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 Distinction and Creativity Agency هيئة التميز واإلبداع

 Syrian Biology Olympiad األولمبياد العلمي السوري لعلم األحياء

 election_sovernoratesG_3202 3202_ المحافظاتالمرحلة اختبار 

  OlympiadBiology أسئلة اختصاص علم األحياء

 04ages: Number of p 04عدد الصفحات: 

  :70Number of questions 70عدد األسئلة: 

  :minutes 190Exam duration دقيقة 190 مدة االختبار:

  :150Total marks 150الدرجة الكلية: 

 

 تعليمات خاصة بإنجاز االختبار: 

 يجب االنتباه إلى النقاط اآلتية: عزيزي الطالب: إلنجاز االختبار بشكل صحيح،

 مع محاولة فهم المعلومات التي يقدمها الشكل المرفق إن وجد.بتأٍن ال قراءة السؤ -1

 من بين اإلجابات المطروحة لكل سؤال. اإلجابة الصحيحةاختيار  -2

 أو ... ( إلى ورقة اإلجابة المؤتمتة. Cأو  Bأو  A) نقل اإلجابة الصحيحة لكل سؤال -3

 طمس المربع الخاص باإلجابة الصحيحة بشكل جيد وبقلم رصاص. -4

 لكل إجابة خاطئة. تحذف نصف درجة -5

 ....................... المتقدمين لجميع والتميز التوفيق المركزية العلمية اللجنة تمنيات مع ...................    
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 :درجة( 4) 1السؤال 

. لتأكيد نجاح e RNA (siRNAsmall interferenc(في خاليا نباتية بتطبيق تقنية  CLOقام باحثون بإسكات تعبير المورثة 

نباتية وذلك في عينتين من خاليا  qPCR-RTباستعمال تقنية  CLOعملية اإلسكات، ُحددت كمية التعبير المورثي للمورثة 

و  siRNACOL1هما )+(المتداخل  RNA الـ قطع نانومولر( من نوعين من 100و  50بإضافة تركيزين مختلفين )

)+(siRNACOL2تعبير المورثة ية م، وقورنت مع كCLO   في الخاليا غير المعاملةsiRNA(-أو في الخاليا المعاملة ب )قطع 

immuno-. كما تم إجراء تبصيم مناعي )A)+(، كما هو موضح في الشكل siRNACt المتداخل RNA الـمن  غير نوعية

blotting للبروتينات الناتجة عن ترجمة المورثة )CLO كما هو موضح في الشكل ،B. ( أخيراً، قيست الفعالية األنزيميةPXG 

activity للبروتين الناتج عن ترجمة المورثة )CLO  في المستخلص الخلوي للعينات النباتية األربع، كما هو موضح في الشكل

C. 

 

 :تيةالعبارة الصحيحة من العبارات اآل بعد دراسة متأنية للنتائج المعروضة في األشكال السابقة، حدد

A. قطع الـ ادة تركيز تؤدي زيRNA   المستعملة في عملية اإلسكات إلى زيادة كمية منتسخات المورثةCLO. 

B.  قطع الـ يبدو أنRNA 2 في المعاملة(+)siRNACOL هي أكثر كفاءة في إسكات المورثة CLO.  

C. ال تتوافق كمية البروتين الناتج عن ترجمة المورثةCLO   ذه نتيجة منطقية.مع نسبة إسكات المورثة المستهدفة، وه 

D. تتوافق كمية الفعالية األنزيمية للبروتين الناتج عن ترجمة المورثةCLO   مع نسبة إسكات المورثة المستهدفة، وهذه

 نتيجة منطقية. 

E.  تعتمد تقنيةsiRNA  .على خلق طفرة في المورثة المستهدفة مما يؤدي إلى تقليل التعبير عنها 

 درجة(: 2) 2السؤال 

 . حدد العبارة الصحيحة من العبارات اآلتية:DNAل ا ءطريقة واتجاه تضاعف سلسلتي جزي ناهيوضح الشكل أد
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A. ل تتركب سلسلة اDNA ' 5إلى ' 3دائماً في اتجاه وحيد من . 

B. 5تكون الطرف 'ي ( من نكليوتيدات ريبيةribonucleotidesفي سلسلة ا ) لDNA  ًالمركبة حديثا

 ط.( فقdiscontinuouslyوبشكل مستمر )

C. ل ف سلسلة اعترتبط الشدف الناتجة عن تضاDNA ( بشكل غير مستمرdiscontinuously بشكل )

 كيميائي ودون الحاجة ألنزيم.

D. ل ف اعيحدث تضاDNA  وب اختبارأنبفي الخلية الحية حصراً، وال يمكن مضاعفته في. 

E. ل ف اعيحدث تضاDNA  في الطورS  من مرحلةInterphase.  

 درجة(: 3) 3السؤال 

على تفكيك مادة عضوية سامة كارهة للماء هي الديوكسين رباعي   BmA14Kيوضح الشكل أدناه نتائج دراسة مقدرة البكتيريا 

، وذلك Log CFU mL-1ب عنه  ، تم تقدير النمو البكتيري معبراً (.  بدايةTCDDTetrachlorodibenzodioxin ,الكلور )

تقوم البكتيريا عادة بإفراز  TCDDل . الستقالب اA كما هو موضح في الشكل، TCDDل بغياب أو وجود تراكيز متزايدة من ا

في الوسط المائي. لتأكيد  TCDDل ، والتي تسمح بزيادة انحاللية اbiosurfactantب مادة خافضة للتوتر السطحي أو ما يسمى 

سط زرعي صلب يحتوي على دم. يوضح البكتيريا على و ستزراعاق يهذه الخاصية الحيوية، أجري اختبار انحالل الدم عن طر

، ُحضن المركب مع TCDDل على هدم مركب ا BmA14Kنتيجة هذا االختبار. لتأكيد المقدرة الحيوية للبكتيريا  Bالشكل 

ل فكك مركب اتواتج ن تبالتسخين. استخلص قتلهاأو مع الخالصة البكتيرية التي تم  (الفعاَلة) الحية الخالصة الخلوية للبكتيريا

DDTC  بعد الحضن، وحللت بتقنية الكروماتوغرافيا الغازية، وعرضت نتائج التحليل في الشكل C. 
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 :من العبارات اآلتية المغلوطةبعد دراسة متأنية للنتائج المعروضة في األشكال السابقة، حدد العبارة 

A. ل يزداد النمو البكتيري مع زيادة تركيز مركب اTCDD المضاف إلى وسط الزرع . 

B.  تبين النتائج مقدرة العزلة البكتيريةBmA14K  على إفرازbiosurfactant ل بوجود أو غياب مركب اTCDD. 

C.  يعتمد اختبار انحالل الدم على كشف مقدرة جزيئاتbiosurfactant  على حل الغشاء البالسمي لكريات الدم

 الحمراء.

D. ل كسدة مركب اتبين النتائج عدم مقدرة الخالصة الخلوية البكتيرية على أTCDD  وأن المركبTCDD-OH  ينتج

 ن أكسدة كيميائية. م

E.  يُعد المركبTCDD-OH ل أكثر قابلية لالنحالل بالماء من المركب  اTCDD. 

  درجة(: 6) 4السؤال 

Plastics pollution represents a global environmental crisis. In response, microbes are evolving the capacity 

to utilize synthetic polymers as energy sources. Recently, Ideonella sakaiensis was reported to secrete a 

two-enzyme system to decompose polyethylene terephthalate (PET) to its constituent monomers. 

Specifically, the I. sakaiensis PETase depolymerizes PET, liberating soluble products, including mono-2-

hydroxyethyl) terephthalate (MHET), which is cleaved to terephthalic acid and ethylene glycol by 

MHETase. 

A recent study investigates the action of the two enzymes system by measuring the extent of hydrolysis of 

a commercial amorphous PET substrate over 96 h at 30 °C using PETase and MHETase at varying 

concentrations. Accordingly, chimeric proteins covalently linking the C terminus of MHETase to the N 

terminus of PETase, using flexible glycine-serine linkers of 8, 12, and 20 total glycine and serine residues, 

were generated and assayed for degradation of amorphous PET. 

 TCDD + heat-inactivated extract of BmA14K 

 

 
TCDD + active extract of BmA14K 
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(A) Heatmap of synergistic degradation by PETase and MHETase on amorphous PET film over 96 h at 30 °C. Total 

product release in millimolars (sum of BHET, MHET, and TPA); x axis: PETase loading (mg/g PET), y axis: 

MHETase loading (mg/g PET).  

(B) Illustrations of three chimeric enzymes. Linkers composed of glycine (orange) and serine (yellow) residues 

connecting the C terminus of MHETase to the N terminus of PETase.  

(C and D) Comparison of depolymerization performance of PETase alone, MHETase alone, PETase and MHETase 

at equimolar loading, and the three chimeric enzymes on amorphous PET film after 96 h at 30 °C. Product release in 

millimolars resulting from hydrolysis by (C) 0.08 mg PETase/g PET or 0.16 mg MHETase/g PET and (D) 0.25 mg 

PETase/g PET or 0.5 mg MHETase/g PET.   

(E) MHET turnover rate by each chimeric enzyme compared to MHETase alone using 250 μM MHET and 5 nM 

enzyme. 

Analyze the set of data presented in the figures, then indicate which of the following statements is false: 

A. MHETase alone has no activity on PET film.  

B. Degradation by PETase alone scales with enzyme loadings (0 to 2.0 mg enzyme/g PET), but does 

not exceed 1.2 mM.  

C. The higher degradation activity (0.5 mM) was recorded in combination of 1.0 mg MHETase and 

2.0 mg enzyme.  

