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محمد سمير الوردانى

املراجعة النهائية فى مادة األحياء

إجابة مراجعة األحياء

امتحان شامل على منهج األحياء للثانوية العامة
أجب عن أربعة أسئلة فقط :-

السؤال االول :-
)ا( اختر االجابة الصحيحة من بني االقواس فيما يلى : 

1- كل احلاالت التالية تعتبر طفرات ضارة عدا حالة ..........
)داون– األنكن-   كالينفلتر-   تيرنر(

2- يفرز هرمون FSH وهرمون LH من ....
)حويصلة جراف – اجلسم األصفر – بطانة الرحم – الغدة النخامية(

3- نسبة األمشاج التى حتتوي على TR للتركيب اجلينى TtRr فى 
نبات بسلة اخلضر  .... %      )100 - 75  - 50   - 25(

4- تقع عظمة القص فى ..... ) القفص الصدرى - احلزام احلوضى 
- احلزام الصدرى – الساعد(

5- جميع اخلاليا التالية أحادية املجموعة الصبغية عدا ........  
البيضية  اخلاليا   - منوية  طالئع  منوية-  حيوانات  املنى–  )أمهات 

الثانوية(
6- يقع جني العني االرجوانية على الكروموسوم رقم .... فى حشرة 

الدروسوفيال )1 - 2 – 3- 4( 
7- العبور الوراثى يحدث به تغير فى .......   

تركيب  اجلينات–  تركيب  الكروموسومات–  )ع��دد    
 )DNA الكروموسومات– تركيب

8-  )ميكن نقل الدم من شخص فصيلته B الى أخر فصيلته ....  
  AB,B - AB,A - O,B - B,A(     

ب ( ما الفرق باختصار بني كل مما يأتى : 
مكان  حيث  )من  الهيالويورنيز  وان��زمي  استيريز  الكولني  إن��زمي   )1

اإلفراز والوظيفة(
2( تركيب جزئ DNA فى البكتيريا وتركيبه فى فطر اخلميرة .

فى  املنوى  احليوان  تركيب  والبيانات:  فقط  بالرسم  وض��ح   .1  ) ج 
االنسان.

    2. تزوج رجل من امرأة فأجنبا أبناءا حتمل جميع فصائل الدم  
واملظهري  اجليني  التركيب  وراثية موضحا  أسس  على  ذلك  فسر   ...

لفصائل الدم املتوقعة لباقى األبناء.
السؤال الثانى  :-

أ ( اكتب املفهوم العلمى لكل مما يأتى : 
أنواع  بعض  سيتوبالزم  فى  يتواجد  صغير  حلقى   DNA  )1  

البكتيريا.

2( قدره البويضة على النمو بدون اخصاب من املشيج الذكرى فى   
احليوان.

3( اسم يطلق على كل زوج من أزواج الصفات املتبادلة .  
اجلني  فى  وراث��ي  خلل  ح��دوث  بسبب  تنشأ  وراثية  حالة   )4  

املسئول عن بناء الهيموجلوبني .
رؤيته  وميكن  الصبغة  ويقبل  متماسك   X جنسي  صبغى   )5  

حتت املجهر فى الطور البينى من انقسام اخللية.
6( نسبة اجلينات غير معلومة الوظيفة فى املحتوى اجليني   

حلقيقيات النواة .
ب ( افحص الشكل املقابل ثم أجب عن األسئله : 

1. ما رقم واسم العضو الذى : 
أ-  يفرز الهرمونات اجلنسية.  
ب-  تتم فيه عملية االخصاب. 

العضو  تأثير حدوث احلمل على  ما   .2
رقم )2( والعضو رقم )4( ؟

ج ( أجب عما يأتى: 
يأتي:-   مما  كل  بها  يقوم  التى  الوظيفة  ما   -1

)األطراف الالصقة -  احلبيبات الطرفية(
2- تزوج رجل من امرأة كل منهما ذو شعر عادي فأجنبا عدد من 
األبناء وبعد البلوغ بدأ تساقط الشعر الوراثي فى أحد األبناء . فسر 

هذه احلالة على أسس وراثية .

