
 0100سنة  183380حل بجروت 

 الفصل األول

 ونًُع دخىل اندو فقداٌ نًُع انجسح يكاٌ في ديىيح جهطح تكىيٍ وظيفح انصفائخ انديىيح د 0

 .         انجسى إنً األيساض يسثثاخ

تخمر. الطالة تستغل فً \كٌماوٌة وحرارٌة من عملٌات التنفس الخلوي كل الخالٌا تنتج طالة د 0

 الخالٌا فً عملٌات )نمل نشط, عملٌات األٌض والحركة(.

 co2 )ماء و  مواد غٌر عضوٌةالحول ً إلى المنتجات )ذاتٌة التغذٌة( ٌنتمدبك الزٌتون ٌ ج 3

 .)سكرٌات، دهنٌات وبروتٌنات( عضوٌةمواد إلى وأمالح( 

ارتفاع تركٌز المذابات فً المحلول مما ٌؤدي الى  ـسٌزداد تركٌز السكرٌات األحادٌة فً الخلٌة أ 8

بسبب عدم وجود جدار  الى داخل الخالٌا وانفجارهادخول الماء باألسموزا داخل الخالٌا و

 خلوي.

ٌان الرئوي البطٌن األٌمن ٌضخ الدم الفمٌر باألوكسجٌن والغنً بثانً أكسٌد الكربون عبر الشر ج 5

 إلى الرئتٌن.

وال تموم بالعملٌات األٌضٌة. لذلن ٌتطفل عضٌات ال تمتلن الفٌروسات5 كائنات طفٌلٌة إجبارٌة  ب 6

خلٌة عائل وٌموم باستغالل عملٌاتها األٌضٌة لكً ٌتكاثر. الفٌروس مبنً من الفٌروس على 

 البكتٌرٌا كائنات حٌة بدائٌة النواة تمتلن  .RNAأو DNA غالف زاللً وبالداخل المادة الوراثٌة 

DNAو RNA .تستطٌع التكاثر داخل الخالٌا الحٌة وعلى وسط غذائً مالئم 

و  DNA)  ٌدخل فً بناء المادة الوراثٌةسفور الفوعند إضافة الفسفور ازداد نبت األعشاب ألن  ب 7

RNA ATP )فوسفولٌبٌدات.  

. التٌار الكهربائً الذي ٌنتمل فً اإلكسون  طول األكسونٌنتمل سٌال عصبً كهربائً على  د 8

 باالنتشارٌنتمل   ٌحفز الغدد الموجودة فً نهاٌة األكسون على إفراز نالل عصبً كٌماوي

إلى الشك السٌنابسً النالل العصبً ٌرتبط بمستمبالت خالٌا الهدف )نوٌرونات، خالٌا  البسٌط

 عضلٌة وغدد(.

فً البداٌة تموم إنزٌمات بتفكٌن األربطة بٌن المواعد  (DNA5مضاعفة ال ) Sفً مرحلة  ب 9

مما ٌؤدي إلى ابتعاد الجدٌلتان عن بعضهما البعض. بعدها تموم  DNAالنٌتروجٌنٌة فً ال 

بولٌمراز بعملٌة النسخ على كل جدٌلة لدٌمة ٌتم بناء جدلة جدٌدة. على الماعدة  DNAإنزٌمات 

والعكس  Gٌتم نسخ  Cالماعدة النٌتروجٌنٌة والعكس صحٌح وعلى  Tٌتم نسخ  Aالنٌتروجٌنٌة 

 متطابمان. DNAصحٌح. مما ٌؤدي إلى تكوٌن جزٌئان من 

عدم شرب الماء وخسارة الماء تؤدي إلى انخفاض حجم وضغط الدم وازدٌاد تركٌز المذابات  أ 01

الذي ٌحفز على امتصاص عائد للماء من  ADHفً الدم مما ٌؤدي إلى زٌادة إفراز هورمون 

 النفرونات )الكلٌتٌن( إلى الدم وبالتالً ٌمل حجم البول وٌزداد تركٌزه.