D. Regardless the linker length, the chimeric proteins outperform PETase alone, as well as the mixed 

reaction containing both PETase and MHETase unlinked in solution.  

E. The highest MHET turnover rate was measured for the chimeric enzyme with a linker of 12 aa. 

 درجة(: 3) 5السؤال 

The following figure shows a schematic representation of cell cycle control in the cell. Progression 

through the mitotic cycle involves the successive formation, activation and subsequent inactivation 
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of cyclin-dependent protein kinases (CDKs). The kinases bind sequentially to a series of cyclins, 

which are responsible for differential activation of the kinase during the cell cycle.  

 

 

According to the elements included in the figure, choose the correct statement from the following: 

A. Interaction between CDKs and Cyc is not necessary for activation of the control of 

the cell cycle. 

B. The G1 to S transition is controlled by CDKs containing D-type cyclins that 

phosphorylate the retinoblastoma protein (Rb), blocking the E2F transcription 

factor. 

C. During the G2 to M transition CDK-CycA/B complexes are kept in an active state 

by phosphorylation under the action of WEE kinase, and by interaction with 

inhibitors (CKIs). 

D. CDKs have an over-activity in human cancer, thus their inhibitors (CKIs) can be 

used as an anti-cancer therapeutic strategy.  
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 درجة(: 3) 6لسؤال ا

( مستقبالً سيتوبالسمياً موجوداً في الخاليا الحيوانية. Aryl hydrocarbon receptor, AhRيعد مستقبل األريل هيدروكربون )

مع عدة أنواع من الربائط الداخلية  AhR(. يرتبط المستقبل transcription factorحيث يعمل هذا المستقبل كعامل انتساخ )

التي من أهمها المركبات السامة العضوية. يوضح الشكل اآلتي اآللية الجزيئية الضابطة لعمل هذا المستقبل في والخارجية، و

 الخلية الحية.  

 

 ة من العبارات اآلتية:الشكل أعاله، حدد العبارة الصحيحالمعروضة في  AhRبعد دراسة متأنية آللية عمل المستقبل 

A.  يوجد المستقبلAhR  شكل معقد بروتيني غير فَعال.في النواة على 

B.  ال يتطلب تفعيل المستقبلAhR .في النواة ارتباطه بأي مركبات 

C. 1 بالمورثة الخاص  الموقع على ركيزته مع المرتبط المستقبل يتثبتCYP1A  مما يؤدي إلى تنشيط التعبير

 عنها.  

D.   ينتجCytokine ل ة لزيادة مستوى اإلى الخلية دون الحاج كل مباشرعن دخول المادة الغريبةبشROS. 

E.  يعملAhRR  كمنشط لعمل المستقبلAhR. 

 درجة(: 3) 7السؤال 

Some plants require a prolonged cold period (vernalization) as experienced during winter, before 

they flower (Fig. A). The flowering time is controlled by a well characterized epigenetic 

mechanism that targets FLOWERING LOCUS C (FLC). This FLC encodes a MADS box 
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transcription factor that binds and represses the FT gene. Thus the mutant flc is characterized by a 

precocious flowering in autumn (Fig. B). The molecular mechanisms by which the FLC controls 

the flowering is illustrated in Fig. C. 

 

statement from the following: falseChoose the  

A. FLC is an inhibitor of flowering. 

B. Transcription of FT gene is activated by FLC binding.  

C. FT is mainly expressed in vegetative plant tissues in spring. 

D. The transcriptional activation of FLC is maintained by a cold-dependent epigenetic 

process. 

E. Thus, cold induces the silencing of FLC, allowing FT to be expressed and induce 

flowering. 



 

Page 9 of 40 

 

 درجة(: 2) 8السؤال 

 ؟مغلوطةظم البيولوجية من العبارات اآلتية عن خواص الماء ودوره في الن أيَ 

A. طة روابط تساهمية قطبية )اسالهيدروجين بذرة األكسجين بو تيفي جزيء الماء، ترتبط ذرPolar 

covalent bonds.) 

B. ( يمكن أن يؤثر الجمع بين التفاعالت الكارهة والمحبة للماءhydrophobic and hydrophilic 

interactionsبروتين.  ( لبروتين ما مع الماء على شكل هذا ال 

C. ( إن قابلية ذوبان كلوريد الصوديومNaCl في الماء هي نتاج التفاعالت بين جزيئات الماء واأليونات في )

 الملح.

D. ( الماء سائل في درجة حرارة الغرفة بسبب الروابط الهيدروجينيةhydrogen bonds التي تحدث بين )

 (.individual water moleculesجزيئات الماء الفردية )

E. 100 درجة ي الماء عنديغل ( مئوية نتيجة النكسار الروابطbreakage of the bonds بين ذرات )

  الهيدروجين واألكسجين.

 درجة(: 2) 9السؤال 

 الضوئية على نبات تم وضعه بوعاء تحت شدة ضوئية عالية لدقائق معدودة ؟ الشدةما هي اآلثار المحتملة لزيادة  

i. ( زيادة النتحirationIncreased transp .) 

ii. ( زيادة حركة الماء من الجذورRoots( إلى األوراق )Leaves.) 

iii.  الماء في زيادة توتر( األوعية الخشبيةXylem tension .) 

iv. ( زيادة تناضحOsmosis.الماء من نسيج الخشب إلى الجذور ) 

 :اإلجابات 

A. i. 

B. ii. 

C. iii  وiv. 

D. i  وii  وiii.  

E. i  وiii  وiv. 

 درجة(: 2) 10السؤال 

 :ماعدا، أتيما يم( نظرة ثاقبة لكل Population geneticsعات )مان أن توفر وراثة الجيمك

A. ( تواترFrequency مرض وراثي ما بين )ضمن المجتمع المدروس.عات ماالج 

B. ( مدة احتمال استمرار المرض وبقاءهPersistence  .) 

C.  عاتماالجبها المرض وينتشر بين ينشأ مدى السرعة التي يمكن أن. 

D. الم( ورثات التي من المرجح أن تطفرMutate.وتسبب المرض )  

E. B وC. 

 

 درجة(: 2) 11السؤال 

 النتقالبارة من العبارات اآلتية عن اع (. أيَ Translocationتسمى حركة المواد من جزء من النبات إلى جزء آخر باالنتقال )

 ؟مغلوطة
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A. استتم عملية انتقال السكريات بو( طة االنتشار البسيطe diffusionSimpl.)  

B.   .يتطلب النقل طاقة توفرها الخاليا الحية 

C.  ينبوب الغربالاألتتم عملية انتقال السكريات داخل خاليا تسمى عناصر (Sieve tube elements.) 

D.  إلى مناطق التركيز المنخفض داخل النبات. المرتفعالنقل يتم نقل السكريات من مناطق التركيز في أثناء 

E.  تم نقل المغذيات المعدنية من الجذر إلى األوراق.النقل يفي أثناء 

 درجة(: 2) 12السؤال  

( لألليل Observed frequencyظ )حالتكرار المال(، وكان Single locusفي موضع واحد )يتحكم فيها أليالن  لديك صفة

جتمع في حالة توازن هاردي واينبرغ . إذا كان الم0.8( في مجموعة من األفراد ثنائية الصيغة الصبغية هو First alleleاألول )

(Weinberg equilibrium-Hardy فما هو التكرار المتوقع لألفراد ،) متخالفي اللواقح(heterozygous individuals؟) 

A. 0.04. 

B. 0.16.  

C. 0.20.  

D. 0.32.  

E. 0.64.  

 درجة(: 2) 13السؤال 

المذكورة  الكائن الحي( الذي ينتمي له mainDo)إن النطاق لديك مجموعة من الخصائص المختلفة في الجدول المرافق، 

 خصائصه في هذا الجدول هو:

Nuclear envelope  No 

Circular chromosome  Yes 

Flagella present  Yes 

Cell wall material  Varies, but no peptidoglycan 

DNA associated with histone proteins  Yes 

A. Bacteria. 

B. Eukarya. 

C. ia or ArchaeaBacter. 

D. Archaea . 

E. Archaea or Eukarya. 

 درجة(: 2) 14السؤال  

الحيوية جهودهم  التقانة( وزيادة غلة المحاصيل، ركز علماء photosynthesisالضوئي ) التركيبفي محاولة لتحسين كفاءة 

 من شأنها تحسين هذه العملية؟األكثر منطقية التي  االستراتيجية(. ما هي carbon fixationعلى عملية تثبيت الكربون )

A.  أكسيد الكربون عن طريق إيقاف التنفس. ثنائيتعديل النبات وراثياً لتقليل فقد 
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B.  تعديل النبات وراثياً لتغييره من نبات يستخدم تثبيت الكربونC4  خر يستخدم آإلىC3. 

C.  تعديل البروتين( ريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيالزRuBP)  أكسيد الكربون. يلثنائلزيادة ألفته  

D.  الضوئي. التركيبتعديل النبات وراثياً لزيادة معدل 

E. .توفير الكربون للنبات على شكل غلوكوز عن طريق إضافته إلى التربة 

 درجة(: 2) 15السؤال 

ية ( في خالياها الضوئchlorophyll pigments)تكون أوراق السبانخ داكنة اللون نتيجة للتركيز العالي ألصبغة اليخضور 

(photosynthetic cells َأي .)  ؟مغلوطة اليخضورمن العبارات اآلتية عن أصبغة 

A.  أصبغة اليخضورتوجد ( في أغشية الثايالكويدthylakoid داخل ) الخضراء الصانعات

(chloroplasts.) 