السؤال الثالث  :-
أ( 1- علل ملا يأتى :

1( هبوط الكورمات واألبصال إلى مستوى مناسب حتت سطح التربة 
.

2( ال يستعان بالتلقيح االختبارى عند دراسة الصفات فى ذكور نحل 
العسل.

3( يعتقد أن البالستيدات اخلضراء وامليتوكوندريا من أوليات النواة 
وتطفلت على خاليا حقيقيات النواة .

4( يعتبر التكاثر باجلراثيم من أفضل صور التكاثر الال جنسى .
5( ضرورة حدوث انقسام ميوزى للزيجوسبور .

2- اكتب مثاال لكل مما يأتى :-
1- كائن تلقيحه واخصابه خارجي .

2- نورة نبات .
3- طفيل يتكاثر جنسيا فى جسم االنسان .

4- كائن لديه كميات كبيرة من DNA عدمي الشفرة .

5- نبات يسهل فيه اجراء التلقيح الذاتى واخللطي .
ب( 1- اذا كان تتابع النيوكليوتيدات على شريط DNA  كالتالى : 

          5…TACACCACT…3-
1. أنقل هذا الشريط ثم أكتب تتابع الشريط املكمل له لتكوين لولب 

مزدوج ؟
2. احسب نسبه السيتوزين فى اللولب املزدوج ؟ 

القواعد  ب��ني  املتكونة  الهيدروجينية  ال��رواب��ط  ع��دد  اح��س��ب   .3
النيتروجينية فى هذا اجلزئ .

هذا  فى  واملرتبطة  احل��رة  الفوسفات  مجموعات  ع��دد  احسب   .4
اجلزئ.

5. ماذا متثل األرقام   ›3  , ›5   فى هذا الشريط ؟   
    2-  وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات : حبة لقاح نابتة .

ج ( أجب عما يأتى : 
التجويف  سرتولى-   )خاليا  يأتى:  مما  كل  ووظيفة  مكان  ما   -1

احلقى(
معاد   DNA تكنولوجيا  استخدام  فى  التمادى  من  املخاطر  ما   -2

االحتاد؟

السؤال الرابع :-
أ ( انقل العبارات اآلتيه بعد تصويب ما حتته خط : 

1. تعتبر الفقرة رقم 18 من الفقرات القطنية . 
2. يتكاثر فطر اخلميرة الجنسيا  بالتجدد . 

منهما  كل  أنثى  مع  ذكر  ت��زاوج  من  الناجتة  البنية  الفئران  نسبة   .3
أسود اللون نقى 50 % .

4. التركيب الصبغى واجلينى حلالة تيرنر مصابه بالعمى اللونى 45 
 .XX +

لعدد  مساويا  البيورين  قواعد  عدد  يكون  امل��زدوج   DNA جزئ   .5
قواعد اجلوانني.

ب( قارن بني كل اثنني مما يأتى : 
1( البذور االندوسبرمية والبذور الالندوسبرمية .

2( تأثير احلرارة على أرانب الهيمااليا والدروسوفيال .
ج ( 1- »تتكاثر بعض الكائنات احلية تكاثراً جنسيا و تكاثراً ال جنسياً 

أثناء حياتها« 
1- متى تصبح هذه ظاهرة تعاقب األجيال ؟ ومتى ال تصبح ؟

2- ما سبب انتشار ظاهرة تعاقب األجيال بني الطفيليات ؟
امثله مما  ذك��ر  مع   . احليوان  فى  الدعامات  ان��واع  اذك��ر   -2

درست.

