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  الوحدة األولي

  السؤال األول: اختر رمز االجابة الصحیحة.

  . أول من استخدم العدسات المحدبة في رؤیة األشیاء:١

  د. شفان  ج. ابن رشد  ب. ابن الهیثم  أ. ابن سینا

  . المدي الذي من خالله تري العین البشریة الصورة بوضوح:٢

  میكرون ١٠ – ٠.١ د.  مل ١٠ – ٠.١ ج.  سم ١٠ – ٠.١ ب.  م ١٠ - ٠.١ أ.

  قطر الخلیة البكتیریة: .٣

  انومیترن ٥ -١ د.  میكرومیتر ٥ -١ ج.  مل ٥ -١ ب.  سم ٥ -١ أ.

  أداة تستخدم لتكبیر األجسام التي یصعب رؤیتها بالعین المجردة: .٤

  المیكروتوم د.  المجهر ج.  المقراب ب.  التلسكوب أ.

  في المجهر االلكتروني عدسة:تستخدم  .٥

  غیر ذلك د.  بالستیكیة ج.  كهرومغناطیسیة ب.  زجاجیة أ.

  مصدر االشعاع في المجهر الضوئي: .٦

  (ب+ج) معاً  د.  المرآة ج.  الضوء ب.  االلكترونات أ.

  مصدر االشعاع في المجهر االلكتروني: .٧

  سبقلیس مما  د.  االلكترونات ج.  المرأة ب.  مصباح كهربائي أ.

  مقدار التمییز في المجهر الضوئي: .٨

  سم ٠.٢ د.  ملم ٠.٢ ج.  نانومیتر ٠.٢ ب.  میكرومیتر ٠.٢ أ.

  یضاف الزیت للعینة عند استخدام العدسة الشیئیة:  .٩

 ٤Xد. ١٠X ج. ٤٠X ب. ١٠٠X أ.

  الرقیقة: جهاز یستخدم لتحضیر الشرائح  .١٠

  المیكروتوم د.  المیكروسكوب ج.  المیكرومیتر ب.  المجهر أ.

  مجهر یظهر الصورة بأبعادها الثالثة للعینة: .١١

  تشریحي د.  مركب ج.  الكتروني نافذ ب. الكتروني ماسح أ.

  مجهر یدرس التراكیب الدقیقة للخلیة: .١٢

  تشریحي د.  مركب ج.  الكتروني نافذ ب.  الكتروني ماسح  أ.

  یتراوح قطر الخالیا حقیقیة النوي: .١٣

  میكرومیتر ١٥٠ – ١٠٠ د.  میكرومیتر ١٠ – ٥ ج.  نانومیتر ١٠٠ – ١٠ ب.  میكرومیتر ١٠٠ – ١٠ أ.

  یة النوي:ئیتراوح قطر الخالیا بدا .١٤

  نانومیتر ٥ – ١ د.  میكرومیتر ٥ – ١ ج.  میكرومیتر ١٠ – ٥ ب.  میكرومیتر ١٠ -١ أ.

  األداة التي تساعد العلماء في دراسة الخلیة: .١٥

  لیس مما سبق د.  المقراب  ج.  لمیكروتوما ب.  المجهر أ.
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  یبلغ سمك الغشاء البالزمي:. ١٦

  نانومیتر ١٠ - ٥ د.  میكرومیتر ١٠ – ٥ ج.  مل ١٠ – ٥ ب.  سم ١٠ – ٥ أ.

  غشاء رقیق ینظم دخول و خروج الجزیئات من وٕالي الخلیة: .١٧

  ب) معاً  -(أ د.  النووي ج.  الخلوي ب.  البالزمي أ.

  التي تصنع اللیبیدات هي:العضیة  .١٨

الشبكة االندوبالزمیة  أ.

  الخشنة

ب.الشبكة االندوبالزمیة 

  الملساء

  الرایبوسومات د.  جهاز غولجي ج.

  یتراوح طول جهاز غولجي: .١٩

  نانومیتر ٢ – ٠.٥ د.  میكرومیتر ٢ – ٠.٥ ج.  ملم ٢ – ٠.٥ ب.  سم ٢ – ٠.٥ أ.

  مصنعة:عضي یقوم بتعدیل تركیب البروتینات ال .٢٠

  المایتوكندریا د.  اللیسوسومات ج.  رایبوسومات ب.  جهاز غولجي أ.

  عضي ینتج الكربوهیدرات عدیدة التسكر: .٢١

  أجسام الحالة د.  رایبوسومات ج.  جهاز غولجي ب.  الشبكة االندوبالزمیة أ.

  جسام الحالة:األعضي یشترك مع الشبكة االندوبالزمیة في تكوین  .٢٢

  جهاز غولجي د.  الجسم المركزي ج.  سومیالبیروكس ب.  یبوسومالرا أ.

  عضي في الخلیة یعد الجهاز الهضمي لها: .٢٣

  الشبكة االندوبالزمیة د.  المایتوكندریا ج.  جهاز غولجي ب.  اللیسوسومات أ.

