزيء  )1
   G3Pء الغلوكوز یحتاج إلى جزیئین من  جزي:  خمسة جزیئات غلوكوز )2

                      ATP=   5  X   18 =  90 إذن عدد
  NADPH=    5X    12 =  60عدد 

    46 صفحة
    :ویكون كما یلي)  أ9( ومعدل البناء الضوئي شكل المنحنى CO2 شبه شكل منحنى العالقة بین تركیزی

                                                                                        
  
  
  

   47 صفحة
  . األكسجین الذائب في الماء  )أ 
  .األكسجین من الهواء الجوي الواصل عبر الثغور   )ب 
  .تربةاألكسجین الموجود في فراغات ال   )ج 

 48صفحة 

  : أاإلنزیمستیل مرافق أ إلىالمواد المتفاعلة في مرحلة تحول البیروفیت  )1
  أاإلنزیم                  ج ـ مرافق +NAD    ب ـت         البیروفی   أ ـ 

  :المواد الناتجة )2
  أاإلنزیم مرافق أستیل      ج ـ              NADH               ب ـ CO2   أ ـ 

 :من كل جزيء بیروفیت ینتج )3

  CO2 = 1     ج ـ             NADH  =1              ب ـ صفر=  ATP   أ ـ 

  CO2تركیز 



 8

   49 صفحة

  :  كل جزيء غلوكوزل  كربسة من حلقینتج
                       CO2  =2  X  2  =   4عدد   )أ 
  NADH =   2  X  3  =  6 عدد  )ب 
                    FADH2 =  2  X  1  =  2عدد   )ج 
  ATP =  2  X  1  =   2دد ع  )د 

  52صفحة  

  : في التخمر CO2أهمیة
) الـشكل اإلسـفنجي(حـداث فراغـات داخلهـا ٕاأي انتفاخهـا و وزیـادة حجمهـا جهااتجة نكهـة معینـة ویـساعد فـي نـضیكسب المادة الن

  .كما هو الحال في صناعة المعجنات
   

  أسئلة الفصل
   السؤال األول

 :    الناتجة كناتج نهائي G3Pعدد جزیئات   )أ 

    . كناتج نهائيG3P 1 وتنتج  CO2 3كل حلقة كالفن تثبت  
   كناتج نهائيG3P  20=    حلقة   20  =  3  ÷  60 :إذن

  . یكونان جزيء غلوكوزG3Pكل جزیئین من   )ب 
  .  جزیئات من الغلوكوز10   =  2   ÷  20: إذن

   .ATP ،   6 NADPH 9   ینتج كناتج نهائي  یحتاج إلىG3Pكل جزيء    )ج 
           X 9   =    180   ATP    20  :إذن

      20   X  6  =    120  NADPH    
  

  السؤال الثاني
   :الل معادلة البناء الضوئيمن خ -

6CO2     +    12 H2O                                    C6H12O6   + 6H2O + 6O2  
  كلوروفیل+  طاقة ضوئیة                                           

  : ومن خالل معادلة التنفس الخلوي -
                       6CO2     +    6 H2O   +   38 ATP                          C6H12O6               

                                                                         6O2 +  أنزیمات  
  :یتبین لنا العالقة بینهما -
لتـنفس الخلـوي تـستخدم ، كمـا أن نـواتج عملیـة ا متفاعلة في عملیة التنفس الخلوينواتج عملیة البناء الضوئي تستخدم كمواد  )أ 

  .كمواد متفاعلة في عملیة البناء الضوئي
             وهمــــاً متـــشابهة تركیبیـــا ومـــساعدات إنـــزیماإللكتـــرونوجـــود أمـــور مـــشتركة بـــین العملیتـــین فكالهمـــا یـــستخدم سالســــل نقـــل   )ب 

NADP+ و في البناء الضوئيNAD+ في التنفس الخلوي  .  
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  السؤال الثالث
والتــي نتجــت مــن مراحــل عملیــة التــنفس  NADHوFADH2  مــن جزیئــات حــامالت الطاقــة طاقــةللاســتخالص تــدریجي   )أ 

 یعطــي FADH2ن كــل جــزئ أ و3ATP یعطــي طاقــة تعــادل NADH حیــث أن كــل جــزئ مــن ATP إنتــاجالخلــوي فــي 
  . 2ATPطاقة تعادل 

  . ATP+  ماء: النواتج  )ب 
لكترونـات لتكـوین رتبط مـع أیونـات الهیـدروجین واإلة حیـث یـللكترونـات فـي نهایـة السلـسیعمل األكسجین كمستقبل نهـائي لإل  )ج 

 .الماء

   O2     +    2 H +    +    2e-                     H2O                                   ½  
  

  السؤال الرابع
ط بـــین جزیئـــات واب إلـــى ثـــاني أكـــسید الكربـــون ومــاء فتتفكـــك جمیـــع الـــرً كـــامالًجـــزئ الغلوكـــوز تحلــالفــي التـــنفس الهـــوائي یتحلـــل 

 ًن تحلــل الغلوكــوز ال یكــون كــامالأل) (2ATPقــل أأمــا فــي التخمــر فتكــون كمیــة الطاقــة  ATP جــزئ 38 الكربــون وینــتج بــذلك
  .ً من الطاقة في روابط المركب الوسطي الناتج  كالكحول مثالًا كبیرًإوانما یختزن جزء

  

  السؤال الخامس
  :الخلوي في التنفس  ATPتكوین * 
وبالتـــالي یـــزداد ،  بتفریـــغ حمولتهمـــا مـــن االلكترونـــات حاملـــة الطاقـــة فـــي مـــوقعین مختلفـــینNADH وFADH2كـــل مـــن یقـــوم  -

  .في الحشوة + H تركیز
             NADH                       NAD+   +  2 H +    +    2e-            
 مـــن طاقــة االلكترونـــات فــي ضـــخ ًات البروتـــون جــزءا تـــستخدم  مــضخاإللكتــرونخــالل انتقـــال االلكترونــات فـــي سلــسلة نقـــل  -

  .من حشوة المیتوكوندریون إلى الحیز بین الغشائي)  +H(أیونات الهیدروجین 
  .في الحیز بین الغشائي) +H( یزداد تركیز -
  . فینشط اإلنزیمATP ثانیة إلى الحشوة عبر إنزیم بناء) +H( تمر -
                                             : كمــــــــــا فـــــــــي المعادلــــــــــةATP إلنتـــــــــاج ADP إلــــــــــى) Pi(فوســـــــــفات النـــــــــشط علــــــــــى إضـــــــــافة مجموعــــــــــة یعمـــــــــل اإلنــــــــــزیم  -
                    ATP           بناء إنزیم ATPطاقة         +               ADP + Pi 

  

  : في البناء الضوئيATPتكوین * 
  .ثایالكوید عبر غشاء الثایالكویدات تجویف الإلى الناتجة عن تحلل الماء +Hیتم ضخ  - 
  .ًیصبح تجویف الثایالكوید موجبا - 
 الموجـود فــي أغـشیة الثایالكویـدات فیـستخدم طاقـة االلكترونـات التـي تنقـل فـي   سالســل ATP عبـر إنـزیم بنـاء  +Hتنـدفع  - 

                   :            كما في المعادلةATP بمجموعة فوسفات لتكوین ADP في ربط اإللكتروننقل 
                  ATP             بناء إنزیم ATP طاقة         ADP   +   Pi    +    
  .وهذه إحدى الطرق التي یتم فیها تحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة -
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  السؤال السادس
  :كما یلي أ نزیمإ مرافق ستیلأ إلى یروفیتالب جزيء یتحول ثم االمایتوكندری حشوة  یدخل البیروفیت من السیتوسول إلى

 تنتــزع منــه ذرة كربــون علــى شــكل ثنــاءاأل، وفــي هــذه  الحــشوةإلــىیــرتبط البیروفیــت ببــروتین ناقــل الــذي ینقلــه مــن الــسیتوسول  - 
CO2مجموعة أستیلً منتجا   .  

     . كحامل للطاقةNADH إلى +NADیتم تحویل  -
  . مرافق اإلنزیم أأستیلستیل لینتج األنزیم أ مع مجموعة یرتبط مرافق اإل -
  

   مرافق إنزیم أأستیل       +H+  + NADH             NAD                     بیروفیت   
                                      CO2                 مرافق إنزیم أ              

  

  السؤال السابع
  :تلإللكترونا طاقة مختزنة في روابط كیمیائیة في مسارین إلىطاقة الضوئیة تشمل التفاعالت الضوئیة تحویل ال

  :المسار الالحلقي. أ
تمـتص الجزیئــات الــصبغیة فـي النظــام الــضوئي الثـاني الموجــات الــضوئیة ممـا یــسبب انتقــال االلكترونـات إلــى مــستوى طاقــة  )1

 تنــشیط إلــى تــصل مركــز التفاعــل وهــذا یــودي أعلــى فــي جــزئ الــصبغة وتفقــد طاقتهــا التــي تنتقــل مــن جــزئ إلــى آخــر حتــى
إلـى االلكترونات في مركز التفاعـل فیـصبح مركـز التفاعـل مانحـا قویـا لاللكترونـات وتمـر هـذه االلكترونـات المحملـة بالطاقـة 

  .الذي له جاذبیة قویة لاللكتروناتولي ومستقبل االلكترونات األ
ى فـصل جزیئـات المـاء  ثایالكویـدات النظـام الـضوئي الثـاني علـونتیجـة السـتمرار امتـصاص الـضوء یعمـل إنـزیم خـاص فـي  )2

  : حسب المعادلة
                                         O2

  ½  +   2e-  + +   2H        إنزیم      H2O      
ت األكـسجین معـا مكونـة ً واحـدا تلـو اآلخـر وتـرتبط  ذراتوبالتالي یتم تزوید مركز تفاعـل النظـام الـضوئي الثـاني بااللكترونـا )3

    .جزیئات أكسجین تنطلق إلى الجو كناتج نهائي عن البناء الضوئي
الناتجـــة مــــن تحلـــل المــــاء إلـــى تجویــــف الثایالكویـــد عبــــر غـــشاء الثایالكویــــدات لیـــصبح تجویــــف ) (+H  أیونــــاتویـــتم ضـــخ )4

ـــــات فتنـــــدفع ، الثایالكویـــــد موجبـــــا ـــــاء) +H(أیون  طاقـــــة ًایالكویـــــدات مـــــستخدما الموجـــــود فـــــي غـــــشاء الثATPعبـــــر إنـــــزیم بن
اإللكترونــات التــي تنتقــل مــن ناقــل إلــى آخــر فــي سلــسلة نقــل اإللكتــرون التــي  تــربط بــین النظــامین الــضوئیین وبالتــالي یــتم 

  : كما في المعادلة ATPمع مجموعة فوسفات لتكوین  ADPاستخدام هذه الطاقة في ربط 
                          ATP   م بناء           إنزیATPطاقة               ADP  +  Pi  +  

  . طاقة كیمیائیةإلىوهذه إحدى الطرق التي یتم فیها تحویل الطاقة الضوئیة    
بعــد ذلــك تــصل اإللكترونــات للنظــام الــضوئي األول وتــستمر اإللكترونــات فــي انتقالهــا مــن ناقــل إلــى آخــر فــي سلــسلة مــن  )5

 إلــى +NADPفــي النظــام الــضوئي األول فیختــزل    +NADPإنــزیم مختــزلعملیــات األكــسدة واالختــزال حتــى تــصل إلــى 
NADPH كما في المعادلة : 

        NADPH      +      H+                   إنزیم مختزل لـNADP+ NADP+  + 2H+ +  2e-         
  .ائیةیوهذه طریقة أخرى یتم فیها تحویل الطاقة الضوئیة إلى كیم    
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  :لقيالمسار الح. ب
 بسلــسلة نقــل ًتعـود اإللكترونــات المنـشطة والتــي خرجــت مـن مركــز تفاعــل النظـام الــضوئي األول إلــى مركـز التفاعــل نفــسه مـرورا

  . فقطATPاإللكترون منتجة 
  .)ATP ,  NADPH, O2 (المسارین الحلقي والالحلقي تشملنتوصل أن نتائج التفاعالت الضوئیة في 

   

  السؤال الثامن 

  
 

  أسئلة بين السطور
 58صفحة 

  : الكودونات التالیة یشفر الحمض األمیني سیرین)أ  
               UCU      ,     UCC     ,     UCA      ,     UCG     ,    AGU      ,     AGC    

   AUG:    كودون البدء)ب
   UAA    ,     UAG    ,     UGA:     كودونات)  ج

  60صفحة 
    mRNA                              :AUGACGUAUUACUAA تسلسل الكودونات في ) أ
  ATGACGTATTACTAA:          الثانیةDNA تسلسل النیوكلیوتیدات المتممة في سلسلة )ب   

  

  أسئلة الفصل
  السؤال األول 

 mRNA tRNA rRNA  الصفة

  
  التركیب

ـــــل (سلـــــسلة مفـــــردة مـــــن النیوكلیوتیـــــدات تمث
وتكـــــــون هـــــــذه النیوكلیوتیـــــــدات ) ونـــــــاتكود

 التــــي تــــشكل قالبــــا DNAمتممــــة لسلــــسلة 
  .للنسخ

شریط مفـرد یلتـف علـى نفـسه لیكـون 
 حلقـــــــات تحتـــــــوي الحلقـــــــة الثانیـــــــة 4

كــودون مــضاد مــتمم للكــودون علــى 
mRNA ـــــاط الحمـــــض  وموقـــــع ارتب

ـــــــــة الكـــــــــودون  ـــــــــي یقابـــــــــل حلق األمین
  .المضاد

ـــــــــــــــــــــصیرة مـــــــــــــــــــــن  سلـــــــــــــــــــــسلة ق
 ًالنیوكلیوتیــــــــدات تأخــــــــذ  شــــــــكال

