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السإال االول  :اختر اإلجابة الصحٌحة واألفضل من بٌن اإلجابات التً تلً كال من العبارات التالٌة:
 -1أحد األنسجة النباتٌة التالٌة عبارة عن نسٌج مركب
األساسٌة

البشرة

الجلدٌة

الوعائٌة

 -2من األنسجة النباتٌة األساسٌة المغطاة باللجنٌن تعمل على تدعٌم النبات وتقوٌته وحماٌة األنسجة الداخلٌة
البرانشٌمى

السكلرانشٌمى

الكولنشٌمى

البشرة

 -3احدى العبارات التالٌة غٌر صحٌحة بالنسبة لنسٌج الخشب:
ٌترسب على جدرانها الداخلٌة مادة اللجنٌن

تحتوي على أنابٌب تالشت جدرانها العرضٌة

ٌتالشى البروتوبالزم من األوعٌة والقصٌبات

بجوار كل وعاء خلٌة مرافقة

 -4العالم الذي أطلق اسم الخلٌة على الفجوات التً ظهرت عند فحص قطعة من الفلٌن فً المجهر الضوئً البسٌط :
هوك

فٌرشو

شالٌدن

شفان

 -5حوٌصالت غشائٌة مستدٌرة وصغٌرة الحجم تحوي بداخلها مجموعة من األنزٌمات الهاضمة
اللٌسوسومات

المٌتوكندرٌا

الراٌبوسومات

سنتروسوم

ٌ -6سمى تجوٌف البالستٌدة الذي تنغمس فٌه األغشٌة الداخلٌة بـ
الجرانم

الستروما

الجرانا

ثاٌالكوٌد

 -7أول من وصف أحد مكونات النواة الخالٌا وقد سمى هذا المكون الجدٌد بإسم الكروماتٌن .
والترفلمج

مارشٌلوملبٌجً

شالٌدن

فٌرشو

 -8من األنسجة الطالئٌة التً تغطً بشرة الجلد
طالئً حرشفً مصفف

طالئً عمودي بسٌط

طالئً مكعب بسٌط

عمودي مصفف

 -9مخلوقات غٌر حٌة مركبة من البروتٌن فحسب  ,وتسبب أمراضا تدمر الجهاز العصبً:
البرٌونات

البكتٌرٌا

الفٌروس

2

الفٌروٌدات
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 -01من عضٌات الخلٌة تعتبر مستودع ألنزٌمات التنفس فً الخلٌة وانتاج الطاقة
الراٌبوسومات

اللٌسوسومات

المٌتوكوندرٌا

البالستٌدات

 -00عندما تحاط النواة بغشاء نووى وتصبح محددة تسمى الخلٌة
أولٌة النواة

بدائٌة النواة

غٌر حقٌقٌة النواة

حقٌقٌة النواة

ٌ -02متاز حمض DNAعن حمض  RNAبوجود القاعدة النٌتروجٌنٌة
األدنٌن

الثاٌمٌن

الساٌتوسٌن

الجوانٌن

 -03المسبب لمرض الدرنات المغزلٌة فى البطاطس وبهتان الثمار فى الخٌار من الطفٌلٌات المعروفة بـ
البكتٌرٌا

الفٌروٌدات

الفٌروسات

البرٌونات

 -04تشترك كل من الخلٌة النباتٌة والحٌوانٌة فً
الجسم المركزى

البالستٌدات

كونها حقٌقٌة النواة

الجدار الخلوي

ٌ -05تمٌز تركٌب حمض  RNAبؤنه
ٌتكون من شرٌط مزدوج من النٌوكلٌوتٌدات

ٌحتوي سكر أحادى خماسى منقوص األكسٌجٌن

ٌحتوي على القاعدة النٌتروجٌنٌة ( ( T

ٌحتوي سكر أحادى خماسى ذرات الكربون

 -06احدى العبارات التالٌة صحٌحة بالنسبة للغشاء الخلوى
ٌتكون من طبقتٌن من البروتٌن بٌنهما الفوسفولٌبٌدات

ٌشمل طبقة من البروتٌن وأخرى من الدهون

ٌتكون من طبقتٌن من الفوسفولٌبٌدات والبروتٌنات

ٌشمل طبقتٌن من البروتٌن والكولٌسترول

 -07تتمٌز الخلٌة الحٌوانٌة عن الخلٌة النباتٌة باحتوائها على
الرٌبوسومات

الكروموسومات

هٌكل الخلٌة

السنتروسوم

 -08نسٌج له وظائف عدة مثل التخزٌن والتهوٌة والقدرة على القٌام بعملٌة البناء الضوئً
اللحاء

السكلرانشٌمً

البرانشٌمً
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الكولنشٌمً
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 -09الوحدة البنائٌة للكروماتٌن
الحمض النووي

النوٌة

النٌوكلٌوتٌدة

النٌوكلوسوم

 -21تفتقد الخالٌا غٌر حقٌقٌة النواة إلى جمٌع العضٌات الخلوٌة ما عدا:
البالستٌدات

المٌتوكندرٌا

النوٌة

الراٌبوسومات

 -20أحد األنسجة التالٌة لٌس من األنسجة العضلٌة :
الملساء

القلبٌة

المخططة

الغضارٌف

السإال الثانً أكتب االسم أو المصطلح العلمً الدال على العبارات التالٌة :
 - 1الوحدة الوظٌفٌة األساسٌة لجمٌع الكائنات الحٌة .

)

(

ٌ - 2ستخدم فٌه اإللكترونات بدٌل للضوء والذي ٌستطٌع تكبٌر األشٌاء إلى حد ملٌون
مرة أكبر من حجمها الحقٌقً .
ّ
 - 3عبارة عن مادة شبه سائلة تمأل الحٌز الموجود بٌن غشاء الخلٌة والنواة .

(

)

(

)

 - 4شبكة من الخٌوط واألنابٌب الدقٌقة التً تكسب الخلٌة دعامة تساعد فً الحفاظ
على شكلها وقوامها.

)

(

 - 5شبكة من األكٌاس الغشائٌة التً تتخلل جمٌع أجزاء السٌتوبالزم وتتصل بكل
من الغشاء النووي وغشاء الخلٌة .

)

(

)

 - 6عضٌات مستدٌرة تتواجد حرة او مرتبطة بالشبكة االندوبالزمٌة تنتج البروتٌن فً الخلٌة( .
 - 7عضٌه غشائٌة كٌسٌة الشكل تعتبر المستودع الرئٌسً ألنزٌمات التنفس .

(

)

 - 8رمز مركب الطاقة الكٌمٌائً الذي ٌعرف باألدٌنوزٌن ثالثً الفوسفات.

(

)

 - 9أكٌاس غشائٌة تشبه الفقاعات ممتلئة بسائل ما ,تخزن الماء والمواد الغذائٌة أو
الفضالت لحٌن التخلص منها.
 -01عضً دقٌق ٌقع بالقرب من النواة ٌإدي دورا مهما فً انقسام الخلٌة الحٌوانٌة.
 - 11تعبٌر ٌطلق على كل مجموعة من الثاٌالكوٌدات فً البالستٌدات الخضراء.
)
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)

(

)
(
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- 02
)

تعبٌر ٌطلق على مجموعات الجرانم فً البالستٌدة الخضراء .

- 03
)

صفائح من األغشٌة الداخلٌة على هٌئة طبقات متراصة تكون الجرانم .

(

- 04
)

بالستٌدات تفتقر لوجود أي نوع من الصبغات وتعمل كمراكز لتخزٌن النشا .

(

- 05
)

بالستٌدات تحتوي على صبغات الكاروتٌن.

(

- 06
)

أوضح عضٌات الخلٌة وغالبا ما ٌطلق علٌها اسم مركز التحكم فً الخلٌة .

(

- 07
)

تركٌب فً النواة مسإول عن تكوٌن العضٌات المعروفة بالراٌبوسومات .

(

- 08

مجموعة من األكٌاس الغشائٌة المسطحة مستدٌرة األطراف تعمل على احاطة

المواد بؤكٌاس غشائٌة وطردها للخارج .
- 09

(

)

(

خٌوط دقٌقة متشابكة وملتفة حول بعضها فً النواة التً تتحول أثناء االنقسام

إلى كروموسومات.

)

(

- 21
)

الوحدة البنائٌة للكروماتٌن .

(

- 20
)

تركٌب من حمض الـ  DNAالملتف حول جزٌئات من بروتٌن الهٌستون .