  انتاج الطاقة فیها: عضي في الخلیة یشكل مركز .٢٤

  الفجوة د.  یا المایتوكندر  ج.  جسام الحالةاأل ب.  جهاز غولجي أ.

  صفائح قرصیة غشائیة تحتوي في أغشیتها علي الكلورفیل: .٢٥

  جهاز غولجي د.  الفجوة ج.  ثایالكویدات ب.  الستروما أ.

  عضي یحتوي علي أنزیمات مؤكسدة تتخلص من المواد العضویة: .٢٦

  الشبكة االندوبالزمیة د.  الرایبوسومات ج.  البیروكسیسومات ب.  اللیسوسومات أ.

  إلي ماء و أكسجین: H2O2أكسید الهیدروجین انزیم یقوم بتحویل فوق  .٢٧

  لیس مما سبق د.  الببتید ج.  زالكتالی ب.  الالیبیز أ.

  یكثر البیروكسیسوم في خالیا: .٢٨

  القلب و الرئة د.  الكبد و الكلي ج.  الكلیة و الرئة ب.  القلب و الكبد أ.

  تكثر المایتوكندریا في خالیا: .٢٩

  العضلیة د.  الكبد ج.  العصبیة ب.  البنكریاس أ.

  عضي یقوم بتصنیع البروتینات: .٣٠

  الجسم المركزي د.  الرایبوسومات ج.  جهاز غولجي ب.  أجسام الحالة أ.

  تتكون الوحدتان البنائیتان للرایبوسوم من: .٣١

 tRNAبروتین و  د. mRNAبروتین و  ج. rRNAبروتین و  ب. DNAبروتین و  أ.

  حرة في السیتوبالزم أو مرتبطة مع:توجد الرایبوسومات  .٣٢

  أجسام الحالة د.  الفجوة ج.  الشبكة االندوبالزمیة ب.  جهاز غولجي أ.
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  أطول مراحل الطور البیني: .٣٣

  G2 د. S ج. G1 ب. G0 أ.

  :G0خالیا تبقي طیلة حیاتها في مرحلة  .٣٤

  جمیع ما سبق د.  الدم الحمراء الناضجة ج.  العصبونات ب.  العضالت الهیكلیة أ.

  خالیا تبقي في طور السكون المؤقت: .٣٥

  خالیا الكبد د.  خالیا الدم الحمراء ج.  العضالت الهیكلیة ب.  العصبونات أ.

  یعد أطول أدوار االنقسام المتساوي: .٣٦

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائيب.  التمهیدي أ.

  كزي بالتحرك نحو قطبي الخلیة في الدور:یبدأ الجسم المر  .٣٧

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  تصطف الكروموسومات فرادي وسط الخلیة في الدور: .٣٨

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  أقصر أدوار االنقسام المتساوي زمنًا: .٣٩

  النهائي د.  االنفصالي .ج  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  ینفصل السنترومیر و تتباعد الكروماتیدات الشقیقة في الدور: .٤٠

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  نقاط التحكم في الخلیة: یضبط. ٤١

  ب) معاً  –(أ  د.  عامل هرموني ج.  عامل انزیمي ب.  عامل وراثي أ.

  تفكك في الدور:یبدأ الغالف النووي بال .٤٢

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  یبدأ الغشاء النووي بالظهور في الدور: .٤٣

  النهائي د.  االنفصالي ج.  االستوائي ب.  التمهیدي أ.

  عدد الخالیا الناتجة من انقسام خلیة بكتیریة مرة واحدة: .٤٤

  ١٠ د.  ٤ ج.  ٢ ب.  ١ أ.

  الزم في الخلیة النباتیة بـ:ینقسم السیتوب .٤٥

  غیر ذلك د.  الهیكل الخلوي ج.  الصفیحة الوسطي ب.  التخصر أ.

  . ینقسم السیتوبالزم في الخالیا الحیوانیة بـ:٤٦

  ب) –د. (أ   ج. البیروكسیسومات  ب. التخصر  أ. الصفیحة الوسطي

  .السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي

 .از یستخدم في تكبیر األجزاء الصغیرة ودراستها.(                   ) جه١

 .شعاعجهر یستخدم االلكترونات كمصدر لإل.(                   ) م٢

 ..(                   ) مجهر یستخدم لدراسة العینة دون الحاجة لعمل شرائح٣

 ..(                   ) مجهر یستخدم لرؤیة األشیاء بأبعادها الثالثیة٤

 .دراسة األجزاء الداخلیة والخارجیةل) مجهر یستخدم                 .(   ٥

 .في المجاهر .(                   ) اقصر مسافة یمكن من خاللها التمییز بین نقطتین٦
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 .ها وبساطة تركیبها وعدم وجود غشاء نووي بهامخالیا تمتاز بصغر حج (                   )   .٧

 .خالیا تمتاز بوجود المادة الوراثیة محاطة بغشاء (                   )  .٨

 ..(                   ) غشاء حیوي رقیق یفصل بین الخلیة والوسط المحیط بها٩

 ..(                   ) المنطقة الواقعة بین الغشاء الخلوي والنواة وتتكون من السیتوسول والعضیات١٠