ــــا ــــه عــــدة أنــــواع ًكروی ، یوجــــد من
مـــــــن مكونــــــــات ًویـــــــشكل جـــــــزءا 

 .الرایبوسوم

  التخمر الكحولي  التخمر اللبني  وجه المقارنة
الكائنات التي 

  تقوم بها
، عضالت اإلنسان الهیكلیة عند قیامها بجهد بعض أنواع البكتیریا

  الخمیرة ، بعض أنواع  البكتیریا  كبیر

  النواتج
  جزیئان من حمض اللبن

2ATP  
 

  جزیئان من كحول اإلیثانول
  CO2جزیئان من 
2ATP  
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  الوظیفة

اة  فـــي النـــوDNAنقـــل المعلومـــات مـــن  -
  .إلى الرایبوسوم في السیتوسول

تشكل نیوكلیوتیداته الكودونـات الخاصـة  -
  .بصنع البروتین الذي تحتاجه الخلیة

إطـــــار ( یعمـــــل كقالـــــب لـــــصنع البـــــروتین-
  .)القراءة

حمـــــــــــوض األمینیـــــــــــة مـــــــــــن نقـــــــــــل ال
أثنـــــاء ( الرایبوســـــوم إلـــــىالــــسیتوسول 

 ).الترجمة

ـــــــط rRNAیعمـــــــل  -  علـــــــى رب
ــــــة الحمــــــوض األ المتجــــــاورة مینی

بـروابط ببتیدیـة فــي عدیـد الببتیــد 
  ). الترجمةأثناء(
ـــــــــر جـــــــــزءا مهمـــــــــا مـــــــــن  - ًیعتب ً

  .مكونات الرایبوسوم
  

  السؤال الثاني
  :سطح الشبكة اإلندوبالزمیةأو على ًیتواجد الرایبوسوم حرا في السیتوبالزم 

  .تصنع وحدات الرایبوسومات في النویة  )أ 
 rRNA، تتكـون كـل واحـدة منهـا مـن بروتینـات و یتین، وحـدة بنائیـة صـغیرة وأخـرى كبیـرةیتركب الرایبوسوم من وحـدتین بنـائ  )ب 

  . في السیتوسولmRNA عند ارتباطهما بجزيء ًوتتحد الوحدتان معا
  

  السؤال الثالث
 علــى بدایــة الجــین المــراد نــسخه مــن إحــدى السلــسلتین مــن خــالل منطقــة خاصــة تــسمى RNAنــزیم بلمــرة  یتعــرف إ:البــدء  )أ 

 الملتفتـــین فـــي هـــذا الموضـــع ویبـــدأ اإلنـــزیم عملیـــة النـــسخ إلحـــدى DNAالمحفـــز فیـــرتبط بـــه اإلنـــزیم ، ویـــتم فـــتح سلـــسلتي 
  .mRNA، لیبدأ تكوین السلسلة النامیة من لسلسلتین التي ستعمل كقالب للنسخا

 DNA بـشكل مـتمم لسلـسلة القالـب مـن mRNA نیوكلیوتیـدات للسلـسلة النامیـة مـن RNA یضیف إنزیم بلمـرة :االستطالة  )ب 
  . لاللتفاف ثانیةDNAوبمجرد مرور اإلنزیم تعود سلسلتا 

 الجدیــدة mRNA، ینفــصل اإلنــزیم وتنفــصل سلــسلة DNA علــى قالــب اإلنهــاء منطقــة إلــىعنــدما یــصل اإلنــزیم  :اإلنهــاء  )ج 
  . األولیة والتي تمر بعملیة معالجة للتحول إلى سلسلة ناضجةmRNAسمى بسلسلة وت

  

  السؤال الرابع
  )      TTT              AAA           CCG                ( DNA             )أ 
              )               AAA             UUU          GGC        mRNA(  
            tRNA )                UUU             AAA           CCG          (  
                : تـشیر إلـى كودونـات مـضادة tRNA، بینما الثالثیات الموجـودة فـي تمثل كودونات mRNAالثالثیات الموجود في سلسلة  )ب 

AAA                   UUU                  GGC                                                                                    
  النین  ــــ  الیسینأغالیسین ــــ    فینیل :  عدید الببتید التي سیتم ترجمتهاسلسلة  )ج 
 یــصبح الكــودون األول مــن mRNA وعنــد نــسخ سلــسلة القالــب منهــا لتكــوین DNAفــي بدایــة ) A(إن إضــافة نیوكلیوتیــد   )د 

  .مما یؤدي إلى عدم بدء الترجمة وتتوقف عملیة بناء البروتین) UAA(یقاف  كودون إmRNAسلسلة 
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  السؤال الخامس
   :ًیكون أثر استبدال الحمض األمیني متفاوتا كما یلي

فـإن فعالیـة البـروتین ) نـزیمالموقـع النـشط لإل( المستبدل قریبا مـن أو فـي موقـع مهـم لعمـل البـروتین األمینيإذا كان الحمض   )أ 
  .ً كلیاقد تقل أو تفقد

 قـد یكـون التـأثیر و، أن ال یـؤثر علـى فعالیتـهإذا كان الحمض األمیني المستبدل لیس في موقع مهم لعمـل البـروتین ، فإمـا أ  )ب 
  .ًقلیال

 .ً للحمض األمیني المضاف فسیكون التأثیر قلیالًإذا كان الحمض األمیني المستبدل مشابها  )ج 

  
 

   ل األولالسؤا
  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال
  د  ج  د  ج  د  د  أ  ج  ج  ب  ج  د  ب  أ  رمز اإلجابة

  

  السؤال الثاني
  : الشیفرات الناقصة مبینا الروابطأكمل  )أ 

                             C   C  T          T  A  C         C  G  T     1 سلسلة                                                

     اا   ااا   ااا   ااا  اا   اا       اا  ااا  ااا                              
                 G   G   A         A  T  G        G  C  A                     2سلسلة  

  :DNA من 2 والتي تم نسخها من سلسلة  رقم mRNAتسلسل الشیفرة في شریط   )ب 
                 C C U         U A C       C G U       

                  tRNA :           G G A         A U G      G C Aالشیفرات الوراثیة في جزیئات   )ج 
  

  السؤال الثالث
كــسونات التــي تــشكل األجــزاء التــي یــتم ترجمتهــا إلــى زالــة اإلنترونــات ولــصق اإلتــتم عــن طریــق إ:  mRNAآلیــة معالجــة   )أ 

  . الناضجmRNA فیتم إزالتها مكونة نتروناتاإلحموض أمینیة بینما 
 mRNAفـي شـریط )  UAA  ,  UAG   ,  UGA (یقـافیـتم إیقـاف عملیـة الترجمـة عنـد الوصـول ألحـد كودونـات اإل  )ب 

لوحـدتان البنائیتـان للرایبوسـوم ا(لك انفـصال بـاقي األجـزاء عـن بعـضها ویـتم كـذtRNA حیث تنفـصل السلـسلة الببتیدیـة عـن 
  ).mRNAو

  

  الرابعالسؤال 
  .ATPلتحریك الید تنقبض العضالت الهیكلیة  وهذا یتطلب استهالك طاقة على شكل   )أ 
، حیـث یعمـل علـى تحریـر الطاقـة الكامنـة فـي الـروابط الكیمیائیـة  الطاقـة مـن عملیـات التـنفس الخلـويیكـون الجـسم جزیئـات   )ب 

  .في الغذاء
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  .یه أیضا من مصادر نباتیةیحصل اإلنسان على الغذاء من مصادر نباتیة أو حیوانیة حصلت عل  )ج 
إلــى طاقــة كیمیائیــة مخزنــة فــي الغــذاء الــذي  )الشمــسیة(، حیــث یحــول الطاقــة الــضوئیة قــوم النبــات بعملیــة البنــاء الــضوئيی  )د 

 . نأكله
  

  السؤال الخامس 
 علـى تحویـل  ATP حیـث تعمـل جزیئـات )االختـزال(الثانیـة  فـي مرحلـة NADPHجزیئـات  6 وATPجزیئـات  6تـستهلك   )أ 

لـــى  عNADPH، ثـــم تعمــل جزیئـــات  ثنــائي الفوســـفاتغلیـــسرینلــى حمـــض إن أحـــادي الفوســـفات ریت حمـــض غلیــسجزیئــا
  .ألدهاید أحادي الفوسفاتاختزالها لتكوین غلیسر

لـوز و بنـاء مركـب ربیإعـادة، فـي ) الكربـونأكـسیدإعادة تصنیع مستقبل ثـاني ( في المرحلة الثالثة ATP جزیئات 3تستهلك    )ب 
مــستقبل ( ثنــائي الفوســفات ربیولــوز جزیئــات مــن مركــب 3إلعــادة بنــاء  G3P  جزیئــات مــن 5ســتخدام ثنــائي الفوســفات با

CO2(. 
  

   السؤال السادس
 كنــاتج نهــائي لحلقــة كــالفن كنقطــة البدایــة لمــسارات عملیــات األیــض إلنتــاج  مركبــات G3Pیــستخدم جــزئ واحــد فقــط مــن   )أ 

  . عضویة تشمل الغلوكوز والكربوهیدرات األخرى
 الخمــــسة األخـــرى فتــــستخدم فـــي إعـــادة بنــــاء مركـــب ربیولــــوز ثنـــائي الفوســـفات ویــــستهلك خاللهـــا ثالثــــة  G3Pیئـــات أمـــا جز  )ب 

  .ATP جزیئات
  

  السؤال السابع
 إنتاجهـاوالتـي یـتم ) NADPH  وATP (د علـى نـواتج التفـاعالت الـضوئیة ًمـن األفـضل لحلقـة كـالفن أن تـتم نهـارا ألنهـا تعتمـ

  . بوجود الضوءًنهارا
  

  ال الثامنالسؤ

ً حیـث یـشفر كـل كـودون حمـضا أمینیـا معینـا یـضاف إلـى سلـسلة mRNAثالثیـة مـن النیوكلیوتیـدات علـى شـریط : الكـودون  )أ  ً ً
  .عدید الببتید

 وتكــون متممــة لكــودون معــین فــي سلــسلة tRNA فــي شــریط 2 نیوكلیوتیــدات فــي الحلقــة رقــم  مــنةیــثالث: الكــودون المــضاد  )ب 
mRNA    .  

 األولیــة والتــي یــتم ترجمتهــا إلــى حمــوض أمینیــة والتــي یــتم لــصقها خــالل عملیــة mRNAمــن سلــسلة األجــزاء : اإلكــسونات  )ج 
  .mRNA السلسلة الناضجة من إلنتاجالمعالجة 

 mRNA السلـسلة الناضـجة مـن إلنتـاج األولیة والتي یتم إزالتهـا بعملیـة المعالجـة mRNAاألجزاء من سلسلة : اإلنترونات  )د 
 .)ألنه ال یمكن ترجمتها(

  

  السؤال التاسع

 إیقـافوبالتالي ال تتوقف عملیة الترجمة وتستمر إلـى أن نـصل إلـى كـودون ) غلوتامین(لكودون مشفرا للحمض األمیني یصبح ا
  .)ًأي یكون األثر كبیرا حیث یتغیر تركیب البروتین الناتج(آخر 
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  )الوراثة( الوحدة الثالثة
 

   السطورأسئلة بين
    72صفحة 

  .)rr  وRR (لألبوینالطرز الجینیة   )أ 

  .وطرزها الشكلیة ملساء غیر نقیة) Rr (األول الجیل ألفرادالطرز الجینیة   )ب 

  :الجیل الثاني باستخدام مربع بانیتألفراد   والشكلیةالطرز الجینیة  )ج 
R  R امیتاتغ 
Rr   

  أملس غیر نقي
RR   

  R  أملس نقي
rr   

  مجعد
Rr   

 r  يأملس غیر نق

   74فحة ص

  ½: ًاحتمال أن یكون الطفل السادس ولدا -
  ¼ : ًاحتمال أن یكون المولود األول ذكرا والثاني أنثى -
  ½:  أنثىخرًاحتمال أن یكون المولود األول ذكرا واآل -

  76صفحة 
  .)ttpp وTTPP (لألبوینالطرز الجینیة  -/ ًأوال 
   .)TtPp(ة طویلة أرجوانی األولالجیل فراد أل الطرز الجینیة -      

  :الجیل الثانيفراد الطرز الجینیة والشكلیة أل -      
tp  tP  Tp  TP    

TtPp  
  طویل أرجواني

TtPP  
  طویل أرجواني

TTPp  
  طویل أرجواني

TTPP  
  TP  طویل أرجواني

Ttpp  
  طویل أبیض

TtPp   
  TTPp  طویل أبیضTTpp  طویل أرجواني

  Tp  طویل أرجواني
ttPp  

  قصیر أرجواني
ttPP  

   أرجوانيقصیر
TtPp  

  طویل أرجواني
TtPP  

  tP  طویل أرجواني
Ttpp  

  قصیر أبیض
ttPp   

  قصیر أرجواني
Ttpp  

  طویل أبیض
TtPp   

  Tp  طویل أرجواني

  / ًثانیا 
  .غیر نقیةسائدة كال الفردین یحمل صفة ) Tt(و ) Tt()= 1 : 3(الطرز الجینیة لألبوین حین تكون النسبة   )أ 
ـــــو  )ب  ـــــة لألب ـــــسبة الطـــــرز الجینی       یحمـــــل صـــــفتین بـــــصورة كالهمـــــا ) TtPp(و ) TtPp( =)1 : 3 : 3:  9(ین حـــــین تكـــــون الن

  .غیر نقیةسائدة 
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    77صفحة 

                    .)أرجواني طویل أملس( TtPpRr  )أ 
   8  )ب 
           ⅛  )ج 
                 1 : 3  )د 