السؤال اخلامس :-
أ ( تخير من العمود ) ب ( ما يتناسب مع العمود ) أ ( واكتب العبارات 

كاملة فى كراسة االجابة – 
) ب ( األهمية ) أ ( اإلنزمي    

DNA من أحد شريطى mRNA أ ( تكوين 1- دى أكسى ريبو نيوكليز 
DNA ب ( إصالح القواعد التالفة فى جزئ 2- اللولب  

ت ( حتليل DNA حتليال كامال . 3- بلمرة تاك  
PCR فى جهاز DNA ث ( استنساخ تتابعات 4- الربط  

ج ( فصل شريطى DNA عن بعضهما .
ب ( أجب عما يأتي :-

1- من خالل الرسم املقابل اكتب اسم ورقم كل مما يأتي :-
1( خيوط بروتينية رفيعة .

2( خيوط بروتينية تنشأ منها الروابط املستعرضة .
3( منطقة تختفي أثناء انقباض العضلة .

4( منطقة تتكون من نوعني فى اخليوط البروتينية .
5( منطقة تتكون من نوع واحد من اخليوط البروتينة السميكة.

6( منطقة تتكون من نوع واحد من اخليوط البروتينية الرفيعة .
2- ما أهمية تضاعف DNA مبينا زمن حدوثه .

ج ( ماذا يحدث فى احلاالت التالية :- 
1- تهجني نباتات بسلة اخلضر حتمل أزهارا بيضاء معا .

2- رش مياسم األزهار بأندول حمض اخلليك .
3- وضع خلية نباتية فى لنب جوز الهند .

4- وجود اخلصيتني داخل جتويف البطن فى إنسان بالغ.

السؤال األول :ــ
)ا(: 

1�� األنكن     2– الغدة النخامية 3�� 25       4�� القفص الصدرى 
 AB,B�� 8 7�� تركيب الكروموسومات 5�� أمهات املنى 6�� 2  

ب ( ما الفرق: 
 )1

انزمي الهيالويورنيزإنزمي الكولني استيريز

يفرز على جدار البويضةنقاط االتصال العصبى العضلىمكان اإلفراز

يحطم األستيل كولني إلى كولني الوظيفة
وح��م��ض خ��ل��ي��ك ل��ت��ع��ود ن��ف��اذي��ة 

الغشاء لوضع الراحة.

ليتمكن  الهيالويورنيك  حمض  يحلل 
اخصاب  م��ن  املنوية  احل��ي��وان��ات  أح��د 

البويضة.

 )2

DNA فى اخلميرةDNA فى البكتيريا

غير معقد بالبروتني، طويل ملتحم مع الغشاء 
البالزمى.

الهستونية  بالبروتينات  التركيب  معقد 
وغير الهستونية وال يلتحم طرفاه معا .

ي��ت��ض��اع��ف م��ن ن��ق��ط��ة ال��ت��ح��ام��ه م��ع ال��غ��ش��اء 
البالزمى 

يتضاعف من أى نقطة عليه.

ال يحتوى على بالزميدات عدا اخلميرةيحتوى على بالزميدات

يوجد فى النواةيوجد فى السيتوبالزم

ج ( 1. رسم: تركيب احليوان املنوى فى االنسان .
 

 .2
   

السؤال الثانى :ــ
أ ( املفهوم العلمى لكل مما يأتى: 

1( البالزميد .  
2( التوالد البكرى ) التكاثر العذرى ( .  

3( الصفات األليلومورفية .  
4( مرض أنيميا اخلاليا املنجلية .  

5( جسم بار .  
. %30 )6  

ب ( فحص الشكل: 

1. رقم واسم العضو الذى:   
     أ�� ) 2 ( املبيض. 

ب �� ) 3 ( قناة فالوب.       
2. تأثير حدوث احلمل على :  

3�� يتوقف املبيض عن التبويض خالل فترة احلمل يوجد به اجلسم األصفر الذى يفرز   
هرمون االستيروجني والبروجستيرون أول 3 شهور من احلمل .

4�� بطانة الرحم يزداد سمكها لتستقبل اجلنني .  
ج( أجب عما يأتى: 

1�� الوظيفة :

احلبيبات الطرفيةاألطراف الالصقة

متكاملة  التتابع فتصبح  نفس  الالصقة حتمل  األطراف 
فيتم التصاق جينات DNA املفصولة مع البالزميدات عن 
معادة  بالزميدات  فتتكون  الربط  إنزمي  طريقها مبساعدة 

االحتاد.