 .تكون من ماء وأمالح ومواد كیمیائیة وعضویة.(                   ) سائل غروي ی١١

 .وجود غشاء لهااز ب.(                   ) عضیات داخل الخلیة تمت١٢

 .غشاء ا.(                   ) عضیات داخل الخلیة لیس له١٣

 ..(                   ) عضي یوجد داخل الخلیة یظهر على شكل عدة أكیاس غشائیة منبسطة ومرتبة١٤

 ..(                   ) عضي وظیفته األساسیة القیام  بعملیة الهضم داخل الخلیة١٥

 ..(                   ) مركز انتاج الطاقة في الخلیة١٦

 ..(                   ) أكیاس غشائیة توجد في الخالیا النباتیة والحیوانیة والطالئعیات من امثلتها العصاریة١٧

 .) عضیات شكلها قرصي تقوم بعملیة البناء الضوئي      .(             ١٨

 .rRNA.(                   ) عضي یتكون من وحدتین بنائیتین تتكون كل وحدة من بروتین و١٩

 ..(                   ) عضیات تحتوي على انزیمات مؤكسدة تقوم بنزع الهیدروجین من المواد العضویة٢٠

 .) عضي یوجد في الخلیة الحیوانیة وال یوجد في الخلیة النباتیة.(                   ٢١

 .سواطالجسم المركزي تحتوي على أهداب وأ.(                   ) عضیات یكونها ٢٢

 .ب البروتینیة تنتشر داخل السیتوسولشبكة من األلیاف واألنیبیبا .(                   )٢٣

 .مرن غیر حي یوجد في الخلیة النباتیة والفطریات وبعض الطحالب.(                   ) جدار صلب ٢٤

 DNA.(                   ) تركیب ینظم عملیات الخلیة ویحوي معظم ٢٥

 واقعة بین انقسامین متتالیین.الفترة اللخلیة في لنقسام تحدث اال نمو و المن عة بااألطوار المتت .(                   )٢٦

  .% من دورة الخلیة٩٠.(                   ) أحد أطوار الخلیة یشكل ٢٧

 .% من دورة الخلیة١٠.(                   ) أحد أطوار الخلیة یشكل ٢٨

 .یضي عالٍ أ.(                   ) مرحلة من مراحل الطور البیني تمتاز بنشاط ٢٩

 .یني ویعد أطول مراحلهحد مراحل الطور البأ.(                   ) ٣٠

 .نزیمات والبروتیناتحد مراحل الطور البیني تستكمل فیه الخلیة بناء األ أ.(                   ) ٣١

 .تبقى فیه الخالیا طیلة حیاتها مثل العصبوناتفي دورة الخلیة .(                   ) طور ٣٢

 .الخلیة وال تنقسم اال تحت ظروف خاصة تبقى فیهفي دورة الخلیة .(                   ) طور ٣٣

  ..(                   ) بروتین تراكمه في الخلیة ینشط االنقسام المتساوي في الخلیة٣٤

 ..(                   ) موت منظم ومنسق للخالیا غیر الالزمة٣٥

 .مبه الخلیة األوینتج عنه خلیتان تش.(                   ) انقسام یحدث في الخلیة الجسمیة ٣٦

  ..(                   ) أطول أدوار االنقسام المتساوي٣٧

  ..(                   ) قطعة مركزیة تصل بین الكروماتیدات الشقیقة٣٨

 ..(                   ) أحد أدوار االنقسام المتساوي یمكن رؤیة الكروموسومات فیه بوضوح٣٩

 .أدوار االنقسام المتساوي زمناً  قصرأ.(                   ) ٤٠

  ..(                   ) سلسلة من االنقسامات غیر المنظمة ینتج عنها كتل غیر طبیعیة بین الخالیا٤١
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  : اذكر وظیفة كل من.السؤال الثالث

  ...............................................................................................................:.المجهر١

 ........................................................................................................:.العدسة العینیة٢

 ........................................................................................................:.العدسة الشیئیة٣

 ..................................................................................................:.المنضدة في المجهر٤

 ................................................................................................:للمجهر .الضابط الكبیر٥

 .............................................................................................:للمجهر  .الضابط الصغیر٦

 ..........................................................................................................:ن.الضاغطا٧

  ...............................................................................................................:.الذراع٨

  .............................................................................................................:.القاعدة٩

 ............................................................................................................:المجمع.١٠

.الحجاب ١١

 .................................................................................................................:الحدقي

  ......................................................................................................:.الغشاءالخلوي١٢

  ..................................................................................................... :ولجيغ هاز.ج١٣

  .............................................................................................. :. الشبكة االندوبالزمیة١٤

  ...................................................................................................... :. المایتوكندریا١٥

  ...................................................................................................... :أجسام الحالة .١٦

  ............................................................................................. :. البالستیدات الخضراء١٧

  ................................................................................................... :. البیروكسیسوم١٨

  ....................................................................................................... :. الرایبوسوم١٩

  ........................................................................................:٠+٩. الجسم المركزي نمط ٢٠

  ....................................................................................... :٢+٩. الجسم المركزي نمط ٢١

  ................................................................................................ :بروتین السایكلین ٢٢

  ...................................................................................................:ز. انزیم الكتالی٢٣

  لما یأتي. علل :السؤال الرابع

 .اهم أدوات الباحث في علم األحیاء. یعد المجهر من ١

...........................................................................................................................  