B.  التفاعل في مراكز  أصبغة اليخضوريتم تنظيم(reaction centers.) 

C. لضوء.تمتص األطوال الموجية الخضراء ل  

D.  خرآيخضور إلى تمتص الطاقة الضوئية التي تنتقل من جزيء. 

E.  جزيئات الماء إلى ذرات أكسجين وهيدروجين. لشطرتمتص الطاقة الضوئية التي تستخدم بعد ذلك 

 درجة(: 2) 16السؤال 

A scientist creates a liposome (an artificially prepared vesicle made of a lipid bilayer) that 

contains an internal solute concentration of 0.1 M. The solute cannot diffuse through the 

membrane, and there are no transporters present in the membrane. You place the liposome in a 

solution that contains the same solute but at a concentration of 0.2 M. Which statement correctly 

describes what will happen to the liposome and the surrounding solution?   

A. The liposome will swell and the surrounding solution will become hypotonic.  

B. The liposome remains the same and the surrounding solution 

remains hypertonic. 

C. The liposome shrinks and the surrounding solution becomes 

hypotonic.  

D. The liposome will shrink and the surrounding solution will become isotonic.  

E. The liposome remains the same and the surrounding solution becomes isotonic.  

 

 درجة(: 2) 17السؤال 

Most wild plants contain toxins that deter animals from eating them. A scientist discovered that 

a toxin produced by a certain plant was also toxic to the same plant if it was applied to the roots 

of the plant. As the first step in finding out why the plant was not normally killed by its own 

toxin, he fractionated some plant cells and found that the toxin was in the fraction that contained 

the largest cell organelle. He also found that the toxin was no longer toxic after it was heated. 

Which of the following statements are consistent with the scientist’s observations?  

i. The toxin was stored in the central vacuole.   
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ii. The toxin can cross the plasma membrane but not the membrane of the organelle in 

which it is stored.   

iii. The toxin was stored in the chloroplast.  

iv. The toxin is likely to be lipid-soluble.  

v. The toxin may be an enzyme.   

 

Answers: 

A. i, ii, and v.  

B. i, iv, and v. 

C. ii and iii. 

D. iii and iv. 

E. iii and v. 

 درجة(: 2) 18السؤال 

An enzyme catalyzes a reaction to convert substance X into substance Y. ATP is required for the 

enzyme to perform the X > Y reaction. There are two ATP-binding sites on this enzyme: the first 

site is where ATP binds to catalyze the X > Y reaction. However, if ATP levels are high ATP will 

bind to the second site, causing a conformational change in the enzyme. Based on this information, 

which statement is correct?  

A. When ATP levels are high, the reaction is reversed.  

B. In this case, ATP is acting as an allosteric regulator.  

C. ATP is always an inhibitor of the reaction.  

D. ATP competitively inhibits the substrate X from binding to the enzyme.  

E. The reaction occurs at a faster rate when ATP levels are high.  

 درجة(: 2) 19لسؤال 

 ة مقترنة به تسمىيطة مستقبالت خلواسبو protein-(G(يوضح الشكل اآلتي دورة تفعيل وتعطيل البروتين 

 )coupled receptors (GPCR-protein-G . 
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 من العبارات اآلتية: المغلوطة، حدد العبارة Gتعطيل البروتين بعد دراسة متأنية آللية تفعيل و

A.  يتكون البروتينG ( من ثالث تحت وحداتsubunits ويتفعل نتيجة الرتباط ،) اإلشارة مع المستقبل جزيء

GPCR. 

B.  يكون الشكل غير الفَعال من البروتينG  ًجزيء بمرتبطاGDP .واحدة 

C.  يتفعل البروتينG  جزيء حل يعندماGTP  جزيء محلGDP  المرتبطة بتحت الوحدة  مما يؤدي إلى

 معقد.انفصالها عن بقية وحدات ال

D. جزيء  تحلمهيGTP  إلىGDP  .كيميائياً دون إنتاج طاقة، مما يؤدي إلى عودتها لحالة االستقرار 

 درجة(: 2) 20السؤال 

 يظهر الشكل اآلتي دورة الكربون في الطبيعة، اختر اإلجابة الصحيحة من الخيارات اآلتية:
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 :الخيارات

I.  االحتراق 4تمثل العملية رقم. 

II.  التنفس 5لتركيب الضوئي في حين تمثل العملية ا 3تمثل العملية. 

III.  يمثل المربعA  التربة في حين يمثل المربعB المياه. 

IV.  2غاز يكون تركيزCO في التربة أعلى من تركيزه في الهواء. 

V.  التنفس 2و  1تمثل العمليتان. 

 :اإلجابات

A. I  وII  وIII وIV وV. 

B. I  وIII وIV وV. 

C. III وIV وV. 

D. I و III وIV وV . 

E. I  وII  وIII وIV. 

 درجة(: 2) 21السؤال 

زع المتيل نة عكوسة، حيث تتم عمليتي إضافة ودوراً مهماً في عملية ضبط التعبير المورثي. تعد هذه العملي  DNAل متيلة ا تؤدي

 اآلتية:وفق المسار الموضح أدناه. ادرس الشكل بتأن، ثم حدد العبارة الصحيحة من العبارات  DNAل اجزيء على 
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A. ل تحدث متيلة اDNA  بفعل أنزيمات)DNA methyltransferases (DNMTs  مجموعة متيل إلى تنقل التي

 في األساس اآلزوتي األدنين. 5الكربون رقم 

B.  يقوم األنزيمTET  5بأكسدة مجموعة المتيل خالل ثالث مراحل متتالية معطياً بالنهاية المركب-formylcytosine 

)(5fC. 

C. نزيم يتعرف األ)Thymine DNA glycosylase (TDG 5على المركبcaC  ل اجزيء حصراً، ويقوم بإزالته من

DNA. 

D.    يقوم المسار)Base excision repair (BER .بتعويض األساس اآلزوتي المستبعد بآخر ممتيل 

E. ل متيلة ا تنقصDNA  التعبير المورثي وخاصة عند حدوثها في محضض المورثةGene promotor) (.  

 درجة(: 2) 22السؤال  

طلب منك تحديد ما إذا كانت عينة غذائية ما قد تعرضت للتلوث بجرثوم معين. بعد تحري سريع، تبين أن الجرثوم المراد الكشف 

ن إءة في الكشف عن التلوث الجرثومي عنه غير قابل لالستزراع على أوساط زرع صنعية. حدد الطريقة األسرع واألكثر كفا

 العينة. وجد في هذه

A. .استخالص نواتج االستقالب األولية للجرثوم وتحليلها 

B. .استخالص نواتج االستقالب الثانوية للجرثوم وتحليلها 

C. ل استخالص اRNA  من العينة الملوثة وتحويله إلىDNA .متمم، ومن ثم سلسلته 

D. ل استخالص اDNA   من العينة الملوثة وإجراء تفاعلPCR نوم لتضخيم شدفة نوعية من الجي

 الجرثومي. 

E. .تطبيق طرائق التوصيف الكيميائي الحيوي 
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 درجة(:  2) 23السؤال 

لتي ا األشجارلدرجات حرارة منخفضة خالل فصل الشتاء بشكل أفضل من  كاف  تزهر أشجار الكرز التي تعرضت بشكل  

 :هو الصحيح لهذه الظاهرة التفسير تعرضت لشتاء دافئ،

A.  جات حرارة منخفضة كرد فعل لحماية النوع النباتي.لدريزداد إزهار االشجار المعرضة 

B.  الجبريلينات في النبات مما يحرضها على اإلزهار.  تراكيزتحفز درجات الحرارة المنخفضة زيادة 

C.  الغلوكوز في النبات مما يحرضها على اإلزهار. تراكيزالمنخفضة زيادة  الحرارةتحفز درجات 

D. اإليتلين في النبات مما يحرضها على اإلزهار. تراكيزدة المنخفضة زيا الحرارة تحفز درجات 

 درجة(: 2) 24السؤال 

 Two mineral are required as nutrients for the growth of algae are magnesium (Mg) and manganese 

(Mn). Choose the correct statement regarding the roles of these minerals. 

A. Mg assists osmosis; Mn assists the movement of flagella. 

B. Mg is in chlorophyll; Mn is in the photosynthetic water-splitting complex.  

C. Mg is in thylakoid cytochromes; Mn is in the terminal cytochrome oxidase of 

respiratory electron transport in mitochondria. 

D. Mg2+ opens ligand-gated Ca2+ channels; Mn2+ closes these channels. 

E. Mg is required for electron transport, Mn is required for membrane transport. 

 درجة(: 2) 25السؤال 

The diagram shows a visking tubing experiment involving sugar solutions of different 

concentrations. 

 

Solution R = 1% sucrose solution 

Solution S = 3% sucrose solution 

The experiment was left for 30 minutes. Predict the result of the experiment: 

A. Water moves into the bag and the contents of the bag gain mass.  

B. Water moves out of the bag and the contents of the bag lose mass. 
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C. Water moves out of the bag and the contents of the bag gain mass. 