توجد  ال��ط��رف��ي��ة  احل��ب��ي��ب��ات 
الصبغيات  بعض  أط��راف  عند 
الصبغيات  احتفاظ  على  تعمل 

بتركيبها.

 ��2

الذكور:  

اإلناث:   

السؤال الثالث :ــ
أ( 1ــ علل ملا يأتى :

1( لوجود جذور شادة أسفلها بتقلصها تشد النبات ألسفل فتهبط به إلى املستوى الطبيعى 
املالئم فيدعم النبات وتؤمن أجزاءه الهوائية ضد الرياح .

2( ألن ذكور نحل العسل دائما نقية بها ) ن ( .
3( ألن بها DNA يشبه متاما DNA أوليات النواة .

4( ألنه ميتاز بسرعة االنتاج وحتمل الظروف القاسية واالنتشار ملسافات بعيدة .
5( الزيجوسبور به ) 2ن ( ينقسم ميوزيا ليكون خيط جديد به ) ن ( .

2ــ اكتب مثاال لكل مما يأتى :ــ
1�� البرمائيات ) الضفدعة ( واألسماك .  

2�� نورة نبات ) الفول واملنثور (.  
3�� طفيل البلهارسيا .  

4�� السلمندر .  
5�� نبات البسلة .  

1�� اذا كان تتابع النيوكليوتيدات على شريط DNA كالتالى:  ب( 
    TACACCACT…5…3��   

  1��  ATGTGGTGA…3…5��   
2�� 4 قواعد سيتوزين نسبتها نحو 22.2 %   

3�� عدد الروابط الهيدروجينية = ) X 4 ( + ) 2 X 5 3 ( = 22 رابطة هيدروجينية.  
4�� عدد مجموعات الفوسفات احلرة = 2 مجموعة واحدة فى طرف كل شريط     

املرتبطة = 16 مجموعة .  
5�� متثل األرقام ›3 تعبر مجموعة الهيدروكسيل التى تتصل بذرة   
الكربون رقم 3 ، ›5 تعبر مجموعة الفوسفات التى تتصل بذرة الكربون 

رقم 5
 2�� رسم: حبة لقاح نابتة .

ج ( أجب عما يأتى: 
  ��1

انزمي الهيالويورنيزإنزمي الكولني استيريز

يفرز على جدار البويضةنقاط االتصال العصبى العضليمكان اإلفراز

كولني الوظيفة إلى  كولني  األستيل  يحطم 
الغشاء  نفاذية  لتعود  وحمض خليك 

لوضع الراحة.

الهيالويورنيك  حمض  يحلل 
املنوية  احليوانات  أح��د  ليتمكن 

من اخصاب البويضة .

2ــ قد يتمكن بعض العلماء من :ــ
• إدخال جني مسئول عن إنتاج مواد سامة داخل خاليا بكتيرية ثم إطالقها فى العالم   

فتبيد احلياة على سطح األرض .
• إنتاج بعض أنواع الكائنات احلية الدقيقة الضارة التى تسبب األمراض فيستخدمها   

اإلنسان فى احلروب البيولوجية. 

السؤال الرابع :ــ
أ ( انقل العبارات اآلتية بعد تصويب ما حتته خط: 

1. الظهرية  2�� بالتبرعم. 3�� صفر%. Xc + 44 ��4  5�� البيرمييدين .  
ب( قارن بني كل اثنني مما يأتى: 

1( البذور االندوسبرمية والبذور الالندوسبرمية.

بذور ال اندوسبرميةبذور اندوسبرمية

األندوسبرم  بنسيج  اجلنني  فيها  يحتفظ  ب��ذور 
فيشغل جزء من البذرة وتلتحم فيها أغلفة البويضة 
مع املبيض لتكوين ثمرة بها بذرة واحدة ) احلبة ( .

