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الفصل الدراسً الثانً                مدرسة التربٌة االسالمٌة الخاصة                                          

التكاثر الخلوي                                                             المتمدم       23مذكرة احٌاء   

 اعداد االستاذة : اسراء الدباغ 

______________________________________________________________________ 

 : ( : اختر االجابة الصحٌحة 2س

  استخدم الرسم التالً لالجابة على االختٌارات الثالثة التالٌة : -2

 المتساوي هذا الرسم ؟اي من مراحل االنمسام  *
 بٌنً  -انفصالً                                                           -
 نهائً -استوائً                                                           -
 

 ؟ A*الى اي من التراكٌب ٌشٌر الحرف 
 المطعة المركزٌة -الكروماتٌدات                                                     -
    المرٌكزات -الجهاز المغزلً                                                  -
 

 *الى اي من التراكٌب ٌشٌر السهم ؟
   خٌوط المغزل                     الكروماتٌدات -المطعة المركزٌة                       -المرٌكزات                    -
 

 عندما تكون نسبة مساحة السطح الى الحجم صغٌرة فان : -3

    تواج  صعوبات فً نمل المواد الخلٌة ال-الخلٌة صغٌرة الحجم                                                           -
 االتصاالت الخلوٌة كفوءة جدا -الخلٌة كبٌرة الحجم                                                             -
 

 ٌصبح االنتشار اكثر فاعلٌة فً خلٌة : -4

 خلٌة مساحة سطحها الى حجمها كبٌرة -  كبٌرة الحجم                                                                 -
 كل ما سبك -خلٌة مساحة سطحها الى حجمها صغٌرة                                   -
 

 تصبح شبكة النمل الخاصة بالهٌكل الخلوي للٌلة الفعالٌة فً : -5

 خلٌة صغٌرة -خلٌة كبٌرة                                                                    -
 ال شئ مما ذكر -خلٌة ذات مساحة سطح الى حجم كبٌرة                                    -
 

 اي مما ٌلً هو الطور االطول فً دورة حٌاة الخلٌة : -6

 ي االنمسام المتساو-البٌنً                                                                                     -
 االنمسام غٌر الطبٌعً -االنمسام الساٌتوبالزمً                                                                 -
 

 المرحلة االلصر من دورة حٌاة الخلٌة هً : -7

 تساوي االنمسام الم-الطور البٌنً                                                                           -
 االنشطار الثنائً-االنمسام الساٌتوبالزمً                                                               -
 

 هً :  DNAان المرحلة التً تنمو فٌها الخلٌة وتستعد لمضاعفة  -8

-G1                                                                                       -G2  
-S                                                                                         -M  
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 هً : DNAان المرحلة التً ٌنسخ فٌها  -9

-G1                                                                                                     -S  

-G2                                                                                                     -C  

 ة هً :ان المرحلة التً ٌبنى بها البروتٌن المسؤول عن تكوٌن االنٌبٌبات الدلٌم -:

-G1                                                                                                       -S  

-G2                                                                                                       -M  

 ك :ان البكترٌا تتضاعف عن طرٌ -21

 االنمسام المنصف -االنمسام المتساوي                                                                                 -

 االلتران -االنشطار الثنائً                                                                                    -

 سم فٌها الخلٌة الى خلٌتٌن ولٌدتٌن متطابمتٌن هً :ان المرحلة التً تنم -22

-G1                                                                                                -G2  

-M                                                                                                 -C  

 متضاعفا هً : DNAان المراحل التً ٌكون فٌها  -23

-G2                                                    ًو التمهٌدي و االنفصال            -G1  ًوالتمهٌدي واالستوائ 

-G2                                                       ًوالتمهٌدي واالستوائ           -G1  ًواالنفصالً والنهائ 

 : Xان المرحلة التً ٌنكمش فٌها الكروموسوم وٌتخذ شكل حرف  -24

 الطور االستوائً -الطور التمهٌدي                                                                                 -

 الطور النهائً -                                    الطور االنفصالً                                            -

 ان المرحلة التً تصطف الكروموسومات على طول خط استواء الخلٌة هً الطور : -25

 االستوائً -التمهٌدي                                                                                           -

 الطور النهائً -                                                                                  االنفصالً        -

 ان المرحلة التً ٌتنالص فٌها طول االنٌبٌبات الدلٌمة هً الطور : -26

 االستوائً -التمهٌدي                                                                                         -

 النهائً -االنفصالً                                                                                        -
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 لجهاز المغزلً هً الطور:ان المرحلة التً ٌبدا فٌها تكون ا -27