D. Water moves into the bag and the contents of the bag lose mass. 

 درجة(: 2) 26السؤال 

، يكون السبب وراء t intensityLighمقابل الشدة الضوئية  photosynthesisيمثل المخطط البياني معدل التركيب الضوئي  

 هو: Aة قطنمشكل المنحني في ال

 

A. الزيادة في الشدة الضوئية.  

B. االنخفاض في الشدة الضوئية. 

C. انفتاح المسامات. 

D. غالق المساماتإ. 

 درجة(: 2) 27السؤال 

 ؟غير صحيحةالمناطق المختلفة للجذر، أّي من العبارات اآلتية عن الجذر  أدناهيمثل الشكل  
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A.  تعد منطقة األوبار الماصة األهم حيث تشكل سطحاً امتصاصياً كبيراً يوفر دخول الماء والمغذيات من التربة إلى

 .داخل النبات

B.  المركزية يتوضع الخشب واللحاء بشكل متناوباألسطوانة في. 

C.  المركزية هي األدمة األسطوانة تكون الطبقة األخيرة من القشرة هي المحيط الدائر فيما تكون الطبقة األولى من

  .الباطنة

D. يتوقف نقل النسغ الكامل في النباتات في الشتاء بشكل كامل. 

E. يتحقق انتقال األمالح المعدنية عبر الجذر إلى النبات عن طريق ظاهرة الحلول. 

 درجة(: 2) 28السؤال 

 والنباتات الزهرية  ns (Y)Ferوالسراخس   mousses (X)الحزازياتلدى قام أحد الطالب بدراسة التكاثر الجنسي 

(Z) flowering plants ؟مغلوطة. أّي من العبارات اآلتية رقّمهو أدناه، ومن ثم رسم الشكل 
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A.  الخاليا أحادية الصيغة الصبغيةn  فقط  3والتي تقوم بعملية التركيب الضوئي هي المشار لها بـ.     

B.  2الخاليا مضاعفة الصيغة الصبغيةn فقط  8و 4التركيب الضوئي، هي المشار لها بـ  والتي تقوم بعملية.   

C.  فقط 7و  6األوراق المطورة لوظائف أخرى غير عملية التركيب الضوئي هي المشار لها بـ .  

D. و  1ة هي دي الصيغة الصبغيالبنى التي ستنتج أبواغ جاهزة لإلنبات وإنتاج نبات قادر على التركيب الضوئي أحا

 .فقط  5

E. لنباتات الثالث من األكثر إلى األقل تطوراً هو يكون ترتيب اZ  >>> Y >>> X. 

 درجة(: 2) 29السؤال 

عبارات اآلتية الوالتي تتعايش مع جذور معظم النباتات الراقية، أّي من  )الميكوريزا( نمطي الفطريات الجذريةأدناه يمثل الشكل 
 صحيحة؟

 

A.  يمثل كالً من الشكلينA   وB ة الميكوريزا الخارجيEcto  والداخليةEndo على الترتيب. 

B.  الجسم الثمري والذي يمثل مجموعة الفطريات الدعامية  1يمثل الرقمBasidomycota. 

C.  الخيوط المشيجية  2الرقم يمثلMycelium للفطر. 

D.  كالً من الميكوريزا الحويصلية والشجيرية على الترتيب 4و  3يمثل الرقم.  
 درجة(: 2) 30السؤال 

Protein digestion is a multistep process that takes place in different organs of the digestive tube. 

This process requires special chemical and enzymatic conditions due to the complex structure of 

alimentary proteins. 

The following sentences describe the sequence of events that underlie protein digestion, choose 

the wrong answer. 

  

A. Protein digestion begins in the mouth with the aid of enzymes (salivary peptidases) and 

under these conditions, proteins are turned to long and short polypeptide chains. 

B. In the stomach, the low pH (from HCl) and pepsin, will help break the tertiary and 

quaternary structure of alimentary proteins, this process takes a few hours. 
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C. In the duodenum, pancreatic enzymes cleave polypeptide chains to shorter ones using 

enzymes such as trypsin, chemotrypsin and elastase. 

D. Brush border enzymes achieve the last step in the sequence using peptidases (amino-, 

carboxy- and di-peptidases) to release amino acids ready to be absorbed into intestinal 

cells. 

E. The intestinal phases protein digestion requires neutral pH, which is achieved through both 

pancreatic and biliary juices. 

 درجة(: 2) 31السؤال 

في الشكل المرفق تمثيل لمراحل الدورة القلبية التي تتلخص بانقباض األذينات متبوعاً بانقباض البطينات ومن ثم انبساط القلب 

لتر من الدم من كل بطين باتجاه  5كامالً، تتكرر هذه الدورة بصورة منتظمة ودورية حيث يتم في الدقيقة الواحدة ضخ حوالي 

حدد بعد دراسة الشكل المرفق اإلجابة الصحيحة بين الخيارات . ا )الدورة الجهازية( أو األسناخ الرئوية )الدورة الرئوية(الخالي

 اآلتية.

 

A.  يُقّسم طور االمتالء )الطور األول من الدورة القلبية( إلى قسمين: األول فاعل تكون فيه األذينات بحالة انقباض، والثاني

 ذينات بحالة انبساط.منفعل تكون فيه األ

B.  تعود الظواهر الصوتية المسموعة للقلب إلى إغالق الدسامات األذينية البطينية )الصوت األول( يليه إغالق الدسامات

 الهاللية )الصوت الثاني(، ثم كل من االمتالء المنفعل )الصوت الثالث( واالمتالء الفاعل )الصوت الرابع(.

C. وحة خالل ضخ الدم من البطين باتجاه كل من الشريانين األبهر والرئوي، ويمنع انبساط تكون الدسامات الهاللية مفت

 جدار البطين خالل هذه المرحلة من عودة الدم للبطين.

D.  يتم حساب حجم الضربة القلبية الواحدة من خالل طرح حجم نهاية االنبساط من حجم نهاية االنقباضEDV-ESV. 

E.  تتوضع الموجةQRS قلبي الكهربائي خالل مرحلة االنقباض متساوي الحجم للبطين، والموجة من المخطط الT  خالل

 مرحلة االنبساط متساوي الحجم للبطين.

 درجة(: 2) 32السؤال 

( من أهم القواعد الناظمة لعمل الجهاز الصماوي، حيث ينص هذا المبدأ sensing and signalingمبدأ اإلحساس واإلشارة ) ديع

إفرازية صماوية تتم رداً لحاجة بيولوجية تترجم إلشارة يقوم النسيج اإلفرازي بقراءتها والتجاوب معها خدمة على أن أي عملية 

 لالستتباب.

 :المغلوطةفيما يأتي وصف لهذا المبدأ من خالل أمثلة صماوية، اختر اإلجابة 
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A.  في مادة ما  ، كارتفاع أو انخفاضستتبابيةااليبدأ مبدأ اإلحساس واإلشارة بتعرف النسيج اإلفرازي على تغير في الحالة

 ضمن سوائل الجسم وذلك من خالل تفعيل مستقبالت محددة على سطح الخاليا اإلفرازية.

B.  في حالة استتباب كالسيوم الدم، تفرز الغدة الدرقية الكالسيتونين تجاوباً مع انخفاض كالسيوم الدم، بالمقابل، تفزر الغدد

 تجاوباً مع ارتفاع كالسيوم الدم.جارات الدرق الباراثورمون 

C.  تتضمن المرحلة التي تلي قراءة الرسالة من قبل النسيج الصماوي والتجاوب معها إفرازياً، انتقال الهرمون عبر الدوران

 (، فيه مستقبالت نوعية للهرمون.target tissue) وصوالً للنسيج المستهدفالدموي 

D. يمكن أن تكون مستقبالت الهرمونات غشا( ئية التوضع من النمط االستقالبيmetabotropic أو من نوع تيروزين ،)

 (.cytoplasmic/nuclear(، ويمكن أن تكون داخل خلوية )tyrosine kinaseكيناز )

E.  ينتهي مبدأ اإلحساس واإلشارة بانطالق آليات التلقيم الراجع السلبي التي تهدف إلى الحفاظ على حالة االستتباب التي تم

 .المستهدفةإليها نتيجة لتدخل الهرمون في النسج  الوصول

  

 درجة(: 2) 33السؤال 

 :ما عدا( synaptic potential-postكل مما يأتي صحيح عن الكمون بعد المشبك ) 

  

A. .ينشأ بصورة موضعية نتيجة تحرر الناقل العصبي وتفعيل مستقبالت الغشاء بعد المشبكي 

B. لمشبك ويكون من الشدة بمكان بحيث ينتشر على كامل غشاء العصبون بعد المشبكي ينشأ في مكان واحد من الغشاء بعد ا

 ليؤدي إلى تفعيله.

C.  للكمون بعد المشبكي نمطان حسب النفوذية الشاردية التي تتحرض الحقاً لتفعيل المستقبالت بعد المشبكية: فلدى زيادة

 النفوذية لشوارد البوتاسيوم أو الكلور إلى فرط استقطابنفوذية شوارد الصوديوم يكون تفعيلياً، في حين تؤدي زيادة 

 الغشاء بعد المشبكي.

D.  يمكن أن يخضع الكمون بعد المشبكي لما يعرف بالجمع، أي تكامل اإلشارات المشبكية بهدف زيادة الشدة، ولهذه الظاهرة

 (.spatialجمع مكاني )( وtemporalنوعان: جمع زماني )

E. يسمى الكمون ما بعد المشبك ( في الوصل العصبي العضلي بكمون اللوحة المحركةThe end plate potential ،)

 حيث يكون صوديومي الطبيعة.

 

 درجة(: 2) 34السؤال 

( وبشكل خاص عدد من النواقل rhythmicيوجد في جسم اإلنسان العديد من المواد الكيميائية التي تُفَرز بصورة منتظمة )

ق التصالبية الوطائية التي تنطلق منها معظم و( هي النوى فthe master clockرئيسية )العصبية والهرمونات، الساعة ال

 :المغلوطة، اختر اإلجابة الوحيدة اإلفرازيةفيما يأتي مجموعة من الهرمونات وفعاليتها   .الفعاليات ذات النظم في الجسم

  

A.  :في طور النوم.له  ةإفرازي أعلى قيمة تكونهرمون الميالتونين من الغدة الصنوبرية في الدماغ 

B. .هرمون الكورتيزول من قشر الكظر: أعلى قيمة إفرازية قبل طور اليقظة، ويتحرض بالشدة والجهد 

C.  الهرمون المطلق للمحور الدرقي من الوطاء: له آلية تحرر نبضية من الخاليا الوطائية، ويتحرض بانخفاض درجة

 الحرارة.

