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 س : في أي دور او طور يحدث كل من االحداث :  

 الحدث  الدور او الطور 

o طور البينيال o تضاعف الحامض النووي / تضاعف الــDNA    )وزاري( 

o الطور البيني o وزاري(  تضاعف الجسيم املركزي / تخليق البروتينات( 

o الطور التمهيدي o   وزاري( املغزل / ظهور النجم تكوين خيوط( 

o الطور التمهيدي o وزاري(  اختفاء النوية / الغشاء النووي( 

o ائي  انكماش وتغلط الكرومسومات  ،    تعلق الكروموسومات بخيوط املغزل  o الطور االستو

o ائي  تاخذ الكروموسومات موقع عند خط استواء مغزل الخلية o الطور االستو

o الطور االنفصالي o   الناتجة عن الكروماتيدات الشقيقةتنفصل الكروموسومات البنوية 

o الطور االنفصالي o تتحرك الكروموسومات نحو قطبي الخلية 

o الطور النهائي o   / الشبكة الكروماتينيهتكوين النوية / الغشاء النووي 

o الطور النهائي o   اختفاء املغزل 

o انية  غشاء الخلية عند منطقة استواءها / تخصر من الخارج الى الداخل تخصر   o االنقسام السايتوبالزمي للخلية الحيو

o االنقسام السايتوبالزمي للخلية النباتية o وزاري(  تكوين الصفيحة الخلوية / تخصر من الداخل الى الخارج( 

o  الدور القالدي / طور تمهيدي اول o   طويلة ونحيفة ومفردتكون الكروموسومات بشكل خيوط 

o   القالدي / طور تمهيدي اول الدور o تثخنات الكروموسومات على شكل فصوص او خرز بشكل قالدة 

o  الدور االزدواجي / طور تمهيدي اول o وزاري(  االيثاق والتشابك / الثنائي( 

o  الدور التغلظي / طور تمهيدي اول o وزاري(  التعابر / الرباعي / ازياد تكثف الكروموسومات وتغلظها( 

o   التغلظي / طور تمهيدي اول الدور o وزاري(  تضاعف كل كروموسوم الى كروموسومين بشكل واضح( 

o  الدور االنفراجي / طور تمهيدي اول o  وزاري(  التصالبات / اختالف موقع التصالبات من كروموسوم الخر( 

o  الدور الحركي / طور تمهيدي اول o   والغشاء النوويتزداد الكروموسومات قصرا وتغلظا / انحالل النوية 

o   طور تمهيدي اول   الحركيالدور / o  وزاري(  تناقص عدد التصالبات( 

o  اىي االول  )وزاري(املركزية  ظهور االجزاء   o الطور االستو

o الطور االنفصالي الثاني o   يصبح كل كروماتيد ممثال لكروموسوم بنوي    /انفصال الكروماتيد 

o الطور النهائي الثاني o تكوين االمشاج 

 

  



 33      
 

 

 اء ـــسيج اللحــن  .2

 )وزاري( ؟ او ما تركيب نسيج اللحاء ؟ما هي مكونات عناصر اللحاء س : 

 د.  برنكيما اللحاء    ياف اللحاءج.  ال     الخاليا المرافقة  ب.      المنخلية نابيبأ.  اال

 االسناد والتقوية بنقل المواد الغذائية المنتجة في الورقة عدا الياف اللحاء تقوم بــجميعها تشترك 

 )وزاري( ؟ قارن بين نسيج الخشب ونسيج اللحاء:  ( ٣) ٥ س

 نسيج اللحاء نسيج الخشب ت

االوعية الخشبية والقصيبات والياف الخشب يتركب من  1

 وبرنكيما الخشب

 ياف اللحاءوال الخاليا المرافقةالمنخلية و نابيباال

 وبرنكيما اللحاء

واالسناد  المنتجة في الورقة نقل المواد الغذائية يقوم بنقل الماء والمواد المذابة فيه واالسناد والتقوية 2

 والتقوية

 حية تفقد نواتها عند النضج اكتمال النضج وتفقد محتوياتهاتموت عند  3

 