  االستوائً -التمهٌدي                                                                                             -

 النهائً -االنفصالً                                                                                            -

 ن المرحلة التً ٌتكون فٌها الغشاء النووي وتعاود النوٌة الظهور هً الطور  :ا -28

 االستوائً -التمهٌدي                                                                                            -

 النهائً -                               االنفصالً                                                            -

 ان المرحلة التً ٌختفً فٌها الغشاء النووي والنوٌة هً الطور : -29

 االستوائً -التمهٌدي                                                                                            -

 النهائً -                                                               االنفصالً                            -

 ان المرحلة التً تصبح فٌها الكروموسومات غٌر مركزة هً الطور : -:2

 االستوائً -التمهٌدي                                                                                         

 النهائً -                                                                                        االنفصالً-

 ان الجهاز المغزلً فً الخلٌة الحٌوانٌة ٌتكون من : -31

 جمٌة االلٌاف الن-المرٌكزات                                                                                   -

 كل ما سبك -خٌوط المغزل                                                                               -

 تسحب الكروماتٌدات الشمٌمة بفعل : -32

 لمحركة فمط البروتٌنات ا-الجهاز المغزلً فمط                                                                              -

 بفعل الصفٌحة الخلوٌة فمط-البروتٌنات المحركة والجهاز المغزلً                                                           -

 استخدم الرسم التالً لالجابة على االختٌارٌن التالٌٌن : -33

 *ٌبٌن الشكل التالً االنمسام الساٌتوبالزمً فً خلٌة :

 حٌوانٌة -نباتٌة                                                             -

 فطرٌة -بكتٌرٌة                                                           -

 *ان التركٌب المشار الٌ  بالسهم ٌمثل :

 الصفٌحة الخلوٌة -االخدود                                                                                   -

 ال شئ مما سبك-التخصر                                                                                   -
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 من :ان تحفٌز دورة الخلٌة ٌتم بفعل تحفٌز  -34

 الكٌنٌز -الساٌكلٌن                                                                                                 -

 ال شئ مما ذكر -                الساٌكلٌن والكٌنٌز                                                                       -

 تالً ٌسبب سرطان الجلد عند التعرض ل  لفترة طوٌلة :اي من ال -35

 اشعة الشمس فوق البنفسجٌة -                                                                                         Xاشعة -

 االسبستوس -            دخان السجائر                                                                      -

 ان الحالة غٌر الطبٌعٌة التً ٌعانً منها الشخص فً الصورة هً بفعل : -36

 عدم اكتمال االنمسام المتساوي -

 عدم اكتمال االنمسام الساٌتوبالزمً -

 عدم اكتمال الموت الخلوي المبرمج -

 ال شئ مما ذكر -

 حول الى خالٌا متخصصة عند توفر الظروف المالئمة هً :ان تتالمتخصصة التً ٌمكنها  ران الخالٌا غٌ -37

 الملبٌة -الدماغٌة                                                                                              -

 الجلدٌة -           الجذعٌة                                                                                    -

 ان الخالٌا الجذعٌة التً تثٌر الجدل بسبب مصدرها هً : -38

 الجنٌنٌة -البالغة                                                                                                   -

 كل ماذكر -الكبٌرة                                                                                                  -

 الخالٌا ذات حجم محدود بسبب : -39

 معدل دخول المواد التً تحتاج الٌها الخلٌة وتسمح لها بالدخول عبر الغشاء البالزمً -

 التعلٌمات الوراثٌة معدل لٌام الخلٌة بانتاج -

 كمٌة المواد التً ٌمكن للخلٌة ان تجمعها لتمتلئ بها -

 ممدار الغشاء البالزمً الذي ٌمكن للخلٌة انتاج  -

 فً خلٌة كائن حً حمٌمً النواة غٌر ملتف وهذا الشكل ٌسمى : DNAما بٌن االنمسامات الخلوٌة ٌكون  -:3

 الكروموسوم -الكروماتٌد                                                                                                   -

 الهستون -الكروماتٌن                                                                                                   -
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 لخالٌا بدائٌة النواة عبر عملٌة تسمى :تتكاثر ا -41

 االنشطار الثنائً -االنمسام المتساوي                                                                                              -

 االندماج الثنائً -                        االنمسام المنصف                                                                       -

 الخٌوط التً تمتد بٌن المرٌكزٌن خالل االنمسام المتساوي هً : -42

 خٌوط المغزل -الخٌوط المطبٌة                                                                                                 -

 ال شئ مما سبك -                                                                                       الخٌوط الكروماتٌنٌة    -