D.  ة: يتميز بنبضات إفرازية كل ساعة أو ساعتين.األمامي النخامةالهرمون الملوتن من 

E.  النخامي األمامي-تبعاً لمتغيرات المحور الوطائيمنتظمة هرمون الكالسيتونين من الغدة الدرقية: يتحرر بصورة-

 .الدرقي
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 درجة(: 2) 35السؤال 

لحين  الحويصل الصفراوي حيث ُتخَتزنتقوم الخاليا الكبدية بتركيب العصارة الصفراوية وإرسالها عبر األقنية الكبدية إلى 

الحاجة، ويؤدي تقلص جدار الحويصل إلى إفراز تلك العصارة عبر األقنية الصفراوية وصوالً لألمعاء الدقيقة حيث يساعد 

 استرخاء مصرة أودي )وهي مصرة بنكرياسية صفراوية تتوضع في جدار األمعاء الدقيقة( على تحررها في لمعة اإلثنى عشر.

 :المغلوطةيأتي عرض ألهم خصائص العصارة الصفراوية، اختر اإلجابة فيما 

  

A. .تتكون العصارة الصفراوية من ماء، كولسترول، أمالح صفراوية )المكون الفعال(، بيليروبين، وأنزيمات الليباز 

B. راوية وذلك فيقوم الجهاز العصبي نظير الودي بتحفيز تقلص جدران الحويصل الصفراوي ليتم إفراز العصارة الص

 تمهيداً الزدياد الفعالية الهضمية.

C.  تكون العصارة الصفراوية مسؤولة عن استحالب قطيرات الدسم في السبيل الهضمي، وهي المرحلة األولى من هضم

 الدسم.

D.  الصفراوية متقابلة األلفة تكون األمالحAmphipathic،  َأن لها قطب محب للماء، وقطب محب للدسم مما يساعد  أي

 انحالل الدسم بالوسط المائي تمهيداً لهضمها أنزيمياً. على

E.  يقوم هرمون الكوليسيستوكينين، الذي تفرزه خاليا اإلثنى عشر لدى وصول كيموس غني بالمواد الدسمة، بتفعيل إفراز

في مصرة أودي من واسترخاء العصارة الصفراوية من خالل إحداث تقبض في جدار الحويصل الصفراوي من جهة، 

 جهة ثانية.

 درجة(: 2) 36السؤال 

All of the following functions are considered higher brain functions except: 

A. Memory and Learning. 

B. Sleep and Dreams. 

C. Movement and Equilibrium. 

D. Cognition and Behavior. 

E. Emotions and Emotional responses. 

 

 

 درجة(: 2) 37ل السؤا

قدرة الكلية على تصفية الدم من مختلف الفضالت اآلزوتية السامة، وتتم دراسة هذه الخاصية م( هي clearanceإن التصفية )

 (، أي كمية الرشاحة التي تتشكل خالل واحدة الزمن.glomerular filtration rateعبر ما يسمى بمعدل الترشيح الكبيبي )

 مما يأتي فيما يخص تصفية الكلية.اختر اإلجابة الصحيحة 

A.  من الكلية، مساحة ض الدميعتمد معدل الترشيح الكبيبي، وبالتالي تصفية الكلية على كل من نفوذية غشاء الترشيح، دوران

 سطح الترشيح وأخيراً مدروج الضغط على طرفي غشاء الترشيح.

B. فاءة ر غشاء الترشيح على اعتبار أن التصفية هي قياس لكيمكن لقياس التصفية استخدام كل المواد الكيميائية التي تعب

 الترشيح.

C. .ال يجب أخذ حجم الرشاحة المتشكلة بعين االعتبار لدى قياس التصفية، يكفي قياس معدل الترشيح 

D.  لدى ارتفاع معدل الترشيح الكبيبي يتحرض الجهاز قرب الكبي في النفرون ويقوم بإفراز الرينين الذي يعمل على إعادة

 .2-االستتباب من خالل تفعيل األنجيوتنسين

E. .تتعلق التصفية بالتكامل التشريحي والوظيفي للنفرون بقسميه: الدموي واألنبوبي 
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 درجة(: 2) 38السؤال 

يتشكل الغشاء التنفسي نتيجة تقابل ظهارة األسناخ الرئوية مع ظهارة األوعية الدموية الشعرية التي تعود لتفرعات الشريان 

في الرئتين. تنتشر الغازات التنفسية عبر هذه الظهارات المتقابلة بحيث تتم أكسجة الهيموغلوبين من جهة، والتخلص الرئوي 

 من غاز الكربون عبر إيصاله للمعة األسناخ الرئوية من جهة ثانية.

 :(خاطئةإجابة واحدة تؤمن كفاءة الغشاء التنفسي ما عدا )اآلتية كل من العوامل 

  

A. التنفسية أن تنتشر عبر الغشاء السنخي الشرياني وفقاً لتدرج الضغوط الجزيئية بحيث ينتشر األكسجين  على الغازات

 باتجاه المكون الشرياني وبالمقابل ينتشر غاز الكربون باتجاه المكون السنخي.

B. ورة التنفسية الواحدة، أي مل في الد 350 تعتمد كفاءة الغشاء التنفسي على جودة التهوية السنخية، التي تبلغ ما يعادل الـ

 مل في الدقيقة الواحدة. 4200

C.  ال تؤثر التروية على كفاءة الغشاء التنفسي على اعتبار أن الدوران الرئوي متفرع بدقة ويالمس في شعيراته الدموية

 األسناخ الرئوية كافةً، فهي )أي التروية الرئوية( ليست بعامل ذو أهمية.

D.  لتتمكن من االنتشار عبر السائل الخاللي الذي يمأل الفراغات بين قابلة لالنحالل بالماء تكون على الغازات التنفسية أن

بالدسم لتتمكن من االنتشار عبر الطبقات الخلوية ذات الطبيعة قابلة لالنحالل مكونات الغشاء التنفسي، وأن تكون 

 الفوسفولبيدية.

E. ار الغازات التنفسية، أي عدد األسناخ الرئوية المشاركة في عملية هنالك تناسب طردي ما بين المساحة الكلية لسطح انتش

 التبادل الغازي، وبين كفاءة عمل الغشاء التنفسي.

 درجة(: 2) 39السؤال 

ُيظهر الشكل المرفق عضو كورتي وهو المسؤول عن ترميز اإلشارة التي تحملها الموجات الصوتية باتجاه غشاء الطبل مروراً 

صوالً لألذن الداخلية وتحويلها إلى طاقة كيميائية قادرة على إحداث تغيير في فعالية الخاليا العصبية الشعرية بعظيمات السمع و

، حو قشر الدماغ الصدغينالتي ترتبط محاويرها بالعصب القحفي السابع )القوقعي الدهليزي( الذي يحمل اإلشارة المرمزة 

 موقع الباحتين السمعيتين األولية والترابطية.

 اختر اإلجابة الصحيحة بين الخيارات اآلتية بخصوص آلية عمل عضو كورتي ودوره في فيزيولوجيا السمع.

 

 

A.  يتوضع عضو كورتي في القناة الدهليزية وهي الجزء األوسط من ثالث قنوات تشكل بمجموعها القوقعة وتكون مملوءة

 جميعها بسائل يسمى اللمف المحيطي.
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B. ه بشوارد الصوديوم مما يسهل تغيرات قطبية الخاليا الشعرية وهي خطوة أساسية في ترميز يتميز اللمف المحيطي بغنا

 اإلشارة السمعية.

C.  لدى اهتزاز غشاء الطبل تنتقل طاقة االهتزاز إلى عظيمات السمع التي تُحدث باهتزازها حركة الغشاء القاعدي الموجود

 أسفل الخاليا الشعرية مما يؤدي لتفعيلها.

D. وات الصوديوم في الجزء العلوي من الخاليا الشعرية وتُفتح بصورة ميكانيكية نتيجة لتالمس األشعار مع الغشاء توجد قن

 الساتر لعضو كورتي مما يؤدي لتدفق شوارد الصوديوم لداخل الخلية وإحداث زوال استقطاب لغشائها.

E.  ومنبع صدورها دون التطرق لطبقة الصوت أو يقتصر الترميز الذي يتم في األذن الداخلية على تحديد مصدر اإلشارة

 مدى ُعلُّوه كون هذه المعلومات ترمز في الدماغ.

 درجة(: 2) 40السؤال 

وهي التقبض الوعائي،  V1( برفع ضغط الدم عن طريق آليتين اثنتين: األولى عبر المستقبل ADHيقوم هرمون الفازوبريسين )

 النفرونات الكلوية. وهي حبس الماء في V2والثانية عبر المستقبل 

 .إال واحدةقبل الغدة النخامية الخلفية من محفزة إلفراز الفازوبريسين تعد كل من اإلشارات اآلتية 

A.  طهحجم الدم وضغانخفاض حجم السوائل في الجسم مما يؤدي النخفاض في ضغط الدم بسبب العالقة المباشرة بين. 

B. انخفاض في حجم سوائل الجسم ألسباب تتعلق بتوازن الضغط انخفاض تركيز الشوارد في الجسم، الذي يترافق ب

 الحلولي.