(

- 22

بروتٌن ٌلتف علٌه خٌط الـ  DNAوٌشكالن ما ٌعرف بالوحدة البنائٌة

للكروماتٌن أو النٌوكلوسوم.
- 23

)

(

عبارة عن جزٌئات عضوٌة معقدة التركٌب تحمل وتخزن المعلومات الوراثٌة

المنظمة التً تسمى الجٌنات.

(
.

)

- 24
)

الوحدة البنائٌة للحمض النوويDNA

- 25
)

تركٌب ٌتكون من سكر أحادي خماسً وقاعدة نٌتروجٌنٌة ومجموعة فوسفات ( .

- 26
)

(

مجموعة الخالٌا المتشابهة فً الشكل والتركٌب والوظٌفة.

5
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- 27
)

نسٌج ٌتكون من خالٌا حٌة مستدٌرة ذات جدران خلوٌة رقٌقة بٌنها فراغات .

- 28

نسٌج نباتً ٌغطً سطح النبات لٌحمٌه وٌتكون من طبقة واحدة من الخالٌا

التً ال ٌوجد بٌنها فراغات .

(

)

(

- 29
)

أنواع مختلفة من الخالٌا التً تشترك مع بعضها لتكون نسٌج ٌإدي وظٌفة معٌنة ( .

- 31
)

الخالٌا المتماثلة تترتب مع بعضها وتتضافر فى أداء وظٌفةأوأكثر فى تعاون وتكامل( .

- 30
)

نسٌج ٌتكون من أنابٌب غربالٌة وخالٌا مرافقة وخالٌا برانشٌمٌة .

(

- 32
)

نسٌج ٌتكون من أوعٌة والقصٌبات وخالٌا برانشٌمٌة وألٌاف.

(

- 33

نسٌج من طبقة واحدة من الخالٌا العمودٌة تبدو وكؤنها عدة طبقات تتواجد فً

بطانة القصبة الهوائٌة .

(

- 34
)

نسٌج ٌتواجد فً بشرة الجلد ٌتؤلف من طبقات عدة من الخالٌا المفلطحة .

- 35

نسٌج خالٌاه متباعدة نوعا ما ٌوجود فٌما بٌنها مادة بٌنٌة أو بٌن خلوٌة سائلة

أو شبه صلبة أو صلبة .

)
(

)

(

- 36
)

نسٌج ٌتؤلف من ألٌاف لها القدرة على االنقباض واالنبساط .

(

- 37
)

نسٌج ٌختص باستقبال المإثرات الحسٌة الداخلٌة و الخارجٌة .

(

- 38
)

نسٌج مسإول عن تنظٌم األنشطة المختلفة ألعضاء الجسم .

(

- 39
)

عامل ممرض مكون من لب ٌحتوي على أحماض نووٌة وغالف بروتٌنً .

(

- 41
)

مخلوقات الخلوٌة تتكون من اشرطة حلقٌة قصٌرة من الحمض النووي ( . RNA

- 40

مخلوقات غٌر حٌة تتركب فقط من البروتٌن تملك القدرة على االنتشار عبر

أنسجة الكائنات الحٌة .
- 42

(

طبقة رقٌقة من الفوسفولٌبٌدات والبروتٌنات تفصل مكونات الخلٌة عن البٌئة
6

)
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أو الوسط المحٌط بها .
- 43
)

)

(

أحد مكونات الغشاء الخلوى ٌقلل من مرونته وٌعمل تماسك أجزاء الغشاء الخلوي( .

السإال الثالث :ضع عالمة صح (✓(أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (  )xأمام العبارة الخاطئة أمام
العبارة الغٌر صحٌحة:
)
 - 1الخلٌة العصبٌة من أطول الخالٌا .
(
ٌ - 2مكن للمجهر الضوئً تكبٌر أجسام الكائنات الحٌة الدقٌقة إلى حد  0111مرة أكبر من حجمها.
)
 - 3تعمل الشبكة االندوبالزمٌة الملساء على تحوٌل الكربوهٌدرات إلى جلٌكوجٌن.
 - 4تعمل الشبكة اإلندوبالزمٌة الخشنة على تعدٌل طبٌعٌة بعض المواد الكٌمائٌة السامة لتقلٌل سمٌتها ) .
(
 - 5تحتوي نواة كل خلٌة جسدٌة فً اإلنسان على  46كروموسوم.
)
 - 6تحتوي نواة كل خلٌة فً نبات الذرة على 21كروموسوم.
(
 - 7النوٌة هً العضٌة المسئولة عن بناء الراٌبوسومات
(
 - 8الجٌنات تركٌبات موجودة على الكروموسومات تحدد الصفات الوراثٌة وتنقلها من جٌل آلخر.
 - 9على الرغم من غٌاب كل العضٌات ما عدا الراٌبوسومات تإدى الخالٌا أولٌة النواة جمٌع
(
األنشطة الخلوٌة الحٌوٌة.
)
 -01الفٌروٌدات ال تدمرأوتحلل خالٌا العائل.
(
 -00تتمٌز جمٌع الفٌروسات بتركٌب واحد من حمض RNAمحاط بالكابسٌد.
)
 -02تحتوي الكثٌر من الفٌروسات على  DNAأكثر من .RNA

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

السإال الثانى  :اختر من العمود (ب ) ما ٌناسب العمود ( أ ) :
م

م

( أ)

(ب)

0

مادة من سكرٌات معقدة تشكل الهٌكل األساسى لجدار الخلٌة .

المٌتوكندرٌا

2

مادة شبه سائلة تمأل الحٌز الموجود بٌن غشاء الخلٌة والنواة .

الشبكة االندوبالزمٌة

3

مجموعة من التراكٌب الموجودة فً السٌتوبالزم ٌإدي كل منها وظٌفة
محددة.

4

شبكة من الخٌوط واألنابٌب الدقٌقة تكسب الخلٌة دعامة تحفظ شكلها وقوامها
إضافة إلى عملها كمسار تنتقل عبرها المواد المختلفة داخل الخلٌة

5

 شبكة من األكٌاس الغشائٌة التى تتخلل جمٌع أجزاء السٌتوبالزم وتتصلبكل من الغشاء المحٌط بالنواة وغشاء الخلٌة.
7

ATP
الراٌبوسومات
السٌلٌلوز
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6

 عضٌات مستدٌرة تنتج البروتٌن فً الخلٌة توجد بالسٌتوبالزم وعلىالشبكة اإلندوبالزمٌة .

السٌتوبالزم

7

 عضٌات غشائٌة كٌسٌة الشكل تعتبر المستودع الرئٌس ألنزٌمات التنفسفً الخلٌة .

هٌكل الخلٌة

8

 -مركب الطاقة الذي ٌمكن للخلٌة استخالص الطاقة منه مرة أخرى.

عضٌات الخلٌة

السإال الرابع ادرس العبارات التالٌة جٌداً ثم أجب عن األسئلة التً تلً كل عبارة :
 -0تبلورت أفكار علماء ما بٌن  0855 -0838فً ما ٌعرف اآلن بالنظرٌة الخلوٌة :
أ  -اذكر العلماء اللذٌن ساهموا فً تؤسٌس النظرٌة الخلوٌة:
.......................................................................... .............................................................................................................................

ب  -اذكر بنود النظرٌة الخلوٌة
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 ( – 2تحاط جمٌع الخالٌا بغشاء خلوي رقٌق ٌفصل مكونات الخلٌة عن البٌئة أو الوسط الخارجً ( المطلوب
 ما وظٌفة الغشاء الخلوي ؟.................................................................................................................................................................. ........................

 ٌتكون الغشاء من ثالثة مكونات رئٌسٌة هًأوال -طبقتٌن من الفوسفولوبٌدات
أ  -خارجٌة تتكون من............................................................. :
ب  -داخل حشوة الغشاء تتكون من ............................................................. :

ثانٌا -توجد بٌن الطبقتٌن جزٌئات بروتٌنٌة وظٌفتها :
.................................................................................................................................................... ....................................................

ثالثا -جزٌئات الكولٌسترول تساهم فً :
.......................................................................................................................................... .............................................................

 - 3ال ٌمكن للمجهر الضوئً البسٌط تكبٌر الكائنات الحٌة الدقٌقة أكثر من 0111مرة
.............................................................................................................................................. ......................................................
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اذكر الوسائل المستخدمة لتوضٌح الصورة اكثر من  0111مرة فً المجاهر الضوئٌة المركبة
أ................................................................................. -
ب ................................................................................
 ٌفضل العلماء استخدام المجهر االلكترونً عن الضوئً وذلك ٌرجع لـ :............................................................................................................................................ ...................................................