 ینة عند استخدام العدسة الزیتیة.. یضاف الزیت للع٢

...........................................................................................................................  

 . وجود ثقب منتصف المنضدة في المجهر.٣

...........................................................................................................................  
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  ال یهضم الخلیة.. على الرغم من احتواء الجسم الحال على انزیمات هاضمة فهو ٤

...........................................................................................................................  

 كندریا في الخلیة العضلیة بكثرة.. تتواجد المایتو ٥

...........................................................................................................................  

 .وكسیسومات في خالیا الكبد والكلى. تكثر البیر ٦

..........................................................................................................................  

 .متساویاً  . تدخل الكائنات وحیدة الخلیة انقساماً ٧

..........................................................................................................................  

 لجسمیة في الكائن عدید الخالیا. الخالیا ا . حدوث االنقسام المتساوي في٨

...........................................................................................................................  

 .تكون األورام في الكائن الحي. ٩

...........................................................................................................................  

 . الخلیة العصبیة ال تنقسم. ١٠

...........................................................................................................................  

 ي الجهاز العصبي ال یمكن إصالحه.. عند حدوث ضرر ف١١

...........................................................................................................................  

 لون األخضر.. تمتاز البالستیدات الخضراء بال١٢

...........................................................................................................................  

  :السؤال الخامس : ما النتائج المترتبة على

 ...................................................................................................... :. اختراع المجاهر١

 ............................................................................................. :أنسجة الكبد بعض تلف. ٢

 .....................................................................:ه مع بروتین اخرتراكم بروتین السایكلین وارتباط. ٣

  ....................................................................... یة سیطرتها على تنظیم دورة الخلیة:فقدان الخل. ٤

  -رن بین كال من:السؤال السادس : قا

 :. المجهر الضوئي والمجهر االلكتروني من حیث ١

  المجهر االلكتروني  المجهر الضوئي  وجه المقارنة

      مصدر االشعاع 

      العدسات 

      مقدار التمییز 

      مقدار التكبیر 

      الحجم 
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  . خلیة بدائیة النواة وحقیقیة النواة٢

  بدائیة النواة  حقیقیة النواة  وجه المقارنة

      قطر الخلیة 

      نمط نواة الخلیة 

      شكل المادة الوراثیة 

      كمیة المادة الوراثیة 

      وجود بروتین الهستون 

      العضیات الخلویة 

      االنقسام 

 . الخلیة الحیوانیة والخلیة النباتیة٣

  الخلیة النباتیة  الخلیة الحیوانیة  وجه المقارنة

      الجدار الخلوي 

      البالستیدات 

      الجسم المركزي 

      الفجوات 

      انقسام السیتوبالزم 

      موقع ظهور خیوط المغزل 

  .الخلیة السرطانیة و الطبیعیة.٤

  الخلیة الطبیعیة  الخلیة السرطانیة  وجه المقارنة

      حجم النواة

      شكل الخلیة

  السؤال السابع: أكمل الفراغ.

  هر...................و..................تقسم المجاهر إلي مجا١

  .من األمثلة علي المجاهر االلكترونیة ..................و..................٢

  .لدراسة حبوب اللقاح نستخدم المجهر...........................٣

  ......تقسم الخالیا من حیث النواة إلي خالیا....................و خالیا..............٤

  .المكونات األساسیة للخلیة حقیقیة النواة....................و.........................و.........................٥

  .یتكون السیتوبالزم من.......................و..........................٦

  ..و.......................و........................یتكون السیتوسول من...................و........................٧

  إلي عضیات....................و عضیات.......................... في الخلیة حقیقیة النوي .تقسم العضیات٨

  .تقسم الشبكة االندوبالزمیة إلي.........................و...........................٩

  مع الشبكة االندوبالزمیة في تكوین.......................... .یشترك جهاز غولجي١٠

  .أنواع الفجوات...................و.......................و...........................١١

  .أنواع البالستیدات..................و......................و........................١٢
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  ي من....................و...........................و.............................یتكون الهیكل الخلو ١٣

  .یتكون الجدار الخلوي من خیوط رقیقة من..........................١٤

  ع الرایبوسومات في داخل................................تصن١٥

  ......................الطور.................و. إلي دورة الخلیة قسم.ت١٦

  .یقسم الطور البیني إلي ثالثة مراحل هي........................و.....................و.......................١٧

  .یعد.........................أطول مراحل الطور البیني.١٨

  .یمثل الطور البیني........................من زمن دورة الخلیة.١٩

  % من زمن دورة الخلیة.١٠.یمثل طور...............٢٠

  .تنظم الخلیة دورتها بواسطة...........................٢١

  .من نقاط التحكم في الخلیة.................و.....................و........................٢٢

  ........و............................ي نقاط السیطرة في الخلیة عامالن..................یتحكم ف٢٣

  .عملیتان أساسیتان و ضروریتان لتجدید األنسجة.....................و.........................٢٤

  .أنواع االنقسام......................و.......................٢٥

  .و...................و........................أدوار االنقسام المتساوي................و..................٢٦