النباتات الحولٌة لصٌرة عند توفر المٌاه تنبت البذور وتنمو إلى نبتة ذات أوراق وسٌمان  دورة ج 00

 لتربة.اوأزهار وتبدأ بالتكاثر وفً موسم الجفاف تموت النبتة وتبمى البذور فً 

الخالٌا مكونة من عضٌات عدٌدة فً كل عضً توجد شروط مختلفة تمكن العضٌات من المٌام  د 00

المٌتوكندرٌا مسؤولة عن إنتاج الطالة، الرٌبوزومات تنتج بروتٌنات فً  أمثلة5  بوظٌفة محددة،

 البالستٌدات تحدث عملٌة التركٌب الضوئً...

فً الجسم توجد آلٌات مرالبة ذاتٌة تعمل على منع الكائن الحً ٌتأثر بالظروف المحٌطة ولكن  أ 03

بٌئة داخلٌة ثابتة لى االتزان البدنً )فً المحافظة ع حدوث تغٌٌرات متطرفة فً الجسم وتساهم

 . (على الرغم من التغٌرات فً البٌئة الخارجٌة تمرٌبا  

 

 المعلم ماهر شٌمً



 DNAٌوجد رلابة على عملٌة نسخ ال ولكن  خالٌاال( متماثلة فً كل DNAالمادة الوراثٌة )  ج 08

بناء فً خالٌا األعصاب ٌتم تفعٌل جٌنات التً تكود إلنتاج بروتٌنات تدخل فً . mRNAإلى 

 الخالٌا األعصاب بٌنما فً خالٌا الجلد ال ٌتم تفعٌل هذه الجٌنات والعكس صحٌح.

 

 المحلالت تموم بتحلٌل المركبات العضوٌة إلى غٌر عضوٌة. أ 05

ٌنطلك من حرق الولود العضوي ٌمتاز هذا الغاز بمدرته الفائمة على االرتباط  coغاز  أ 06

األوكسجٌن بكمٌات كافٌة إلى الخالٌا وحدوث حاالت بالهٌموغلوبٌن مما ٌؤدي عدم وصول 

 بسبب انخفاض إنتاج الطالة فً الخالٌا. لموتاالختناق حتى ا

 الطفرات تحدث  بشكل عشوائً. د 07

 خالٌا االعصاب بواسطة اتصال كهربائً ومن ثم اتصال كٌمٌاوي.النوالل العصبٌة تنتمل ب  ب 08

 إلى كل الجسم وترتبط بمستمبالت خالٌا الهف.تفرز الى الدم وتنمل هورمونات ال

 الكودون مكون من5 ثالثة لواعد نٌتروجٌنٌة. د 09

 نوكلٌئوتٌد5 مكون من سكر، فوسفات ولاعدة نٌتروجٌنٌة.

 .DNAالجٌن5 لسم من ال 

 . DNAٌحتوي ال  مالكروموزو

مواد كٌماوٌة )بوفر( تمنع التغٌرات المتطرفة فً درجة ال  الخالٌا الحٌة ٌوجدسٌتوبالزم فً  ب 01

PH .وبذلن ٌتم المحافظة على اتزان البٌئة الداخلٌة للخلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً )حل اسئلة مفتوحة(

00 (05) 

تركٌز هورمون  تركٌز الجلوكوز الحالة

 اإلنسولٌن

تركٌز هورمون 

 الجلوكاجون

 ٌرتفع ٌنخفض ٌنخفض الراحة إلى الجهداالنتقال من حالة 

 ٌنخفض ٌرتفع ٌرتفع تناول طعام غنً بالنشا

 

 األنسولٌن ٌحفز على5 5  (0) 

زٌادة عدد نولل الجلوكوز فً الغشاء الخلوي وبالتالً تزداد نفاذٌة الغشاء الخلوي وٌتم تحفٌز * 

 ٌا على استمبال السكر من الدم. الخال

 تحوٌل فائض السكر إلى جلٌكوجٌن.     * 

 )ب(5 البنكرٌاس ألنه العضو الوحٌد الذي ٌفرز أنسولٌن إلى الدم.  00

 

لٌالة الموارض ذات الذٌول الطوٌلة تمل. الموارض ذات الذٌول الطوٌلة ٌتم افتراسها بشكل أ. 00

ذاخ انريم  انقىازضأكبر لصعوبة حركتها وٌمل تكاثرها وتضع كمٌات ألل من األنسال. 