 .                  ال لم یتأثر  )ه 

   .تقلتوزیع مس / وراثة مندلیة  )و 
  78صفحة 

  4 )                              د2 )   ج                           8 )                            ب4 )أ
  79صفحة 

ًباســـتخدام التلقـــیح التجریبــــي حیـــث نجــــري تلقیحـــا بـــین نبــــات البـــازیالء طویــــل الـــساق الموجـــود لــــدینا مـــع نبــــات بـــازیالء قــــصیر 
   : فإذا كان الناتج)الصفة المتنحیة(الساق

  :نقيجمیع األفراد طویلة الساق یكون النبات مجهول الطراز الجیني ) 1
  طویل الساق *                                                 قصیر الساق         

tt                                                                *                 TT  
t                                                                   *                 T   

Tt                                                                     100 طویل%  
  :غیر نقي نصف األفراد طویلة والنصف اآلخر قصیرة یكون النبات مجهول الطراز الجیني )2

  طویل الساق *                                        قصیر الساق                  
tt                                                                  *                 Tt   
t                                                                  *                  T,t   

  طویل:                                                 قصیر    
                                                              1 :   1  

  
  أسئلة الفصل

  السؤال األول
  .ساد علیه ومنع ظهوره) المضادة( الصفة المقابلة ألیللیلها مع أإذا اجتمع هي الصفة التي   )أ 
  .امیتات في عملیة االنقسام المنصفلواحدة ینفصل عند تكوین الغللصفة ا) یناتالج(زوج العوامل  )ب 
إذا تزاوج فردان مختلفان في زوجین أو أكثر من الصفات المتضادة فإن كل زوج من هذه الصفات یـورث مـستقال عـن غیـره   )ج 

  .) متنح1:ائد س3(أي بنسبة، وتورث كل صفة حسب قانون مندل األول،من أزواج الصفات المتضادة األخرى
لهــذه ) المتنحیــة(ُتلقــیح یجــرى لفــرد یحمــل صــفة ســائدة غیــر معروفــة الطــراز الجینــي مــع فــرد آخــر یحمــل الــصفة المتــضادة  )د 

  ).غیر متماثل الجینات( أم بصورة غیر نقیة )متماثل الجینات( لمعرفة فیما إذا كانت تحمل الصفة بصورة نقیةالصفة  
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  السؤال الثاني

        AaBb      = AB, Ab, aB, ab  )أ 
                                                                                            ,AaBbRr=    ABR , ABr , AbR , Abr , aBR , aBr abr ,abR  )ب 
  AaBBcc   =   ABc,  aBc  )ج 
       aaBbrr     = aBr,  abr  )د 
 AaRRMm=                                  ARM, ARm, aRM, aRm  )ه 

  

      السؤال الثالث
              P                  قصیر أرجواني مجعد                             طویل أبیض أملس       
                    ttPprr                                          ×              TtppRr           

      G           TpR ,  Tpr,  tpR ,   tpr                                    tPr  ,   tpr                  
  

 

  السؤال الرابع
  .)Aa ×aa (ٍ والثاني متنحنقيغیر سائد ن أحد األبویًمندلیا   )أ 
  : فإذا كان أفراد الجیل الناتجًیا بین األنثى وذكر قصیر القرونًنجري تلقیحا تجریب  )ب 

  :طویلة، كانت األنثى تحمل الصفة بصورة نقیة  جمیعها ذات قرون -
 قصیر     ویل                   ط              

AA            ×  aa       p 

A            ×   a         G 
Aa                                         F 

  قرون طویلة
       

  :نقیةغیر كانت األنثى تحمل الصفة بصورة  ، 1:1 بنسبة ةقصیر وبعضها ةطویل ذات قرون بعضها -
       قصیر     طویل                                                

Aa             ×   aa   p 

A,a            ×   a  G 
Aa       /      aa            F 

  طویل         قصیر                                            
  

Tpr  tpR  Tpr  TpR   
ttPprr 

  مجعد أرجواني قصیر
ttPpRr 

  رجواني قصیرأأملس 
TtPprr  

  مجعد أرجواني طویل
TtPpRr  

  tPr  رجواني طویلأأملس 
ttpprr 

  بیض قصیرأمجعد 
ttppRr  

  أملس أبیض قصیر
Ttpprr  

  مجعد أبیض طویل
TtppRr  

  tpr  أملس أبیض طویل
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  :السؤال الخامس
  . طفلة مصابةكانا سلیمین وأنجبا) 3-2(ن ان السمع متنحیة بدلیل أن األبویصفة فقد

  
 السؤال السادس

  )¼= ½ × ½ ( ولدان )1
  )¼= ½ × ½ (األول ولد والثاني  )2
  ½=  ) × ½ × ½2(  أحدهما ولد واآلخر بنت )3
 )¼= ½ × ½   ( بنتین )4
  

   السؤال السابع
  :الطریقة األولى

AaBb                      ×                      AaBb 

AB          ¼                          ¼ AB 

Ab             ¼                       ¼Ab 

aB              ¼                      ¼aB 

ab               ¼                      ¼ ab 

1( )  ¼ab ×  ¼aabb =  ( ab  1/16    
2( ) ¼ Ab ×  ¼ab +    ¼ab × ¼ =     (Ab 2/16   Aabb   =⅛  

3( ) ¼ AB ×   ¼ab ( + ) ¼ab × ¼ (AB +) ¼Ab × ¼ aB+ (  ) aB¼ × ¼  ( Ab  =AaBb   4/16   =¼  
  :الطریقة الثانیة
  ن2تطبیق قانون 

aabb =  02   =1/16    
Aabb = 12   = 2/16   = ⅛ 

AaBb = 22   =4/16   =¼  
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  السؤال الثامن
   )bbTT و BBtt ( بوین الطرز الجینیة لأل-
  )ًیكون الجیل قططا سوداء طویلة الذیل% 100 بنسبة) (BbTt(  الطرز الجینیة للنسل الناتج-

  أنثى بیضاء طویلة الذیل* ذكر أسود قصیر الذیل 
ttBB                          TTbb  
tB                             Tb  

TtBb   
  أسود طویل

ًنجري تلقیحا تجریبیا بین أفراد الجیل األول أسود طویل الذیل مع أفراد أبیض قصیر الذ -   یل ً
  أبیض قصیر الذیل*   أسود طویل الذیل   

TtBb                          *            ttbb  
TB ,Tb ,Tb ,tb         *            tb  

tb  tB  Tb  TB   
ttbb  

  أبیض قصیرالذیل
ttBb  

  أسود قصیرالذیل
Ttbb  

  أبیض طویل الذیل
TtBb  

  tb  أسود طویل الذیل

)         ¼ ( 2525  %   %                )¼ ( 2525% %              )  ¼ ( 2525% %                )¼ ( 2525% %   
  

 
  أسئلة بين السطور

  82صفحة 

    C=                  مجعد  S = مستقیم  )أ 
  .)مموج الشعر(  SC=     الطرز الجینیة للشاب والفتاة 

  SS     ,SC    ,SC   ,CC ا فراد الناتجة من تزاوجهمالطرز الجینیة لأل    
  مستقیم ،  موج م ، مموج ،مجعد                                              
                                             25       %50     %  25%  

    )ب 
  السیادة غیر التامة  السیادة التامة

  ال یسود أحدهما على اآلخر  جینانیتحكم بها  یتحكم بها جینان أحدهما سائد واآلخر متنح
   بین صفتي األبوینصفة وسطیة % 100الجیل األول   )سائد( صفة أحد األبوین % 100الجیل األول 

  )1أصلي: 2 وسطي: 1 أصلي(الجیل الثاني  )1 متنح: 3 سائد(الجیل الثاني 
  ) ووسطیةانیأصل( عدد طرزها الشكلیة ثالث   )سائد ومتنح(ا الشكلیة طرازان عدد طرزه

  معروف الطراز الجیني ألنال یلزم تلقیح تجریبي   یلزم تلقیح تجریبي لمعرفة الطراز الجیني للصفة السائدة
   طراز جیني واحد فقططراز شكلي لكل    متماثل الجینات أو غیر متماثل للصفة السائدة طرازان جینیان
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 85صفحة 

  i علىسیادة تامة یسود  IAلیل األ -/ ًأوال 
  i علىسیادة تامة یسود  IBلیل األ -      

  .متنحيi لیل األ -      
  . IB وIA لیلین مشتركة بین األسیادة  -      

ًثانیا◌   ً/  
                                                A          *       B                      P 

IAi  *              IBi                        
IA    ,   i                              *        IB    ,   i    G                                    

IAi     ,IBi        ,IAIB           ,ii  
O                                 AB        B      A                 F            

  93صفحة 
  %13 -2            %                     12 -1  )أ 
  %83 -2           %           90:   االرتباط-1  )ب 

  

  أسئلة الفصل
   السؤال األول

بینهمــا عنــد ظهــر صــفة وســط فت أي منهمــا علــى اآلخــر سودال یــ، بعــض الــصفات الوراثیــة مــسئول عنهــا زوج مــن الجینــات  )أ 
  .)وردي، أبیض، أحمر(شب اللیل مثل صفة لون أزهار ، ًاجتماع الجینین المتضادین معا

 ABفــصیلة الــدم مثــل ، بینهمــامــشتركة صــفة تــأثیره فینــتج ظهــر وی منهمــا كــل سود یــًعنــد اجتمــاع الجینــین المتــضادین معــا  )ب 
  ). B یؤدي إلى تكوین مولد الضد IB  واأللیل Aیؤدي إلى تكوین مولد الضد IA األلیل (

ً باعتبارهــا جـــزءا مـــن كروموســوم واحـــد وال یمكـــن موســـومي وتــورث كوحـــدة واحـــدةوهــي الجینـــات المحمولـــة علــى الـــزوج الكر  )ج 
ًتوزیعها توزیعا مستقال ً.  

 بكمیـات غیـر إنتاجهـا مـادة أساسـیة لنمـو كـائن حـي واسـتمرار حیاتـه أو إنتـاج متنحیة تتسبب في عدم أوجینات طفرة سائدة   )د 
  .متأخرةفي سن أو كافیة مما یؤدي لموته وهو جنین أو في مراحل الطفولة 

  

  يالسؤال الثان
  Bb یكـون أصـلع أمـا أختـه ذات الطـراز الجینـي Bbفي حالة الصفات المتأثرة بالجنس كالـصلع، فالـذكر ذو الطـراز الجینـي  )أ 

  .فتكون ذات شعر طبیعي ویعود ذلك لتأثرها بالهرمونات الجنسیة وصفة الصلع صفة متأثرة بالجنس
. Xمحمــول علــى الكروموســوم الجنــسي مــرض عــسر النمــو العــضلي مــرض مــرتبط بــالجنس یتــسبب عــن جــین متــنح طفــرة   )ب 

 ،أمـا األنثـى فحتـى تـصاب بـالمرض فالبـد Xحتى یصاب الذكر یكفي جین متنح واحـد محمـول علـى الكروموسـوم الجنـسي 
، ولصعوبة التقـاء الجینـین المتنحیـین، فتنـدر اإلصـابة XXمن وجود ألیلین متنحیین محمولین على الكروموسومات الجنسیة

  .بالمرض لدى اإلناث
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 ،تعتمـد علـى زوج مـن الجینـات المتـضادة فتكـون الـساق إمـا طویلـة أو قـصیرةنوعیـة في البازیالء صفة الطـول صـفة مندلیـة   )ج 
التــي یظهــر بهــا تــدرج واضــح حیــث تتحــدد هــذه ) صــفة كمیــة ( أمــا فــي اإلنــسان فــصفة الطــول هــي مــن الجینــات المتعــددة

مـــن أزواج الكروموســـومات التـــي تعمـــل علـــى إظهـــار  أكثـــرالـــصفة بـــزوجین أو أكثـــر مـــن الجینـــات محمولـــة علـــى زوج  أو 
  .الصفة بشكل تراكمي

  

  ال الثالثالسؤ
  أبیض                                أسود                             ) أ

BB                                                         ×   ww                                               P1    
B                                                         ×                   w                G1                    

Bw                                                                          F1                          
  أزرق                                                    

        أزرق                أزرق  
Bw                                                             ×         Bw                  P2                    

                  B  ,   w             B ,    w                    G2                             
BB    , Bw,         Bw,         ww                                                             F2 

  أسود : أزرق         :                                              أبیض    
1    :        2          :   1  

  . سیادة غیر تامة)ب
  

 السؤال الرابع

                                                                                                                                                                                                 السؤال الخامس

  

   عادي     ×     عادي     
      AA      ×       AA  
     A        × A         

AA               
              عادي            

  

  زاحف      ×  عادي      
AA         ×       AAz 

     A     × A  ,  Az      
AA    :    AAz         

     عادي   :زاحف       
        1 :         1          

   زاحف     ×  زاحف          
    AAz            ×AAz      

A , Az               ×  A , Az 
AA  ,AAz ,AAz  ,AzAz         

  يعاد:   زاحف    :      یموت       
                     2       : 1  
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  السؤال السادس
 .i إذن كال األبویین یحمل الجین Oبما أنهما أنجبا طفلة فصیلة دمها    --أأ )1

  .Xr األبویین یحمل الجین  بما أنهما أنجبا طفلة مصابة إذن كال- ب  
  Aإلى B وال یمكن نقل دم منB ألن زوجهاA  فصیلة دم المرأةإذنن عملیة نقل الدم لم تنجح من الرجل للمرأة أ بما -ج   

  p  الرجل IAi xR xr                 ×      IBi xrYالمرأة      
¼ IA xR    ¼ IBxr 

¼ IAxr    ¼IBY  

¼ i xR     ¼ i xr  
¼ i xr     ¼ i Y 

  xrxr  iiالطراز الجیني للطفلة      ) 2
3( ¼  IA xR    ×       ¼ i Y  = IAi xRY        16/1     
  

   السؤال السابع
  جینات مرتبطة، ولم تحدث عملیة الـعبور

        
  
aa  AA                                      aa    AA  
bb  BB                            ××                    BB                  bb                                                        pp  
  
aa    AA        aa    AA  
bb  وو  BB    ××    bb  وو  BB                                                    GG    
        
  

AA  AA            aa                AA                                      aa  aa      
BB  BB  وو        bb            BB          22                                              وو                                  bb                  bb    
    
  

   متنح متنح11                            :                                                              :                                   سائـــــــــــــد            سائـــــــــــــد           33                                      
    

  السؤال الثامن
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                                                                           السؤال التاسع
                                                                     ♀سلیمة من المرضین                 ×                           سلیم من المرضین         ♂  /      ًأوال      

                         Y                                                                              
   

                         Y،                                                                          ،       
  

  اب بعمى األلوان سلیم نزف الدم                                   طفل طبیعي الرؤیا مصا ب بنزف الدم                                 طفل مص
  

Y                                                                                          Y     
  

                                                                                                           الطرز الجینیة لألبناء / ًثانیا  
1( Y  :   ولد طبیعي الرؤیا مصاب بنزف الدم.  
  