  ) يحفظ من الجهتين ( س : ما موقع ) اين يوجد ( النسيج ؟ او ما نوع النسيج ؟

 النسيج املوقع

o  في مواضع مختلفه من اعضاء النبات o املرستيميةية [  انشائ]  النسجه  ا 

o الجذور والسيقان مم  ق o لنسيج املرستيمي القمي ا 

o  فليني ال  لنبات ويشمل الكومبيوم الوعائي والكومبيوما  بموازة محور o   النسيج املرستيمي الجانبي 

o   السالميات (  القاعدي من نصل الورقه  والجزءقواعد وقمم السالميات (  o  النسيج املرستيمي البيني 

o  الخلوي العالي    في اجزاء النبات ذات النشاط االنقسامي o  النسيج املرستيمي 

o  القشره واللب واالشعه اللبيه o النسيج االساس 

o   املختلفهالطبقه الخارجيه ألجزاء النبات o   البشرهنسيج  

o   الخشب واللحاء   اجزاء النبات املختلفه التي تحوي  في o   النسيج الوعائي 

o  في الجذور والسيقان واالوراق o   البرنكيميالنسيج 

o العشبيهالنباتات    األعضاء البالغه فيوي االعضاء والنباتات الخشبيه  ف o   الكولنكيميالنسيج  

o االلياف والخاليا الصخرية o النسيج السكرلنكيمي 

o  في اجزاء النبات التي تحتاج الئ تقويه o   األلياف 

o  ثمار الكمثرى o   الصخريةالخاليا 

o  الخشب واللحاء الثانويين في النباتات o  الكمبيوم الوعائي 

o البشيرة املحيطة بالنباتات o الكمبيوم الفليني 
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  ) يحفظ من الجهتين ( ما نوع النسيج ؟س : ما موقع ) اين يوجد ( النسيج ؟ او 

 النسيج املوقع

o  يغطي سطح الجسم , يبطن  التجاويف الجسميه ، في الغدد o   الطالئي [النسيج الظهاري [ 

o وحويصالت    أألوعيه الدمويه وجسيمات مالبيجي والتجاويف الجسميه

 الرئه

o النسيج الظهاري الحرشفي البسيط 

o بطانة االمعاء ، بطانة الغدد o البسيط  النسيج الظهاري العمودي 

o لغدد كالغدد اللعابيةنبيبات الكلية ، بعض ا o  النسيج الظهاري املكعبي البسيط 

o  النسيج الظهاري العمودي املطبق الكاذب o  النسيج الظهاري العمودي املطبق الكاذب 

o  يبطن التجويف الجسمي واملريء o  النسيج الظهاري املطبق الحرشفي 

o بطانة االحليل o النسيج الظهاري املطبق العمودي 

o   املنويه  النبيبات،  يبطن قنوات الغدد العرقه o النسيج الظهاري املطبق املكعبي 

o املثانة البولية ، الحالب ، حوض الكلية o  النسيج الظهاري املطبق املتحول 

o   ملختلفهاتحت الجلد وبين اعضاء الجسم o   الخاللي [النسيج الضام الهللي [ 

o   اقع خزن الدهون ايضها  تحت الجلد وفي مو  النسيج الضام الشحمي o و

o في املراحل الجنينيه املبكره o النسيج الضام املتوسط 

o   الكبد  ،نقي العظم   ،االعضاء اللمفيه o  النسيج الضام الشبكي 

o  الحبل السري o  النسيج الضام املخاطاني 

o االوتار o املنتظم  النسيج الضام االبيض 

o  ادمة الجلد o املنتظمغير    النسيج الضام االبيض 

o ابط القفوي في منطقه العنق  كثيف[    مرن ]  النسيج الضام االصفر   o الر

o  الرغامي o النسيج الغضروفي الشفاف 

o االقراص بين الفقرات o النسيج الغضروفي الليفي االبيض 

o صيوان االذن o النسيج الغضروفي املطاط 

o   الغضروف , العظم , الدم , اللمف o   ضام متخصصنسيج 

o   املجوفه  االعضاء الداخليه  ولدمويه اجدران االمعاء واملعده واالوعيه o   امللساءنسيج العضالت 

o جميع العضالت األراديه o نسيج العضالت الهيكليه 

o جدار القلب o  نسيج العضالت القلبيه 

o في الخاليا التي تشكل نصف حجم الدماغ o النسيج العصبي 
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 ) يحفظ من الطرفين (س : ما نوع التكاثر الخضري ) الالجنس ي ( في النباتات ؟ او مثل ملا يأتي ؟    

 النبات الطريقة النبات الطريقة

 الشليك والفراولة املدادات  االملازة والكلم والكركم والكالديلوس الكورمات 

ايزومات املوز والنخيل الفسائل  السرخسيات وثيل الحدائق والسوسن الر

 البطاطا الدرنات العنب والليمون والبرتقال والجهنمي الترقيد

 البصل والثوم والنرجس والزنبق  االبصال  الخوخ واالجاص والحمضيات وبرتقال ابو السرة التطعيم

 