نرنك تستًس تانعيش  أقم   تًدًي انقصيس نديها نياقح أعهً تسثة قدزتها عهً انهسوب وتُفتَسس

      وانتكاثس وتُقم صفاتها عثس انجيُاخ انً األَسال دتً تصثخ أغهثيح في انعشيسج.

بسبب الفصل بٌن العشٌرتٌن ٌمل التزاوج بٌنهم وٌمل وضع اإلنسال. خالل األجٌال  ب.00

مما ٌؤدي إلى  دث طفرات عشوائٌة وانتخاب طبٌعً تؤدي إلى اختالفات بالمادة الوراثٌةتح

 ظهور نوعان مختلفان، كل نوع ٌتكاثر فمط مع نفسة وهكذا تتطور عشٌرتٌن مختلفتٌن.

 أ035 

المادة  العضً
 الناتجة

 التأثٌر على المركبات فً الغشاء الخلوي )نواقل, مضخات, حامالت وفوسفولٌبٌدات(

   مٌتوكندرٌا

               

 

ATP 

 

  

بوتاسٌوم هذه المضخة تخرج صودٌوم بعكس منحدر التركٌز بالمقابل  -مضخة صودٌوم

من عملٌة  الذي مصدره ATPتدخل بوتاسٌوم فً كل عملٌة نقل ٌتم تحلٌل جزيء 

 التنفس الخلوي.

جلوكوز        بالستٌدات

 أوكسجٌن

 

     

 ٌستغل إلنتاج د األوكسجٌنبوجوً عملٌة التنفس الخلوي الجلوكوز ف

ATP  بوتاسٌوم هذه المضخة تخرج صودٌوم بعكس  -مضخة صودٌومالذي ٌستغل لعمل

 .ATPمنحدر التركٌز بالمقابل تدخل بوتاسٌوم فً كل عملٌة نقل ٌتم تحلٌل جزيء 

             نواة الخلٌة

      

DNA 

mRNA / 

 tRNA  

rRNA 

mRNA   ٌلقب بالرسول ألنه ٌنتج فً النواة حسب المعلومات الوراثٌة الموجودة :

 لرٌبوزومات حٌث ٌتم بناء البروتٌناتإلى ا المعلومات الوراثٌة قلالجٌنات ومن ثم ٌن

 حسب المعلومة الموجودة فً الالموجودة فً الغشاء الخلوي  ،نواقل( )قنوات، مضخات

mRNA  والتً مصدرها من الDNA. 

tRNA:  من السٌتوبالزم إلى وحدات بناء البروتٌنات وظٌفته نقل األحماض األمٌنٌة

 الرٌبوزوم.

rRNA  .ٌدخل فً بناء الرٌبوزوم 

 



 

متص الطالة الضوئٌة ٌزٌادة مادة الكلوروفٌل )تزداد وتٌرة نمو النباتات لحد معٌن.  5ب32

تحوٌل كمٌة أكبر من تؤدي إلى زٌادة عملٌة التركٌب الضوئً و (حولها إلى طالة كٌماوٌةوٌ

اق( والماء )المستوعب من ثانً أكسٌد الكربون )المستوعب عبر الثغور الموجودة فً األور

السكرٌات واألوكسجٌن ٌُستغالن فً وكسجٌن. األانطالق  وزٌادة أحادٌة إلى سكرٌات الجذور(

تستغل لبناء التً طالة فً الخالٌا ال كمٌة أكبر منتاج مما ٌؤدي الى انعملٌة التنفس الخلوي 

 خالٌا جدٌدة ونمو النباتات.

 

بٌن الحوٌصالت تبادل الغازات  فً انخفاضأ. تجمع السوائل فً الحوٌصالت ٌؤدي إلى 32

وبالتالً ٌمل وصول األوكسجٌن إلى الخالٌا وٌمل إنتاج الطالة من عملٌة التنفس الخلوي  الدمو

 وٌمل انمباض العضالت )انمباض العضالت ٌحتاج إلى طالة(.

وأجسام مضادة تمضً  تكون خالٌا ذاكرةٌتم تفعٌل اللٌمفوسٌتات التً  (5تطعٌم فعال،0ب )08

 على مسبب المرض.