 لخص دور المجهر فً التعرف على النظرٌة الخلوٌة :..............................................................................................................................................................................................

ٌ - 4تمٌز النسٌج البرانشٌمً بخصائص متنوعة تجعله مإهل للوظائف المنوطة به :
المطلوب :اذكرهذه الوظائف
............................................................................................................................................ ..............................................

 - 5تختلف األنابٌب الغربالٌة عن أوعٌة الخشب فً أنها خالٌا حٌة :
 المطلوب :اذكر الممٌزات التً تجعل من األنابٌب الغربالٌة حٌة والخشب عكس ذلك............................................................................................................................................................................ .........................

 - 6لو كان جسم الكائن مكونا من نوع واحد من النسٌج  ,فما الذي تتوقع حدوثه؟
............................................................................................................................................................ ....................................

 - 7هل ٌمكن للفٌروسات العٌش مستقلة كالبكتٌرٌا ؟ علل اجابتك
...................................................................................................................................................... .........................................

 -8تتعاون العضٌات فً الخلٌة لتإدي وظٌفة معٌنه ؟اذكر مثال على ذلك
........................................................................................................................................................... ....................................

السإال الخامس علل لما ٌلً تعلٌال علمٌا صحٌحا ً
ٌ -0جب تفرٌغ الهواء من المجهر اإللكترونً قبل فحص العٌنة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -2سمٌت الشبكة النووٌة بالكروماتٌن؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -3النباتات العشبٌة قادرة على االحتفاظ بشكلها حٌن تتعرض للرٌاح القوٌة ؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 .-4عدم قدرة الخالٌا العصبٌة على اإلنقسام الخلوي ؟
........................................................................................................................................................... ....................................
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 -5للشبكة االندوبالزمٌة الخشنة القدرة على تصنٌع البروتٌن ؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -6فقدان خالٌا الدم الحمراء للنواة مع وصولها إلى الطور الٌافع؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -7تحتوي أنوٌة خالٌا الجسم المسإولة عن افراز هرمونات أو إنزٌمات على أنوٌة كبٌرة الحجم ؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -8ال تتؤثر الخلٌة باإلنزٌمات اللٌسوسومٌة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -9ال تظهر الفٌروسات مظاهر الحٌاة إال متطفلة داخل عائل؟
........................................................................................................................................................... ....................................

ٌ-01لعب جهاز جولجً دورا مساعدا فً عملٌة تصنٌع المنتجات اإلفرازٌة داخل الخلٌة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

-00

للبروتٌنات الموجوده بالغشاء الخلوي أهمٌه كبٌرة ؟.

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

-02

ٌعتبر الغشاء الخلوي تركٌبا سائال؟

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

تابع السإال الخامس علل لما ٌلً تعلٌال ّ علم ٌّا ً صح ٌّحآ
-03للخالٌا حقٌقٌة النواة القدرة على الحفاظ على شكلها وقوامها على الرغم من كون السٌتوبالزم مادة شبه سائلة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -04وجود فجوة كبٌرة فً الخالٌا النباتٌة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

 -05لم ٌكتشف إلى اآلن طرٌقة انتشار الفٌروٌدات ؟
........................................................................................................................................................... ....................................

-06

عدد المٌتوكندرٌا فً العضالت أكبر من المتواجدة فً خالٌا الجلد؟

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

 -07تلتهم النملة البٌضاء الخشب على الرغم من أنها غٌر قادرة على االستفادة منه مباشرة؟
........................................................................................................................................................... ....................................

السإال السادس قارن بٌن ما ٌؤتً
0

المجهر االلكترونً الماسح
11

المجهر اإللكترونً النافذ
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طرٌقة العمل
قوة الكبٌر
2

ا لنٌكلٌوبالزم

السٌتوبالزم

التعرٌف
3

جدار الخلٌة

غشاء الخلٌة

التركٌب
الوظٌفة
4

بروتٌنات الغشاء الخلوي

الكولٌسترول فً الغشاء الخلوي

الوظٌفة
5

الشبكة االندوبالزمٌة

هٌكل الخلٌة

الوظٌفة
6

الشبكة اإلندوبالزمٌة الملساء

الشبكة اإلندوبالزمٌة الخشنة

الوظٌفة
7

النٌكلوسوم

األحماض النووٌة

التركٌب
8

الكولٌسترول

الهٌستون

مكان التواجد فً الخلٌة
9

RNA

DNA

السكر
القواعد
النٌتروجٌنٌة
عدد الساللسل
01

حقٌقٌة النواة

أولٌة النواة

شكل النواة
00

خلٌة نباتٌة

خالٌا أولٌة النواة

الجدار الخلوي
النواة
هٌكل الخلٌة
الكروموسومات
11

خلٌة حٌوانٌة
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الفجوات
المٌتوكندرٌا
اللٌسوسومات
02

نسٌج مركب

نسٌج بسٌط

انواع الخالٌا
03

السكلرانشٌمً

الكولنشٌمً

اللٌجنٌن
04

البشرة

البرانشٌمً

نوع النسٌج
النباتً
وجود الفراغات
الوظٌفة
05

الخشب

اللحاء

التركٌب
الوظٌفة
06

بطانة القصبة الهوائٌة

الكبد

نوع النسٌج
الطالئً
07

الشعٌرات الدموٌة

بشرة الجلد

نوع النسٌج الطالئً
08

جدر الحوٌصالت الهوائٌة فً الرئة

بطانة األمعاء

نوع النسٌج الطالئً
09

طالئً

ضام

وجود المادة البنٌة
الوظٌفة
21

النسٌج الهٌكلً

النسٌج الضام األصلً

التواجد
20

المخططة

الملساء

الخضوع لالرادة
التواجد
22
 -سبب التسمٌة:

البالستٌدات الملونة

البالستٌدات الخضراء
12

البالستٌدات البٌضاء
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 اماكن وجودها:السإال السابع  :ما أهمٌة كال من :
 - 1الفجوات :
 - 2المٌتوكندرٌا :
 - 3الراٌبوسومات:
 - 4هٌكل الخلٌة :
 - 5الكولٌسترول :
:DNA - 6
 - 7الخالٌا المرافقة :
السإال الثامن – ماذا ٌحدث فً الحاالت التالٌة :
 -0فقدان تركٌب الغشاء الخلوي للكولٌسترول
........................................................................................................................................................... ....................................

 -2فقدان ساق البقدونس للنسٌج الكولنشٌمً
................................................................................................................................... ............................................................

 -3فقدان النبات للنسٌج السكلرانشٌمً
........................................................................................................................................................... ....................................

 -3إنفجار اللٌسوسومات داخل الخلٌة
........................................................................................................................................................... ....................................

السإال التاسع  :ما مدى مالئمة كل من لوظٌفته:
 - 1المٌتوكندرٌا:
 - 2البالستٌدات الخضراء :
 - 3الغشاء الخلوي:
 - 4الغشاء النووي :
 - 5اللٌسوسومات :
 - 6الشبكة اإلندوبالزمٌة الخشنة :
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 - 7النسٌج البرانشٌمً:
 - 8اللحاء :
 - 9الخشب:

السإال التاسع  :ادرس االشكال التالٌة جٌدا ثم اجب عن المطلوب :
أ *-الشكل الذي امامك شكل ٌمثل--------- ----:
ت  -اكتب البٌانات المشار الٌها على الرسم

-------------- - 0
---------------- - 2
-------------- - 3

الشكل الذي أمامك شكل توضٌحً لفٌروس
اإلنفلونزا  .المطلوب
اكتب البٌانات والمشار الٌها باألرقام التالٌة-------------- -0
--------------- -2
-------------- -3
توضٌحً لخلٌة حقٌقٌة
-------------الشكل ٌمثل شكل
-4
------------------الرئٌسٌة ()2؟
التركٌب رقم
اذكر أهمٌة
ماوالمشار إلٌها باألحرف
المكونات
------------------------------------------------أ-------------- -
ب-------------- -
ج-------------- -
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االشكال التالٌة هً ألنسجة حٌوانٌة مختلفة
المطلوب كتابة اسم كل نسٌج تحت الصور
المقابلة

-------------- -3-------------- -2-------------- -0

حدد أنواع ترسٌب مادة اللٌجنٌن فً األشكال
المشار إلٌها باألرقام التالٌة :
-------------- 0
-------------- 2
-------------- 3
-------------- 4

() 0

الشكل أمامك ٌوضح تركٌب نسٌج الخشب
األشكال أمامك توضح أنسجة حٌوانٌة طالئٌة
المطلوب
المطلوب
باألرقامباألرقام
المشار الٌها
البٌاناتاالنسجة
التعرف على
التالٌة:
والمشار الٌها
كتابة
التالٌة
-------------- --0
-------------- 0
-------------- --2
-------------- 2
الجدران فً التركٌب السابقة مغطاة بـ ------------- -