C.  القلبي.والناتج انخفاض ضغط الدم يستدعي كافة اآلليات التي من شأنها زيادة حجم الدم والمقاومة الوعائية 

D. ل من مضاد كتفعيل الجهاز الودي وإفراز تفعيلها بزيادة الشعور بالعطش و أنجيوتنسين، حيث يتوافق-جملة الرينين

 اإلدرار واأللدسترون، باإلضافة لتقبض األوعية الدموية الشريانية ذات القطر الصغير.

E.  القلبي وتفعيل الجهاز قرب الكبي ليُفرز الرينين باإلضافة الناتج الجهاز العصبي الودي، الذي يؤثر من خالل زيادة

 إلحداث تقبض وعائي من شأنه زيادة المقاومة الوعائية.

 درجة(: 2) 41السؤال 

لفئة مستقبالت ن المستقبلييوجد في العضالت الهيكلية نوعان من المستقبالت الحسية: المغزل العضلي وعضو غولجي. ينتمي كال 

الحس العميق حيث يتوضع المغزل العضلي في بطن العضلة بداخل مجموعة من األلياف خارج المغزلية، من جهة ثانية، فإن 

 ياف حسية توجد ضمن محفظة في وتر العضلة.عضو غولجي هو مجموعة أل

 في الشكل المرفق تفصيل للبنية التشريحية للمغزل العضلي، بعد االطالع عليه اختر اإلجابة الصحيحة بين الخيارات اآلتية.
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A.  يتلقى المغزل العضلي إشارات عصبية محركة مصدرها النخاع الشوكي بهدف ضبط تقلصه بصورة متناغمة مع

 تسمى العصبونات التي تنقل هذه اإلشارات : العصبونات المحركة غاما. العضلة،

B.  أما العصبونات النجمية المحركة ألفا، فهي تنطلق من القرون األمامية للنخاع الشوكي لتقوم بتعصيب األلياف العضلية

 خارج المغزل، هذه العصبونات هي مسؤولة عن التقلص العضلي.

C.  معلومات حسية للدماغ، عبر النخاع الشوكي عن مقدار التقلص الذي تقوم به العضلة بدوره يقوم المغزل بإرسال

 الهيكلية، ليقوم الدماغ بتسجيل هذه المعلومات الستخدامها الحقاً في ضبط جودة الحركة.

D. ضلة عخالل منعكس التمطط، يؤدي تمطط العضلة الهيكلية إلى تثبيط المغزل العضلي وتهدف هذه العملية إلى حماية ال

 من الضرر الناجم عن التمطط المبالغ به.

E. ( يؤمن النخاع الشوكي من خالل مادته البيضاء والرمادية تفعيل مشترك للعصبونات ألفا وغاماgamma  -alpha

coactivation.لحماية العضلة من الضرر خالل الحركة ) 

 درجة(: 2) 42السؤال 

ويمتلك كل نمط منها صفات محددة. يمثل الشكل اآلتي أحد األنسجة تؤدي األنسجة الحيوانية وظائف مهمة في الجسم،  

 الحيوانية الضامة. حدد اإلجابة الصحيحة من العبارات اآلتية المتعلقة بهذا النسيج.
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A. ،م من يمنع الجس عازالً ويحيط باألعضاء الداخلية لحمايتها، ويبطن تجاويف الجسم، ويكّون  يدخر المواد الشحمية

 الداخلية. فقدان حرارته

B.  ويمتلك أليافاً متنوعة كوالجينية ومرنة وشبكية.باألنسجة الداخلية في الجلديربط الخاليا الظهارية ، 

C.  .يوجد في صيوان األذن 

D. .يوجد في المشاشتين وجسم العظم الطويل 

 درجة(: 2) 43السؤال 

Thyroid gland produces hormones which control the rate of metabolism in animals. Which of the 

following would occur if the thyroid of cattle is fed to a man deficient in thyroid secretion? 

i. It will speed up his metabolism. 

ii. It will lower the rate of his metabolism. 

iii. It will regulate the hormone secretion. 

iv. It will not have any effect on hormone secretion. 

Which of the following are correct options? 

A.  i and iv. 

B.  ii and iii. 

C.  i and iii.  

D. ii and iv. 

 درجة(: 2) 44السؤال 

 بة الصحيحة:جايظهر الشكل أدناه البنية التشريحية الداخلية لدودة األرض. اقرأ العبارات اآلتية المتعلقة باألجهزة لديها ثم حدد اإل
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 ( من مقدمة الجسم نحو الخلف.1يتجه الدم في الوعاء الدموي )رقم  -1

 ( في تخليص الجسم من الفضالت.2تفيد البنية )رقم  -2

 ( في حلقات الثلث الخلفي فقط من الجسم.2تتكرر البنية )رقم  -3

 ( حبل عصبي بطني مزدوج.3يمثل )الرقم  -4

 ( أنزيمات هاضمة.4يفرز )الرقم  -5

 :اإلجابات

A. 1 .فقط 

B. 2+3. 

C. 3+5. 

D. 2+4 +5. 

E. 1+2 +3+4. 

 درجة(: 2) 45السؤال 

تنحصر وظيفة المستقبالت الصوتية لدى الحشرات في نقل االهتزازات الناشئة عن الموجات الصوتية عبر خاليا حسية متصلة 

ية أّي من العبارات اآلت بها إلى العصب السمعي فالجهاز العصبي المركزي. وتختلف هذه األعضاء الحسية باختالف الحشرات.

 عن هذه المستقبالت؟ مغلوطة

A.  يستقبل كثير من الحشرات األصوات بالشعيرات السمعية الكثيفة التي تتأثر بموجات الهواء والتي توجد على قرون

 االستشعار، كما في ذكر البعوض.

B. ر األمامي. يوجد لدى الجراد غشائي طبل لنقل االهتزازات الصوتية، ويتوضعان على جانبي الصد 

C. .يوجد لدى حشرات فصيلة النطاطات ذوات القرون الطويلة وصراصير الحقل غشاء طبلي في ساق الرجل األمامية 

D.  يوجد على العقلة الثانية لقرني االستشعار عضو خاص يسمى عضو جونستون وهو يتكون من مجموعة كبيرة من

 ستشعار، كما في البعوض.الخاليا الحسية موزعة على شكل غمد يحيط بعصب قرن اال
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 درجة(: 2) 46السؤال 

 هذه الخاليا خاليا؛ وإذا تم فصل األولى من تناميه الجنيني؛ فوجدت أّن البيضة الملقحة تنقسم  إلى ثماني المراحلراقبت حيواناً في 

عم من من نتوء على شكل برلعام للحيوان فإن كل خلية يمكن أن تتنامى من تلقاء نفسها إلى حيوان بنجاح، كما يتشكل الجوف ا

 . أّي مما يأتي تتوقع أن يكون هذا الحيوان الذي راقبته؟archenteron المعي االبتدائيالطبقة الوسطى من جدار 

A. ( ذبابة الفاكهةInsecta.) 

B. ( سرطان الماء العذبMalacostraca.) 

C.  قنفذ البحر).(Echinoidea  

D. ( حلزون الحدائقGastropoda.) 

E.  دودة األرضigochaeta)Ol.( 

 درجة(: 2) 47السؤال 

 أنعم النظر بالشكل اآلتي الذي يمثل الخلية البيضية الثانوية محاطة باإلكليل المشع. اقرأ العبارات اآلتية ثم حدد اإلجابة الصحيحة:

 

 يؤمن اإلكليل المشع حماية الخلية البيضية الثانوية من االلتصاق بأي مكان قبل وصولها الرحم. -1

 (.1nبغية للخلية البيضية الثانوية )الصيغة الص -2

 .الكرية القطبية الثانيةيمثل الحرف )أ( في الشكل  -3

 . ضيةيؤدي االلقاح إلى تمزق أغشية الحبيبات القشرية وخروج محتواها إلى الفراغ حول الخلية البي -4

 :اإلجابات

A. 2 .فقط 

B. 4 .فقط 

C. 2+1 +4.  

D. 3+1 +4. 

E. .جميع العبارات صحيحة 
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 (:درجة 2) 48السؤال 

لخاليا بشرية مستنبتة في الزجاج  flow cytometry assayمن الشكل المرفق نتائج مقايسة التدفق الخلوي  1يمثل المخطط 

in vitro  ضمن وسط زرع خاص وبوجود مادة كيميائية هيNocodazole نتائج هذه المقايسة  4-2، بينما تمثل المخططات من

( وبأربعين 3( وبثالثين دقيقة )المخطط 2ة الكيميائية من وسط الزرع بعشرين دقيقة )المخطط على الخاليا ذاتها بعد إزالة هذه الماد

(، أنعم النظر في هذه المخططات وفي نسب الخاليا في األطوار المختلفة من الدارة الخلوية بجوار كل مخطط 4دقيقة )المخطط 

 واختر العبارة الصحيحة:

 

A.  تؤدي إضافةNocodazole 1دارة الخلوية بالطور إلى توقف الG. 

B.  عند إزالةNocodazole  من وسط الزرع تدخل الخاليا مباشرة في الطورS. 

C.  يثبطNocodazole  حادثة اصطناعDNA. 

D.  يثبطNocodazole .تشكل مغزل االنقسام  

E.  تؤدي إضافةNocodazole  إلى توقف الدارة الخلوية بالطورS. 

 درجة(: 2) 49السؤال 

ددها مع الزمن خلية من خاليا األرومة الليفية المعزولة من الفأر في وسط مناسب وتمت متابعة ع 105×1استنبت عدد قدره 

( Yمن هذه الخاليا خالل أزمنة مختلفة، يمثل الشكل المرفق مخطط بياني للعالقة بين عدد الخاليا )المحور  عن طريق َعّد جزء

 واختر العبارة الصحيحة: (، أنعم النظر في المخططXوالزمن بالساعات )المحور 
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A.  الطورS  أطول من الطورM .بمرتين 

