
 

 

 

 

ي علم األحياء
 
 األلعاب األولمبية الوطنية ف

 المرحلة ب –التصفية اختبار 

 

  30يشمل االمتحان 
ً
تختلف . اقرأوا بعناية النصوص وتعليمات اإلجابة: سؤال

ي أعىل كل سؤال
 
 . درجة األسئلة، وتظهر ف

ي صفحة اإلجابة ما إذا . كل سؤال من أرب  ع عباراتيتكون  
 
يجب أن تختاروا ف

 "(ال)"أو غير صحيحة "( نعم)"كانت العبارة صحيحة 

ستحصل اإلجابات الصحيحة عن بعض عبارات السؤال عىل درجة جزئية، 

 لكن اإلجابة الصحيحة عىل واحدة فقط من العبارات األرب  ع لن تحصل 

 . عىل درجة

 . مواد مساعدة يحظر استعمال أي

 . دقيقة 120: مدة االختبار 

ي االختبار 
 
 . نقطة 106: مجموع النقاط الممكنة ف

 

 !!! بالنجاح والتوفيق

 

 

 

 

 

  



 

ا إىل مقالة 
ً
يا األمعاء السعيدة، الدماغ السعيد "أجيبوا عن األسئلة التالية استناد  ". ميكروبيوم األمعاء والدماغ: بكتير

ي الجهاز الهضمي )أو الميكروبيوم  لدراسة كيفية تأثير الميكروبات،
 
ي الدماغ، يستخدم الباحثون، (مجموعة الكائنات الحية الدقيقة ف

 
، ف

ان  ي ظروف معقمة وليس (. germ free" )الخالية من الجراثيم"من بير  أمور أخرى، الفير
 
ان ويتم االحتفاظ بها ف تولد هذه الفير

ي الجهاز الهضمي 
 
جر . لديها كائن حي دقيق واحد ف

ُ
ي ظروف طبيعية وتحتوي وت

 
ي نشأت ف

ان الت  ى الدراسة من خالل مقارنتها بالفير

ي أمعائها 
 
 . عىل ميكروبيوم ف

ي الحصير  
 
وتونير  ف ي نظام السير

 
ي الدراسة التالية، حاولوا فحص تأثير الميكروبيوم ف

 
ي الدماغ وهي )ف

 
 بنية بالستيكية مهمة ف

ي ذلك التعلم والذاكرة
 
ي المجلة العلمية  -( تتعلق بالعديد من الوظائف، بما ف

 
ي "تم نشر المقال ف

  -الطب النفسي الجزيتر

Molecular Psychiatry ."  

 (نقاط 3) 1السؤال رقم 

ي المرحلة األوىل، أراد الباحثون اختبار تأثير الميكروبيوم عىل الجهاز المناعي واالستجابة لإلجهاد
 
 . )تحت ضغط( ف

ي المجموعة 
 
ان للتحفير  باستخدام عديد السكاريد الشحمي (أ)ف

ي ومتعدد )، عرضوا الفير
 جزيء يحتوي عىل مكون دهت 

يا المسببة لألمراض ويحفز الجهاز المناعي عىل إفراز جزيئات تسم السيتوكينات  (. السكاريد يتم إفرازه من البكتير

، قا ي المعروف باسم بعد التعرض لعديد السكاريد الشحمي  االلتهاب 
 تشير . )TNFαموا بقياس مستوى السيتوكير 

 (. ة والمجموعة الضابطةبأي أنه وجد فرق كبير بير  مجموعة التجر  إىل أن الفرق ذو داللة إحصائية،$ و* العالمتان 

ي المجموعة 
ي حالة أساسية وحالة مجهدة (ب)ف 

ان ف  االنتقال إىل قفص جديد وغير )، قام الباحثون بقياس استجابة اإلجهاد للفير

ون ( مألوف   (. هرمون اإلجهاد الذي يفرز من الغدة الكظرية)وقياس مستويات الكورتيكوستير

 
 

 ”. خطأ“أو ” صواب”البنود ب أجيبوا عن كل بند من 

 

A.  ان اإلناث كمية أقل من ان الذكور  TNFαتفرز الفير  . استجابة للتحفير  باستخدام عديد السكاريد الشحمي مقارنة بالفير

B.  ي االستجابة المناعية بطريقة تعتمد عىل جنس الفأر
 . يؤثر وجود الميكروبيوم ف 

C. ع عىل إفراز من النتيجة األوىل، يمكن استنتاج أن الميكروبيوم يشجTNFα  استجابة لوجود حافز مناعي . 

D.  ون استجابة لوجود حافز ُمجهد  . من النتيجة الثانية، يمكن استنتاج أن الميكروبيوم يشجع عىل إفراز الكورتيكوستير

  

