
- عدد أسئلة كراسة االمتحان )45( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة
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في �سوء درا�ستك لمادة الأحياء  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

1- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم اكتب الم�سطلح العلمي الدال عليه:

)اأ( عظمة تتحرك حركة ن�صف دائرية حول الزند الثابت.

)ب(  مكان ات�صال التفرعات النهائية لليفة ع�صبية بال�صفائح النهائية الحركية 

لليفة الع�صلية.

2- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم اذكر ما المق�سود به:

)اأ( المتممات اأو المكمالت.

)ب( التحلل.
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3- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( واكتب مكانه ووظيفته:

)اأ( ن�صيج الأندو�صبرم.

)ب( قناة القتران في طحلب ال�صبيروجيرا.

الـوظـيـفـةالـمـكـان

  

  

  

  

4- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط:

تتكون الأج�صام القطبية اأثناء تكوين البوي�صات في اأنثى الإن�صان في مرحلة....

الت�صاعف.

الن�صج.

النمو.

الت�صكل النهائي.

5- علل لما ياأتي:

تزداد اأعداد الخاليا التائية المثبطة TS بعد الق�صاء على الميكروبات.
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6- ماذا يحدث عند:

اختفاء النوية من نواة خاليا حقيقيات النواة.

8- قارن بين:

هرموني FSH ,  LH من حيث تاأثير كل منهما على ذكر الإن�صان.

  
  
  
  

  
  
  
  

7- ال�سكل المجاور يو�سح قطاع عر�سي في مبي�ض اأنثى الإن�سان: 

ادر�سه ثم اأجب عما يلي:

اأوًل: ما اأهمية التركيب رقم )1(.

 )2( رقم  التركيب  �صمر  اإذا  يحدث  ماذا  ثانياً:   

قبل نهاية ال�صهر الثالث من الحمل.

)1(

)3(

)2(
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9-  تم و�صع جزءين من �صرائط DNA مت�صاوية الطول في اأنبوبتين من اأنابيب الختبار 

واأ�صيف اإلى كل منهما على حدة اإنزيم مختلف E2 , E1 كما هو مو�صح بالر�صم.

E
1E

2

 DNA اأجزاء مفردة من

طولها حوالى 5 نيوكليوتيدات

�صريطان منف�صالن 

DNA من

- اذكر ا�صم الإنزيم الم�صئول    E2 , E1  في كل حالة مع التف�صير.
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10- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

علل: 

)اأ( حدوث �صد ع�صلي زائد عن الحد ل�صخ�ص ما.

)ب( تعتبر الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للع�صلة الهيكلية.

11- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط مما ياأتي:

تقوم الخاليا التائية الم�صاعدة المن�صطة TH باإفراز عدة اأنواع من بروتينات 

ت�صمى ......

ال�صيتوكينات.

الإنترليوكينات.

البيرفورين.

الليمفوكينات.
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12- ف�سر ماياأتي:

ي�صاب ذكر الإن�صان بالعقم لو تعطل خروج الخ�صيتين من تجويف البطن.

13- ماذا يحدث عند:

غياب مجموعة الألكيل الموجبة من الحم�صين الأمينيين الأرجنين واللي�صين 

للبروتينات اله�صتونية.

14- اذكر الم�سطلح العلمي الدال على العبارة الآتية:

 T التائية  الخاليا  اإلى  الجذعية  الليمفاوية  الخاليا  ن�صج  يحفز  هرمون 

وتمايزها اإلى اأنواعها المختلفة.

المجموعة  اأحادية  الج�صدية  خالياها  تكون  حية  لكائنات  مثالين  15-  اذكر 

ال�صبغية )ن(.
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16- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

قارن بين:

اأ- تكون الفللين وتكوين التيلوزات.

ب- التراكيب المناعية الخلوية والتربية النباتية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

.mRNA 17- و�صح بالر�صم فقط مع كتابة البيانات تركيب جزيء
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18- اذكر مكان ووظيفة الخاليا الع�صبية المفرزة.

الـوظـيـفـةالـمـكـان

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

19- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم اكتب الم�سطلح العلمي الدال عليه:

)اأ( هو كل الجينات وبالتالي كل DNA الموجود في الخلية.

)ب( تغير في التركيب الكيميائي للجين.

20- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم و�سح دوره:

)اأ( المحاليق في البازلء.

)ب( اأيونات الكال�صيوم في النقبا�ص الع�صلي.
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21- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

 علل لما ياأتى:

)اأ( التكاثر بالجراثيم هو اأف�صل �صور التكاثر الالجن�صي.

)ب( يحدث التجدد في الكائنات الحية بدرجات متفاوتة.

22- ما هو الأ�صا�ص العلمي لزراعة الأن�صجة؟

23- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط مما يلي:

من الحواجز الطبيعية التي تمثل خط الدفاع الأول في الإن�صان .....

الهي�صتامين.

الدموع.

الإنترليوكينات.

الكيموكينات.
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24- ما اأهمية تهجين الحم�ص النووي DNA؟

25-  التتابع التالي يو�صح ترتيب القواعد النيتروجينية على اأحد �صريطي جزيء 

.DNA
َََ 3 .......T  A  C  G  T  G  G  A  G  T  G   A  A  T  T.....  َ 5

هذه  من  المن�صوخ   mRNA �صريط  على  النيوكليوتيدات  تتابع  اأوًل:  اكتب 

القطعة.