  .ضد مسبب المرض مصل ٌحتوي على أجسام مضادة جاهزةل فعاتطعٌم غٌر  (05ب )08

                            

الكائن الحً تزداد  جسم وزنكلما لل ٌزداد تبخر الماء من الجسم. الجسم وزن كلما لل أ. 05

 تبخر الماء من الجسم والعكس صحٌح.الحجم وبالتالً ٌزداد \سطح الالنسبة بٌن مساحة 
 ب.05

كبٌر عند الحٌوانات المطبٌة وأطراف صغٌرة وأذنان صغٌرتان5 هذه العوامل تملل من  جسم (1

مساحة سطح التالمس نسبٌا على الحجم وبالتالً ٌمل فمدان الحرارة للبٌئة الخارجٌة. الحٌوانات 

الصحراوٌة )لوارض، ثعالب( تملن زوائد طوٌلة "أذنان وذٌل" مما ٌزٌد من تشعب األوعٌة 

 ا وفمدان فائض الحرارة للبٌئة.الدموٌة فٌه

والتً  طبمات عازلة للحرارة تغطً أجسام الكائنات الحٌة التً تعٌش فً المناطك الباردة  ب(

األغنام، \عند الطٌور، فرو وصوف كثٌف عند الثعالب 5 رٌشفمدان الحرارة، أمثلة تملل من

 عند الدب المطبً البطرٌك. تحت الجلدسمٌكة طبمة دهن 

 

تنتج الخمٌرة بعملٌة التخمر الكحولً من العملٌة  نخفاض فً األوكسجٌن تموماالأ. بسبب  06

تحلٌل كمٌة أكبر تموم الخمٌرة ب كمٌة ألل من الطالة التً تنتج فً عملٌة التنفس الخلوي. لذلن

    من الجلوكوز لكً ٌتم إنتاج نفس الكمٌة من الطالة.

عملٌات النمل النشط، الحركة وعملٌات األٌض وبناء خالٌا الطالة تستغل فً خالٌا الخمٌرة فً 

 جدٌدة.

 .صابة أغشٌة الخالٌا فً الخمٌرةإتزداد  60cمدة التعرض لدرجة حرارة   ازدادتكلما  ب.32

 مما ٌؤدي داخل الخالٌا تمل. pHلى داخل الخالٌا ودرجة ال إلذلن ٌدخل المحلول الحامضً 

 فً الخالٌا. ATPنتاج ال إنزٌمات التنفس الخلوي لذلن ٌمل إو لى تخثر البروتٌناتإ

 

 



 أ.72

 سائل الجسم              

 المادة

 بول    راشح    دم   

 +       +       +       ماء

 - + + جلوكوز

 + + + ٌورٌا

 - - + بروتٌن

 

  ب.32

ال أَه يعاد إانُفسوٌ، أ( االيتصاص انعائد نهجهىكىش: عهً انسغى يٍ تسشيخ انجهىكىش في 

ايتصاصه تشكم كايم يٍ انُفسوٌ إنً اندو تىاسطح تسوتيُاخ َاقهح تعًم تشكم َشط يع تىظيف 

 طاقح.

ٌعاد امتصاص الصودٌوم بواسطة مضخات موجودة  ب( االمتصاص العائد ألمالح الصودٌوم5

 . ATP))  فً أغشٌة النفرون التً تعمل بعكس منحدر التركٌز مع توظٌف طالة

للماء5 ٌعاد امتصاص الماء من النفرون حسب األسموزا بدون توظٌف االمتصاص العائد  ج(

  طالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث )حل اسئلة المقال العلمً(

لى فتح الثغور لماء من أعماق التربة. مما ٌؤدي إأ. الجذور العمٌمة تستوعب كمٌة كبٌرة من ا08

لى انخفاض حرارة الهواء فً البٌئة. عند فتح النباتات إلى الهواء، مما ٌؤدي إتبخر الماء من و
الثغور ٌتم استٌعاب كمٌة كبٌرة من ثانً أكسٌد الكربون  لكً تموم النباتات بعملٌة التركٌب 

لى انخفاض فً الجو ٌؤدي إ ( الضوئً، انخفاض ثانً أكسٌد الكربون  ) من غازات الدفٌئة
 رجً.حرارة الهواء الخا

ب. فً نهاٌة الشتاء تركٌز ثانً أكسٌد الكربون ٌكون ألل. فً الشتاء توجد كمٌة أكبر من 08