نسيج  على  اجل��ن��ني  يتغذى  ب���ذور 
ويتراكم  تكوينه،  أث��ن��اء  األن��دوس��ب��رم 
الفلقتني  داخ���ل  للجنني  آخ��ر  غ���ذاء 
حيث تتصلب األغلفة البيضية لتكوين 

القصرة. 

مثال: الفول والبسلة .مثال: حبوب القمح والذرة 

2( تأثير احلرارة على أرانب الهيمااليا والدروسوفيال.

تأثير احلرارة على الدروسوفيالتأثير احلرارة على أرانب الهيمااليا 

عند إزالة الشعر من على ظهر أرنب هيمااليا 
ووضع كيس به ثلج مجروش على هذه املنطقة 
باقى  بعكس  أس��ود  بلون  اجلديد  الشعر  ينمو 
الشعر املحيط الذى يبقى أبيض كما هو، جني 
اللون األسود ال يظهر أثره إال فى حالة وجود 

البرودة .

لدرجة  واليرقات  البيض  تعريض  عند 
حرارة :��

16 5م تنمو اجنحتها بعد التحول على 
شكل مستقيم 25 5م تنمو اجنحتها بعد 

التحول منحنية ) مقوسة ( .
فى  تتأثر  اجلناح  تشكل  التى  اجلينات 

عملها بدرجة احلرارة

 
ج ( 1��  1�� تصبح مثال لتعاقب األجيال عندما يتعاقب نوعى التكاثر فى دورة احلياة فيتكاثر 
جيال جنسيا يعقبه جيال أو أكثر يتكاثر ال جنسيا، وال تعتبر مثاال لتعاقب األجيال عندما ال يحدث 

ذلك ويرتبط بظروف البيئة. 
   2�� تنتشر هذه الظاهرة فى الطفيليات لتضمن مميزات نوعى التكاثر فتحقق سرعة التكاثر 
فى  تباين  ذلك  يتبع  وقد  البيئة  تقلبات  ومسايرة  االنتشار  من  فيمكنها  الوراثى  التنوع  وكذلك 

املحتوى الصبغى خلاليا تلك األجيال .
2�� انواع الدعامات فى احليوان :��

1�� الدعامة خارجية: كما فى مفصليات األرجل .
ب �� الدعامة داخلية: كما فى الفقاريات وتسمى هيكل احليوان وقد يكون :��

• داخليا غضروفيا: كما فى األسماك الغضروفية .
• داخليا عظميا: كما فى األسماك العظمية .

السؤال اخلامس :ــ
أ ( تخير من العمود ) ب ( ما يتناسب مع العمود ) أ ( واكتب العبارات كاملة فى كراسة االجابة – 

4�� ب 3�� ث   2�� ج   ت    ��1
ب ( أجب عما يأتى :ــ  1ــ

خيوط األكتني ) 4 (.   )1
خيوط امليوسني ) 3 ( .  )2

.) 5 ( ) H ( منطقة شبه املضيئة  )3
.) 2 ( ) A ( منطقة داكنة  )4

.) 5 ( ) H ( منطقة شبه املضيئة  )5
.) 1 ( ) I ( منطقة املضيئة  )6

2��  يحدث تضاعف جزئ DNA فى الطور البينى قبل أن تبدأ اخللية فى االنقسام حيث 
تتضاعف كمية DNA حتى تستقبل كل خلية جديدة نسخة طبق األصل من املعلومات الوراثية 

اخلاصة باخللية األم
ج ( الذى يحدث :ــ 

يكون النسل الناجت كله أبيض األزهار .  ��1
ينضج املبيض ويكون ثمار بال بذور .  ��2

تنقسم مكونة نبات كامل .  ��3
ترتفع درجة احلرارة فيصبح الذكر عقيم ألن تكوين احليوانات املنوية يحتاج لدرجات   ��4

حرارة منخفضة عن اجلسم .

خبير األحياء بوزارة التربية والتعليم
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