  .ولد مصاب بعمى األلوان سلیم لنزف الدم  :    )2
  
  .بنت سلیمة من المرضین  :       )3
  
4( Xb

H     :  من المرضینبنت سلیمة .  
  

  .ارتباط جینات+ دلیة مرتبطة بالجنس ال من/ ًثالثا 
  

  لسؤال العاشرا
  طویلة أرجوانیة مجعدة*       الطرز الشكلیة لآلباء            طویلة بیضاء ملساء            )أ

  MMppTt                *                mmPpTtالطرز الجینیة لآلباء                  
     MpT ,  Mpt                          mPT  , mPt , mpT , mpt                         الغامیتات   
  )MmppTt     ,     MmppTT(طویل أبیض أملس  :  2 البند )ب
  )MmPptt( قصیر أرجواني أملس :  3 البند )ج
  

  السؤال الحادي عشر
.  لكـل منهمـاTt یعنـي أن األبـوین یحمـالن الـصفة بـشكل خلـیط ، قـصیر1 :  طویـل 3  بمـا أن النـسبة بـین األبنـاء:صفة الطول
 واآلخــر غیــر نقـي یعنــي أن األبـوین أحـدهما یحمــل صـفة األحمـر ، أبـیض1 :  أحمـر1 بمــا أن النـسبة بـین األبنــاء :صـفة اللـون

  .صفة األبیض المتنحي
               أحمر طویل          الطرز الشكلیة لآلباء                     أبیض طویل           ) أ

   rrTt               *               RrTt                       لألبوین  الطراز الجیني 
   rT ,  rt                         RT , Rt , rT , rt     ات                           الغامیت)ب
  .أحمرطویل ) RrTT,  RrTt: ( أفراد البند األول)ج

  .قصیر أبیض) rrtt: (فراد البند الرابعأ    
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  أسئلة بين السطور

  99صفحة 
  .ًصناعیاالمقاوم للفیروس  الجین یتم الحصول على -1
  . هذا الجین إلى بالزمید خاص بالبكتیریا التي تصیب النبات أیضاإدخال-2
  . البكتیریاإلىجین المقاوم للفیروس  البالزمید الذي یحتوي الإدخال -3
  .دخل لها البالزمید مع أقراص نسیج النبات المطلوب تطویره لنبات مقاوم للفیروسأ حضن البكتیریا التي -4
  .زودة بالجین المقاوم للفیروس المطلوب استنبات هذه األقراص في مزارع خاصة لتكون نباتات كاملة خالیاها م-5

   102صفحة 

  )شقضیة للنقا(
  . الطفل مع األب واألم DNA الیسار یعطي دلیال كافیا لألبوة حیث یتطابق إلىالشكل 

 للطفـل مـع كـل مـن األم واألب نالحـظ أن غـالبیتهم مـن األم أو األب ونجـد DNA یتم مالحظة الطول والموقع لقطـع:للتوضیح
  . للطفل تختلف نتیجة عملیة العبورDNAأن هناك قطع 

  106صفحة 

    
  

  لفصلأسئلة ا
  السؤال األول

  .تروجینیة في اإلنسانیتحدید التتابع الكامل لجمیع القواعد الن - )أ
  . جمیع الجینات البشریة في الخلیةتحدید -   

  .تحدید دور الجینات في صحة الفرد وأمراضه -   
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  .لبشریةفتح اآلفاق أمام العاملین في الحقل الطبي لتوفر وسائل تمكن من التعامل مع األمراض ا -) ب
   .ً معرفة بعض األمراض الوراثیة مبكراإمكانیة -    

  .استحداث أسلوب المعالجة بالجینات -    
  .تطویر أدویة تستهدف أمراض وراثیة بعینها  -    

  

  السؤال الثاني
 فـي ٕوادخالهـا علیهـا  تراكیب جینیة جدیدة من جینات تم عزلهـا والتعـرفإنتاج مجموعة التقانات الحیویة والتي یمكن بواسطتها )أ

   من النواحي الصحیة والغذائیة والبیئیةلإلنسان مواد مفیدة إلنتاجو تحفیزها أكائنات مختلفة لدراستها 
  :آلیة إنتاج هرمون النمو) ب

  .ً خارجیاإخصابهاتؤخذ بویضة من أنثى الحیوان ویتم  .1
یبه بربطـه بمحفـز لجـین یعمـل فـي خالیـا الغـدد  ویتم تعدیل تركإنسانالمرغوب تكثیره من خلیة و یؤخذ جین هرمون النم .2

  . من جینوم البویضةً لیصبح جزءااألولاللبنیة ویحقن الجین في نواة البویضة المخصبة قبل انقسامها 
 إنتــاج القـدرة علــى ا لهــأنثـىٕ مهیـأة للحمــل واذا نجحـت العملیــة یــتم والدة أنثــىتـزرع البویــضة المخـصبة خارجیــا فـي رحــم  .3

  .ا طوال حیاتهالیبههرمون النمو في ح
 .یعزل الهرمون وتتم معالجته وتنقیته واستخدامه .4

  

  السؤال الرابع
 . األنثى ثالثیة الكروموسوم الجنسيXXX  -3     . متالزمة تیرنرXO  -2      . متالزمة كلینفلتر XXY -1)  أ

   : :XXYآلیات تكوین آلیات تكوین ) ) بب
  :  عدم انفصال زوج الكروموسومات الجنسیة عند الذكر .1
  .     متالزمة كلینفلتر) XXY +44(فینتج ) X +22(مع بویضة  ) XY +22(إخصاب حیوان منوي         
  :  عدم انفصال زوج الكروموسومات الجنسیة عند األنثى .2

  .متالزمة كلینفلتر) XXY+ 44(فینتج ) xx+22(مع بویضة  ) Y+22(إخصاب حیوان منوي         
  :  سوم الجنسيزواج ذكر عادي مع أنثى ثالثیة الكرومو .3

  .متالزمة كلینفلتر) XXY+ 44(فینتج ) xx+22(مع بویضة  ) Y+22(إخصاب حیوان منوي         
 "XXX" أو أنثى ثالثیة الكروموسوم الجنسي" XXY" متالزمة كلینفلتر: جبالفتاة ثالثیة الكروموسوم یمكن أن تن) ) جج
                     الزوج                     األنثى                           

                      XXX                                                                                        XXYY  
  XX و  و XXXX                                                                                    YY و وXXغامیتات            غامیتات            

                                XXYY                   / /          XXXX          /   / XXXXYY                                /  /XXXXXX        األبناء  األبناء  
     أنثى ثالثیة الكروموسوم الجنسي   أنثى ثالثیة الكروموسوم الجنسيكلینفلتر   كلینفلتر        متالزمة      متالزمة طبیعیةطبیعیة بنت  بنت                   طبیعيطبیعي    ولد     ولد             
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  السؤال الثالث

  
  
  :  طفرات عدم االنفصال)ب
نـصف فـي المرحلـة  الطـور االنفـصالي فـي االنقـسام المأثنـاءكثر مـن الكرموسـومات المتماثلـة أو أیحدث عدم االنفصال لزوج  -

  .األولى
قــد یحــدث عــدم انفــصال للكروماتیــدات الــشقیقة فــي الطــور االنفــصالي فــي المرحلــة الثانیــة مــن االنقــسام المنــصف فتتكــون أو  -

  .الجنسیةأو نقصان في عدد الكروموسومات الجسمیة أو  تحوي زیادة غامیتات
  :التعدد الكروموسومي

) ن 2( فیهـا العـدد الـضعفي مـن الكرموسـومات غامیتـاتالنقـسام المنـصف فتتكـون عدم انفصال لكـل الكروموسـومات خـالل ا -
  .)ن 3(یغوت ثالثي الكرموسوماتاامیت طبیعي ینتج زغوعند اتحادها مع 

  .)ن 4( لخلیتین في الطور النهائي لالنقسام المتساوي فتنتج الحالة الرباعیة من الكروموسوماتالزایغوتعدم انقسام  -
  

الطفرات 
 الكروموسومیة

تغیر في عدد 
 الكروموسومات

 

تغیر في تركیب 
 الكروموسومات

تعدد  فقد انقالب مضاعفة انتقال
 كروموسومي

  عدم 
 نفصالاال

م انقسام عد جسمیة جنسیة
الزایغوت إلى 
خلیتین في 

الطور النھائي 
لالنقسام 

المتساوي و 

عدم انفصال 
لجمیع 

الكروموسومات 
أثناء االنقسام 

 و ھي المنصف
 .غیر مألوفة

أنثى ثالثیة  متالزمة داون
الكروموسوم 

 الجنسي

متالزمة 
 كلینفلتر

متالزمة تیرنر
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  السؤال األول

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال
  ج  ب  ج  ب  أ  ب  د  ب  ب  ج  أ  ج  رمز اإلجابة

  

  السؤال الثاني
  11..    

  الصفة المتأثرة بالجنسالصفة المتأثرة بالجنس  الصفة المرتبطة بالجنسالصفة المرتبطة بالجنس
الكروموســـــومات أحـــــد الجـــــین المـــــسؤول عنهـــــا محمـــــول علـــــى    Xالجنسي مسؤول عنها محمول على الكروموسوم الجین ال

  .یةالجسم
حد الجنسین متـنح فـي الجـنس أالجین المسؤول عنها سائد في   .و متنح في الجنسینأالجین المسؤول عنها سائد 

  .اآلخر
  .الجین المسؤول عنها یتأثر بأحد نوعي  الهرمونات الجنسیة   .الجین المسؤول عنها ال یتأثر بالهرمونات الجنسیة

  الصلع في اإلنسان /مثال   عمى األلوان في اإلنسان /مثال 
22..  

  السیادة المشتركةالسیادة المشتركة  السیادة التامةالسیادة التامة
  )كالهما سائد(یتحكم بها زوج من الجینات   )سائد ومتنح( یتحكم بها زوج من الجینات

عنـــــد ) المتنحــــي(علــــى اآلخــــر ) ســـــائد(یــــسود أحــــد الجینــــین 
  .دةئاالصفة السظهر  وتًاجتماع الجینین المتضادین معا

  .فة مشتركةًیسود كال الجینین عند اجتماعهما معا وتظهر ص

  ABفصیلة الدم  /مثال    لون أزهار البازیالء/مثال 

33..  
  الجینات المتعددةالجینات المتعددة  األلیالت المتعددةاأللیالت المتعددة

  .تتبع الصفات الكمیة المتدرجة  .تتبع الصفات النوعیة
 أزواجثالثـة "ر محدد من أزواج الجینات یتحكم بتوارثها عدد غی  . سائدان وثالث متنحاثنانیتحكم بتوارثها ثالثة ألیالت 

  "یناتمن الج
ّتمثـــل بجینـــین علـــى موقـــع واحـــد  َ علـــى زوج الكروموســـومات ُ

  .زوج كروموسومي واحد أي یشارك بإظهارها، المتماثلة
َتمثـل بعـدد  َ  مـن أزواج الجینـات كـل علـى موقـع واحـد علــى كبیـرُ

 أي یـــشارك بإظهارهـــا عـــدد ،زوج كروموســـومي متماثـــل مختلـــف
  .غیر محدد من أزواج الكروموسومات

   .لون الجلد في اإلنسان/ مثال   . الدم في اإلنسانفصائل/ مثال
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  السؤال الثالث
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   

   السؤال الرابع
♀                              ♂  

  مخطط   ریش         مخطط                غیرریش      
Zb W                                             ×          ZBZb                 P 

Zb   ,   W                                              ×      ZB  ,    Zb         G            
ZB Zb      ,         ZbZb,                ZBw ,                Zbw           F1 

  مخطط ذكر   غیر مخطط ذكر     مخططة نثى   أ غیر مخطط نثى أ               
         

  السؤال الخامس

 فــي األزهـار أم بـصورة غیـر نقیـة، أمــا صـفة لـون لـسائدة فیمـا إذا كانـت بــصورة نقیـةتلقـیح التجریبـي لمعرفـة الــصفة ایجـري ال  )أ 
ً دائمـا غیـر نقـي، ألنـه نـاتج عـن اجتمـاع جـین RWتامة والطراز الجیني للـون الـوردي التبع السیادة غیر نبات فم السمكة فت

  . على اآلخر وال یسود أي منهماW مع األبیضRاللون األحمر 
 أفــرادصــنفت و، ن الــصفة تتبــع الــسیادة غیــر التامــة، وهــذا یعنــي أواألســود األبــیضاللــون الرمــادي صــفة وســط بــین اللــونین   )ب 

  .ى أن الصفة مرتبطة بالجنس مما یدل علٕواناث ذكور إلىالجیل الناتج 
♂                                   ♀  
XBY                       ×                      XB XW 