 س : ما املجموعة الكروموسومية لكل من : 

 الخلية  املجموعة الكروموسومية الخلية  املجموعة الكروموسومية

 نسيج / نواة السويداء س٣ ارومة البيضة / النطفة س

 / سليفة البيوض النطف  سليفات س٢ القطبي االول / الثانيالجسم   س

 بيضية اوليةخلية نطفية /   س٢ للكالميدوموناسخلية خضرية   س

 الطور البوغي س٢ نطفة / بيضة ناضجة س

 البوغ الزيجي س٢ الخلية االنبوبية / املولدة س

 الزيجة س٢ خلية نطفية / بيضية ثانوية    س

 القصرةالرويشة /   س٢ النواة القطبية  /الخاليا السمتية   س

 املندمجةالنواة   س٢ نواة اولية ذكرية / انثوية س

 الكبيرة  /الخلية األم البواغ الصغيرة  س٢ االركيكونيوم / االنثريديا س

 الخاليا الجرثومية االولية س٢ / الصغير  البوغ الفعال / الكبير  س

   الجنينيالكيس   س

     الخليتان املساعدتان  س

   الثالوس االولي س
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  فيها ؟التكاثر  هو الوحيد من أمريكايكون التكاثر العذري في السحالي السوطية التي تعيش في الجنوب الغربي من علل : 

عملية االنقسام  االختزالي وذلك الن الكرموسومات فيها تضاعف قبل ( س٢)ألنها تتكون من سالالت من االناث فقط 

 بدون أخصاب الى اناث.   ( س2) وتنمو البيوض( س٢)وبعد االنقسام تصبح  س( 4) لتصبح

 )وزاري(اعط أمثلة تتضح فيها صور خنثية ؟  ؟الحيوانات الخناث الخنثي / التكاثر س : عرف 

 ونطف لذا تسمى حيوانات خنثيةوتنتج  بيوض  الفردوهي الحيوانات التي تمتلك أعضاء تكاثرية ذكرية وانثوية في نفس 

 ، القشريات ، بعض األسماك  الحلقية،  الديدان  المسطحةتحدث في العديد من الالفقريات مثل الهايدرات ، الديدان 

 تحاشى الحيوانات الخنثية االخصاب الذاتي رغم انها تّكون بيوض ونطف ؟ علل : 

لغرض الحصول على صفات وراثية جديدة من االخصاب الخلطي كما في دودة األرض ،  وكذلك فان نمو ونضج البيوض 

 والنطف يتم في أوقات متباينة.   

 ()وزاري س : مثل لما يأتي ) كائن يكثر فيه التكاثر العذري ( ؟

 حشرة المن 

اناتفي    والجنس ي  جنس يلال س : ما نوع التكاثر ا  ) يحفظ من الطرفين (؟ او مثل ملا يأتي ؟      الحيو

 ت الحيوان  الكاثر الجنس ي  التكاثر الالنجس ي

 1 الهايدرا داخل املبيض  اتحاد النطف والبيوض + التقطع والتجدد  التبرعم 

 2 البالناريا  في الرحم  النطف والبيوضاتحاد   االنشطار  + التقطع والتجدد

 3 البراميسيوم االقتران + االخصاب الذاتي  انقسام ثنائي مستعرض

 4 اليوغلينا غير معروف انقسام ثنائي طولي

 5 البكتريا االقتران االنشطار الثناىي

 6 الكالميدوموناس اتحاد االمشاج املتشابهة تكوين ابواغ سابحة

اكم االبواغ االركيكونيوم واالنثريديوماتحاد    7 البوليبوديوم والبوليتر

 8 عفن الخبز االسود االبواغ اتحاد االنوية السالبة واملوجبة

 

 س : ما املجموعة الكروموسومية لكل من : 

 الخلية  املجموعة الكروموسومية الخلية  املجموعة الكروموسومية

 سليفات بيضة النحل س٢ بيوض السحالي السوطية قبل االنقسام   س٤

   بيوض السحالي السوطية بعد االنقسام س٢
 

  



 153      
 

 