الماء فً التربة، لذلن تستوعب الجذور كمٌة كبٌرة من الماء، النباتات تفتح الثغور وٌتم 
استٌعاب كمٌة أكبر من غاز ثانً أكسٌد الكربون الضروري لعملٌة التركٌب الضوئً، لذلن 

 ض تركٌز ثانً أكسٌد الكربون.ٌنخف

 
 أ. فً غابات أوروبا عملٌة التركٌب الضوئً والتنفس الخلوي أعلى.           34
عملٌة  الذي ٌنتج منالتفسٌر5 فً غابات أوروبا ٌوجد انطالق أعلى لغاز ثانً أكسٌد الكربون   

 التنفس الخلوي بالممارنة مع غابات ٌثٌر.
الفرق بٌن استٌعاب وانطالق )ثانً أكسٌد الكربون( أعلى من غابات  ب. فً غابات ٌثٌر09

بالممارنة مع غاز ثانً أكثر لغاز ثانً أكسٌد الكربون  ٌوجد استٌعابفً غابات ٌثٌر  أوروبا. 

ٌنخفض غاز ثانً أكسٌد الكربون فً الجو وتنخفض حرارة فً غابة ٌثٌر أكسٌد المنطلك. لذلن 

 ن غاز ثانً اكسٌد الكربون من غازات الدفٌئة(. وف أالمعر)من  بشكل أكبر الجو

31. 

 ضد زرع أشجار الصنوبر  مع زٌادة زرع أشجار الصنوبر 

زٌادة تبخر المٌاه مما ٌؤدي إلى انخفاض  ٌساعد فً انخفاض حرارة البٌئة مثل حرش ٌثٌر
 كمٌة الماء فً التربة.

أشجار كثٌره تستوعب كمٌة كبٌرة من غاز ثانً 
لكربون للمٌام بعملٌة التركٌب الضوئً مما أكسٌد ا

ٌؤدي الى انخفاض تركٌز ثانً أكسٌد الكربون فً 
الجو وانخفاض الحرارة ألن غاز ثانً أكسٌد 

 الكربون ٌعتبر من غازات الدفٌئة. 
لى زٌادة تبخر زٌادة التركٌب الضوئً تؤدي إ

لى انخفاض حرارة الجو.  من دي إالمٌاه مما ٌؤ
وكسجٌن ٌستغل ٌنطلك اعملٌة التركٌب الضوئً 

 فً عملٌة التنفس الخلوي فً خالٌا الكائنات الحٌة

 غالً الثمن وٌشوه البٌئة الصحراوٌة.

زرع األشجار من الممكن أن ٌزٌد عدد أنواع 
الكائنات الحٌة التً تتغذى وتعٌش على هذه 

 األشجار.

 

 

 

 



 حل اسئلة المواضٌع االختٌارٌةالفصل الرابع 

 جانب التطوري:الالموضوع فسٌولوجٌا المقارنة من 

كل لسم مكون )الملب مكون من لسمٌن أٌسر وأٌمن ثدٌٌات5 ألن من ال 5(5 الحٌوان األول0أ )38

تنفس عن طرٌك  الثدٌٌات تعضلً ٌمنع اختالط الدم.  ٌفصل بٌنهما جدار( من أذٌن وبطٌن

 تنفس عن طرٌك  الخٌاشٌم.وتالملب المكون من اذٌن وبطٌن ألن الحٌوان الثان5ً سمكة  الرئتٌن.

 5(0أ)22 

 الحجم \ التالمس مما ٌزٌد من مساحة السطح متشعبة )الرئتٌن والخٌاشٌم( ومتفرعة األعضاء*

 . مع الشعٌرات الدموٌة وبالتالً تزداد نجاعة تبادل الغازات

اعة تبادل مما ٌزٌد من نج للغازات ونفاذةالمركزٌة دلٌمة ٌاشٌم( )الرئتٌن والخ أغشٌة األعضاء*

 .الغازات باالنتشار

بشبكة كثٌفة من  لتصمةم )الرئتٌن والخٌاشٌم(  أغشٌة األعضاءتبادل غازات لرٌبة5  مسافة*

ن ٌمما ٌؤدي إلى انخفاض مسافة االنتشار وزٌادة نجاعة تبادل الغازات باألوعٌة الدموٌة 

 واألوعٌة الدموٌة.الحوٌصالت 

مما ٌساعد على ذوبان  رطبة ومحاطة فً بٌئة مائٌة)الرئتٌن والخٌاشٌم(  أغشٌة األعضاء *

 الغازات وزٌادة نجاعة تبادل الغازات.