 LPSالتحفير  باستخدام عديد السكاريد الشحمي 
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ان الضابطة  الفير

 
ان بدون ميكروبيوم  فير

ان الضابطة  الفير

 
ان بدون ميكروبيوم  فير

 ب

 ذكور إناث

 االستجابة لإلجهاد

 اإلجهاد

 ذكور إناث

 الوضع األساسي  الوضع األساسي  اإلجهاد



 

 

 (نقاط 4) 2السؤال رقم 

ي الحصير  
 
ي إفراز المواد ف

 
ي المرحلة الثانية، فحص الباحثون كيف يؤثر الميكروبيوم ف

 
ان( طقة الدماغمن)ف معروضة أمامكم . لدى الفير

وتونير   ،(اللوحة أ)عامل نمو األعصاب  - BDNF -النتائج المتعلقة بمادتير  هما  ي للسير ي الدماغ )والناقل العصت 
 
مادة كيميائية تفرز ف

وتونير  ( تتوسط التواصل بير  الخاليا العصبية   (. اللوحة ب)وتسم أيضا السير

 
 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  ي كمية عامل النمو
 . بطريقة تعتمد عىل جنس الفأر  BDNFيؤثر وجود الميكروبيوم ف 

B. وتونير  والقليل من عامل ي الدماغ مقارنة  الذكور الذين ليس لديهم ميكروبيوم يفرزون الكثير من السير
ي ف  النمو العصت 

 . باإلناث بدون ميكروبيوم

C. ان اإلناث بوجود الميكروبيوم ي أدمغة الفير
وتونير  ف   . ال يتأثر مستوى السير

D.   وتونير ي إفراز عامل النمو وإفراز السير
ا ف  ان الذكور عكسيًّ ي الفير

  . يؤثر وجود الميكروبيوم ف 

 

 

  

 مستويات عامل التغذية العصبية 
 (BDNFالمستمد من الدماغ )



 

 

 (نقاط 5) 3السؤال رقم 

ان وترعرعت بدون  ان، ولدت هذه الفير ة لالهتمام من التجربة، ابتكر الباحثون مجموعة أخرى من الفير ي المرحلة الثالثة والمثير
 
وف

ان الضابطة، بحيث اكتسبت ميكروبيوم  3ميكروبيوم حت  عمر  أسابيع، حيث تم نقلها إىل ظروف غير معقمة وتعريضها لميكروبيوم الفير

ان الذكور فقط أجريت. خالل حياتها  ي ( أ)وتبير  اللوحة . هذه التجارب عىل الفير
 
ان ف ي أدمغة الفير

 
وتونير  المقاسة ف مستويات السير

ان )المجموعات الثالث  ان الضابطة، والفير ي اكتسبت ميكروبيوم خالل حياتها"الخالية من الميكروبيوم"الفير
ان الت  تعرض اللوحة (. ، والفير

اننتائج تجربة سلوكية يتم ( ب) ي صندوق مضاء . فيها فحص مستوى القلق لدى الفير
 
ان ف ي يتم وضع الفير

ي ومظلم  بشكل جزبر
 بشكل جزبر

 ، * العالمات . )انتقاالت أقل بير  الجانب المظلم والمضاء ب ويقومكلما زاد قلق الفأر، يقل استكشافه للبيئة (  المظلم-الصندوق المضاء)

ي صورة للصندوق المضاءتوجد (. تعي  عن فروق ذات داللة إحصائية# 
 . المظلم-بجانب الرسم البياب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي من السؤال 
 : للرجوع إليه 1مرفق الرسم البياب 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  ي الحياة الجنينية
ان من خالل وجود الميكروبيوم ف  ي الحصير  لدى الفير

وتونير  ف  ي األسابيع يتم تحديد مستويات السير
وف 

 . الثالثة األوىل من الحياة

B.  ان تتوسط مستويات القلق لدى ي الحصير  لدى الفير
وتونير  ف  من كلتا النتيجتير  مًعا، يمكن استنتاج أن مستويات السير

ي تجربة الصندوق المضاء
ان كما تم قياسها ف   . المظلم-الفير

C. ي اكتسبت ميكروبيوم
ان الت  ان الضابطة والفير ي اختبار الصندوق  تميل كل من الفير

طوال حياتها إىل الترصف بقلق أكي  ف 

ي ال يوجد الميكروبيوم لديها -المضاء
ان الت    . المظلم مقارنة بالفير

D.  ي السؤال ( ب)بالنظر إىل اللوحة
ي السؤال ( ب)بالدمج مع اللوحة  1ف 

يمكن استنتاج أن مستويات  ،(الحاىلي ) 3ف 

ون  ي اختبار الصندوق المضاءتتوسط سل( هرمون اإلجهاد)الكورتيكوستير
ان -وك القلق الذي لوحظ ف  المظلم، ألن الفير