XB      ,    Y                                           ×      XB      ,  XW                

     XBXB,    XBXW       ,   ،        XBY          XWY   

  یضذكر أب     سود أذكر             أنثى رمادیة        سوداءأنثى                             
  .مرتبطة بالجنس والسیادة غیر تامةالصفة 

  

  السؤال السادس
 بتـــشفیر إنـــزیم یـــضیف ســـكر معـــین إلـــى البـــروتین IAتحتــوي أغـــشیة خالیـــا الـــدم الحمـــراء علـــى بـــروتین ســـكري ویقــوم األلیـــل  )أ 

 الـسكري  مـن نـوع آخـر إلـى البـروتین بتـشفیر إنـزیم آخـر یـضیف سـكرIB ویقـوم ألیـل A)نیأنتیجـ(السكري منتجا مولد الضد 

  )أ
     طویل أملس Xطویل أملس    . 1     

TtSs                TtSs  
       قصیر مجعد Xطویل أملس   . 2     

TtSs                 ttss 
   قصیر أملس   X   طویل مجعد .  3     

Ttss                ttSS 
ًعد تلقیحا تجریبیا ی2التزاوج رقم ) ب ً.  
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 وعنــد O ال ینــتج أي إنــزیم وال یــتم إضــافة ســكر للبــروتین الــسكري فتتكــون فــصیلة الــدم i أمــا األلیــل Bمنتجــا مولــد الــضد 
  .B و A یتكون مولدي الضدًوجود اإلنزیمین معا

دها بمــا أن الطفلــة مــصابة إذن والــ، IAi فــإن طــرازه الجینــي B وأنجــب طفلــة فــصیلة دمهــا  Aبمــا أن الرجــل فــصیلة دمــه  )ب 
ونجحـت عملیـة نقـل الـدم منـه إلـى الزوجـة A بمـا أن فـصیلة دم الـزوج ، XRXr ووالدتها تحمل جین اإلصابة XrYمصاب 

   .ABولم تنجح عملیة نقل الدم من الزوجة إلى الزوج فإن فصیلة دم الزوجة 
    

♂                                      ♀  
IAiXrY  ×  IAIBXRXr 
¼ IAXr    ¼ IAXR 
¼ IAY                    ×       ¼ IAXr 
¼ iXr                         ¼ IBXR  
¼ iY                                    ¼ IBXr  

  IBiXrXr    الطفلة   
      IAY) +( ¼ iY × ( ¼ IAXr=   16/1  +   IAIAXrY  16/1    IAiXrY=   16/2 ¼ ×( IAXr ¼ )ج
  

  السؤال السابع
 .بالجنسٕاتج صنفت إلى ذكور واناث فهي صفة مرتبطة أفراد الجیل النو، البیض ال یفقس فهي جینات قاتلةربع بما أن  -

     .في الطیور األنثى هي التي تحدد الجنس وعلیه  -
♀                         ♂ 

ZB Zb               x        ZBW                                               P 
ZB    ,      Zb             x    ZB     ,     W                                     G 

ZBZB ,         ZBZb ,           ZBW ,            ZbW                 F  
  ذكر          ذكر        أنثى           نثى تموت    أ                      

                                            1         :            2  
  

  السؤال الثامن

  
  :نوع الوراثة

 . بالنسبة للون العیونصفة مرتبطة بالجنس) 2     . بالنسبة للون الجسم وشكل الجناحجینات مرتبطة) 1
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  السؤال التاسع
- )AA وأ ِAaعسلي العیون / aaازرق العیون (. 

  .Bb األصلعالجیني للرجل   الطرازإذن / )(bbیعي  بما أن والد الرجل ذو شعر  طب-
 .Bb فإن الطراز الجیني للفتاة ذات الشعر الطبیعي (BB) طفلة صلعاء أنجبت بما أن الفتاة -

  .Aa   طفلة زرقاء العینین فإن الطراز الجین للفتاة عسلیة العینیینأنجبا بما أن الزوجین -
 ین                            رجل أصلع ذو عیون زرقاءفتاة ذات شعر طبیعي عسلیة العین         

Bb  aa                                                       Bb  Aa                                                  
                           ¼  Ba                                                 

¼  BA                                                                              ½  Ba                     
 ½  ba                                                           ¼  bA                                                                          
                                                                   ¼  ba                             

                                                                             
½ Ba    X    ¼ Ba          +         ½ Ba   X   ¼ ba        +        ½ ba  X   ¼ Ba    .2  

     ½*  ) ¼ + ¼+  (¼ * ½=  ذكر أصلع ذو عیون زرقاء   
   من النسل  = ½) * ¾(  *½                              = 

  الذكورمن     8/3 =   ¾  * ½=     أو                        
  

  السؤال العاشر
                                  .من الكتاب المدرسي 105اإلجابة ص   )أ 
النین المعطاة محسوبة ومناسبة وتستخدمها الخالیـا لبنـاء البـروتین ویطلـب مـن المـریض اإلكثـار مـن أكـل أتكون كمیة فنیل   )ب 

أالنـــین نیــل یفمینیـــة عــدا الفواكــه والخــضار حیــث نـــسبة البــروتین قلیلــة ویعطـــى المــصاب ســائال یحـــوي جمیــع الحمــوض األ
 .فینیل أالنینویستخدم طحین خاص خال من 

  

    لسؤال الحادي عشرا
  .یعود لوجهة نظر الطالب
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  اإلنسانأجهزة جسم : الوحدة الرابعة
 

  :السؤال األول
  :خصائص األنسجة الطالئیة  )أ 

  .ةال تحتوي أوعیة دموی. 3                     . قلیلةبین الخلویة المادة .2            . خالیاها متراصة.1
  . لها قدرة عالیة على االنقسام.5 .  على غشاء قاعدي كز ترت.4    

الخالیــا متراصــة وبــذلك فهــي تعمــل كحــاجز میكــانیكي یمنــع دخــول الجــراثیم إلــى الجــسم فتقیــه مــن األمــراض وتمنــع خــروج    )ب 
  .السوائل منه، وتحمي األجزاء التي تغطیها

 :أمالكن تواجدها  )ج 

  . قنوات التنفسیة، والهضمیة، والبولیة، واألوعیة الدمویة وغیرها تبطن األعضاء الداخلیة مثل ال.1
  . تتواجد في تجویف الجسم الداخلي.2    
  . تغطي الجسم من الخارج.3    
  

  ) ب+أ( السؤال الثاني
   .تكون الخیوط البروتینیة، وتفرز المادة األساسیة في النسیج: الخالیا اللیفیة •
  . تخزن الدهون: یةالخالیا الدهن •
   .تنتج و تفرز األجسام المضادة: الخالیا البالزمیة •
 . تعمل على توسیع األوعیة الدمویةمادة الهستامین التيو،  مادة الهیبارین التي تمنع تجلط الدمفرزت: الخالیا الصاریة •

  .منتجة لألجسام المضادة و،منشطة لجهاز المناعةو ووظیفتها دفاعیة :لیمفیةو حمضیة خالیا دم بیضاء •

   . األمراض وبقایا الخالیا التالفةوظیفتها ابتالع مسببات: ةیا أكولخال •
 

  السؤال الثالث
ً تشكل حـاجزا میكانیكیـا یمنـع دخـول الجـراثیم إلـى وتغطي ویبطن األعضاء فهين الخالیا متراصة، والمادة بین الخلویة قلیلة، أل ً

  . الجسم، ویمنع خروج السوائل منه
  

  السؤال الرابع
  الوظیفة  قعالمو  النسیج

یبطن تجاویف الجسم والقلب واألوعیة   الطالئي الحرشفي البسیط
  الدمویة

 حتكاك ولها دور في تبادل الموادتقلل اال
  باالنتشار

  توفر حمایة فیزیائیة من مسببات األمراض  سطح الجلد، وبطانة الفم والمريء  الطالئي الحرشفي الطبقي
   وامتصاصٕحمایة وافراز  والغددات تبطن بعض القنو   الطبقيلمكعباالطالئي 

  ٕوافرازحمایة   یبطن تجویف األنف والقصبة الهوائیة  الطالئي العمادي الطبقي الكاذب
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  السؤال الخامس
  ).الرخو والكثیف( ههني، والنسیج الضام األصیل بنوعیالنسیج الدالدم،  اللیمفیة، الغضروفیة،یة، ظمالع

    

  السؤال السادس

  

    

 
  أسئلة بين السطور

  120صفحة 
  .مرور الحبل الشوكية بالعمود الفقاري مما یسمح بیسمح باتصال الجمجم

   122صفحة 
  .19عدد عظام الید 

   123 صفحة
  .استقبال رأس عظام الفخذ: أهمیة الحق

   123 صفحة
  .19 عدد عظام القدم 

  

  أسئلة الفصل
  السؤال األول

 .جة وأعضاء الجسم الرتباط أنساإلطار، وتوفر العظام لجهاز الهیكلي الشكل العام للجسمیعطي ا: الدعامة )1

، كمــا  فــي ســوائل الجــسماألمــالحتخــزین الكالــسیوم والفــسفور، للحفــاظ علــى التركیــز الطبیعــي لهــذه  : والــدهوناألمــالحخــزن  )2
 .طاقة في الجسمل لًتخزن الدهون في نخاع العظم األصفر لیشكل مصدرا

  .  لبعض العظاماألحمر جمیع خالیا الدم في نخاع العظم إنتاج )3
لحـوض األعـضاء ، وتحمي عظـام ا، فمثال تحمي الجمجمة الدماغ وأعضاء الجسمأجهزةل العظام على حمایة تعم: الحمایة )4

 . ویحمي القفص الصدري القلب والرئتین،التناسلیة والهضمیة

جــة  تغییــر مقــدار واتجــاه القــوة الناتبإمكانهــاتعمــل العدیــد مــن العظــام بالتــآزر مــع العــضالت الهیكلیــة كروافــع  :العمــل كروافــع )5
  عن العضالت

  
  
  
  

  األلیاف المرنة  الكوالجینألیاف   وجه االختالف
  الستینإخیوط طویلة متفرعة تتكون من بروتین   خیوط طویلة غیر متفرعة تتكون من بروتین الكوالجین  التركیب
  جتعطي المرونة للنسی  ًتعطي قوة شد عالیة أو دعما  الوظیفة



 33

  السؤال الثاني 

        
  السؤال الثالث

أمـا الحـزام الحوضـي فیتكـون فقـط  ،لعصعـصیة للعمـود الفقـريیتكون الحوض من العظمتین عدیمتا االسم والمنطقتین العجزیـة وا
  .من العظمتین عدیمتا االسم

  

  السؤال الرابع 
 عظمتـي الحـوض فـي  أو غـضروفیة مثـل موقـع التقـاء،ة فـي الجمجمـة مثـل الـدرزات المـسننوهي إمـا لیفیـة: المفاصل الثابتة  )أ 

  .أو عظمیة مثل الجبهة، االرتفاق العاني
  :المفاصل المتحركة وتصنف إلى  )ب 

أو مفـصل الركبـة ، مفـصل المرفـق، يفقـرات العمـود الفقـر، مثـل سـالمیات األصـابع مفاصل محدودة الحركة منهـا باتجـاه واحـد -
  .اإلبهام، لجمجمة بالعمود الفقريقع اتصال اباتجاهین مثل مو

  .مفصل الكتف:  مفاصل حرة الحركة-
  

  السؤال الخامس
ویـصل الغـذاء كمـا فـي العظـم الكثیـف  العظم نسیج حي یتكون من خالیا عظمیة حیة یصلها الغذاء واألكسجین عبر القنیـات )أ

  .  عن طریق االنتشاراإلسفنجي للعظم واألكسجین
   :و العظامالعوامل المؤثرة في نم) ب
  :  الغذاء-1

  .سفاتویحتاج النمو الطبیعي للعظام مصدرا غذائیا ثابتا من أمالح الكالسیوم والف* 
  .كمیات أقل من عناصر أخرى مثل المغنیسیوم والفلور والحدید والمنغنیز* 
  .ضروري لنمو العظام وتصنیع هرمون كالسیتریول في الكلیة) D(فیتامین د * 
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حفـز تمـایز الخالیـا یو، مـن بروتینـات العظـام% 90 بـروتین الكـوالجین والـذي یـشكل حـوالي إنتـاج  دور فـيله) C(فیتامین ج * 
 .المكونة للعظم

 . للنمو الطبیعي للعظاميضرور) A(فیتامین * 

  : الهرمونات-2
 .ضروري المتصاص أیونات الكالسیوم والفوسفات في القناة الهضمیة: هرمون الكالسیتریول* 

  .یحفز نمو الخالیا وتكوین البروتینات:مو هرمون الن* 

  . تحفز تكوین العظم من الصفیحة الغضروفیةواألنثویةالهرمونات الجنسیة الذكریة * 

  .هرمون الكالسیتونین وهرمون الباراثورمون مع هرمون الكالسیتریول على تنظیم نسبة الكالسیوم في الدمیعمل * 
  

  السؤال السادس
  : من العظم الطویلیتكون  -
 بنــسیج ضــام رخــو مــن نخــاع العظــم یمتلــئ تجویــف نخــاع العظــم الــذي هداخلــوب، نــسیج عظمــي كثیــفه جــدار : ســاق العظــم) 1

 : ـیحاط ساق العظم بو،  تنتشر فیه الخالیا الدهنیةاألصفر

 .مو العظام في نًنسجة المحیطة بها كما ویلعب دورا بین العظام واألًغشاء من نسیج ضام یشكل حاجزا: سمحاق خارجي •

  . في نمو العظامًغشاء یبطن التجویف الذي یوجد فیه نخاع العظم ، یلعب دورا: سمحاق داخلي •
موقـع النخـاع  (إسـفنجينـسیج عظمـي  كل كـردوس یتكـون مـنو، ً ساق العظم بانتفاخین یسمى كل منهما كردوسااینتهي طرف) 2