B.  1الطورG  2أطول من الطورG .بمرتين 

C.  ساعة. 20مدة الدارة الخلوية لهذه الخاليا  

D.  ساعات 10مدة الدارة الخلوية لهذه الخاليا. 

E. ال يمكن استنتاج أي معلومة من هذا المخطط. 

 

 درجة(: 2) 50السؤال 

زيمية، أنعم وساطة أن من دونتحفيز أنزيمي بينما يحدث الثاني  احركية تفاعلين كيميائيين، يتواسط أحدهم يمثل المخطط اآلتي

 النظر في المخطط واختر العبارة الصحيحة:

 

A.  يمثلC  طاقة التنشيطenergy of activation  للتفاعل المحفز أنزيمياً، بينما يمثلD  الطاقة الكامنةpotential 

energy  التفاعل.لناتج  

B.  يمثلB  طاقة التنشيطenergy of activation  للتفاعل المحفز أنزيمياً، بينما يمثلD  الطاقة الكامنةpotential 

energy .لناتج التفاعل 

C.  يمثلC  طاقة التنشيطenergy of activation  للتفاعل المحفز أنزيمياً، بينما يمثلE  الطاقة الكامنةpotential 

energy تفاعل.لناتج ال 

D.  يمثلB  طاقة التنشيطenergy of activation  للتفاعل المحفز أنزيمياً، بينما يمثلE  الطاقة الكامنةpotential 

energy .لناتج التفاعل 

E.  يمثلA  طاقة التنشيطenergy of activation  للتفاعل المحفز أنزيمياً، بينما يمثلD  الطاقة الكامنةpotential 

energy ل. لناتج التفاع 

 درجة(:  2) 51السؤال 

( متنحية. بينما تكون سمة البذور t( سائدة وتكون سمة النباتات القصيرة )Tفي نبات البازالء، تكون سمة النباتات الطويلة )

ور نباتاً طويالً أصفر البذ 292( متنحية. إذ علمت أنه ينتج عن التهجين بين نباتين y( سائدة وسمة البذور الخضراء )Yالصفراء )

 لألبوين؟الوراثية يُرجح أن يكون األنماط يأتي نباتاً قصيراً أخضر البذور. أي مما  103و

A. Ttyy× TtYY  

B. TTYy× TTYy  
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C. TTYy× TTyy  

D. TtYy× TtYy  . 

E. TTYy× TtYy  

 درجة(: 2) 52السؤال 

 ؟14للفرد رقم وراثي اليمثل الشكل المرفق شجرة النسب ألنماط الزمر الدموية ألفراد إحدى العائالت، ما هو النمط 

 

A. A/A 

B. A/i  . 

C. i/i 

D. B/A 

E. i/AB 

 درجة(: 2) 53السؤال 

أحد اآلليات الخلوية المنظمة للصحة والمرض، إذ تساهم العيوب في ضبطه إلى حدوث  Apoptosisيُعد الموت الخلوي الُمبرمج 

 miR-215عد الجزيء المعروف بـِ العديد من األمراض بما في ذلك السرطان حيث تنمو الخاليا بشكل خارج عن السيطرة. يُ 

miR-التعبير النسبي عن  Aجزيئاً إشارياً مرتبطاً بالموت الخلوي المبرمج في عدة أنماط من الخاليا. يوضح المخطط البياني 

 نتائج تجربة تبيّن Bفي أنسجة الثدي السرطانية وأنسجة الثدي غير السرطانية المجاورة، بينما يوضح المخطط البياني  215

 miR-لـِ  mimicوالمعالجة مع مادة محاكية  apoptotic cellsالعالقة بين نسبة الخاليا الداخلة في الموت الخلوي المبرمج 

 . أنعم النظر في الشكل وحدد العبارة الصحيحة:miR-215لـِ  inhibitorأو مع مثبط  215
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A. 215 يرتبط التعبير المرتفع عن-miR  سرطانية.مع تحول الخاليا إلى خاليا 

B.  215ترتفع نسبة الخاليا الداخلة في الموت الخلوي المبرمج مع تثبيط-miR. 

C.  215يَُعّزز الموت الخلوي المبرمج للخاليا مع زيادة نسبة-miR.  

D.  215عندما يثبط-miR .يُفّعل الموت الخلوي المبرمج 

E.  215معالجة الخاليا بمحاكي-miR .يوقف االنقسام الخلوي 

 ة(:درج 2) 54السؤال 

نموذجاً حيوانياً لدراسة اآلليات الجزيئية للتنامي الجنيني. إذ اكتشفت في هذا الكائن اآلليات  Drosophilaتُعد ذبابة الفاكهة 

 Thoraxوالصدر  Head)الرأس  Posteriorالخلفي  Anteriorالمنظمة لتوضع محاور تناظر الجسم وهي: المحور األمامي 

والمحور الظهري البطني، والمحور الجانبي )اليمين يسار(. تؤدي الُمحددات السيتوبالسمية  (،Tailوالذيل  Abdomenوالبطن 

cytoplasmic determinants  وهي جزيئات من(mRNAs  أمومية المنشأ المصنعة في المبيض أثناء نضج )ومن البروتينات

محاور الجسم في جنين ذبابة الفاكهة، وذلك من  tionspecificaالخلية البيضية من قبل الخاليا المغذية، دوراً مهماً في تخصص 

أحد أهم هذه الُمحددات، يوضح  Bicoidلهذه المحاور. يُعد  positional informationخالل توفيرها للمعلومات الموضعية 

)A من الشكل اآلتي الفرق بين يرقة ذبابة الفاكهة الناتجة عن تنامي جنين من النمط البري )type-wild  األعلى( والنمط )في

( Bالقطع المشكلة للبطن(، ويوضح ) A8-A1القطع المشكلة للصدر،  T3-T1)في األسفل( ) Bicoidلـِ  mutantالطافر 

والبروتين. أنعم النظر في الشكل وحدد العبارة  mRNAالـ Bicoidبويضة ذبابة الفاكهة قبل وبعد اإللقاح وتموضع كل من 

 :المغلوطة
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A. ح إلى ترجمة تؤدي حادثة اإللقاBicoid .المسؤول عن تشكل النهاية األمامية للجنين 

B. .يفقد الجنين الطافر الرأس والصدر 

C. .يتشكل للجنين الطافر ذيل من الناحية األمامية 

D.  يغيب الرأس في الجنين الفاقد لـBicoid. 

E.  يبقى البروتينBicoid  متجمعاً في النهاية األمامية للجنين بينما ينتشرmRNA وسط.نحو ال  

 درجة(: 2) 55السؤال 

، لدى هؤالء المرضى طفرة استبدال cDNAبشكل  patientsيمثل الشكل اآلتي النمط الجيني لجين األنسولين لثالثة مرضى 

وبالمقارنة مع جدول الروامز الجينية  type-wildلشفع من النكليوتيدات. حلل الطفرات الثالث بالمقارنة مع النمط الجيني للشاهد 

 تر العبارة الصحيحة:واخ
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A.  يتغير بنتيجة الطفرة الحمض األمينيPhe  إلىCys .في المريض الثاني 

B.  14يحدث المرض لدى المريض الثالث نتيجة تغير في الرامزة. 

C. .يتشكل بنتيجة الطفرة بروتين أقصر من البروتين الطبيعي لدى المريض األول 

D.  يتغير بنتيجة الطفرة الحمض األمينيPhe  إلىuLe .في المريض الثالث  

 

 درجة(: 2) 56السؤال 

The blood of two patients is mixed independently with 3 different antibodies (A, B, and C) that 

are known to react to 3 diseases (1, 2, and 3 respectively). The results of the antibody binding are 

shown in the figure below. According to the information included in the figure, choose the correct 

statement from the following: 

 

 

A. Patients 1 and 2 have been infected in the past with diseases 1, 2, and 3. 

B. Patient 1 has antibodies A, B, and C in his blood. 

C. Patient 1 and patient 2 are currently infected with diseases 1, 2, and 3.  

D. The positive control is blood containing antibodies A, B, and C. 

E. The positive control is blood without diseases 1, 2, and 3. 

 درجة(: 2) 57السؤال 

Diabetes mellitus is a disease characterized by an inability of the cells to properly produce (type I) 

or respond (type II) to insulin, a hormone produced by the pancreas in response to high levels of 

blood glucose. Without insulin, glucose accumulates in the blood. In situations of low blood 

glucose, another pancreatic enzyme, glucagon, is released, which triggers the process of 

gluconeogenesis shown on the right side of the pathway (figure below). The stimulators, activators, 

or inhibitors of each step are shown with + or – signs. According to the information included in 
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the figure, which of the following conditions would lead to increased production of fructose 1,6-

bisphosphate? 