  .تتكاثف المادة الوراثیة في الدور....................٢٧

  .یبدأ تحرك الجسم المركزي نحو قطبي الخلیة في الدور....................٢٨

  .یبدأ الغالف النووي بالتفكك في الدور........................٢٩

  وسط الخلیة في الدور.....................ت  فرادي .تصطف الكروموسوما٣٠

  .ینفصل السنترومیر ویتباعد الكروماتیدان الشقیقان في الدور................٣١

  .تبدأ خیوط المعزل بالظهور في الدور...................و تختفي في الدور................٣٢

  ..........................یحدث انقسام السیتوبالزم في نهایة الدور..٣٣

  .تقسم األورام إلي....................و......................٣٤

  .یحدث االنقسام المتساوي في الخالیا..................لدي الحیوانات و.................عند النباتات.٣٥

  ......................یطلق علي االنقسام المتساوي في الكائنات وحیدة الخلیة مثل األمیبا.٣٦

  ...و............................یوجد الجدار الخلوي في الخالیا................و.....................٣٧

، وضح بالرسم ما یحدث للخلیة في متساويفي انقسام ) كروماتید ١٦حیوانیة تحتوي علي (دخلت خلیة السؤال الثامن: 

  .ةاألدوار األربع
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  في أربع انقسامات متتالیة، فكم یبلغ عدد الخالیا الناتجة ) كروموسومات ٨تحتوي (السؤال التاسع: دخلت خلیة خضریة 

  و عدد الكروموسومات فیها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضع البیانات الصحیحة علي الرسم.: السؤال العاشر

  
  

  الشكل یمثل:............................

 

 

 

 
 

 

  ل یمثل:.....................الشك
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  الشكل یمثل:.........................

  

  
  

  الشكل یمثل:....................

  

  
  

  

  الشكل یمثل:........................

  

  
  

  الشكل یمثل:.....................
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  الشكل یمثل:.......................

  

  
  

  ...............الشكل یمثل:......

  

  
  الشكل یمثل:.......................

  

  
  

  الشكل یمثل:...................
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  الشكل یمثل:......................

  

  
  

  الشكل یمثل:.......................

  

  
  

  الشكل یمثل:....................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشكل یمثل:.............................
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  :: أجب عن التاليالسؤال الحادي عشر

  

  
  الشكل یمثل مرور الخلیة في الدور:...............

  

  
  

  الشكل یمثل مرور الخلیة في الدور:...............

  

  
  

  لدور:...............الشكل یمثل مرور الخلیة في ا

  

  
  

  

  الشكل یمثل مرور الخلیة في الدور:...............
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  تمر الخلیة في انقسام متساوي كما تشاهد، أجب عن األسئلة التالیة: عشر: السؤال الثاني

  
  

  

  ...............................................................................عدد الكروموسومات في الخلیة؟ كمأ. 

  ..............................................................................ي األشكال یمثل الدور االنفصالي؟ب. أ

  ...............................................................................ي األشكال یمثل الدور االستوائي؟جـ. أ

  ................................................................................أي األشكال یمثل الدور التمهیدي؟د. 

  .................................................................................أي األشكال یمثل الدور النهائي؟ هـ. 

  ..............................................؟دوث االنقسام ثالث مرات متتالیةو. كم یبلغ عدد الخالیا الناتجة عند ح

  السؤال الثالث عشر: أكمل الخرائط المفاهیمیة التالیة.

  

  
  

 الخلیة

 بدائیة النواة 

   

  

  البالستیدات الخضراء

 

 

 

 

 

 

 الرایبوسومات

 DNAتحتوي معظم 

 

 

 مكونات    أساسیة

 إلي  تقسم     

 إلي   یقسم  

 مثل مثل

٤ ٣ ٢ ١ 
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 دورة الخلیة

  طور االنقسام

 G1    

 التمھیدي

 

 

 

 إلي  تقسم     

 إلي  قسم     ی

یمر بأربعة 

      یتكون
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  الوحدة الثانیة

  :السؤال األول: اختر رمز االجابة الصحیحة

  مات متضاعفة في الدور :. تتمایز الشبكة الكروماتینیة علي هیئة كروموسو ١

  د. النهائي  ج. االنفصالي  ب. االستوائي  أ. التمهیدي

  . یبدأ ظهور الكروموسومات المتناظرة في الدور:٢

  د. التمهیدي الثاني  ج. االنفصالي الثاني  ب. التمهیدي األول  أ. االنفصالي األول

  :الدور في . تحدث عملیة العبور٣

  االستوائيد.   التمهیديج.   وائي األولاالستب.   التمهیدي األولأ. 

  :تنتظم أزواج الكروموسومات المتناظرة علي خط استواء الخلیة في الدور . ٤

  االستوائي الثانيد.   التمهیدي الثانيج.   االستوائي األولب.   التمهیدي األولأ. 

  :تتباعد الكروموسومات المتضاعفة نحو قطبي الخلیة في الدور. ٥

  االنفصالي الثانيد.   االستوائي الثانيج.   االنفصالي األولب.   األول التمهیديأ. 