اثية للصفات املظهرية االتية ؟ وما نوع  اثة ؟س : ما الطرز الور  الور

اثةنوع   اثي  الور املظهري   الطراز  الطراز الور  الصفة 

اثة  الور

 املندلية

TT , Tt 

tt 

 طويل الساق

 قصير الساق

 في نبات بزاليا   طول الساق

اثة  الور

 املندلية

II , Ii 

ii 

 منتفخ

 متخصر

 في نبات البزالياشكل القرن  

اثة  الور

 املندلية

YY , Yy 

yy 

 اخضر 

 اصفر

 ي نبات البزاليا القرن فلون  

اثة  الور

 املندلية

  WW , Ww 

ww 

 املس  

 مجعد

 في نبات البزالياملمس البذره  

اثة  الور

 املندلية

AA , Aa 

aa 

 محوري / ابطي

 طرفي / نهائي

 في نبات البزالياموقع الزهره  

اثة  الور

 املندلية

  GG , Gg 

gg 

 اصفر

 اخضر 

 في نبات البزاليالون البذرة  

اثة  الور

 املندلية

RR , Rr 

rr 

 احمر 

 ابيض

 في نبات البزاليا  لون الزهرة

اثة  الور

 املندلية

EE , Ee 

ee 

 رمادي 

 ابنوس ي

 في ذبابه الفاكهة  لون الجسم 

اثة  الور

 املندلية

LL , Ll 

ll 

 طويل

 اثري / قصير / مختزل 

 في ذبابة الفاكهة  طول الجناح

اثة  الور

 املندلية

BB , Bb 

bb 

 اسود

 ابيض

 في خنزير غينيا  لون الشعر 

اثة  الور

 املندلية

RR , Rr 

rr 

 خشن 

 ناعم 

 في خنزير غينيا   نوع الشعر 

اثة  الور

 املندلية

AA , Aa 

aa 

 ملتوي 

 عادي 

 في الفئران  نوع الذيل

اثة  الور

 املندلية

HH , Hh 

hh 

 عديمة القرون

 ذات قرون

 في املاشيه  وجود القرون

اثة  الور

 املندلية

RR , Rr 

rr 

 ايمن 

 اعسر

 في االنساناستخدام اليد  

اثة  الور

 املندلية

WW , Ww 

ww 

 ناتئ / مجعد

 مستقيم

 في االنساننوع الشعر  

اثة  الور

 املندلية

FF , Ff 

ff 

 وجوده

 عدم وجوده

 في االنسان  وجود النمش

 

  



 154      
 

 

 السيادة 

 غير  

 التامة

RR 

R'R' 

RR' 

 احمر 

 وردي

 ابيض

 لون االزهارنبات حنك السبع  

 السيادة 

 املشاركة

اكبة (  ) املو

 MLML 

 NLML 

 NLNL 

 MMاملستضد  

 MNاملستضد  

 NNاملستضد  

 في االنسان  MN  نظام الدم

 السيادة 

 املشاركة

اكبة (  ) املو

CRCR 
WCWC  

CRCw 

 احمر 

 ابيض

 رمادي 

 لون الشعر املاشية قصيرة القرون

 السيادة 

 املشاركة

 BIAI فصيلةAB  نظام الدم  ABO 

 االليالت 

 املميتة

CC   

Cc  

cc 

 دجاج ميت 

 دجاج زاحف 

 دجاج طبيعي

 في الدجاج قصر االطراف  

 االليالت 

 املميتة

YY   

Yy   

yy 

 فئران صفر ميتة

 فئران صفر

 فئران رمادية

 الفئرانفي  لون الشعر  

 االليالت 

 املميتة

 HbAHbA 
SHbAHb  

 SHbSHb 

 شخص سليم 

 شخص حامل للمورثة

 شخص مصاب 

 في االنسانفقر الدم املنجلي  

 االليالت 

 املميتة

HH 

Hh 

hh 

 كالب عديمة الشعر ميته

 كالب عديمة الشعر

 كالب ذات شعر

 في الكالب املكسيكي وجود الشعر  

 االليالت 

 املميتة

MM 

Mm 

mm 

 ذبابة فاكهة منفرجة االجنحة ميتة

 ذبابة فاكهة منفرجة االجنحة 

 ذبابة فاكهة عادية االجنحة

 في ذبابة الفاكه  انفراج  االجنحة

 النفاذية

 التامة

cc 

Cc 

CC 

 بالتليف الحوصلي   مصابشخص  

 مللورثةحامل  شخص  

 شخم سليم من املرض

 التليف الحوصليمرض  

اثة   الور

 والبيئة

yy 

 YY,Y 

 الشحم االصفر  

 الشحم االبيض

ان لون    بالشحم في االر
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 تداخل 

 الفعل  

 الجيني  

 وق (ف) الت

WWYY , WWYy , WWyy  

WwYY , WwYy , Wwyy 

wwYY , wwYy 

wwyy 

 اللون ثمرة القرع بيضاء  

 