ثانًيا: حدد عدد الأحما�ص الأمينية في �صل�صلة عديد الببتيد التي �صيتم بناوؤها.
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26-  و�صح بالر�صم فقط مع كتابة البيانات تركيب فقرة عظمية قطنية في الإن�صان.

27-    ال�سكل البياني المقابل يو�سح تركيز الأج�سام الم�سادة في �سوائل الج�سم.

ادر�سه ثم اأجب عما يلي:

اأوًل:  م����ا ن�����وع ال���خ���الي���ا ال���م�������ص���ئ���ول���ة ع��ن 

ال�صتجابة المناعية الأولية؟ وما نوع 

ال�صتجابة  ع��ن  الم�صئولة  ال��خ��الي��ا 

المناعية الثانوية؟

ثانياً:  ما الزمن الذي ي�صتغرقه كل منهما؟
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28- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

علل :

)اأ(  انق�صام النواة المولدة في اأنبوبة اللقاح ميتوزًيا.

 )ب( ثمرة التفاح ثمرة كاذبة.

29 - اختر الإجابة ال�سحيحة فقط مما يلي:

 يرجع تمدد الأوعية الدموية عند حدوث جرح بالج�صم اإلى اإفراز كميات من 

مادة...

الهي�صتامين.

الكيموكينات.

البيرفورين.

ال�صيتوكينات.

30- ماذا يحدث عند:

غياب الروابط الم�صتعر�صة الممتدة من خيوط الميو�صين من الليفة الع�صلية.
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31- ما هي النتائج المترتبة على:\ 

ا�صتهالك ن�صيج الإندو�صبرم اأثناء نمو جنين البذرة.

32- اكتب الم�سطلح العلمي الدال على:

بروتين تنتجه خاليا الأن�صجة الم�صابة بالفيرو�صات.

33- ماذا يحدث اإذا:

الكظرية  الغدة  ق�صرة  تفرزها  التي  الجن�صية  الهرمونات  بين  خلل  حدث   

والهرمونات الجن�صية التي تفرزها المنا�صل.
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34- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

قارن بين كل من:

حيث  من   )NK( الطبيعية  القاتلة  والخاليا  البائية  الليمفاوية  اأ-  الخاليا 

الوظيفة.

ب- الإنتيجينات والم�صتقبالت المناعية من حيث المكان.
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35- ال�سكل المقابل يمثل اإحدى العمليات الحيوية 

الهامة للخلية.

اأوًل: ما ا�صم هذه العملية. وما اأهميتها؟

ووظيفة    )A( الرمز  عليه  يدل  ما  ثانياً:  اكتب 

.)B( الرمز

36- ما م�سير كل مما ياأتي بعد حدوث عملية الإخ�ساب في النبات.

 اأوًل: جدار المبي�ص.

ثانياً: اأغلفة البوي�صة.

(A)

(B)

/3

/3

/3

/5 /5

/5
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37-  اختــر اأحــد ال�ســوؤالين )اأ( اأو )ب( ثــم اكتب الم�ســطلح العلمــي الدال لكل 

عبارة مما يلي:

الجفاف  من  الجنين  يحمي  �صائل  على  ويحتوي  بالجنين  يحيط  )اأ(  غ�صاء 

وتحمل ال�صدمات.

)ب( مرحلة تتحول فيها الطالئع المنوية اإلى حيوانات منوية.

.mRNA مزدوج من DNA 38- كيف يمكن الح�صول على �صريط

39- ما النتائج المترتبة على:

 انخفا�ص م�صتوى المتك عن م�صتوى المي�صم في الزهرة.
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40- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط مما يلي:

تتكون لقحة بالزموديوم المالريا في ......

 دم الم�صاب.

تجويف معدة البعو�صة.

الغدد اللعابية للبعو�صة.

جدار معدة البعو�صة.

41- ماذا يحدث اإذا:

كان �صريطا  ال� DNA غير متعاك�صي التجاه.

42- ما الفرق بين التوالد البكري في كل من نحل الع�صل وح�صرة المن.
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43- اختر اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب( ثم و�سح بالر�سم فقط مع كتابة البيانات:

)اأ( مراحل اإنبات حبة اللقاح.

)ب( التكاثر بالجراثيم في عفن الخبز.

44- افح�ض ال�سكل التالي الذي يمثل عظام الحو�ض في الإن�سان.

         ادر�سه ثم اأجب عن:

اأوًل:  ما هي الأرقام التى تدل على تركيب 

عظام الحو�ص واأ�صماوؤها.

 ثانياً:  ما ا�صم العظمة التي تتمف�صل

مع رقم )2(

)1(

)2(

)3(
)4(
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45- اإذا كان لديك قطعتان من جزيء DNA هما:

)ب()اأ(

/5 ..... G - A - A - T -T -C.......
/3

/3 ..... C - T - T - A - A - G.......
/5

/5 ..... G - A - A - T -T -C.......
/3

/3 ..... C - T - T - A - A - G.......
/5

و)ب(  )اأ(  الجزءين  من  كل  على  القطع  لإنزيم  التعرف  مواقع  اأوًل:  و�صح 

با�صتخدام الأ�صهم.

ثانًيا: و�صح بالر�صم فقط تاأثير اإنزيم القطع على ال�صرائط الناتجة؟