 التركٌب الذي ٌتكون على طول الخط االوسط لخلٌة نباتٌة فً مرحلة االنمسام وال ٌتواجد فً الخالٌا الحٌوانٌة : -43

 الصفٌحة الخلوٌة -                                                                 اخدود االنشماق                              -

 خٌوط المغزل -البالستٌدة الخضراء                                                                                          -

 عندما ٌزداد حجم خلٌة معٌنة تكون مساحتها : -44

 لد بمٌت على ما هو علٌ -ازدادت بالنسبة نفسها                                                                              لد -

 لد ازدادت بنسبة ابطا -لد ازدادت بنسبة اسرع                                                                                -

 الذي تبلغ  الخلٌة ٌحدده :الحجم  -45

 وظٌفتها -مولعها                                                                                                  -

 السطحٌة مساحتها  -تركٌبها                                                                                                 -

 ٌسمى المرص البروتٌنً الذي ٌربط بٌن الكروماتٌدٌن الشمٌمٌن : -46

 المشٌج -الصفٌحة الخلوٌة                                                                                    -

 المرٌكز -                          المطعة المركزٌة                                                           -

 المرحلة التً تحتل معظم فترة حٌاة الخلٌة ضمن دورة الخلٌة هً : -47

-G1                                                                                                   -G2  

-M                                                                                                    -S  

 اي من التالً ٌمثل التعالب الصحٌح لدورة الخلٌة :-48

-M ثمG1  ثمS  ثمG2                                                                                -SمثG1  ثمG2  ثمM  

G1  ثمS  ثمG2  ثمM                                                                                -  ال شئ من هذا كل 
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 ان خٌط المغزل تركٌب ذو اختصاص ومكون من : -49

 االهداب -                             االنٌبٌبات الدلٌمة                                                         -

 االسواط-الكروموسومات                                                                                        -

 االنمسام المتساوي عملٌة ٌتم عبرها :-:4

 االنمسام الساٌتوبالزمً-                                                                                             DNAنسخ -

 انمسام نواة الخلٌة -نمو الخلٌة                                                                                                

   تسمى خلٌة :ان الخلٌة التً تمضً فترة فً الطور البٌنً وتنمسم بشكل غٌر مسٌطر علٌ   -51

 سرطانٌة -جذعٌة                                                                                                   -

 ال شئ مما ذكر -                طبٌعٌة                                                                                    -

 : علل ما ٌلً تعلٌال علمٌا دلٌما : ( 3س

 ماٌكرومتر  211معظم الخالٌا صغٌرة الحجم وٌمل لطرها عن  -2

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

................................................................................................................................. 
 ٌكون انتشار المواد فً الخلٌة الكبٌرة بطٌئا وغٌر فعال وكذلن شبكة نمل الخلٌة تصبح غٌر فعالة -3

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

................................................................................................................................. 
 هر تبدو النواة بمظهر ارلط تحت المج -4

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

................................................................................................................................. 
 التئام الجروح  -5

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

................................................................................................................................. 
 لد تتولف احٌانا دورة حٌاة الخلٌة لبل ان تكتمل  -6

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

................................................................................................................................. 
 تنمسم الخالٌا السرطانٌة بشكل  اسرع من الخالٌا الطبٌعٌة  -7

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

................................................................................................................................. 
 حدوث الورم السرطانً  -8

................................................................................................................................. 
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 ٌوصى باستخدام والً شمسً لالشخاص الذٌن ٌتعرضون كثٌرا الشعة الشمس  -9

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

................................................................................................................................. 
 ٌزداد معدل االصابة بالسرطان مع تمدم العمر  -:

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

................................................................................................................................. 
 لعظم مكسور  Xٌوصى بلبس معطف ثمٌل معالج بالرصاص عند اجراء اشعة  -21

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

................................................................................................................................. 
 الموت الخلوي المبرمج ٌحمٌنا من السرطان  -22

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

................................................................................................................................. 
 الخالٌا الجذعٌة الجنٌنٌة تثٌر الجدل بٌنما البالغة الل اثارة للجدل  -23

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

................................................................................................................................. 
 تستخدم الخالٌا الجذعٌة لعالج بعض الحاالت المرضٌة  -24

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

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

 ( :تمعن الرسومات التالٌة ثم اجب عن االسئلة الواردة معها : 4س
 : الصورة ٌعانً من حالة غٌر طبٌعٌة شخص الحالة وضع سببا ممنعا لحصولهااوال : الشخص فً 

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

 الصورة التالٌة هً لنسٌج فٌ  خالٌا طبٌعٌة واخرى غٌر طبٌعٌ  :ثانٌا :
 ماهو تشخٌصن لها وماهً اسباب  الحالة غٌر الطبٌعٌة للخالٌا ؟ 

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

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

.......................................................... 
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                                                    : تمعن الشكل التالً والذي ٌبٌن بعض مراحل االنمسام المتساوي و اكتب اسم المرحلة   ثالثا :

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                                 

 

 .............: صف ما ٌحدث فً المرحلة ب................................................................................ 