  :یبدأ ظهور النویة في الدور. ٦

  جمیع ما سبقد.   النهائي الثانيج.   النهائي األولب.   النهائيأ. 

موسومات في إذا علمت أن عدد الكرو  ؟عدد الكروموسومات في الخلیة الناتجة من مرحلة االنقسام المنصف الثانیةما . ٧

  :ن٢الخلیة األم  

  ن٤د.   ن٣ج.   ن٢ب.   ن١أ. 

  :المنصف للخلیة عدد الخالیا الناتجة في نهایة المرحلة األولي من االنقسام . ٨

  ٨د.   ٦ج.   ٤ب.   ٢أ. 

  : عدد الخالیا الناتجة في نهایة مرحلتي االنقسام المنصف. ٩

  8د. 6ج.  4ب.  2أ. 

  :الجسدیةیة االنسان عدد الكروموسومات في خل. ١٠

  ٦٤د.   ٤٦ج.   ٣٦ب.   ٢٣أ. 

  :عدد الكروموسومات التي یورثها االبن عن أحد والدیه. ١١

  ٦٤د.   ٤٦ج.   ٣٦ب.  ٢٣أ. 

  :نقطة تقاطع الكروموسومات المتناظرة هي. ١٢

  الثایالكویدد.   الستروماج.   كیازماب. ال   الستنرومیرأ. 

  :االنسان فيتتكون الغامیتات الذكریة عند . ١٣

  المهبلد.   القضیبج.   الخصیةب.   المبیضأ. 

  :تحتاج عملیة تكوین الحیوانات المنویة فترة زمنیة تقدر بـ. ١٤

  أسابیع ٩د.   أسابیع ٨ج.   أسابیع ٧ب.   أسابیع ٥أ. 

  :یتحكم في انتاج الحیوانات المنویة هرمونات تفرزها الغدة. ١٥

  النخامیةد.    رقیةدج. ال  یةبنكریاسب. ال  كظریةأ. ال

  :عدد الكروموسومات في الخلیة المنویة األم في االنسان. ١٦

  ٩٢د.   ٤٦ج.   ٣٦ب.   ٢٣أ. 
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  :تدخل الخلیة المنویة األم انقسام متساوي فینتج عنه خالیا. ١٧

  حیوانات منویةد.   طالئعج.   منویة ثانویة  ب.  تناسلیة أولیةأ. 

  :لتناسلیة األولیة في االنسانفي الخالیا اعدد الكروموسومات . ١٨

  ٦٤د.   ٤٦ ج.  ٣٦ب.   ٢٣أ. 

  :عدد الكروموسومات في الخالیا المنویة الثانویة. ١٩

  ٦٤د.   ٤٦ج.   ٣٦ب.   ٢٣أ. 

  :عدد الخالیا المنویة الناتجة عن انقسام ثماني خالیا منویة أولیة. ٢٠

  ٤٦د.   ٣٢ج.   ١٦ب.   ٨أ. 

  :عن انقسام ثماني خالیا منویة ثانویة عدد الحیوانات المنویة الناتجة. ٢١

  ٤٦د.   ٣٢ج.   ١٦ب.   ٨أ. 

  :عدد الخالیا المنویة الثانویة الناتجة عن انقسام ستة خالیا منویة أولیة. ٢٢

  ٣٢د.   ٢٤ج.   ١٢ب.   ٦أ. 

  :هفی تكثر المایتوكندریا  الحیوان المنوي أحد أجزاء. ٢٣

  ذیللد. ا   لوسطياقطعة ج. ال  لعنقب. ا  الرأسأ. 

  :واضع حجر األساس لعلم الوراثة هو. ٢٤

  شالیدند.   شفانج.   مندلب.   لوفنهوكأ. 

  

  :مكونات الكروموسوم األساسیة هي. ٢٥

  + سكر DNAد.   + سكر RNAج.   + بروتین DNAب.   + بروتین RNAأ. 

  :تتكون الحموض النوویة من وحدات بنائیة أساسیة هي. ٢٦

  السنترومیرد.   كیازماج. ال  لیوتیدةالنیوك ب.  نیوكلیوسومأ. ال

  :نوع الرابطة بین الوحدات البنائیة للحموض األمینیة. ٢٧

  (أ + ج) معاً د.   تشاركیةج.   أیونیةب.   تساهمیةأ. 

  :بذرة الكربون رقمفي السكر  ترتبط مجموعة الفوسفات. ٢٨

  ٧د.   ٥ج.   ٣ب.   ١أ. 

  :DNA في ال توجدالقاعدة النیتروجینیة التي . ٢٩

  یوراسیلد.   سایتوسینج.   جوانینب.   أدنینأ. 

  :RNAفي  ال توجدالقاعدة النیتروجینیة التي . ٣٠

 یوراسیلد.  ثایمینج.   جوانینب.   أدنینأ. 

  :تظهر الكروموسومات في الدور التمهیدي األول علي هیئة. ٣١

  (أ + ب) معاً د.   كروموسومات متناظرةج.   كروموسومات متضاعفة ب.  ةكروموسومات مفردأ. 