1
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الشكل أمامك ٌمثل --------------
اكمل البٌانات علً الرسم
-------------- -0
-------------- 2

()0
الشكل الذي أمامك ٌمثل --------------
الجزء رقم (ٌ )0مثل --------------

1

 .0الشكل الذي أمامك ٌمثل مكونات --------
اكمل البٌانات علً الرسم

2

--------------- - 0
-------------- - 2

 .2اكمل البٌانات علً الرسم
-------------- 0
-------------- 2
-------------- 3
-------------- -4
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أكمل البٌانات على الرسم:
.............................-0

1

................................ -2

2

 .ادرس الشكل األتً ثم أجب -:
نوع البالستده فً الشكل المقابل --------------
وظٌفة هذا النوع -------------- ........
الشكل أمامك شكل توضٌحً للخلٌة المطلوب

أكتب البٌانات المشار إلٌها باألرقام التالٌة-------------- ---0
-------------- -2
-------------- --3

4

-------------- --4
 5نوع الخلٌة الموضحة بالشكل ------------------ :
 6حدد على الرسم السنترٌول
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و ازرة التربية
التوجيه الفني العام لمعموم
الشكل أمامك شكل توضٌحً للبالستٌدة
المطلوب
أكتب البٌانات والمشار الٌها باألرقام التالٌة-------------- -0
-------------- -2
-------------- -3
-------------- -4
تحتوي البالستٌدة على صبغات منها:
أ-------------- -
ب-------------- -

المجنة الفنية المشتركة لألحياء
2017 / 2016
الفصل الدراسي األول
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بنك أسئمة في

مجال األحياء لمصف العاشر
الوحدة األول  :الخمية – التركيب والوظيفة
الفصل الثاني  :انقسام الخاليا

السؤال األول :اختر اإلجابة الصحٌحة من اإلجابات التً تلً كل عبارة من العبارات التالٌة وذلك بوضع عالمة  فً
المربع أمامها :
ٌ-1مكن تحضٌر النمط النووي لواحد مما ٌلً:
البكتٌرٌا
الفٌروس
البرامٌسٌوم
الفٌروٌدات
ٌ-2ستخدم النمط النووي لألهداف األساسٌة التالٌة ما عدا :
تحدٌد عدد الكروموسومات
اكتشاف الخلل فً الكروموسومات

تصنٌف جنس الكائن الحً
تحدٌد عدد الخالٌا فً الجسم

ٌ-3تمثل عدد الكروموسومات الموجودة فً الخالٌا الجسمٌة لإلنسان بالعدد :
n=23
2n=46
n=46
2n=64
-4الهدف من اإلنقسام المٌوزي فً الكائنات :
النمو
تكوٌن االمشاج

تعوٌض االنسجة التالفة
إنتاج أنسجة

-5طور من اإلنقسام المٌتوزي ٌحدث خاللة زٌادة قصر وتغلظ الكروموسومات :
الطور اإلستوائً
الطور التمهٌدي
الطور النهائً
الطور اإلنفصالً
19
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 -6عدد الكروموسومات للخالٌا الجنسٌة لإلنسان :
 أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة n=23
 ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة 2n=46
 فردٌة المجموعة الكروموسومٌة n=32
 زوجٌة المجموعة الكروموسومٌة 2n=64
-7أول خطوة من مراحل تحضٌر النمط النووي من خلٌة دم بٌضاء لإلنسان :
إضافة  251مٌكرولٌتر من الكولشٌسٌن لتثبٌت الخالٌا فً الطور االستوائً
 إضافة مادة مثبتة وهً اإلٌثانول إلى الوسط المخفف.
 وضع  15نقطة من الدم فً مربى ٌحتوي على مغذٌات ومادة الهٌبارٌن ومواد محفزة لالنقسام المٌتوزي.
 إضافة الصبغة للعٌنة.
-8تستخدم مادة الكولشٌسٌن عند تحضٌر النمط النووي لإلنسان من أجل:
 منع تخثر الدم
 تثبٌت الخالٌا فً الطور اإلستوائً
 جمٌع ما سبق صحٌحا
 تحفٌز عملٌة اإلنقسام المٌتوزي
ٌ -9كون فً النمط النووي لإلنسان :
 الخلٌة الجسمٌة األنثوٌة بها زوج مغاٌر من الكروموسومات عن بقٌة الكروموسومات
 أمشاج األنثى من نوعٌن مختلفٌن
 الخلٌة الجسمٌة الذكرٌة تضم أزواجا متماثلة من الكروموسومات
 أمشاج الذكر من نوعٌن مختلفٌن.
 -11عند ترتٌب الكروموسومات المتماثلة فً النمط النووي لإلنسان ٌتم الترتٌب بحسب:
 الطول من األقصر إلى األطول
 الطول من األطول إلى األقصر.
 الحجم من األكبر إلى األصغر.
الحجم من األصغر إلى األكبر.
ٌ-11عتبر إنقسام الخالٌا مهما لحدوث :
النمو
 التكاثر

 تعوٌض األنسجة التالفة
 جمٌع ما سبق

-12الفترة المحصورة بٌن بدء الخلٌة فً اإلنقسام و بداٌة اإلنقسام التالً تشمل على الترتٌب :
 اإلنقسام النووي-مرحلة البناء والتصنٌع-مرحلة النمو األول-مرحلة النمو الثانً.
 اإلنقسام النووي –مرحلة النمو الثانً-مرحلة البناء و التصنٌع-مرحلة النمو األول
 مرحلة النمو األول-مرحلة البناء و التصنٌع-مرحلة النمو الثانً-اإلنقسام النووي-اإلنشطار السٌتوبالزمً
 المرحلة البٌنٌة –اإلنشطار السٌتوبالزمً-اإلنقسام النووي.
-13من خصائص مرحلة النمو األول (  ) G1فً الطور البٌنً بدورة الخلٌة:
 تكوٌن كروماتٌدٌن ( كروموسومٌن بنوٌٌن ) لكل كروموسوم مرتبطان بسنترومٌر.
 تصنٌع الخلٌة للعضٌات السٌتوبالزمٌة
 إنقسام السنترٌوالن لتكوٌن أربع سنترٌوالت
 زٌادة حجم الخلٌة و تظهر المادة الوراثٌة على هٌئة شبكة كروماتٌنٌة
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-14من خصائص مرحلة النمو الثانً (  ) G2فً الطور البٌنً بدورة الخلٌة:
 تصنٌع العضٌات فً السٌتوبالزم
 تضاعف الخٌوط الكروماتٌنٌة و تكوٌن الكروموسومات البنوٌة
 ارتباط كل كروماتٌدٌن شقٌقٌن بسنترومٌر
 زٌادة الخلٌة بالحجم وتكوٌن الشبكة الكروماتٌنٌة
 -15الطور البٌنً فً اإلنقسام المٌوزي ٌحدث:
 قبل اإلنقسام المٌوزي األول و بعده
 قبل اإلنقسام المٌوزي األول فقط

 بعد اإلنقسام المٌوزي الثانً
 بعد اإلنقسام المٌوزي األول فقط

-16الطور البٌنً فً االنقسام المٌتوزي والمٌوزي األول :
ٌ تضاعف فٌها الحمض النووي DNA
 تحدث بٌن الطور التمهٌدي واإلستوائً
 تحدث بٌن الطور اإلستوائً والنهائً
 تصطف فٌها الكروموسومات بوسط الخلٌة
 -17أطول األطوار و أكثرها أهمٌة فً االنقسام المٌوزي:
 الطور التمهٌدي األول
 الطور االستوائً األول

 الطور التمهٌدي الثانً
 الطور االستوائً الثانً

 -18الفترة المحصوره بٌن بدء الخلٌة فً اإلنقسام وبداٌة اإلنقسام التالً ٌقصد بها:
اإلنقسام المٌوزي األول
المرحلة الوسطٌة لإلنقسام غٌر المباشر
 اإلنقسام المٌوزي الثانً
 دورة الخلٌة
 -19نقطة إلتقاء كل كروماتٌدٌن فً الكروموسوم الواحد :
 كرومٌر
 جٌن