 ب. 38

تركٌز الهٌموغلوبٌن مرتفع وبالتالً ٌتم دم الثدي البحري فً A 5حسب النتائج فً العمود  (0

ونملها إلى خالٌا الجسم وبالتالً تستمر عملٌات التنفس ربط كمٌات كبٌره من األوكسجٌن 

 .مما ٌمكن الثدٌٌات البحرٌة من الغوص لفترة زمنٌة أطول الخلوي لفترات طوٌلة نسبٌا  

مركز التنفس عند الثدٌٌات البحرٌة حساس بشكل للٌل لزٌادة B 5حسب النتائج فً العمود  (0

أثناء الغوص مركز التنفس عند الحٌوانات اع ثانً اكسٌد الكربون فً الدم . الحامضٌة وارتف

عندما ٌكون تركٌز ثانً اكسٌد  ٌفعل عضالت التنفس المسؤولة عن الشهٌك والزفٌر البحرٌة 

 الكربون عالً جدا وبالتالً تمكث الثدٌٌات البحرٌة فترة زمنٌة طوٌلة تحت الماء .

 أذٌنٌن وبطٌنٌنن من أذٌنٌن وبطٌن وللب الزواحف مكون من للب البرمائٌات مكو (.0أ )35

 مفصولٌن بحاجز عضلً غٌر تام.

ٌدخل دم غنً باألوكسجٌن لادم من الرئتٌن  فً الملب (5عند البرمائٌات5 لألذٌن األٌسر7أ)53

لألذٌن األٌمن ٌدخل دم فمٌر باألوكسجٌن وغنً بثانً أكسٌد الكربون لادم من خالٌا  .والجلد

مما ٌؤدي الى اختالط الدم الفمٌر والغنً الوحٌد م. الدم ٌنتمل من األذٌنٌن الى البطٌن الجس

 باألوكسجٌن. 

ب. ٌعتبر الجلد لدى البرمائٌات عضوا  مساعدا  فً جهاز التنفس ٌتم عن طرٌمة تبادل 53

نً كسجٌن وإطالق ثاا  لكً تزداد نجاعة استٌعاب األوالغازات لذلن ٌجب أن ٌكون الجلد رطب

وٌمل وصول ٌمل تبادل الغازات واستٌعاب األوكسجٌن  ا  أكسٌد الكربون. إذا اصبح الجلد جاف

 إلى الخالٌا وبالتالً تمل عملٌات األٌض واستخالص الطالة فً الخالٌا. األوكسجٌن

 

 



 أ.53

 طٌور ثدٌٌات 

 حامض البول ٌورٌا نوع الفضالت النٌتروجٌنٌة

 للٌلة كبٌرة للٌلة(\)كبٌرةكمٌة الماء المفرزة 

 

ب. الطٌور المائٌة تمتلن غدد إلفراز فائض الملح التً تستوعبها من البٌئة المائٌة المالحة 22

وبالتالً ال ٌخرج الماء من الخالٌا باألسموزا وال تصاب العملٌات الحٌوٌة فً الخالٌا وٌتم 

 الدم.المحافظة على اتزان بدنً وعلى تركٌز ملح ثابت تمرٌبا فً 

 

 

 الموضوع : بكتٌرٌا وفٌروسات فً جسم اإلنسان.

 أ525

 الطور التحضٌري)التكٌٌف أو الركود( فً هذه المرحلة ال ٌزداد عدد البكتٌرٌاt0-t1 5بٌن 

خالل هذه الفترة  )معدل الوالدات=معدل الوفٌات( بل تتالءم  للوسط الغذائً والبٌئة الجدٌدة.