یغطیهــا نــسیج غــضروفي یفــصل بــین العظــام المتجــاورة ، علــى ســطحه الخــارجي قــشرة رقیقــة مــن نــسیج عظمــي كثیــف )األحمــر
 .فیسهل حركتها ویحمیه من االحتكاك

   .)أ 10شكل  (127 الرسم صفحة -
   

   السؤال السابع
  طریقة العالج  السبب  اسم المرض

هشاشة 
  العظام

 كتلة العظم مع تقدم العمر، یصیب صنق
 بسبب انخفاض ثمطالنساء بعد انقطاع ال

 الرجال  به  ویصابستروجین،مستوى اإل
في حالة انخفاض مستوى التستوستیرون 

  في الدم

ال یوجد شفاء تام، وللوقایة منه ینصح تناول الكالسیوم من 
مصادره الطبیعیة وفیتامین د، وممارسة ریاضة المشي، وتناول 

ستروجین اإلدم هرموني غذاء صحي متوازن یستخ
  .ًین للعالج حالیانوالكالسیتو

  الروماتیزم
ل الغضروف عند المفاصل الزللیة، تآك

  نقص تكوین الكوالجین،
  .مهاجمة جهاز المناعة ألنسجة المفاصل

ال یوجد عالج ولكن تستخدم بعض العقاقیر لتخفیف األلم، 
ًویمكن استئصال الغشاء الزللي لتخفیف األعراض جراحیا أو 

  .)مفصل صناعي (إعادة تركیب المفصل
  

  السؤال الثامن
  .تحمل الضغط الواقع على العمود الفقري -2                       .د الفقري المرونة أثناء الحركةتعطي العمو -1
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 السؤال التاسع

 یــساعد علــى تــصنیع هرمــون كالــسیتریول فــي الكلیــة وهــذا الــذي) D(تحــول الــدهون فــي الجلــد إلــى فیتــامین د أشـعة الــشمس   )أ 
  . الكساحمرض  وبالتالي تقي األطفال منفات في القناة الهضمیة، الهرمون ضروري المتصاص ایونات الكالسیوم والفوس

 فـي سـن إصابة بهـشاشة العظـم في الدم یسبب زیادة اإلستروجینانقطاع الطمث نتیجة انخفاض مستوى هرمون  اإلناثفي   )ب 
 .أما الرجل فیستمر في إنتاج الهرمونات الجنسیة طوال حیاته) 50-45( ةمبكر

  

  السؤال العاشر
ٕ كالمطـــاط بفعـــل بقـــاء ألیـــاف الكـــوالجین وازالـــة أمـــالح ًامـــض علـــى تفتیـــت أمـــالح الكالـــسیوم، فیـــصبح العظـــم مرنـــیعمـــل الح  )أ 

  . الكالسیوم
  .  بسبب فقان المرونةإزالة مادة الكوالجین تسبب كسر العظم بسهولة  )ب 

  
 

  أسئلة بين السطور
  134صفحة 
v 4أیمن وأیسرینانذأ و أیمن وأیسر حجرات ، بطینان . 

v الصمامات الموجودة داخل القلب: 

یــسر ویحــدد اتجــاه انتقــال الــدم مــن ألذیــن اسر واألیــ یقــع بــین البطــین األ:)ثنــائي الــشرفات(األیــسر البطینــي األذینــيالــصمام  -1
 .إلى األذین األیسر وال یسمح بعودته  األیسرلى البطینإ  األیسرذیناأل

 ذیــن یحــدد انتقـال الــدم مـن األ،یمـنیمــن والبطـین األذیـن األ یقـع بــین األ:)ثالثــي الـشرفات(یمـن ذینـي البطینــي األالـصمام األ -2
  .)lub( النبضة األولى للقلبیعطي صوتهما وارتداد  ، إلى األذین األیمنوال یسمح بعودته األیمن لى البطیناألیمن إ

البطـین األیمـن إلـى  یـسمح بمـرور الـدم مـن األیمـنطـین والب  یقع بین الـشریان الرئـوي:)نصف القمري(صمام الشریان الرئوي -3
  .ویمنع عودته ثانیة إلى البطین األیمن الشریان الرئوي

مــن البطــین األیــسر إلــى بهــر ویــسمح بمــرور الــدم یــسر وقاعــدة األ یقــع بــین البطــین األ:)نــصف القمــري( بهــريالــصمام األ -4
 .)dup(د الصمامات النصف قمریة یعطي صوت النبضة الثانیة للقلب وارتدا، األبهر ویمنع عودته ثانیة إلى البطین األیسر

v الدمویةاألوعیة : 

 .األبهر یتصل بالبطین األیسر من القلب  -

 .الشریان الرئوي یتصل بالبطین األیمن من القلب -

 .جیب تاجي یتصالن باألذین األیمن من القلب+ وریدان أجوفان علوي وسفلي  -

 .ین األیسر من القلب  رئویة تتصل باألذأوردةأربعة  -

v  الجهازیة(الدورة الدمویة الكبرى :( 

 علــوي یجمــع الــدم ،شــریان أبهــر      عــدة شــرایین إلــى أعــضاء وأجهــزة الجــسم المختلفــة       وریــدان أجوفــان بطــین أیــسر     
   .  األیمنلدم في األذین وسفلي یجمع الدم الوریدي من الجزء السفلي للجسم ثم یصبان ا،الوریدي من الجزء العلوي للجسم
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v الدورة الدمویة الصغرى: 

  الحویصالت الرئویة في الرئتین      )       شریان رئوي أیسر وشریان رئوي أیمن ( بطین أیمن      شریان رئوي 
 .ة        األذین األیسر من القلبأربعة أوردة رئوی

 137صفحة 
  .ینكسج دم غیر محمل باأل: عبر الشریان الرئوي-أ 

  . كسجین دم محمل باأل:وردة الرئویة عبر األ    
  -ب 

  سعة التجویف  سمك الجدران  الطبقات المكونة لها  الوعاء الدموي
  قل من الوریدأ  سمیكة  ، عضالت ملساء، نسیج ضام حرشفي بسیطنسیج طالئي  الشریان

، عضالت ملساء، نسیج   حرشفي بسیطنسیج طالئي  الورید
  ضام

قل سماكة من أ
  ریانالش

كثر من أ
  الشریان

  ًضیقة جدا  ًرقیق جدا  ، نسیج طالئيغشاء قاعدي  الشعیرات الدمویة
  

  138صفحة 
  .األوردةفي 

   139صفحة 
 .تشبه مكونات المصل مكونات البالزما لكنه ال یحتوي على بروتینات وعوامل التخثر

لتخثــر بوســاطة جهــاز الطــرد  مــادة مانعــة لمــادة تتكــون مــن ســائل وأجــسام مــضادة ناتجــة عــن فــصل الــدم مــن دون:  المــصل-
 .المركزي

  .دم ینقصه بروتینات وخالیا الدم ناتجة عن فصل الدم في أنابیب اختبار بها مادة مانعة للتخثر مثل هیبارین: البالزما -
   142صفحة 

  .ین هي الحدیدبتي تدخل في تركیب جزيء الهیموغلوألن الذرة المركزیة في مجموعة الهیم ال
   146صفحة 
  .یكون لها أجساما مضادة ألنه یحمل نفس مولد الضد لها لذلك  فهو ال  :  A+ve    A-ve     O+ve    O-veیأخذ من
  . یحمله فال تكون له أجساما مضادةألنها تحمل نفس مولد الضد الذي  :AB+ve        A+veیعطي  

  

 أسئلة الفصل
 األول السؤال

 مـن بالقرب األیمن األذین جدار في تقع متخصصة عضلیة خالیا من صغیرة عقدة عن ةعباروهي  أذینیة الجیب العقدةوهي   )أ 

 إنشاء على القدرة لها أن حیث علیه السیطرة عن والمسئولة القلب نبض مصدر وهي العلوي، األجوف الورید مع التقائه مكان

  .األعصاب في كما كهربائیة نبضات شكل یفعل جهد
 نـوع عـن ومـسئولة  ABO الـدم لفـصائل محـددة وراثیـا وهـي الحمراء الدم خالیا أغشیة سطح على توجد  قدسكریة بروتینات   )ب 

  . نقل الدمتكونها في بالزما الدم عندة المحتمل  وتحدد نوع األجسام المضادABO نظام حسب اإلنسان في الدم فصیلة
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 الشریاني الجانب في الدمویة جدران الشعیرات خالل من یرشح الذي البروتینات معظم ماعدا الدم من السائل الجزء عن عبارة  )ج 

 وثـاني الفـضالت مـن وتخلیـصها باألكـسجین وتزویـدها الجـسم خالیـا تغذیـة عـن مـسئول إنـه حیـث الخالیـا بـین الفراغـات إلـى

 أخرى ةمر السائل هذا ویعود وأكسجین، أمینیة وأحماض أحادیة وسكریات وأمالح ماء من السائل هذا ویتألف الكربون، أكسید

 . أو من خالل شعیرات لمفیةالوریدي الجانب في الموجودة الدمویة الشعیرات خالل من الدمویة الدورة إلى

 ،الـذراع فـي الموجـودة الـشرایین فـي الـدم ضـغط جهـاز بواسـطة ویقـاس الدمویـة، األوعیـة جـدران علـى الـدم بهـا یـؤثر التي القوة  )د 
 انقبـاض خـالل فـي الـشرایین الـدم انـدفاع عـن ناتجـة االنقباضـي بالـضغط رفتعـ )البـسط (األعلـىالقیمـة  ناقیمت الدم ولضغط

 رقمیـة بقیمـة الـدم ضـغط عـن ویعبـر البطینـین، انبـساط خـالل االنبـساطي الـضغط تـسمى) المقـام (األقـل والقیمـة البطینـین،

 . 120/80الطبیعي الوضع في ومعدله الزئبقي بالملیمتر
  

 الثاني السؤال

 تصل األذینین جدران فینقبض كهربائیة نبضات بشكل األیمن األذین جدار في الموجودة أذینیة الجیب عقدةال من الفعل جهد ینشأ

 ألیاف  إلى ثم هس حزم إلى والتي بدورها تنقله األیمن والبطین األیمن األذین بین تقع التي البطینیة - األذینیة العقدة إلى اإلشارة

  .وهكذا ینقبض القلب بشكل منتظم البطینین عضالت انقباض  مسببةبیركنجي
  

 الثالث السؤال
  اإلنتاجمكان   الوظیفة  الشكل  العدد  نوع الخلیة

خالیا الدم 
  الحمراء

في   ملیون6-5
  الملیمتر المكعب

 مقعرة الوجهین، الشكل قرصیة
  وبعض العضیات النواة الناضجة تفقد

 بصورة رئیسیة كما  األكسجین نقل
  ربون الكأكسیدتعمل على نقل ثاني 

نخاع  في تنشأ
  األحمر العظم

خالیا الدم 
  البیضاء

   فآال  5 – 10
 في الملیمتر
  المكعب

، الحمراء الدم من خالیا ًحجما أكبر
على  القدرة ولها أنویة على تحتوي

  الشكل أمیبیة"الحركة 

 إحدى وسائل تعتبر فهي مناعیة
 ضد في الجسم الرئیسة الدفاع

  الغریبة واألجسام الجراثیم

 نخاع في تنشأ
  األحمر العظم

  

 عالسؤال الراب

،  وسالسـل بیتـاألفـا تسمى سالسـل الببتید سالسل من عدید أربعیتكون جزيء الهیموغلوبین من بروتین غلوبین الذي یتكون من 
  . على حمل أربعة جزیئات من أكسجینقادرةیرتبط كل منه بمجموعة هیم تحتوي في مركزها ذرة حدید 

 

  الخامس السؤال
 مع مرتبطة غلوبین بروتین من سالسل عن عبارة هي التي التنفسیة الهیموغلوبین صبغة على تحتويالیا الدم الحمراء خ نأل  )أ 

 خالیـا كافـة إلـى وتنقلـه األكـسجین مـع سـترتبط التـي هـي هـذه الحدیـد وذرات حدیـد، ذرة منهـا كـل مركـز فـي یوجـد هـیم مجامیع

  .الجسم خالیا إلى المنقول األكسجین كمیة زادت  فیها الهیموجلوبین كمیةادت وز الحمراء  الدم خالیا عددزاد  فكلما الجسم،
  مـعA المـانح  دمأنتیجینـات بـین التخثـر تفاعـل حـدوث بـسبب المـستقبل الـشخص مـوت إلـى یـؤدي النقـل مـن النـوع هـذا نأل  )ب 

 مــا إلــىلمـضاد لــه یــؤدي مــع الجــسم ا) مولـد الــضد(ن اجتمــاع البــروتین الــسكري أ، حیــث  B للمــستقبل المــضادة األجـسام
 حـدث فـإذا،  الدمویـةاألوعیـة انـسداد إلـى، والذي تتجمع بموجبه خالیا الدم الحمراء بكمیات كبیرة تؤدي  تفاعل التخثرىیسم

  . الوفاةإلىن ذلك قد یؤدي إ الدماغ فأو الدمویة التي تغذي القلب األوعیةهذا االنسداد في 
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 وراثـي  خلـل عـن ینـتج الـذي ثيالـورا الـدم نـزف بمـرض اإلصـابة حالـة فـي حـدثی كمـا الـدم تخثـر عوامل احد في نقص بسبب  )ج 

  .ثرومبین إلى البروثرومبین تحویل فیتوقف التاسع أو الثامن التخثر عامل نقص إلى یؤدي
 هـذه وظیفـة نأل وذلـك الواحـد المكعـب الملیمتـر / خلیـة 25000 إلـى االلتهابـات حالـة فـي البیـضاء الـدم خالیـا عـدد یـصل قـد  )د 