 

 

A. High ATP and high citrate. 

B. High AMP and high citrate. 

C. High AMP and high F-2,6-BP.  

D. High ATP and high F-2,6-BP. 

 

 درجة(: 2) 58السؤال 

، في ضوء ذلك حدد من اآلتي العبارة free protein expression-Cellنتاج البروتينات تقنية إمن التقانات المستخدمة في 

 الصحيحة:

A. .تستخدم هذه الطريقة إلنتاج كميات كبيرة من البروتين المرغوب على صعيد تجاري 

B. بوقت واحد وبكميات صغيرة. تستخدم هذه الطريقة إلنتاج بروتين معين أو عدة بروتينات  
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C. .يتم خالل هذه العملية تعريض مكونات الخلية لتيار كهربائي متوسط لتحفيزها على إفراز البروتين المطلوب 

D.  أو الطافرة. الطبيعيةتتم هذه العملية ضمن خاليا الخميرة 

 درجة(: 2) 59لسؤال ا

 ؟من العبارات اآلتية تصف هذه العالقة بدقة يَ جذور النباتات. أعناصر المغذية لتؤثر كيمياء التربة بشكل كبير في إتاحة ال

A.  يمكن لبعض النباتات النمو فيpH  منخفض عن طريق إفراز األنيونات كالسيترات أو األكساالت والتي بدورها يمكن

 .وتمنع امتصاصها في الجذور Ca+2أن تستحلب أيونات الكالسيوم السامة 

B.  يمكن الرتفاعpH 2 ع النباتات من امتصاصالتربة أن يمن+Ca 3 بسبب ذوبان أيونات+Al  بدرجاتpH مرتفعة. 

C.  عندما يساويpH  2أو أكثر يصبح الحديد  8التربة+Fe الذي يحتاجه النباتات غير متاح . 

D.  ترتبط األنيونات مثل الفوسفات والكبريتات بجزيئات التربة وال يسهل انغسالهاleached من التربة. 

E.  وي والمركبات اآلزوتية الموجودة في الدبال اآلزوت الجيعّدhumus  أول وثاني أهم مستودعات اآلزوت المتوفرة

 حيوياً للنباتات في معظم الموائل البيئية.

 درجة(: 2) 60السؤال 

 الصحيحة مما يأتي: ةمرض ما، حدد العبار ثطريقة تورييوضح مخطط النسب أدناه 

 

A.   بـالصبغي إذا كانت صفة المرض متنحية ومرتبطةX فإن احتمال إصابة الطفل ،P  بالمرض هو .¼ 

B.   إذا كانت صفة المرض سائدة ومرتبطة بـالصبغيX سيكون الطفل ،P .طبيعياً إذا كان أنثى 

C.   إذا كانت صفة المرض جسمية متنحية، فإن احتمال إصابة الطفلP  بالمرض هو.½ 

D.  كون الفرد إذا كانت صفة المرض مرتبطة بالجنس، فإن احتمال أن يP  طبيعياً هو.½ 

 درجة(: 2) 61السؤال 

. ادرس هذه المنحنيات بتأٍن، ثم حدد الركيزةلسرعة تفاعل أنزيمي مع تغير تركيز  3و 2و 1منحنيات  ةيمثل الشكل اآلتي ثالث

 الصحيحة مما يأتي: ةالعبار
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A.  نزيم قد عومل بمثبط ال تنافسيأن األ 1يدل المنحني رقم inhibitor ompetitivec-Non. 

B.  نزيم قد عومل بمثبط تنافسياألأن  1يدل المنحني رقم inhibitor Competitive.  

C.   نزيم قد عومل بمثبط ال تنافسياألأن  3يدل المنحني رقم inhibitor competitive-Non.  

D.  نزيم قد خرب بالتسخين.األأن  3يدل المنحني رقم 

E.  قيمةmK .للمنحنيات الثالثة متساوية 

 درجة(: 2) 62 لسؤالا

10× 1-5 لهذه الركيزة  mKقيمة . M 10 عندما يكون تركيز الركيزة mol/minm 20نزيمياً بسرعة أتفاعالً  ما نزيمأ زيحف

M إذا افترضنا اتباع هذا األنزيم لحركية ،Menten-Michaelisما هي قيمة سرعة التفاعل عندما يبلغ تركيز الركيزة ، 

 M 6-1 ×10؟ 

A. 20 mmol/min. 

B. 10 mmol/min. 

C. 18 mmol/min. 

D. 1.8 mmol/min.  

E. 0.18 mmol/min. 

 

 درجة(: 2) 63السؤال 

الهرم البيئي مخطط يوضح قيماً محددة في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية في النظام البيئي وبحسب نمطه. يمثل الشكل 

 لعبارات اآلتية:من بين ا المغلوطةأدناه ثالثة أنماط لألهرامات البيئية. حدد العبارة 
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A.  هرم الكتلة الحيوية.3: هرم األعداد، 2: هرم الطاقة، 1يمثل الرقم : 

B. .يُظهر أحد هذه األهرامات تناقص الكتلة الحيوية عند كل مستوى غذائي 

C.  0.1( هي 1القيمة المتوقعة لدى مستهلكات المستوى الثالث في قمة الهرم األول )رقم%. 

D. ط المحيط بالكائنات الحية فإن تركيز المواد السامة في المنتجات األولية يكون أكبر إذا وجدت ملوثات سامة في الوس

 بكثير مما هو في مستهلكات المستوى الثالث. 

 درجة(: 2) 64السؤال 

بين لوامس شقائق البحر الالسعة لكن من دون أن يصيبها  Clown fishتسبح سمكة استوائية صغيرة تعرف بالسمكة المهرجة 

أذى. ويالحظ أن شقائق البحر تحمي هذه السمكة من المفترسات، بينما تجذب األسماك المهرجة أسماكاً أكبر حجماً لتكون أّي 

 فريسة لشقائق البحر. تُعّد هذه العالقة بينهما عالقة:

A. Commensalism. 

B. Parasitism. 

C. Mutualism. 

D. Competition. 

E. Predation. 

 

 درجة(: 2) 65السؤال 

Which statement about energy flow in ecosystems is correct? 

A. All energy available at one trophic level is transferred to higher trophic levels. 

B. Herbivores obtain energy from primary producers.  

C. Decomposers feed only on the lowest trophic level in the food pyramid. 

D. Primary consumers obtain energy through photosynthesis. 

E. The lowest trophic level of a food pyramid stores the least amount of energy. 
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 درجة(: 2) 66السؤال 

. تم لحدائقفي دراسة ألربعة أنواع حيوانية، وهي: العصفور الدوري، العلق الطبي، الدعسوقة )خنفساء أبي العيد(، حلزون ا

 هي: مغلوطةتسجيل الصفات اآلتية التي تجد أن جميعها صحيحة ما عدا عبارة واحدة 

A. .العصفور الدوري من األنواع ذوات التناظر الجانبي 

B. .دودة العلق الطبي والخنفساء والحلزون من الحيوانات الالفقارية 

C. سم والقناة الهضمية، لذلك فهما ينتميان إلىيوجد لدى كل من الخنفساء والحلزون تجويف عام حقيقي بين جدار الج 

 ذوات الجوف العام الحقيقي.

D.  .ال تمتلك دودة العلق الطبي جوفاً عاماً، فهي من عديمات الجوف العام 

E. .ينتمي كل نوع من هذه األنواع إلى شعبة حيوانية مختلفة 

 درجة(: 2) 67السؤال 

( إلى وجود 1انية محددة هي: )ب، ج، د( مع خمس صفات. ويشير الرقم )لديك في الجدول اآلتي ثالث جماعات من أنواع حيو

 ( إلى غيابها. حدد العبارة الصحيحة التي تمثل هذه الجماعات وبالترتيب.0الصفة لديها، والرقم )

 

A. .فيل، أفعى، ضفدع 

B. .نمر، سلمندر، شفنين 

C.  .سحلية، غوريال، قرش 

D. .صقر، ضب، غزال 

 درجة(: 2) 68السؤال 

بدءاً من الشعبة وحتى الفصيلة بالترتيب )من  anomalus Sciurus لعبارة الصحيحة التي تشير إلى تصنيف السنجاب حدد ا

 اليسار إلى اليمين(:

A. Chordata   > Rodentia  > Mammalia > Sciuridae. 

B. Chordata   > Mammalia > Rodentia  > Sciuridae.  

C. Mammalia > Rodentia  > Chordata   > Sciuridae. 

D. Sciuridae  > Chordata   > Mammalia >Rodentia. 

 درجة(: 2) 69السؤال 

من المجاالت التي نالت االهتمام الكبير في علم البيولوجيا لما يمكن أن تؤثر في  animal behaviorيعد السلوك الحيواني 

 ؟غير صحيحةلسلوك حياة المجتمعات الحيوانية وحتى البشرية، أّي من العبارات اآلتية عن ا

A. تسمى األنشطة التي تؤديها الحيوانات خالل حياتها سلوك الحيوان. 

B.  يطلق على دراسة تطور السلوك االجتماعي بعلم األحياء االجتماعيsociobiology. 

C.   يسمى إسقاط  الخصائص البشرية على المجتمعات الحيوانية المختلفة بالتجسيم البشريanthropomorphism. 



 

Page 40 of 40 

 

D. باط الحيوانات الصغيرة )الفتية( بحيوان آخر أو شيء ما بالسكن يدعى ارتhabitation.  

E.  يسمى اختيار الحيوان لمكان للعيش فيه باختيار الموطنhabitat selection. 

 درجة(: 2) 70السؤال 

، أّي من العبارات بين المجموعات التصنيفية األساسية في مملكة النبات phylogenitic treeيمثل المخطط شجرة القرابة 

 ؟مغلوطةاآلتية عن هذه الشجرة 

  

A.  1تمثل األجنة االتكالية الصفة المفتاحية الموافقة للرقم. 

B. ت البذور من الناحية التطورية أقرب للسرخسيات منها للنباتات مغلفات البذورريااتكون النباتات ع.  

C. بذور موجودة ضمن مبايض مغلقة ذور النباتات األكثر تطوراً الحتوائها علىبتعد مغلفات ال. 

D.  3تمثل األوراق المتطورة الحاوية على حزم وعائية ناقلة الصفة الموافقة للرقم. 

E. صل التطوري لجميع نباتات اليابسة.تعد الطحالب الكارية األ 

 ...........................سئلةانتهت األ......................

 المركزية لألولمبياد علم األحياءئيس اللجنة العلمية ر تصديق

 أ.د. عبد السميع هنانو