 سنترومٌر
 كٌازما

 -21مرحلة من اإلنقسام المٌتوزي ٌختفً فٌها الغشاء النووي و النوٌة و تظهر فٌها خٌوط المغزل:
 اإلنفصالٌة
 اإلستوائٌة
 التمهٌدٌة
 النهائٌة
-21تترتب الكروموسومات جنبا إلى جنب فً وسط الخلٌة أثناء اإلنقسام المٌتوزي فً المرحلة:
 اإلنفصالٌة
 اإلستوائٌة
 التمهٌدٌة
 النهائٌة
 -18تنفصل الكروموسومات بعضها عن بعض ألقطاب الخلٌة فً اإلنقسام المٌتوزي فً المرحلة:
 اإلنفصالٌة
 اإلستوائٌة
 التمهٌدٌة
 النهائٌة
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-22تختفً خٌوط المغزل و ٌحدث إنشطار للسٌتوبالزم و ٌبدأ الغشاء النووي و النوٌة فً الظهور فً أحد االطوار
التالٌة من االنقسام المٌتوزي :
 اإلنفصالٌة
 اإلستوائٌة
 التمهٌدٌة
 النهائٌة
 -23عدد الكروموسومات فً أنوٌة الخالٌا الجسدٌة لإلنسان هو:
23
44

46
48

 -23فً المرحلة النهائٌة لإلنقسام المٌوزي األول تتكون:
 خلٌتان بكل منهما  2nكروموسوم
 خلٌتان بكل منهما  nكروموسوم
 4 خالٌا بكل منها  2nكروموسوم
 4 خالٌا بكل منها  nكروموسوم

 - 24تتكون خلٌتان بكل منهما نصف العدد األصلً(  ) nمن الكروموسومات األصلٌة(  )  nفً أحد األطوار
التالٌة:
 اإلنفصالً من اإلنقسام المٌوزي الثانً
 النهائً من اإلنقسام المٌوزي األول
 النهائً من اإلنقسام المٌتوزي
 البٌنً من اإلنقسام المٌتوزي
 -25عدد الكروموسومات فً نواة البوٌضة ألنثى اإلنسان هو:
23 
44

46
22

ٌ-26عرف المشٌج بالخلٌة :
أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة
 ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة
 ثالثٌة المجموعة الكروموسومٌة
رباعٌة المجموعة الكروموسومٌة
 -27العدد الكروموسومً للزٌجوت ٌمثل  .............العدد الكروموسومً للجامٌته :
 ضعف
 ربع
 ثلث
نصف
-28عدد الكرموسومات فً خلٌة جلدٌة لإلنسان هً :
 46 كرموسوم

 32 كرموسوم
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16 كرموسوم

 64كرموسوم
-29الصٌغة الكرموسومٌة للخالٌا الجسدٌة هً :
n+2
n 

2n+1

2n

 -31تترتب أزواج الكروموسومات المتماثلة على خط إستواء الخلٌة فً الطور :
 اإلستوائً باإلنقسام المٌوزي الثانً
 اإلستوائً باإلنقسام المٌوزي األول
 اإلستوائً باإلنقسام المٌتوزي
 التمهٌدي باإلنقسام المٌوزي األول
ٌ -31عتبر اإلنقسام المٌوزي إنقساما مٌتوزٌا عادٌا فً :
 اإلنقسام الغٌر مباشر
 اإلنقسام المٌوزي األول
 اإلنقسام االختزالً
 اإلنقسام المٌوزي الثانً
-4المادة المستخدمة فً تثبٌت الخالٌا أثناء الطور اإلستوائً عند تحضٌر النمط النمط النووي هً :
 اإلٌثانول.
 الكولشسٌن.
 محلول ملحً.
 الهٌبارٌن.
 -33تفرز إحدى العضٌات التالٌة صفٌحة وسطى عند إنشطار السٌتوبالزم فً الخلٌة النباتٌة :
 الشبكة االندوبالزمٌة
 المٌتوكندرٌا
 جهاز جولجً
 الرٌبوسومات
ٌ -34حدث فً المرحلة الثالثة من اإلصابة بسرطان القولون:
ٌ كون الورم صغٌر و ٌبقى مكانه فً الطبقة الداخلٌة من جدار القولون
 ال ٌحاط الورم بأوعٌة دموٌة
ٌ ظهر الورم محاط بالكثٌر من األوعٌة الدموٌة و تنتشر خالٌاه للغدد اللمفاوٌة و األعضاء المحٌطة بالقولون
ٌ تسبب المرض بأورام سرطانٌة فً الكبد أو الرئتٌن أو العظام أو الدماغ
-35العبارات التالٌة تعبر عن ما ٌحدث فً الطور النهائً للخلٌة النباتٌة ماعدا:
 تختفً خٌوط المغزل
 تكون النوٌة
 تخصر السٌتوبالزم
 تكون الصفٌحة الوسطٌة
 -36التشوهات الكروموسومٌة عبارة عن خلل فً:
عدد الكروموسومات
تركٌب الكروموسومات

بنٌة الكروموسومات
جمٌع ما سبق

 -37الصٌغة الكروموسومٌة الطبٌعٌة للمرأة هً:
XY+44
XX+44
XXY+44
XO+45
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ٌ -38حدث فً حالة وحٌد الكروموسومً:
 نقص زوج كروموسومً الصٌغة الكروموسومٌة
 نقص كروموسوم من أحد أزواج الصٌغة الكروموسومٌة
 إضافة كروموسوم مماثل لزوج كروموسومً الصٌغة الكروموسومٌة
 خلل فً تركٌب كروموسوم األزواج الكروموسومٌة المتماثلة
ٌ-39حدث فً حالة التثلث الكروموسومً:
 نقص أحد كروموسومات الجنس كما فً حالة تٌرنر
 تمثل بحالة داون بوجود كروموسوم إضافً ممماثل للزوج رقم 21
 تمثل بحالة داون بوجود كروموسوم إضافً مماثل للزوج 23
ٌ كون المشٌج المذكر فٌها محتوٌا على  3كروموسومات جنسٌة.
-41متالزمة تنشأ بسبب تشوه الكروموسومات وٌنتج عنه زٌادة فً الكروموسوم :x
 متالزمة داون
 متالزمة تٌرنر
 السرطان
 متالزمة كالٌنفلتر
 -41حالة متالزمة المواء ناتجة عن حدوث خلل فً بنٌة الكروموسوم أثناء:
اإلنقالب
 اإلنتقال
 الزٌادة
 النقص
-42أحد العملٌات التً تنتج خلل فً تركٌب الكروموسوم بسبب فقدان جزء من الكروموسوم:
اإلنقالب
 اإلنتقال
 الزٌادة
 النقص
 -43الخالٌا الطبٌعٌة فً الجسم تقوم بإتباع مسار منظم ٌمثله الترتٌب:
 اإلنقسام-النمو-اإلسماتة
 اإلستماتة-النمو-اإلنقسام
 النمو-اإلنقسام-اإلستماتة
 النمو-اإلستماتة-اإلنقسام
 -44تتمٌز األورام الحمٌدة ( غٌر السرطانٌة ) بأنها:
 لها القدرة على اإلنتشار عبر الجهاز اللمفً
 تصٌب أعضاء أخرى من الجسم و تكون أورام سرطانٌة ثانوٌة
 عادة ما تكون مغلفة بغشاء
 تدمر الخالٌا و األنسجة المحٌطة بها.
 -45تتمٌز األورام السرطانٌة الخبٌثة بــ :
 عدم عدائٌة خالٌاها السرطانٌة
 عدم نقلها المرض إلى األعضاء األخرى من الجسم.
 أمكانٌة أزالتها بالجراحة أو عالجها بالعقاقٌر أو األشعة لتصغٌر حجمها للشفاء نهائٌا.
تمثٌلها بأورام سرطانٌة أولٌة و ثانوٌة.
24
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-46الشكل التالً ٌمثل أحد مراحل االنقسام الخلوي  ،أدرسه جٌدا ثم اختر اإلجابة الصحٌحة لألسئلة التً تلٌه:
د

ط

ع

س
ص
ه

-1الشكل يمثل مرحمة:
 استوائٌة  Iمن االنقسام المٌتوزي.
 استوائٌة  I Iمن االنقسام المٌتوزي.
 استوائٌة  Iمن االنقسام المٌوزي.
 استوائٌة  I Iمن االنقسام المٌوزي.
-2النمط النووي للرسم ٌمثل :
 خلٌة جسدٌة تركٌبٌة.
 خلٌة جسدٌة منتجة لألمشاج.
 خلٌة مشٌج مذكر.
 خلٌة مشٌج مؤنث.
-3الشكل ٌوضح جنس الفرد الذي أخذت منه العٌنة ألن :
 التركٌب س ٌماثل ص.
 التركٌبان س،ص ٌماثالن التركٌبان ع ،ل.
 التركٌب ل ٌختلف عن التركٌب ع.
 التراكٌب س،ص،ع،ل توجد بشكل زوجً.