 .مولدات الضد التي تهاجمه ضد الجسم عن تدافع مناعیة لخالیاا
  

  السادس السؤال
حیــث تقــوم عوامــل ،  عامــل تخثــر مختلــف12دأ بــإفراز حــوالي ین إلــى فــایبرین تــتم بعــدة خطــوات تبــإن عملیــة تحویــل الفــایبرینوج

نـزیم نـشط یقـوم بتحویـل إذي هـو عبـارة عـن التخثر هذه بتحویل بروتین مذاب في بالزما الدم یسمى بروثـرومبین إلـى ثـرومبین الـ
  .یؤدي إلى وقف النزیف ن الجرح مماى فایبرین وبذلك تتكون الخثرة مكاإل الفایبرینوجین

  

  السؤال السابع
 الكولــسترولمــرض ینــتج عـن تــضیق جــدران الــشرایین وفقـدان مرونتهــا بــسبب تــراكم المـواد الدهنیــة وخاصــة : تـصلب الــشرایین -

 حـصل ٕواذا.  ضـعف تـدفق الـدم عبـر هـذا الـشریان المـؤدي للعـضو الهـدفإلـى الذي یؤدي األمر، لي للشریانعلى الجدار الداخ
مــوت العـضو أو جــزء منــه مثـل مــوت جــزء مـن عــضلة القلــب نتیجـة انــسداد الــشریان إلــى انـسداد كامــل للـشریان فــان ذلــك یـؤدي 

  .التاجي وحدوث ما یعرف بالذبحة الصدریة
  : ي حدوثهالتي تساعد فالعوامل  -
 التدخین. 3   تفاع نسبة الدهون في الدم      ار. 2              عوامل وراثیة          .1

 ارتفاع ضغط الدم. 7البدانة      . 6      بمرض السكري        اإلصابة. 5           قلة ممارسة الریاضة     . 4
   

  الثامن السؤال
 .الشرایین الدم بجدران احتكاك )1

 .الدمویة تاالشعیر آالف عبر توزیعه و مالد اندفاع )2

 .ً تمامامبالد ممتلئا یكون ال الورید )3
 

 تاسعال السؤال

  +B و -B و +O و -Oالتالیة  الفصائل من یأخذ
  

     عاشرال السؤال
  .لالنضغاط لزیادة مساحة سطحها قابلة الوجهین مقعرة الشكل قرصیة ءراالحم الدم خلیة )1
  .سجینالهیموغلوبین لحمل األك وجود )2
 مـساحة زیـادة إلـى یـؤدي  ممـالـوبینغهیمولیعطي المساحة لل المایتوكندریا مثل العضیات بعض لوجود تفتقر كما النواة عدیمة )3

  .زاتالغا تبادل

 .الدمویة تاالشعیر في مرورها أثناء واالنثناء شكلها تغییر من یمكنها مرن الخلوي ؤهااشغ )4
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  حادي عشرال السؤال
 عنـد ولكـن الـرئتین، إلـى األكـسجین مـن كافیـة كمیـة دخـولو التـنفس علـى یـساعدنا البحـر سـطح توىمـس عنـد الجـوي الـضغط -

 التـنفس فـي صـعوبة العـادي اإلنـسان یواجـه وبالتـالي وتقـل نـسبة األكـسجین الجـوي الـضغط یقل البحر سطح مستوى عن االرتفاع

   .الرئتین إلى الداخل األكسجین كمیة لقلة وذلك الرؤیة شوتشو التفكیر على القدرة وعدم كاإلعیاء خطیرة ضرابأع ویصاب
 زیـادة الوسـائل هـذه مـن األكـسجین، نقـص علـى التغلـب مـن تمكـنهم وسـائل أجـسامهم طورت العالیة الجبال في القاطنون البشر -

 . األكسجین من ممكنة كمیة كبرأ سحب من لیمكنهم رئاتهم توسع و ءاالحمر الدم خالیا عدد

 لتلبیة األكسجین من وفیرة كمیة إلى ویحتاجونًوأكثر نشاطا  النمو حلامر في ألنهم یزداد األطفال لدى ءارمالح الدم اخالی عدد -

  .  الذین یعانون من نقص في عدد خالیا الدم الحمراء بسبب عوامل الشیخوخةالشیوخ عكس جسمهم حاجات
  

 
  ؤال األولالس

 قــد تكـــون حــرة فــي ) الــسكريوغالبــا مــا تكــون جزیئــات كبیــرة مــن البــروتین(جزیئــات تحفــز االســتجابة المناعیــة، : لــد الــضدمو )1
قـة أو توجـد علـى أسـطح الفیروســات أو الخالیــا البكتیریـة أو حبــوب الدقی سوائل الجسم كما في السموم التي تفرزها الكائنــات

  .عضاء المزروعة وغیرها أو األ الخالیا السرطانیة أواللقـاح
وتفرزهــا الخالیـا البالزمیــة فــي   فـي بالزمـــا الـدم،ذائبــةبروتینـات خاصــة تعـرف ببروتینــات المناعـة، توجــد : األجـسام المــضادة )2

وتـرتبط بـه حیـث تعمـل علـى   الـذي حفـز تولیـدها،مولـد الـضد، وتكـون خاصـة  ب)Bالتي تمـایزت عـن خالیـا (المناعة السائلة
المتواجـد علــى سـطح البكتیریـــا والفطریـات أو األولیــات أو الفیروسـات خــارج خالیـا الجــسم، وكـذلك تهــاجم  مولـد الــضدتدمیــر 

  . السموم الحرة في بالزما الدم
  للــتخلص، ویــتم االســتجابة لهــا والقــضاء علیهــا غریبــةمولــدات ضــدالعملیــة التــي یــتم بهــا التعــرف علــى : االســتجابة المناعیــة )3

  ).خط الدفاع الخاص( والمناعة الخاصة) خط الدفاع العام( مناعیة كل من المناعة العامةمنها، وتشمل االستجابة ال
تفـرزه  فمنهـا مـا، حـدوث االسـتجابة المناعیـةشـارة لتنظـیم اإل، تعطـي المناعـة جهـازًبروتینات تشكل جـزءا مـن : السایتوكاینین )4

THتفــرزه  ومنهــا مــا، ولــد الــضدیــا األخــرى للقــضاء علــى م المنـشطة لتنــشیط الخالیــا اللیمفیــة والخالTS   المثبطــة والتــي تثــبط
 . األخرىT أجسام مضادة من قبل الخالیا البالزمیة وتوقف عمل خالیا إنتاج

  

  السؤال الثاني
  . والغدة الزعتریة، والطحال، والعقد اللیمفیة،نخاع العظم  )أ 
  :          الخالیا التي تلعب دورا مهما في جهاز المناعة  )ب 

  :یمفیة التي تطورت في نخاع العظم وتشملالخالیا الل. 1
  .الذاكرة  TH، المثبطة TS، المنشطة TH،  المساعدة TH، القاتلة TC بأنواعها المختلفة  Tخالیا   •
  . ذاكرةBسئولة عن المناعة السائلة، والتي تتمایز عند تنشیطها إلى خالیا بالزمیة وخالیام الBخالیا   •

مولــد  (خالیــا التــي تلــتهم البكتیریــا والفیروســات وغیرهــا وتــدمرها، و تبــرز بروتینــات األنتجــین وهــي الدم بیــضاء أكولــةخالیــا . 2
  . المساعدةTHبها في السیتوبالزم، وتشهرها لخالیا   على سطحها باالستعانة ببروتینات خاصة)الضد

   .NKالخالیا القاتلة . 3
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  السؤال الثالث
مـراض وسـمومها فهـي تعمـل ضـد جمیـع أنـواع مـسببات األ)  معـینبمولـد ضـدصة غیر خا(استجابة عامة : ة العامةالمناع* ) أ

 .خالیا األكولة الحواجز المیكانیكیة والحمى وال مثلوتشمل آلیات عدة.، وتحد من انتشارها في الجسموالخالیا السرطانیة

وتتعـاون فیهـا خالیـا ، رضمن تكوین ذاكرة خاصـة بمـسبب المـ معین، وتتضمولد ضداستجابة متخصصة ب: ة الخاصةالمناع* 
 . مضادة لكل مولد ضدأجسامحیث تكوین ، T و Bالدم البیضاء اللیمفیة من نوعي 

، عـن طریـق العـدوى، مثـل اإلصـابة كتـسابها عنـد التعـرض ألنتجـین معـینمناعـة مكتـسبة یـتم ا: المناعة النـشطة المباشـرة *) ب
عطــاء لقــاح للجــسم یحتـوي مــسبب المــرض المیــت أو الــضعیف، أو ، أو عـن طریــق إ)مناعــة مكتــسبة طبیعیــة(بالحـصبة وغیرهــا 

، ویــستجیب الجــسم بتكــوین أجــسام مولــد الــضدوتهــدف إلــى تعریــف الجــسم ب) مناعــة مكتــسبة نــشطة(ًجــزءا مــن مــسبب المــرض، 
 عنـد فـسهلمولـد الـضد نمضادة ضده، وتكوین خالیـا ذاكـرة، فیـصبح الجـسم قـادرا علـى حمایـة نفـسه إذا مـا تعـرض مـستقبال لهـذا 

  .اإلصابة به
 ادة جــاهزة للجـسم مــن شــخص إلــى آخــر،مناعـة مكتــسبة یــتم اكتــسابها عنــد نقـل أجــسام مــض:  المناعـة النــشطة غیــر المباشــرة* 

  . المناعة السلبیة الطبیعیة، والمناعة السلبیة المكتسبة:وهي على نوعین
  

  السؤال الرابع
ت األمـــراض قبــــل دخولهـــا األنــــسجة، وتمنـــع التــــصاق الفیروســــات ألن حلیـــب األم یحتــــوي بروتینـــات مناعیــــة تهـــاجم مــــسببا  )أ 

 .والبكتیریا باألسطح الطالئیة

 .تتم مهاجمتها والقضاء علیها حتى ال یتم التعرف علیها من قبل جهاز المناعة على أنها أنتجینات غریبة ، وبالتالي ال  )ب 

 ال Bعـــة الخلویـــة  والمناعـــة الـــسائلة، فخالیـــا تحفـــز كـــل مـــن المناT ویـــدمرها، وخالیـــا Tألن فیـــروس االیـــدز یهـــاجم خالیـــا   )ج 
  . المساعدةTُتستطیع إنتاج األجسام المضادة إال إذا تم تنشیطها بوساطة خالیا 

  

   السؤال الخامس
فوریــة عنــد لــدغ شــخص بــأفعى یفــضل إعطــاءه مــصال، حیــث یــتم تزویــد الجــسم بأجــسام مــضادة جــاهزة لتكــسبه مناعــة جــاهزة 

  . ج إلى فترة زمنیة حتى یكون الجسم أجساما مضادة ما اللقاح فیحتاأومؤقتة، 
  

  السؤال السادس
  :المناعة السائلة )أ

 المـساعدة المنـشطة  T، حیـث تـرتبط خالیـا T، كما وتنشط بوساطة خالیـا مولد الضد عندما تتحد مع Bیتم تنشیط خالیا  .1
نواعـا عـدة مـن الـسایتوكاینین تعمـل علـى  علـى سـطحها، و تفـرز أمولـد الـضدالتـي أظهـرت B  مع خلیـة مولد الضدبنفس 
  .Bخالیا  تنشیط

  . المنشطة تنقسم لتعطي ساللة من الخالیا تتمایز إلى خالیا بالزمیة وخالیا ذاكرةBخالیا  .2
  . المحدد الذي نشطهامولد الضدالخاصة ب)البروتینات المناعیة(الخالیا البالزمیة تفرز األجسام المضادة  .3
 والجـسم المـضاد، التـي قـد تثـبط مـسبب المـرض مولـد الـضد إلنتـاج مركـب معقـد مـن د الـضدمولـیتحد الجـسم المـضاد مـع  .4

  .بشكل مباشر، أو تنشط النظام المتمم للقضاء على مسبب المرض
  .)162-161( فحةمن الكتاب ص :المناعة الخلویة) ب
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  السؤال السابع
ریـان خمى إحـداهما السلـسلتین الثقیلتـین، وتـسمى األ سالسل عدید الببتید كل اثنتین منهما متماثلتان، تس4یتكون كل جزيء من 

ومـع الخفیفـة مـن جهـة أخـرى بجـسور ثنائیـة الكبریـت لتعطـي  السلسلتین الخفیفتین، وترتبط السالسل الثقیلة مع بعضها من جهـة
ة سالسـل وكـل سلـسلة ببتیدیـة مـن األربعـ. مولـد الـضد ، ولكل جسم مضاد موقعان متماثالن الرتبـاط Yجزیئا على شكل حرف 

ٕدد، والیهــا یعــزى حــ الممولــد الــضد وهــي المنطقــة المتغیــرة التــي تــرتبط بVًتكــون منطقتــین ، األولــى متغیــرة، ویرمــز لهــا بــالرمز 
  .تختلف من جسم مضاد آلخر  وهي الCالتنوع في األجسام المضادة، والثانیة ثابتة ویرمز لها بالرمز 

  

  السؤال الثامن
 التــي تــرتبط بالخالیــا القاعدیــة والــصاریة، ممــا یحفزهــا إلفــراز IgEوین البــروتین المنــاعي  مــادة تحفــز تكــ الحــساسیةاتمــسبب  )أ 

وقـــد تكـــون الحــساسیة لـــبعض المحفـــزات مثــل حبـــوب اللقـــاح، أو  فتــؤدي إلـــى االســـتجابة االلتهابیــة،الهــستامین، والهیبـــارین، 
 .أو غیرها، أو ألسباب وراثیة البنسلین، أو الغبار،

  

 أو فـي تكـوین األجـسام المـضادة، حیـث  یـتم إنتـاج كمیـات كبیـرة Tط خالیـا احدث نتیجة لزیـادة فـي نـشلحساسیة تاستجابة ا  )ب 
 ، والتي ترتبط بالخالیـا القاعدیـة والـصاریة، ممـا یحفزهـا إلفـراز الهـستامین، والهیبـارین، IgEاألجسام المضادة من نوع   من