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

 
 انٌة ؟ اكتب دلٌال تدعم ب  اجابتن هل تمثل الخالٌا فً الشكل خلٌة نباتٌة ام حٌو 

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

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

           _______________________________________________________________ 

 تمعن الشكل التالً ثم اجب عن االسئلة :رابعا : 
  هذه الخلٌة ؟عرف 

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

.......................................................................... 
 : اكتب اهمٌتها 

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

           _________________________________________________________________ 

 خامسا :تمعن الرسم التالً والذي ٌبٌن الٌة التحكم فً دورة الخلٌة :

  باالشارة الضوئٌة ؟ما ذا تعنً نماط الفحص المشار الٌها 

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

.................................................................... 
  ما الممصود بالتركٌبٌنA  وB فً الرسم ؟ 

.................................................................... 
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 تمعن الشكل التالً الذي ٌبٌن مراحل االنمسام المتساوي :سادسا :

 

 

 

 

 

 : اكتب اسماء المراحل فً الشكل 

1- ............................. 

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

3- ............................. 

4- ............................. 

5- ............................. 

 
  ؟ 3اكتب اهم االحداث للمرحلة المشار الٌها بالرلم 

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

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

       ___________________________________________________________________ 

 سابعا :تمعن الشكل التالً الذي ٌبٌن صور مجهرٌة لمراحل االنمسام المتساوي تمعن  جٌدا ثم اجب عن االسئلة :       

  اكتب اسماء المراحل المشار 

 الٌها باالرلام :
2- .......................... 

 
 

            4-............................. 

                

           5-.............................. 

 

           8-............................. 
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 : ٌبٌن دورة حٌاة الخلٌة ثم اجب عن االسئلةثامنا : تمعن الرسم التالً الذي 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 : اكتب اسماء المراحل 

A- ................................ 

B- ................................ 

C- ................................ 

 

  ؟......................................................حدد اطول مرحلة فً الشكل 

 .......................................................فً اي مرحلة تنمسم النواة ؟ 

       ___________________________________________________________________ 

 ( :اجب عن االسئلة الممالٌة التالٌة : 5س    

 ما الذي تتولع ان ٌحدث اذا تم االنمسام الساٌتوبالزمً لبل انمسام النواة المتساوي ؟ -2

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

............................................................................................................................... 
 ماذا ٌمكن ان ٌحدث لخلٌة ولخالٌاها الناتجة اذا لم تمر هذه الخالٌا فً مرحلة النمو االول خالل دورتها الخلوٌة ؟ -3

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

.............................................................................................................................. 
 ن خالل االنمسام المتساوي هل هً خلٌة بدائٌة النواة ام حمٌمٌة النواة ؟كٌف نستطٌع ان نحدد م -4

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

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



 

11 

 

 ( : اكتب المصطلح العلمً المناسب : 6س
 التعريف  المصطلح 

 المساحة التً ٌغطٌها الغشاء البالزمً  
 التركٌب الذي تمر خالل  المواد المغذٌة والفضالت  
 الحٌز الذي تشغل  المحتوٌات الداخلٌة للخلٌة  
 التراكٌب التً تحتوي على المادة الوراثٌة التً تمر من جٌل الخر من الخالٌا  
  DNAالشكل المخفف من  
 المرحلة االولى واالطول من االنمسام المتساوي 
  DNAتراكٌب تتضمن نسخا متطابمة من  
 التركٌب الموجود فً مركز الكروموسوم حٌث ترتبط الكروماتٌدات الشمٌمة  
 تركٌب ٌمسم الساٌتوبالزم فً الخلٌة النباتٌة  
 نمو وانمسام فً الخالٌا ال ٌمكن التحكم ب   
 العوامل والمواد المعروفة التً تسبب السرطان  
 هو تضاؤل حجم الخلٌة واضمحاللها ضمن الٌة مضبوطة  
خالٌا غٌر متخصصة ٌمكنها ان تتحول الى خالٌا متخصصة عند توافر الظروف  

 المناسبة 
 