و

ل

ع

ٌ-4ختلف التركٌب ع عن التركٌب ل فً :
 الطول و اللون و الحجم و النشاط.
 الشكل و موقع السنترٌول و نمط الخطوط المضٌئة.
 الشكل و موقع السنتروسوم و نمط الخطوط المصبوغة و الطول.
 الشكل و موقع السنترومٌر و نمط الخطوط المصبوغة و الطول.
-5عدد الخالٌا الناتج من اإلنقسام التام لهذا الشكل:
 أربع خالٌا منها خلٌتان غٌر فعالٌتان.
 أربع خالٌا فعالة نصفهم مخالف للنصف اآلخر.
 أربع خالٌا تضمر ثالثة منهم و تبقى واحدة فعالة.
 أربع خالٌا مسؤولة عن إنتاج جنس واحد.
ٌ-6تكون كل من التركٌب س،ص،ع،ل من جزئٌن  ،فً أحد المراحل البٌنٌة هً:
 مرحلة النمو األول .G1
 مرحلة النمو الثانً .G2
 مرحلة البناء و التصنٌع.S
مرحلة تضاعف السنترٌوالت.
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-7الجٌنات المسئولة عن الصفات المرتبطة بالذكورة ٌحملها التركٌب:
 س  ،ص معا.
 س  ،ع معا.
 ص فقط.
 ل فقط .
السؤال الثانً  :ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (  ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌلى - :
ٌ ) ( -1ستخدم النمط النووي لتصنٌف جنس الكائن أنثً أو ذكر.
 ) ( -2أثناء تحضٌرالنمط النووي تضاف مادة الكولٌشٌسٌن لتثبٌت الخالٌا فً الطور اإلنفصالً.
 ) ( -3تستخدم مادة الهٌبارٌن عند تحضٌر النمط النووي لتحفٌز الخلٌة على اإلنقسام.
 ) ( -4فً تحضٌر النمط النووي ٌقوم العلماء بقص كل كرموسوم على حده لترتٌب الكرموسومات.
 ) ( -5تنقسم السنترومٌرات و تنفصل الكروماتٌدات فً الطور اإلنفصالً من اإلنقسام المٌتوزي.
) تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتبتعد إلى أحد قطبً الخلٌة فً الطور اإلنفصالً الثانً من اإلنقسام
( -6
المٌوزي
 ) ( -7نواتج اإلنقسام المٌوزي أربع خالٌا بنوٌة متماثلة مع الخلٌة األبوٌة .
 ) ( -8الكروموسومات الجنسٌة عند األنثً متماثلة.
 ) ( -9ال توجد سنترٌوالت فً الخلٌة النباتٌة .
 ) ( -11تختفً خٌوط المغزل وٌتكون غشاء نووي فً الطور التمهٌدي.
 ) (-11ال تكون الخالٌا البنوٌة الناتجة من االنقسام المٌوزي متماثلة.
 ) (-12الناتج النهائً لإلنقسام المٌوزي هو اثنان من الخالٌا البنوٌة.
ٌ ) (-13حدث اإلنقسام المٌوزي فً الخالٌا الجسدٌة.
 ) (-14اإلنقسام المٌوزي الثانً ما هو إال انقساما مٌتوزٌا .
 ) (-15تظهر كروموسومات الرباعً فً الطور التمهٌدي األول .
 ) (-16الكرموسومات الجنسٌة تكون متماثلة للذكر واألنثى.
 ) (-17تحتوي الخلٌة الجسدٌة لذبابة الفاكهة على  4كرموسومات
 ) (-18عدد الكرموسومات الموجودة فً الخلٌة التناسلٌة هو نصف عدد الكرموسومات الموجودة فً الخلٌة
الجسدٌة .
 ) (-19فً اإلنقسام الخلوي تكون للمادة الوراثٌة  DNAالقدرة على مضاعفة نفسها .
 ) (-21كل كروموسوم مكون من كروماتٌدٌن ملتصقٌن عند نقطة السنتروسوم .
ٌ ) (-21تصـــاعف الحمض النـــــــــووي  DNAفً المرحلة البٌنٌة الوسطٌة لإلنقسام المٌتوزي.
ٌ ) (-22حدث اإلنقسام اإلختزلً فً رحم أنثى اإلنسان لتكوٌن البوٌضات .
 ) (-23كل إنقسام مٌتوزي أول ٌتبعه إنقسام مٌتوزي ثانً لتكوٌن األمشاج.
 ) (-24الكروموسوم الصادي الذكري أطول من الكروموسوم األنثوي السٌنً .
 ) (-25كلما كانت الخالٌا صغٌرة الحجم كانت مساحة سطحها كبٌرة.
 ) (-26فً الطور التمهٌدي لإلنقسام المٌتوزي ٌزداد قصر وتغلظ الكروموسومات .
 ) ( -27اإلنقسام المٌوزي ٌحدث فً الخالٌا الجسدٌة والهدف منه التكاثر.
 ) ( -28اإلنقسام المٌتوزي ٌحدث فً الخالٌا الجسدٌة والهدف منه التكاثر.
 ) ( -29الناتج النهائً لعملٌة اإلنقسام اإلختزالً خلٌتان فً كل منهما نصف العدد الكروموسومً.
 ) ( -31تنشأ حالة وحٌد الكروموسومً نتٌجة فقدان أحد الكروموسومات من زوجا كروموسومٌا معٌنا .
 ) ( -31حالة متالزمة المواء ناتجة عن إنتقال قطعة من الكروموسوم إلى كروموسوم آخر .
 ) (-32مرض مواء القطط من األمراض الناتجة من خلل فً بنٌة وتركٌب الكروموسومات.
 ) ( -33الصٌغة الكروموسومٌة الطبٌعٌة للمرأة هً (. )XX‚44
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 ) ( -34اإلنتقال هً عملٌة ٌتم فٌها فقدان جزء من الكروموسوم .
 ) ( -35سمٌت األ ورام الخبٌثة بالسرطانٌة ألن األوعٌة الدموٌة المنتفخة حول الورم تشبه أطراف سرطان البحر.
 ) ( -36متالزمة داون من األمراض الناتجة من خلل فً بنٌة وتركٌب الكروموسومات .
 ) (-37تعد صبغات الطعام والمواد الحافظة من مسسببات السرطان .
 ) ( -38التشوهات الكروموسومٌة عبارة عن خلل فً عدد أو شكل الكروموسومات .
ٌ ) ( -39تضاعف العدد الكروموسومً للكروموسومات إلى الضعف فً حالة التثلث الكروموسومً.
 ) ( -41متالزمة كالٌنفلتر تصٌب الذكور دون اإلناث بزٌادة كروموسوم جنسً .
 ) ( -41موت الخلٌة المبرمج (اإلستماتة) ٌحدث بسبب هرم الخلٌة فتقوم متعمدة تفكك فٌها الخلٌة نفسها بنفسها .
السؤال الثالث :أكتب بٌن القوسٌن اإلسم أوالمصطلح العلمً الذي تدل علٌة كل من العبارات التالٌة:
( -1
(-2
( -3
( -4
( -5
( -6
( -7
( -8
( -9
(-11
( -11
(-12
(-13
(-14
(-15
(-16
( -17
( -18
( -19
( -21
(-21
(-22

