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الدراسية االولى اختبارالفترة

درجة 25: درجة االختبار 

درجة 10( اجباري ) أسئلة موضوعية 

درجة 15( اجباري ) مقاليةأسئلة 
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الخلية وحدة تركيبية ووظيفية

الوحدة البنائية التي تتركب منها جميع( الخلية)    •

.الكائنات سواء نباتية أو حيوانية

عدد بنود النظرية الخلوية ؟

ات الحية الخلية هي الوحدة البنائية والوظيفية لجميع الكائن-1

( .منفردة او متجمعة ) تتكون جميع الكائنات من خاليا -2

.تنشأ جميع الخاليا من خاليا كانت موجودة من قبل -3
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تطور المجاهر 
المجهر اإللكترونيالمجهر الضوئيوجه المقارنة

االلكتروناتيستخدمالضوءيستخدمطريقة عمله

مرهمليونمره1000قوة تكبيره

امكانية فحص 

حية عينات 
يمكن اليمكن

عاليمنخفضمقدار التباين

المجهر اإللكتروني الماسحالمجهر اإللكتروني النافذوجه المقارنة

ثالثية االبعاداالبعاد ثنائيةنوع الصورة
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تطور المجاهر

وني؟يجب تفريغ العينة من الهواء قبل فحصها بالمجهر اإللكترعلل•

.حتى تستطيع االلكترونات النفاذ من خالل العينة  

طرق زيادة التباين في المجهر الضوئي؟عدد•

.استخدام األصباغ -1•

.معالجة الضوء -2•
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تركيب الخلية 
ن غشاء مادة شبه سائلة تمأل الحيز الموجود بي( السيتوبالزم)   •

.الخلية والنواة

ليلة تركيب يحيط بخاليا النبات ويجعلها ق( جدار الخلية  )   •
.  المرونة لتقاوم الرياح وعوامل الطقس 

:ما أهمية 

؟جزيئات البروتين في الغشاء البالزمي  

.ة مواقع تساعد على تمييز المواد وايضا كبوابات للخلي

؟(  الغشاء البالزمي ) الغشاء الخلوي 

.ينضم مرور المواد من والى الخلية 
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تركيب الخلية 
مجموعة من التراكيب الموجودة في ( الخلية عضيات) •

سيتوبالزم الخلية يؤدي كل نوع منها وظيفة معينة 

نتج مستديرة تسيتوبالزميةعضيات( الرايبوسومات)  •

.  البروتين في الخلية

ة ؟الهاضمالليسوسوماتبانزيماتال تتأثر الخلية علل•

.الن االنزيمات الهاضمة في معزل داخل الغشاء 
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تركيب الخلية 

 

                                                                  

              

          

                                              

                        

                     

غياب الرايبوسوماتوجود الرايبوسومات

تعديل البروتينات 

صناعه اغشيه جديدة

مية انتاج الليبيدات وتقليل من س

بعض المواد

يوجدال يوجد

صغيرة ومتعددهواحدة مركزية

WWW.KweduFiles.Com



تركيب الخلية

 

 البالستيدات البيضاء البالستيدات الملونة البالستيدات الخضراءوجه المقارنة 

    االصباغ النباتية 

    مكان وجودها

    أهميتها 

اليوجدالكاروتينالكلوروفيل

ساق البطاطاالطماطم والجزرفي االوراق

مراكز تخزين النشاتعطي اللون المميز للثمارعملية البناء الضوئي
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تركيب الخلية 
هي أوضح العضيات في الخلية ويطلق( النواة)    -1

.  عليها اسم مركز التحكم بالخلية

ة وملتفة خيوط دقيقة متشابك( الشبكة الكروماتينية)    -2

.ماتحول بعضها البعض تتحول أثناء االنقسام إلى كروموسو
                       .....................................  

 

 (      ) .............................................................  
 

 (     ) .............................................................  
 