 ثمرة القرع صفراء اللون 

 ثمرة القرع خضراء اللون 

 عفي القر لون الثمار  

 تداخل 

 الفعل  

 الجيني  

 ) التفوق (

rrpp 

 RRpp  Rrpp 

 rrPP , rrPp 

RRPP , RrPP 

 RrPp , RRpp 

 الشكل املفرد للعرف

 الشكل الوردي للعرف

 الشكل البازالئي للعرف

 الشكل الجوزي للعرف

 الدجاج في  شكل العرف  

 االليالت 

 ةاملتعدد

IAIA , IAi 

 IBIB , IBi 

i i 

  Aفصيلة الدم  

  Bفصيلة الدم  

 Oفصيلة الدم  

 ABO  نظام الدم  

 االليالت 

 ةاملتعدد

RhRh , Rhrh   

rhrh 

  Rh+املستضد  

   Rh-ستضد  امل

  Rhي  ئيس مستضدات العامل الر 

 االليالت 

 ةاملتعدد

 CC , Ccch, Cch, Cca 

cchcch ,  cchch ,  cchca 

chch ,  chca 

caca 

 يلون الفراء الرماد

 لون الفراء الفض ي

 الهيمااليالون الفراء  

 لون الفراء االمهق

انبفي  لون الفراء    االر

 االليالت 

 ةاملتعدد

AABB 

AABb , AaBB 

AAbb , AaBb , aaBB 

Aabb , aaBb 

aabb 

 اسود ) بني غامق (

 بني معتدل 

 بني فاتح ) متوسط (

 ازرق غامق ) خضراء (

 ازرق فاتح

 االنسانفي    لون العين

اثة  الور

 املرتبطة 

بالجنس في 

 ذبابة الفاكهة

 XWY 

XwY 

XW XW  ,   XW Xw 

Xw Xw 

 ذكر احمر العين 

 ذكر ابيض العين 

 انثى حمراء العين

 انثى بيضاء العين 

 الفاكهةفي ذبابة  لون العين  

اثة  الور

املرتبطة 

بالجنس في 

 االنسان 

 XCY 

XcY 

XC XC 

XC Xc 

Xc Xc 

 رجل سليم

 رجل مصاب 

 امرأة سليمة  

 امراة حاملة للمورثة 

 مصابة امراة  

 االنسانفي  مرض عمى االلوان  
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اثة   الور

 املرتبطة 

بالجنس في 

 االنسان 

 XHY 

 XhY 

 XHXH 

 XHXh 

 XhXh 

 رجل سليم 

 رجل مصاب  

 امراة سليمة  

 امراة حاملة للمورثة 

 امراة مصابة ) تموت بعمر مبكر (

اثي  مرض نزف الدم الور

اثة  الور

 املرتبطة ب  

الجنس في 

 االنسان 

 XdY 

 XDY 

 XdXd 

 XDXd , XDXD 

 رجل سليم 

 رجل مصاب  

 امراة سليمة

 امراة مصابة 

 (  وهن او ضعف العظام)    الكساح

اثة   الور

 املتأثرة  

بالجنس في 

 االنسان 

bb 

BB , Bb 

bb 

Bb 

BB 

 رجل سليم 

 رجل اصلع  

 امراة سليمة  

 للمورثةامراة سليمة حاملة  

    امرأة صلعاء       

 الشعر  (فقدان  )    الصلع

 االرتباط

 والعبور 

PP , Pp 

Pp 

LL , Ll 

ll 

 بزاليا حلوة بنفسجية االزهار   -

 بزاليا حلوة حمر االزهار  -

 طويلة حبوب اللقاح بزاليا    -

 مستديرة حبوب اللقاح   بزاليا  -

   البزاليا الحلوة

 اللقاحلون االزهار و شكل حبوب  

اثة  الور

 السايتوبالزمية

KK , Kk + دقائق كابا 

1) KK , Kk بدون كابا 

2) Kk   وجود او عدم

 وجود دقائق كايا

 براميسيوم قاتل 

 براميسيوم حساس

 في براميسيوم اوريلياالقتل  صفة  

 

اثي الطراز الحرف االول من إذا طلب في السؤال ) ما االليل املسؤول عن صفة …… . ( فتكتب    ★  لصفةل الور

انب ؟      املسؤول عن  : ما االليل  توضيح  ac  ج(صفة لون االمهق لفراء االر

اثي الطراز …… . ( فتكتب الحرف االول من  نوع املورثه لصفهإذا طلب في السؤال ) ما    ★  وتكتب   لصفةل الور

   نوع املورثه ) سائده او متنحيه (         

 مورثه متنحيه  cX  ج(؟      نوع املورثه في مرض عمى االلوان  : ما  توضيح
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