  :یحدث االنقسام المتساوي للخلیة البیضیة األم في المرحلة. ٣٢

  الشیخوخةد.  بلوغالج.  الطفولةب.  الجنینیةأ. 

  :ینتج عن االنقسام المتساوي لخلیة بیضیة أم. ٣٣

  بویضة ناضجةد.   بویضة ملقحة ج.   خلیة بیضیة ثانویةب.   خلیة بیضیة أولیةأ. 
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  :عند فترة األولیة باالنقسام المنصف لیة البیضیة تبدأ الخ. ٣٤

  لیس مما سبقد.   األمانج.   بلوغالب.   الوالدةأ. 

  :عدد الكروموسومات في خلیة بیضیة أم في االنسان. ٣٥

  (ب + ج) معاً د.   ٤٦ ج.  زوج  ٢٣ب.   ٢٣أ. 

  :عدد الكروموسومات في الخلیة البیضیة الثانویة. ٣٦

  ٦٤. د  ٤٦ج.   ٣٢ب.   ٢٣أ. 

  :في الدورظهر خیوط المغزل في االنقسام المنصف . ت٣٧

  (أ + ب) معاً د.   التمهیديج.   لتمهیدي الثانيب. ا  األول أ. التمهیدي

  :توجد النواة في الحیوان المنوي في. ٣٨

  ذیلد. ال  القطعة الوسطيج.   العنقب.   رأسأ. ال

  :برابطة DNAترتبط القواعد النیتروجینیة مع بعضها في سلسلة . ٣٩

  غیر ذلكد.   أیونیةج.   هیدروجینیةب.   نیتروجینیةأ. 

  :أنزیم DNAیفصل سلسلتین . ٤٠

  ببسیند.   هیلیكیزج.   لیبیزب.   كتالیزأ. 

  :ترتبط النیوكلیوتیدات الجدیدة مع القدیمة بواسطة انزیم. ٤١

  لیس مما سبقد.   هیلیزج. ال  كتالیزب. ال  بلمرةأ. ال

  :بواسطة انزیم DNA ترتبط سلسلة. ٤٢

  تربسیند.   لیجیز ج.  هیلیزب.   كتالیزأ. 

  . العالم الذي حدد تركیب النیوكلیوتیدة:٤٣

  د. لیفي  ج. أفري  ب. جرفث  أ. مندل

  السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي.

 ة تمثل صفة محددة.علي تسلسل من القواعد النیتروجینی هیحتوي في داخل DNA) جزء من   (                   .١

 ) عملیة یقوم بها الكائن الحي للحفاظ علي النوع و زیادة العدد. (                     ٢

 ) انقسام یحدث في الخالیا الجنسیة ینتج عنه غامیتات.  (                   .٣

 .و تختلف في الجینات ) كروموسومات تمتاز بأن لها نفس الطول و موقع السنترومیر  (                   .٤

 ) نقطة تقاطع الكروماتیدات غیر الشقیقة. (                    .٥

 عملیة تبادل قطع كروموسومیة بین الكروماتیدات غیر الشقیقة.)   (                   .٦

 غدة تتحكم في عملیة تكوین الغامیتات.)    (                  .٨

  .DNAجمع جزیئات البروتین مع ت)    (                  .٩

 حمض نووي رایبوزي..(                   ) ١٠

 .حمض نووي رایبوزي منقوص األكسجین.(                   ) ١١

 وحدة بناء الحموض النوویة..(                   ) ١٢

  .DNAانزیم یعمل علي فك التواء وفصل سلسلتي .(                   ) ١٣

 ربط النیوكلیوتیدات الجدیدة مع السالسل القدیمة بشكل متمم. علي انزیمات تعمل)               .(     ١٤

  .بعد التضاعف DNAانزیم یقوم بربط سلسلتي  .(                   )١٥
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 .صفاتتغیر مفاجئ في المادة الوراثیة المتحكمة في صفات معینة ینتج عنه تغیر في هذه ال .(                   )١٦

 .تغیر في التركیب الكیمیائي للجین ینتج عنه بروتین مختلف .(                   )١٧

 .في عدد الكروموسومات أو تركیبها یحدث في االنقسام المتساوي أو المنصفتغیر  .(                   )١٨

 .اختراق الحیوان المنوي للبویضة .(                   )١٩

 .اندماج الحیوان المنوي بالبویضة )       .(            ٢٠

  السؤال الثالث: علل لما یأتي.

 الكائنات الحیة لعملیة التكاثر. . لجوء١

...........................................................................................................................  

 ا العدد النصفي من الكروموسومات.. ینتج عن االنقسام المنصف غامیتات به٢

...........................................................................................................................  

 .األول حدوث عملیة العبور في الدور التمهیدي. ٣

...........................................................................................................................  

 .تسمیة االنقسام المنصف بهذا االسم. ٤

...........................................................................................................................  

 .عدم تطابق صفات األبناء مع اآلباء. ٥

...........................................................................................................................  

 .قدرة الرجل علي انتاج الغامیتات الذكریة مدي حیاته. ٦

..........................................................................................................................  

 .رأس الحیوان المنوي قمعي الشكل. ٧

...........................................................................................................................  