 (      ) ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تركيب النيوكليوتيدة

قاعدة نيتروجينية

سكر خماسي

مجموعة فوسفات
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تركيب الخلية

 

 DNA RNAوجه المقارنة 

   شكل الشريط

القواعد 
 النيتروجينية

  

   نوع السكر

 الوظيفة
 
 

 

مفردمزدوج

A,C,G,TA,C,G,U

سكر احادي خماسيسكر احادي خماسي منقوص االكسجين

حمل المعلومات الوراثية

تنظيم االنشطة الحيوية
تستخدمه الخاليا لبناء البروتينات 

المسؤولة عن اظهار الصفات الوراثية
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تنوع الخاليا

 الخلية اولية النواةوجه المقارنة 

 )غير حقيقية النواة (

 الخلية حقيقية النواة

أمثلة لكائنات توجد 

 بها
  

   الحجم

   التعقيد

   وجود العضيات

 

البكتيريا                        الخاليا النباتية والحيوانية

صغيره                      كبيره 

اقل تعقيد                        اكثر تعقيد

اليوجد ما عدا الرايبوسومات               يوجد
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تنوع الخاليا

 

 الخلية الحيوانية الخلية النباتيةوجه المقارنة 

   الجدار الخلوي

   الجسم المركزي

   البالستيدات

   الفجوات

يوجد                         اليوجد

اليوجد                       يوجد

يوجد                         اليوجد
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تنوع االنسجة
افر مجموعة من الخاليا المتماثلة تتض( النسيج البسيط) 

. ألداء وظيفة معينة أو أكثر

غلظة أحد أنواع األنسجة النباتية خالياه م( نسيج الخشب) 
.  باللجنين جدرانه ثانوية يدعم النبات ويحمي أنسجته

                                وجه المقارنة

   الوظيفة

                                      وجه المقارنة

   التغليظ باللجنين

                        وجه المقارنة

   الوظيفة

   يتكون من
 

التدعيم ونقل الماء واالمالح 

من التربه الى االوراق

االوراقنقل الغذاء من 

الى باقي اجزاء النبات

اوعيه خشب وقصيبات           انابيب غربالية وخاليا مرافقة
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تنوع االنسجة

الخشب              اللحاء 

اشكال تغلظ اللجنين بالخشب

نقري               شبكي          حلزوني         حلقي
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تنوع االنسجة

                           وجه المقارنة

   الوظيفة

                             وجه المقارنة

   الوظيفة

  القلبيةالعضالت العضالت الملساء  العضالت المخططة وجه المقارنة

    الشكل

    مكان الوجود

 

الحمايه من المؤثرات الخارجيه     تربط انسجة الجسم ببعضها

قدرتها على االنقباض واالنبساط        استقبال المؤثرات وتنظيماالنشطة
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الفيروسات

عامل ممرض مكون من لب يحتوي على احماض ( الفيروس)   •
.نووي وغالف بروتيني 

طة مخلوقات ابسط من الفيروسات عبارة عن اشر( الفيرويدات)   •
.في صورة مزدوجة RNAحلقية قصيرة من الحمض النووي 

ن مخلوقات غير حية تتمتع بتركيب ابسط م( البريونات)    •
.  الفيرويدات 
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الفيروسات
؟الفيروسات اجبارية التطفل على الخاليا الحية علل •

ين النها تفتقر آلليات تحرير واستخدام الطاقة وبناء البروت
والعضيات

ت في يستطع العلماء الكشف عن اماكن تواجد الفيرويدالم علل•
؟الطبيعة 

.النها ال تدمر وال تحلل خاليا العائل مثل الفيروسات •

غالف الكابسيد ؟أهمية 

. DNA,RNAغالف بروتيني يحيط  باالحماض النووية 
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النمط النووي 
.  خارطة كروموسومية للكائن الحي( النمط النووي) •

.  الدم( تجلط )مادة مضادة لتخثر( الهيبارين  )    •

لطور مادة توقف االنقسام الخلوي في ا( الكوليشيسين)  •
.  االستوائي

 ال وي ة الملق ة ال وي ة وج  المقارنة

   عدد ال روموسومات

  الجنسية    ا نسا ال روموسومات ال روموسومات الجسمية    ا نسا  وج  المقارنة

   العدد

 