، أو عامــة تــشمل جمیــع  وقــد تكــون االســتجابة موضــعیة،لتــنفسٕ، وافــراز المخــاط، وضــیق اااللتهابیــةفتــؤدي إلــى االســتجابة 
  .أنحاء الجسم

  
 

  السؤال األول
  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال
  ب  ب  د  ب  ب  د  د  ج  ب  د  ب  أ  ج  رمز اإلجابة

  

  السؤال الثاني 
 المـادة بـین الخلویـة ،و تتـصل الخالیـا العظمیــة یتكـون جهـاز هـافرس مـن خالیـا عظمیـة ، یتواجـد كـل منهـا داخـل فرجـة فـي  )أ 

مع بعضها بزوائد بروتوبالزمیة تمتد خالل شقوق فـي المـادة العظمیـة تـسمى القنیـات، تترتـب الخالیـا فـي جهـاز هـافرس فـي 
ًیوجد في مركزها قناة تسمى قنـاة هـافرس تحتـوي أعـصابا وأوعیـة دمویـة ، مشتركة المركز)  صفوف5-4(صفوف اسطوانیة 

 .ود الخالیا العظمیة بالغذاء واألكسجینتز
  

یحتوي نخاع العظم أوعیة دمویة ، تتفرع األوعیة الدمویـة وتنتـشر داخـل قنـوات أجهـزة هـافرس، وتـرتبط األوعیـة الدمویـة فـي   )ب 
ًأجهــزة هــافرس مـــع بعــضها عرضــیا بوســـاطة قنــوات عرضــیة یـــسمى كــل منهــا قنـــاة فولكمــان، وبهــذه الطریقـــة تتكــون شـــبكة 

  .م خالیا العظإلىلدمویة داخل العظم الطویل تعمل على إیصال الغذاء واألوكسجین األوعیة ا
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   السؤال الثالث
 :ابتة ومنهاالمفاصل الث .1

  .مفاصل لیفیة مثل الدرزات المسننة في الجمجمة •
  . عظمتي الحوض في االرتفاق العانيمفاصل غضروفیة مثل موقع التقاء •
 .بهةمفاصل عظمیة مثل المفاصل بین عظام الج •

 :إلىمفاصل متحركة وتصنف  .2

منهــا مــا هــو باتجــاه واحــد مثــل ســالمیات األصــابع وفقــرات العمــود الفقــري ومفــصل المرفــق ومنهــا مــا :   محــدودة الحركــة •
 .اإلبهامتكون حركته باتجاهین مثل موقع اتصال الجمجمة بالعمود الفقري ومفصل 

 .مثل مفصل الكتف: مفاصل حرة الحركة •
  

  : السؤال الرابع
 دمویة متصلة من القلـب إلـى القلـب دون أن یخـرج منهـا الـدم فـال یحـدث أوعیةجهاز الدوران الذي یسیر فیه الدم داخل هو   )أ 

  .اتصال مباشر بین الدم وخالیا الجسم
یكـون ضـغط الـدم فـي الجانـب الـشریاني و ،تقوم شعیرات الدم بإیصال الغذاء واألكسجین لكافة الخالیا في األنسجة المختلفـة  )ب 

 ملـم زئبـق بینمـا یكـون الـضغط 18ثـم یتنـاقص تـدریجیا فـي الجانـب الوریـدي لیـصل ،  ملم زئبق35ویة حوالي عیرات الدمللش
، ب الــشریاني یكــون لــصالح ضــغط الــدم ملــم زئبــق والفــرق بـین الــضغطین فــي الجانــ25 ویــصل ًسـموزي لبالزمــا الــدم ثابتــااأل

وكمیـة ، وأكـسجین، أمینیـةوحمـوض ، أحادیـة وسـكاكر، أمـالح(د الذائبـة وهذا یؤدي إلـى انتقـال الـسائل البینـي المحمـل بـالموا
 ونتیجــة ،مــواد بــین الــسائل البینــي والخالیــاویحــدث تبــادل فــي ال، مــن الــشعیرات الدمویــة إلــى األنــسجة) قلیلــة مــن البــروتین

 أغلــب الــسائل إلــى  عـودةً مــسببااألســموزيلتنـاقص الــدم فــي الجانـب الوریــدي یــصبح الفـرق بــین الــضغطین لــصالح الـضغط 
  . یعود عبر الشعیرات اللیمفیة إلى الدورة الدمویةلذي یسمى اللیمفوالجزء المتبقي منه ا، الشعیرات الدمویة الوریدیة

  السؤال الخامس
    رئویةحویصالت           شریان رئوي       الشریانيالصمام    بطین أیمن     الصمام البطیني األذیني    أذین أیمن        ورید أجوف علوي

  )نصف القمري( الرئوي   )                           ثالثي الشرفات(                                                                         األیمن 
  أبهر صاعد                أبهر        الصمام األبهري بطین أیسر       الصمام األذیني البطیني    أذین أیسر               أوردة رئویة أربعة  

                   )نصف القمري (                      )ثنائي الشرفات(  األیسر                                                                       

   كلیة یمنى         شریان كلوي أیمن          أبهر نازل 
 

  السؤال السادس
 .              شعیرات دمویة وریدیة) 1(  )أ 

            .شعیرات دمویة شریانیة) 2(    
  .شعیرات لیمفیة) 3(    

  .اللیمف   )ب 
 .)3( أقل منطقة هي .              )2(أعلى منطقة ضغط هي   )ج 
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    )د 
  السائل البیني  الدم

  O2أعلى من  CO2نسبة   CO2 أعلى من  O2نسبة 
  فضالت أیضیة  حموض أمینیة وكمیة قلیلة من البروتینیحتوي سكاكر أحادیة و

  تینات قلیلة ویخلو من خالیا الدمیحتوي برو  یحتوي بروتینات الدم وخالیا الدم
  نسبة المواد المذابة أقل  نسبة المواد المذابة عالیة

  

 السابع السؤال

 أجـزاء مـن الـدم األوردة تنقـل بینمـا الجـسم جـزاءأ ىإلـ القلـب مـن الـدم الـشریان یحمـل حیـث الـدم، ضـخ قـوة الشریان یتحمل لكي  )أ 

 . الضغط فیها فیقل القلب إلي الجسم

  بینما)الدورة الدمویة العامة الكبرى (الجسم أجزاء جمیع ىإل األبهر الشریان خالل الدم یدفع انقباضه عند األیسر البطین ألن  )ب 

وكـذلك فانـه عنـد انقبـاض )  الـدورة الدمویـة الرئویـة الـصغرى(فقـط الرئتین إلي قصیرة لمسافة الدم یدفع األیمن البطین انقباض
بـد أن یكـون الجـدار سـمیك حتـى  ملم زئبـق وهـذا ضـغط كبیـر ال120ي  حوالإلىالبطینین یرتفع الضغط في البطین األیسر 

 .جدار سمیكإلى فال یحتاج ) ملم زئبق 25(یتحمله بینما في البطین األیمن یكون الضغط أقل بكثیر 
  

   الثامنالسؤال 
   : آلیات خط الدفاع العام -1 )أ
،  الغـــدد العرقیـــة والدهنیـــةإفــرازات، زة المختلفـــةالجلــد واألنـــسجة الطالئیـــة الداخلیـــة المبطنــة لألجهـــ: حــواجز میكانیكیـــة وتـــشمل. أ

  . حموضة المعدة العالیة. المخاطیةواإلفرازاتالدموع واللعاب 
  .نترفیروناإل. د.                      قابة المناعیةالر. ج.                 الخالیا األكولة. ب
نتاج بـروتین خـاص ضـد الفیـروس وهـذا البـروتین ال إترتبط بأغشیة الخالیا السلیمة وتحفزها على : اإلنترفیرونآلیة عمل *  -2

یة مـن خلیـة إلـى أخـرى فـي ٕیتدخل في دخول الفیروس للخلیة وانما یمنع تكاثر الفیروس داخلها مما یقلل انتشار العـدوى الفیروسـ
  .ألكولة الكبیرة والخالیا القاتلةعلى تنشیط الخالیا ااإلنترفیرون كما یعمل ، الجسم

تعمل بروتینات النظام المتمم معا بشكل متسلسل كما هـو الحـال فـي سلـسلة تفـاعالت عملیـة تخثـر : آلیة عمل النظام المتمم*  
 البكتیریــة یحفــز ذلــك ارتبــاط البروتینــات المتممــة بــشكل متسلــسل فارتبــاط البــروتین فعنــد ارتبــاط األجــسام المــضادة بالخلیــة. الــدم

األول في السلسلة یحفز البـروتین الثـاني وهكـذا حتـى یـصل إلـى البـروتین األخیـر الـذي یحـدث ثقوبـا فـي الخلیـة البكتیریـة فتـدخل 
  . داخلها وتنفجر الخلیة البكتیریةالسوائل إلى

  

  :ستجیب بها الجسم لعدوى فیروسیة مثل اإلنفلونزا تسلسل األحداث التي ی)ب
    .وذلك عن طریق الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي والخالیا األكولةیتصدى خط الدفاع العام لفیروس اإلنفلونزا . 1
ون خالیـا الـدم ى لـه متمـثال فـي تعـاإلنفلـونزا مـن اجتیـاز خـط الـدفاع العـام فـإن خـط الـدفاع الخـاص یتـصدإذا تمكن فیروس ا. 2

  :لعمیة كما یلي وتحفیز الخالیا األكولة البB وTالبیضاء اللیمفیة من نوعي 
تلتهم الخالیا األكولة الكبیرة الفیروس فتنـتج بروتینـات خاصـة تظهـر مولـدات الـضد علـى سـطحها وهـذه بـدورها تقـوم بتنـشیط  •

 .المساعدة) TH(ین تعمل على تنشیط خالیا لوكنترإكما وتفرز الخالیا األكولة هذه مادة كیمیائیة تسمى )  TH(خالیا 
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 : لالنقسام مكونةفإنها تنشط ) الفیروس(المساعدة مع مولد الضد) TH(وبالتالي ترتبط خالیا •

  . في حال دخول مولد الضد ثانیة للجسمًالذاكرة التي تنبه مستقبال THخالیا * 
  .)بروتینات(اینینات فرز أنواعا من السایتوكالمنشطة التي بدورها ت THخالیا * 

 :ئلة كما یلي على تحفیز الخالیا اللیمفیة األخرى فتحفز كال من المناعة الخلویة والمناعة الساتالسایتوكاینیناتعمل هذه  •

تحفیز الخالیا األكولة بجذبها إلى المنطقة المصابة لتبتلـع المزیـد مـن الفیروسـات المـسببة لإلنفلـونزا وبقایـا الخالیـا التالفـة . 1
 .ن خالل عملیة البلعمة م

  .لتدمیر الخالیا غیر الطبیعیة أو المصابة حیث تهاجم خالیا الجسم المصابة بالفیروس ) NK(تحفیز الخالیا القاتلة . 2
  :تتعرف هذه الخالیا على خالیا الجسم المصابة بهذا الفیروس وتدمرها عن طریق )  TC( القاتلةTتحفیز خالیا . 3

  .رین الذي یثقب غشاء الخلیة بروتین بیرفوإفراز* 
  .لهدف وتقودها إلى الموتفراز سموم لیمفیة تنشط جینات معینة في نواة الخلیة المصابة فتجزيء نواة الخلیة اإ* 

المنـشطة مـن نفـس مولـد الـضد  THالـذي ارتـبط معهـا كمـا وتـرتبط خلیـة ) الفیـروس( بوساطة مولد الـضد Bتحفیز خالیا . 4
 B تكــوین خالیــا ،المنـشطة THمولـد الــضد علـى ســطحها وبمـساعدة الــسایتوكاینینات المفـرزة مــن  التـي أظهــرت Bمـع خلیــة 

  : وتتمایز إلى نوعین من الخالیا ، )الفیروس(تحمل مستقبال لمولد الضد هذا ) یاآالف الخال( المتماثلة  Bساللة من خالیا
إذا دخـل ثانیـة للجـسم حیـث تنقـسم وتتمـایز ) وسالفیـر(علـى تعـرف نـوع مولـد الـضد الـسابق قـادرة :  الـذاكرة  Bخالیـا  •

  .إلى خالیا بالزمیة تفرز أجساما مضادة له وتكون االستجابة سریعة 
  ).الفیروس(خالیا بالزمیة تفرز األجسام المضادة الخاصة بمولد الضد المحدد  •

ز عوامـل سـایتوكاینینات مثبطـة وتفـر)  TS( المثبطـة Tتنـشط خالیـا ) الفیـروس(بعد أن یتم القضاء على مولد الضد هذا . 5
  . األخرىTنتاج لألجسام المضادة من قبل الخالیا البالزمیة وتوقف عمل خالیا إتعمل على تثبیط 

  

قـادرة علـى تعـرف نـوع مولـد الـضد الـسابق إذا دخـل ثانیـة للجـسم ، ) سنة30 -20(ًرة أنها تعیش طویال  الذاكB أهمیة خالیا )ج
  . مضادة له وتكون االستجابة سریعةًبالزمیة تفرز أجساماحیث تنقسم وتتمایز إلى خالیا 

 للجـسم مـن شـخص  نوع مـن المناعـة المنـشطة غیـر المباشـرة ناتجـة عـن انتقـال أجـسام مـضادة جـاهزة:  المناعة السلبیة الطبیعیة)د
باألجــسام المــضادة عبــر آلخــر وهــي ناتجــة عــن انتقــال أجــسام مــضادة مــن دم األم عبــر المــشیمة إلــى الجنــین أویــتم تزویــد الرضــیع 

  .حلیب أمه