وٌتم  RNAزداد كمٌة الحامض النووي الضرورٌة من وسط التنمٌة وتلمواد تستوعب البكتٌرٌا ا

بناء زاللٌات وإنزٌمات التً تحفز على استغالل المصادر الغذائٌة وتحفز على مضاعفة المادة 

 ٌزداد حجم البكتٌرٌا استعدادا  النمسام خالٌا البكتٌرٌا .والوراثٌة 

فً هذا الطور تبدأ  البكتٌرٌا باالنمسام  )اللوغارٌتمً( طور النمو السرٌع t2  - t3  5 بٌن

واالزدٌاد كنتٌجة لوجود ظروف مثالٌة. كل بكتٌرٌا خالل زمن الجٌل  تنمسم الى  خلٌتٌن 

 متطابمتٌن بالمادة الوراثٌة تحتوي كل خلٌة على نفس العضٌات الموجودة  فً خلٌة األم.

 تتحرر من البكتٌرٌا المٌتة. xن المادة . ومن الممكن أxتنتج المادة  ٌوجد بكتٌرٌا حٌة ب375

من بكتٌرٌا  Xنمل الجٌن المماوم للمادة  טרנספורמציה(5حدثت عملٌة تحول ) (.0ج )22

 . اتصال مباشر بٌنهما بدون مانحة )أ( إلى مستمبلة )ب(

من بكتٌرٌا مانحة )أ(  Xنمل جٌن المماوم للمادة عملٌة االلتران )التزاوج البكتٌري(5 أو عملٌة 

 بواسطة اتصال مباشر بٌنهما عن طرٌك جسر سٌتوبالزمً. إلى مستمبلة )ب(

 

  (05ج )22

 أ(بناء إنزٌمات بكتٌرٌة تحلل المضادات الحٌوٌة.

 عمل المضادات الحٌوٌة.ب( بناء مواد تؤدي إلى تغٌٌر أو إعالة 

رٌا بواسطة التملٌل من نفاذٌة المضادات ج( التملٌل من تراكم المضادات الحٌوٌة فً خالٌا البكتٌ

الحٌوٌة إلى داخل الخلٌة أو إخراج المضادات الحٌوٌة إلى خارج خالٌا البكتٌرٌا بواسطة 

 مضخات موجودة فً الغشاء الخلوي.

  د(تغٌٌرات فً مبنى خلٌة البكتٌرٌا وغشائها مما ٌمنع تأثٌر المضادات الحٌوٌة علٌها.

 

 

 



 إنزٌمات موجودة فً الفٌروس5 أ. 53

 5 تموم بنسخ عكسً إنزٌمات النسخ الرجعً * 

RNA               DNA. 

 الفٌروسً فً المادة الوراثٌة لخلٌة العائل.  DNA*إنزٌمات التً تدمج ال 

انزٌمات  إنزٌمات تسرع عملٌة المضاعفة،5 إنزٌمات تنتج حسب المادة الوراثٌة لخلٌة العائل

 إنزٌمات الترجمة.والتنفس الخلوي 

تمتلن  ألنها ال. التفسٌر5 العملٌة ال تحدث فً خلٌة العائل RNAمضاعفة  15(. العملٌة 1ب)23

 الجٌنات التً تشفر إلى هذه اإلنزٌمات.

ٌمكن إصابة  ً خلٌة العائل لذلنعملٌة الترجمة تحدث أٌضا ف،  7(5 كال. العملٌة 7ب ) 23

 خلٌة العائل أٌضا.

 . أ.  24

 

 خلٌة إنسان بكتٌرٌا فٌروس 

 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد نواة الخلٌة

 ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد مٌتوكندرٌا

 ال ٌوجد ٌوجد ال ٌوجد جدار خلوي

 ٌوجد ٌوجد ال ٌوجد رٌبوزوم

 ٌوجد ٌوجد ال ٌوجد إنزٌمات تنفس خلوي

 ٌوجد ٌوجد ٌوجد مادة وراثٌة

 

مع ارتفاع حرارة الجسم تحول  .الفٌروس كان فً حاله خمول )مسار لٌزوجنً(. 1ب 54  

 الفٌروس إلى فعال وأصبح ٌتكاثر فً الخالٌا مما أدى إلى ظهور الجروح.

كال، ألن األجسام المضادة ال تصٌب الفٌروسات الموجودة فً الخالٌا فً حالة  (3) ب54

 .خمول. وألن األجسام المضادة تتحلل بعد فترة زمنٌة لصٌرةال

 

 

 المعلم ماهر شٌمً

 