2346

442
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االنقسام الميتوزي

إحدى مراحل الطور البيني الذي ( G1النمو االول )  •

.تزداد فيه الخلية في الحجم

إحدى مراحل الطور البيني الذي (Sالبناء والتصنيع ) •

.يحدث فيها تضاعف للخيوط الكروماتينية

من مراحل الطور البيني حيث تقوم ( G2النمو الثاني )  •

.الخلية بتصنيع العضيات في السيتوبالزم

WWW.KweduFiles.Com



االنقسام الميتوزي
الخلية ال باتية الخلية ال ي ا ية و   ال  ار ة 

 ا   ار ال يت     
 

 
 

 ال ي    اال   ا  ال يت    اال   ا و   ال  ار ة 

    ا  حدو   

 

تخصر السيتوبالزم             تكون صفيحة وسطى

الخاليا الجسمية                   الخاليا الجنسية

لماذا تنقسم الخلية ؟ 

.النمو •

.عويض االنسجة التالفة ت•

.التكاثر •

WWW.KweduFiles.Com



االنقسام الميوزي
وزي ال تكون الخاليا البنوية الناتجة من االنقسام الميعلل •

؟متماثلة  

يقة بسبب انفصال الكروموسومات اثناء االنقسام بطر
.عشوائية 

ام عدد الكروموسومات الى النصف في االنقساختزال علل•
؟الميوزي 

لى حتى تنجم عن اتحاد االمشاج افراد تحتوي خالياها ع
.كروموسوم46
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االنقسام الميوزي
                                                

                            

                

 

2Nخليتين متماثلتين   Nخاليا غير متماثلة  4

انقسامين متتالين                      انقسام واحد

الطور التمهيدي                 الطور االستوائي                الطور االنفصالي           الطور النهائي
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التشوهات ال روموسومي 

 

 كالينفلترمتالزمة  متالزمة تيرنر متالزمة داون  المقارنةهوج

    أسبابه

    الجنس

    الصي ة الكروموسومية

    أبرز االعراض

التثلث الكروموسومي
نقص في الكروموسوم 

Xالجنسي  
زيادة في الكروموسوم 

Xالجنسي 

ذكر او انثى                   ذكر                          انثى

44+XXY=47                    44+X=45           
45+XY=47
45+XX=47
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التشوهات ال روموسومية 

عملية االنقالب اقل ضررا من عمليتي النقصتعد علل•

واالنتقال؟والزيادة 

.الن ترتيب الجينات هو الذي يتغير وليس عددها 

وم قطعة من الذراع القصير للكروموسفقدان  ماذا يحدث عند •
؟5رقم 

.تحدث متالزمه المواء 

WWW.KweduFiles.Com



السرطا 

من األورام ينحصر في منطقة واحدة نوع (  الورم الحميد )
.األخرىوال ينتشر إلى األعضاء 

ية تحدث عندما تهرم الخلية وتقوم بعملعملية (االستماته) 
.بنفسهامتعمدة تفكك فيها نفسها 

أذكر مسببات السرطان ؟

.عوامل بيولوجية 3عوامل كيميائية   -2عوامل فيزيائية   -1
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الخاليا وال يئ  الم يطة 
انتشار الماء عبر غشاء الخلية بحسب( االسموزية )  •

.منحدر تركيزه من الجانب االعلى الى  الجانب االقل

دون حركة المواد عبر الغشاء الخلوي من( النقل السلبي)  •
.  أن تستهلك الخلية أي طاقة

تهالك نقل المواد عبر غشاء الخلية مع اس( النقل النشط)    •
.الخلية طاقة للطاقة
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الخاليا وال يئ  الم يطة
؟غشاء الخلية بالنفاذية االختيارية يتميز علل

.ليسمح بمرور مواد معينة بحيث يمنع مواد اخرى 

؟طاقةعملية النقل النشط الى بذل الخلية تحتاج علل

.النها تنقل المواد بعكس منحدر التركيز 

النقل الكتلي         •

االدخال االخلوي -2االخراج الخلوي     -1
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.شكرا لحسن االستماع •

.ع خالص االمنيات بالنجاح والتوفيق م

.سامحوني عالقصور 
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