) خارطة كروموسومٌة للكائن الحً (خالٌا حقٌقٌة النواة) .
) مادة مضادة للتخثر تستخدم فً تحضٌر النمط النووي.
) مادة تعمل على إٌقاف اإلنقسام الخلوي فً الطور اإلستوائً.
) كروموسومات تتشابه فً الطول والشكل من حٌث موقع السنترومٌرو فً نمط
الخطوط المصبوغه.
) إنقسام ٌحدث فً خالٌا فً المناسل لتكوٌن األمشاج.
) الفترة المحصورة بٌن بدء الخلٌة فً اإلنقسام وبداٌة اإلنقسام التالً .
) طور ٌأخذ القسم األكبر من دورة الخلٌة .
) نقطة إتصال الكروماتٌدٌن فً الكروموسوم.
) كل زوج من الكروموسومات مكون من أربع كروماتٌدات فً الطور
التمهٌدي األول.
) طور من اإلنقسام المٌوزي ٌعتبر من أطول األطوار من حٌث المدة وأكثرها أهمٌة
) مرحلة من اإلنقسام اإلختزالً تترتب أزواج الكروموسومات المضاعفة فً وسط
الخلٌة وعلى خط إستوائها .
) ٌتكون من سنترٌولٌن ٌكون كل منهما فً أحد قطبً الخلٌة وتمتد بٌنهما مجموعة
من الخٌوط الدقٌقة فً شكل مغزلً.
) عملٌة تصاحب الطور النهائً إلنقسام الخلٌة الحٌوانٌة تبدأ كمٌزاب على سطح الخلٌة وٌزداد
عمق هذا المٌزاب تدرٌجٌا حتى تنفصل كل خلٌة بنوٌة عن االخرى.
) طور فً اإلنقسام المٌتوزي ٌتم خالله تجمع الكروموسومات فرادى فً مركز الخلٌة ثم
تصطف عند مستوى إستواء الخلٌة.
) أزواج كرموسومات متماثلة
) كرموسومات جنسٌة تحدد جنس الكائن الحً
) خٌوط رفٌعه مكونة من الحمض النووي  DNAوبروتٌن تكون متشابكة
كثٌرة اإللتفاف داخل النواة.
) طور من أطوار اإل نقسام غٌر المباشر بالخلٌة النباتٌة ٌتكون فٌها صفٌحة وسطٌة ثم
جدار سٌلوزي إبتدائً.
) طور من االنقسام االختزالً تصطف فٌه الكروموسومات فً مجموعتٌن متقابلتٌن على
طول وسط الخلٌة .
) فقدان جزء من الكروموسوم كما فً حالة متالزمة المواء .
) إنتقال جزء من الكروموسوم وإندماجة فً الكروموسوم المماثل .
) إنتقال قطعة من أحد الكروموسومات إلى كروموسوم آخر غٌر مشابه له.
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) إنفصال جزء من الكروموسوم واستدارته لٌعود وٌتصل فً اإلتجاه المعاكس
بالكروموسوم نفسه.
) نوع من األورام تكون عادة مغلفة بغشاء وتتصف بعدم عدائٌة خالٌاها السرطانٌة .
) نوع من األورام السرطانٌة تهاجم الخالٌا واألنسجة المحٌطة بها وتدمرها .
) مرض ٌنتج من وجود نسخة إضافٌة من كروموسوم  21لدي الطفل .
) متالزمة شائعة لدي الذكور الذٌن ٌمتلكون كروموسوم سٌنً  Xإضافٌا على
الكروموسومٌن  Xو. Y
) خلل فً عدد أوشكل الكروموسومات ٌصاب بها حوالً خمسة من بٌن ألف والدة حٌة
) حاله تحدث عندما تهرم الخلٌه وتقوم بعملٌة متعمدة تفكك بها نفسها.
) حالة تشوه كروموسومً تنشأ نتٌجة فقدان أحد الكروموسومات من زوج كروموسومً معٌن

( -23
(-24
(-25
(-26
(-27
(-28
(-29
(-31
السؤال الرابع:

اختر من عبارات المجموعة ( ب ) ما ٌناسب عبارات المجموعة ( أ ) وأكتب الرقم فً مربع اإلجابة :
اإلجابة المجموعة ( أ )
 تحتوى على  46كروموسوم . -تحتوى على  23كروموسوم .

المجموعة ( ب )
 - 1الخالٌا المشٌجٌة فً اإلنسان.
 - 2الخالٌا الجسمٌة فً اإلنسان .

المجموعة ( ب )
اإلجابة المجموعة ( أ )
 - 1الطور النهائً .
 مضاعفة المادة النووٌة . DNA - 2الطور التمهٌدي .
 تختفً النوٌة وٌتحلل الغشاء النووي . تتجمع الكروموسومات فً مركز الخلٌة ثم تصطف عند  - 3الطور البٌنً. - 4الطور اإلنفصالً .
إستواء الخلٌة .
 - 5الطور اإلستوائً .
 ٌنقسم السنترومٌر الذي ٌربط بٌن كل كروماتٌدٌن . ٌبدأ انشطار السٌتوبالزم فً الخلٌة.المجموعة ( ب )
المجموعة ( أ )
االجابة
 )XX‚45(-1أو()XY‚45
الصٌغة الكروموسومٌة الطبٌعٌة للرجل)YXX‚44(-2
 الصٌغة الكروموسومٌة لمتالزمة تٌرنر)XY‚44(-3
الصٌغة الكروموسومٌة الطبٌعٌة للمرأة)X‚45(-4
الصٌغة الكروموسومٌة لمتالزمة داون)XX‚44(-5
الصٌغة الكروموسومٌة لمتالزمة كالٌنفلترالمجموعة ( أ )
االجابة
الطور التمهٌدي
مرحلة النمو G1
الطور االستوائً
الطور النهائً
الطور االنفصالً
مرحلة النموG2

المجموعة ( ب )
.1تقوم الخلٌة بتصنٌع العضٌات فً السٌتوبالزم
 .2تزداد الخلٌة فً الحجم
ٌ .3زداد قصر وتغلظ الكروموسومات
 .4تتجمع الكروموسومات فً وسط الخلٌة
 .5تتكون النوٌتٌن والغشاء النووي حول مجموعتً الكروموسومات
ٌ .6نقسم السنترومٌر مما ٌؤدي الى انفصال الكروماتٌدات
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االجابة

المجموعة ( أ )
الصٌغة الكروموسومٌة للخالٌا الجسدٌة
ازواج كرموسومات متماثلة
الصٌغة الكروموسومٌة للخالٌا الجنسٌة
النمط النووي لالنسان

االجا

المجموعة ( ب )
-1كرموسومات جسمٌه
-2كرموسومات جنسٌة
2n-3
n-4
 46 -5كروموسوم
 64-6كروموسوم
المجموعة ( ب )

المجموعة ( أ )

بة
عبارة عن خارطة كروموسومٌة للكائن الحً.

-1النمو.

طور ٌأخذ القسم األكبر من دورة الخلٌة.

 -2الطور االستوائً.

طور تقوم فٌه خٌوط المغزل بترتٌب الكروموسومات فً منتصف الخلٌة -3 .االنقالب.
زٌادة حجم الكائن الحً نتٌجة ازدٌاد عدد الخالٌا فً جسمه.

 -4النمط النووي.

انفصال جزء من الكرموسوم واستدارته لٌعود وٌتصل فً االتجاه
المعاكس بالكروموسوم نفسه.

 -5الطور البٌنً.

السؤال الخامس  :ادرس االشكال التالٌة وأجب عما ٌلً :
()1الخرائط الكروموسومٌة التالٌة توضح أمراض نتٌجة خلل فً انقسام الكروموسومات:

الشكل ()2
الشكل ()1
الشكل (ٌ )1وضح توزٌع الكروموسومات فً متالزمة ...........................بٌنما الشكل (ٌ )2وضح توزٌع
الكروموسومات فً متالزمة ............................
( )2الشكل أمامك ٌمثل الطور التمهٌدي فً االنقسام المٌتوزي .
اكمل البيانات:

0

..........................-1
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..........................-2
..........................-3

( )3الشكل ٌوضح تشكل زٌجوت ذات تثلث كروموسومً فً اإلنسان :
 -1ما هو عدد الكروموسومات فً البوٌضة؟ ....................
 -2ما اسم الحالة المرضٌة الناتجه من هذا االندماج؟ ............

()4الشكل ٌوضح مراحل إستماتة الخلٌة:
 -1متى تقوم الخلٌة باإلستماتة فً الحاالت الطبٌعٌة ؟ ..........................
 -2ماذا تتوقع أن ٌحدث إذا فقدت الخلٌة قدرتها على اإلستماتة؟ ..........................
4

2
3
0

5

-3أكتب ما ٌحدث خالل مراحل اإلستماتة المرقمة على الشكل
.................................... .1
.................................... .2
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.................................... .3
.................................... .4
.................................... .5
( )6الشكل الذي أمامك ٌمثل مراحل سرطان القولون :
 .1رقم (ٌ )1شٌر الً اي مرحلة من مراحل سرطان القولون؟
.................................................................
 .2هل ٌمكن إستئصاله بواسطة عملٌة جراحٌة فً هذه المرحلة؟
..................................................................