 .یفرز الحیوان المنوي انزیمات عند التقائه بالبویضة. ٨

...........................................................................................................................  

 .القطعة الوسطي في الحیوان المنوي غنیة بالمایتوكندریا. ٩

...........................................................................................................................  

 .حول الهستون مكونًا النیوكلیوسوم DNAالتفاف . ١٠

...........................................................................................................................  

 .٣-- ٥- DNAتسمیة سالسل . ١١

...........................................................................................................................  

 .متعاكسة DNAتكون سالسل . ١٢

...........................................................................................................................  

 .ترتبطان ببروتینات خاصة DNAعند انفصال سلسلتي . ١٣

...........................................................................................................................  

  .بشبه التضاعف DNAیسمي تضاعف . ١٤

 

...........................................................................................................................  
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 .كمیة المادة الوراثیة قبل االنقسامتقوم الخالیا بمضاعفة . ١٥

...........................................................................................................................  

 .ظهور صفات جدیدة في الكائنات الحیة. ١٦

...........................................................................................................................  

 .تكون الجسم القطبي األول علي الرغم من تحلله فیما بعد. ١٧

...........................................................................................................................  

 .ال یقوم الحیوان المنوي بتخصیب الجسم القطبي. ١٨

.......................................................................................................................... 

 .قطبي األول . البویضة الثانویة أكبر حجمًا من الجسم ال١٩

...........................................................................................................................  

 . تصیب الخلیة الجنسیة أخطر من الخلیة الجسمیة. الطفرة التي ٢٠

...........................................................................................................................  

  السؤال الرابع: قارن بین كال من:

  تمهیدي  تمهیدي ثاني  تمهیدي أول  وجه المقارنة

  الكروموسوماتانتظام 
  

  

    

  العبورحدوث 
  

  

    

  استوائي  ثانياستوائي   أولاستوائي   وجه المقارنة

  الكروموسوماتانتظام 
  

  

    

  انفصالي  انفصالي ثاني  انفصالي أول  وجه المقارنة

  انفصال الكروموسومات
  

  

    

عدد الكروموسومات المتجهة 

  لكل قطب

      

 DNA  RNA  وجه المقارنة

  عدد السالسل
  

    

  

  نوع السكر
  

  

  

  القواعد النیتروجینیة
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  لخامس: كما تالحظ في الشكل المجاور دخلت خلیة في انقسام، أجب عما یأتي.السؤال ا

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  

  :السؤال السادس

  .ما یحدث للخلیة في المرحلتین، وضح بالرسم اتوموسومكر  )١٠(دخلت خلیة في انقسام منصف تحتوي علي  أ.

  

  

  

  

  

  

  .DNAب. اشرح ألیة تضاعف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جـ. صنف الطفرات من حیث امكانیة توارثها.

  

  

  

  

    ................................................................. ؟. ما نوع هذه الخلیة١

   .................................................. ؟. ما نوع االنقسام الذي یحدث فیها٢

  ..................................................؟. ما اسم الدور الذي تمر به الخلیة٣

   ...............................؟بق الدور الذي تمر به الخلیة. ما اسم الدور الذي یس٤

  ................................. ؟. ما اسم الدور الذي یلي الدور الذي تمر به الخلیة٥

  ...................................................... ؟. كم عدد الكروموسومات فیها٦

  ......................................... ؟عن هذا االنقسام. كم عدد الخالیا الناتجة ٧

  ......................................... ؟. ما اسم الخالیا الناتجة عن هذا االنقسام٨

 ...................... ؟.كم عدد الكروموسومات في الخالیا الناتجة عن هذا االنقسام٩
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  العلم تراكمي من خالل دراستك للمادة الوراثیة وضح ذلك.  د.

  

  

  

  

  

  

  

  خرائط المفاهیمیة التالیة.أكمل الالسؤال السابع: 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 الحموض النوویة

  

   rRNA 

 تقسم

 یتركز    فیھ

 النیوكلیوتیدة

  مجموعة فوسفات 

    أدینین 

 تتكون

 مثل
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  الصحیحة  علي الرسم.: ضع البیانات السؤال الثامن

  

  

  
  

  ل یمثل:........................الشك

  
  

  ل یمثل:........................الشك  

  

  

  
  

    

  

  كل یمثل:.......................الش  

 انقسام منصف
 

 

 

 اخصاب

 رأس

  تنمو الي ذكر أو أنثي
 مكتمل النمو

DNA   
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  الشكل یمثل:........................  

  

  
  

  الشكل یمثل:........................  

 خالیا جذعیة

 

 انقسام متساوي

 

 خلیة تناسلیة أولیة

 خلیة منویة ثانویة

 

 

 

 نقسام المنصفالمرحلة التانیة / اال

 

 خالیا جذعیة

 انقسام متساوي

 خلیة بیضیة أولیة

 

 

 
 خلیة بیضیة ثانویة

 

 
 اختراق بحیوان منوي

 

 جسم قطبي ثاني
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  الشكل یمثل:........................

  

  
  

  

  ل یمثل:........................الشك

  
  الشكل یمثل:........................

  

  

  
  كل یمثل:....................الش

  

  