()1

( -)7أمامك مخطط لالنقسام المٌتوزي  ،أكتب إسم الطور على كل خلٌة ثم أجب عن األسئلة التالٌة لها :

 - 1ما هً مراحل الطور البٌنً ؟
أ  ......................... -ب ......................... -ج........................ -
 - 2السهم أ ٌشٌر إلى . ........................
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3
4
5

6

 فً الطور  1تلتصق الكروموسومات بخٌوط المغزل بواسطة . ........................ أكمل رسم الخلٌة فً الطور اإلنفصالً موضحا شكل الكروموسومات. ما سبب تسمٌة الطور رقم  3بالطور االنفصالً ؟...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
 ما هً األطوار التً تمثلها األرقام على المخطط ؟......................... -4
......................... -2
......................... - 1

( )8ما إسم المتالزمة التً تنتج فً األشكال التالٌة:

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

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

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

(  )9االنقسام غٌرر المباشرر ( المٌتروزي ) فرً الخالٌرا الحٌرة طرٌقرة عامرة للتكراثر الالتزاوجرً فرً صرور الحٌراة الردنٌا
وللنمررو فررً صررور الحٌرراة األرقررى  ،وعملٌررة االنقسررام الخلرروي تتضررمن إنقسرراما للنررواة والسررٌتوبالزم  ..مرن خررالل الرسررم
المرفق أجب عن األسئلة المطلوبة :

أ_ حدد اسم المرحلتٌن المشار إلٌهما بأسهم على الرسم ؟
( أ )  ( .....................ب ) ......................... .........
(  )11رتب مراحل االنقسام المٌتوزي التالٌة وذلك بكتابة الرقم المناسب واسم كل مرحلة أسفل الرسم :
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.................... ......................
.....................
أ_ ما أهمٌة تكوٌن خٌوط المغزل فً االنقسام الخلوي ؟
ب_ صف وضع الكروموسومات فً المرحلة رقم (  ) 2بعد الترتٌب .

( )11األشكال المقابلة تمثل ثالثة أنماط نووٌة
لخالٌا بشرٌة – والمطلوب

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

1

 اكتب اسم النمط النووي الذيٌمثله الشكل .....................:1

 اكتب اسم النمط النووي الذيٌمثله الشكل ......................: 2

2

 اكتب اسم النمط النووي الذيٌمثله الشكل ........................: 3
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3

( -)12األشكال المقابلة تمثل ثالثة مراحل للطوراإلنفصالً
بالخلٌة والمطلوب :
 الكروموسوم المضاعف رقم ........ الكروموسومان البنوٌان رقم ......... -الكروماتٌد الواحد رقم ...............

0

2

3

السؤال السادس :
( أ)الكلمات التالٌة متعلقة بمرض السرطان ،ضع كل كلمة فً الجدول الذي ٌناسبها:
المواد الحافظة  -ورم حمٌد – التدخٌن – االستئصال الجراحً  -أشعة أكس  -ورم خبٌث – اإلشعاعات األٌونٌة
مسبباته
عالجه
أنواعه
كٌمٌائٌة
فٌزٌائٌة

( ب )أكمل خرائط المفاهٌم أدناه بإضافة المصطلحات التالٌة:
 -1االنتقال  -تركيب الكروموسومات -الزيادة  -االنقالب.
امراض التشوهات الكروموسومية

ينتج من خمل 34

عدد الكروموسومات
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 -2موت الخمية  -تحطيم  -DNAنمو الخمية  -انقسامات غير منظمة  -إبتالع الخمية  -تكاثر الخمية
الخمية المسنة

انكماش الخمية

ج -مٌوزي  -إستوائٌة – تثلث كروموسومً  -زٌادة  -بٌنٌة – حبوب لقاح -إنقالب – نهائٌة – مٌتوزي  -إنتقال
– خلل فً عدد الكروموسومات  -حٌوان منوي .
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( د) خالٌا جسمٌة – حٌوان منوي  -خالٌا مشٌجٌة  -نوع  - Yكروموسومً الجنس متشابهان  -نمط ذكري –
نوع .X
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( ه ) صنف أسباب االصابة بالسرطان وفقا ألنواعها:
المواد الحافظة  -أشعة إكس  -األشعة الفوق بنفسجٌة  -السجائر -قطران الفحم  -الفٌروسات
العوامل الفٌزٌائٌة
..................................
..................................
..................................

العوامل الكٌمٌائٌة
................................
................................
................................

العوامل البٌولوجٌة
.................................
.................................
.................................

السؤال السابع :علل لما ٌأتً تعلٌال علمٌا سلٌما:
-1تضاف مادة الهٌبارٌن للمربى المحتوى على الدم عند تحضٌر النمط النووي.
-2إضافة مادة الكولشٌسن على عٌنة الدم بالمربى عند تحضٌر النمط النووي.
-3عند حدوث اإلنقسام المٌتوزي ( غٌر المباشر ) ال بد من البدء بالمرحلة البٌنٌة الوسطٌة.
 -4عى الرغم من عدم تخصرالسٌتوبالزم فً الخلٌة النباتٌة أثناء إنقسامها إال أن الخلٌة األم تنقسم إلى خلٌتٌن .
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 -5تنقسم الخلٌة النباتٌة على الرغم من عدم وجود جسم مركزي (سنتروسوم).
 - 6إصابة بعض األشخاص بالسرطان.
 -7إصابة بعض األطفال بمتالزمة داون
-8ظهور أعراض متالزمة المواء عند بعض األطفال.
السؤال الثامن :قارن بٌن كل من :
اوجه المقارنة
الصٌغة الكروموسومٌة الطبٌعٌة

المرأة

الرجل

وحٌد الكروموسومً

التثلث الكروموسومً

سببها
متالزمة كالٌنفلتر

متالزمة تٌرنر

الجنس
عدد الكروموسومات للخلٌة
الصٌغة الكروموسومٌة
الزٌادة

اإلنقالب

التعرٌف

االورام الحمٌدة

االورام الخبٌثة

اإلحاطة بغشاء
نقل المرض ألعضاء أخرى
الشفاء منه

وجه المقارنة
المرحلة التمهٌدٌة :

اإلنقسام المٌتوزي
38

اإلنقسام المٌوزي

وزارة التربية  -التوجيه الفني العبم للعلوم اللجنة الفنية المشتركة لألحيبء –بنك أسئلة األحيبء للصف العبشر ( الفصل الدراسً األول )

المرحلة االستوائٌة :
المرحلة االنفصالٌة :
المرحلة النهائٌة :
الهدف من االنقسام :
عدد الخالٌا الناتجة :
فً أي خالٌا جسم
الحٌوان ٌحدث :
فً أي خالٌا جسم النبات
ٌحدث :
العدد الكروموسومً
للخالٌا الناتجة :
وجه المقارنة
نوع االنقسام :
العررررررردد الكروموسرررررررومً
للخالٌا الناتجة :

خالٌا جلد اإلنسان

وجه المقارنة
العدد الكروموسومً :

الزٌجوت

خالٌا مبٌض اإلنسان

حٌوان منوي

السؤال التاسع :ما أهمٌة :
 - 1إنقسام الخالٌا .
 - 2اإلنقسام اإلختزالً فً خالٌا متك زهرة .
 - 3الطور البٌنً قبل اإلنقسام الخلوي .
 - 4خٌوط المغزل أثناء اإلنقسام الخلوي

السؤال العاشر  :ماذا تتوقع أن ٌحدث فً الحاالت التالٌة :
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 -1غٌاب الطور البٌنً فً اإلنقسام غٌر المباشر .
 -2إختفاء الجسم المركزي قبل انقسام الخلٌة الحٌوانٌة .
 -3إنقسام السنترومٌر فً كل كروموسوم فً المرحلة اإلنفصالٌة من اإلنقسام المٌتوزي .
 -4إذا لم ٌختزل عدد الكروموسومات إلى النصف فً اإلنقسام المٌوزي .
 - 5إذا إتحد حٌوان منوي به كروموسوم جنسً ( ) Yمع بوٌضة.
 - 6إذا ترتبت الكروموسومات فً صف واحد أثناء إنقسام الخلٌة.
 - 7عدم إنفصال الزوج الكروموسومً رقم  21عند تكوٌن األمشاج.
 - 8إتحاد حٌوان منوي ٌحتوي على الكروموسومٌن (  ) xyمع بوٌضة .
 -9عندما ٌمر السرطان بالمرحلة الثالثة .

السؤال الحادي عشر :ارسم كل مما ٌلً :
أوال  :اإلنقسام المٌتوزي :
 - 1المرحلة اإلستوائٌة لخلٌة تحتوي على  4كروموسوم .

 - 2المرحلة اإلنفصالٌة لخلٌة تحتوي على  4كروموسوم .
ثانٌا  :االنقسام المٌوزي األول:
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 - 1المرحلة اإلستوائٌة لخلٌة تحتوي  4كروموسوم

 -2المرحلة اإلنفصالٌة لخلٌة تحتوي على  4كروموسوم
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