ون ي ليس لديها ميكروبيوم تفرز مستويات أعىل من الكورتيكوستير
   . الت 

 

 

 



 

 (نقاط 4) 4السؤال رقم 

ي التجربة التالية، أجرى الباحثون اختبارً 
 
ي متاهة ا سلوكيًّ ف

 
كلما كان الفأر أكير .  تحتوي عىل ذراع مفتوحة وذراع مغلقة" زائدعالمة "ا ف

ي الذراع المغلقة شعوًرا بال
 
القليل هذا العدد مع )القليل من حاالت الدخول إىل الذراع المفتوحة ب ويقومقلق، كلما طالت مدة بقائه ف

ان، أي إذا قامت يمكن أن يشكل عدد حاالت الدخول إىل الذراع المغلقة ضب(. سوف يستكشف البيئة ا للمستوى العام لنشاط الفير
ً
ط

قلق، ولكن المستوى شعوًرا بالفال يمكن استنتاج أنها أكير  -لكل من الذراع المغلقة والذراع المفتوحة  -حاالت دخول أقل بمجموعة 

ان . العام لنشاطها أقل ي الفير
ي المتاهة ويتم تصويرها بالفيديو، وتخضع اللقطات  5تقض 

 
كل إىل  حاالت الدخول عدد حليل لتدقائق ف

ي كل ذراع
 
ي المتاهة، ومقدار الوقت الذي يقضيه الفأر ف

 
 . ذراع ف

ي أعىل اليمير  توجد صورة للمتاهة
 
 (. تشير إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية. )* ف

 

 
 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  ي ال تحتوي عىل ميكروبيوم تعد أكير
ان الت   . شعوًرا بالقلقمن جميع النتائج مجتمعة، يمكننا أن نرى أن الفير

B. ي ال يوجد لديها ميكروبيوم الذراع المفتوحة للمتاهة أكير من الذراع المغلقة
ان الت   . دخلت الفير

C.  ي الذراع المغلقة
ا أطول ف 

ً
ان الضابطة أمضت وقت ي حير  أن الفير

ي ال يوجد لديها الميكروبيوم لم ف 
ان الت  للمتاهة، فإن الفير

ا عىل أخرى  . تفضل ذراعً

D.  ان ي عدد حاالت الدخول إىل الذراع المفتوحة ترجع إىل انخفاض مستوى نشاط الفير
يمكن االستنتاج أن االختالفات ف 

  . الضابطة وال تعكس مستوى القلق

 

  



 

 

ي المقال الذي يصف فحص دواء جديد لس 
 
، من نوعطان الدماغ ورد ف ي

لموت الخاليا مؤخرة( )لجزيئات المثبطة ا األرومي الدبق 

مج  ي الجسم( موت الخاليا المخطط له)المير
 
ي تعير عنها الخاليا السطانية من أجل التهرب من أنظمة الدفاع ف

 . الت 

 (نقاط 4) 5السؤال رقم 

ي الشكل 
 
ي أربعة أنواع مختلفة من  الموجود أمامكمف

 
مج ف يرد وصف مستويات التعبير عن جزيئات مختلفة مثبطة لموت الخاليا المي 

و  GBM6بينما تنمو الخاليا من النوع  Xهي خاليا رسطانية تنمو مع الغذاء  GL261و  U87الخاليا من النوع . خاليا رسطان الدماغ

GBM9  مع الغذاءY . 

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”نود ب أجيبوا عن كل بند من الب

 

 

A. تكون الخاليا من النوع  يرجح أنU87 ي الشكل  ؤخر أكير حساسية للدواء الذي ي
  . السابق كل جزيء من الجزيئات ف 

B.  ي كنموذج لفحص تأثير الدواء الذي
ي الرسم البياب 

 . هذه الجزيئات ؤخر ييمكن استخدام جميع الخاليا ف 

C.  ي
ي يؤثر الطعام الذي تنمو عليه الخاليا ف 

ي الرسم البياب 
  . مستويات التعبير عن الجزيئات الموضحة ف 

D.  ي جميع الخاليا
 . cIAP 2و cIAP 1بير  مستويات التعبير عن ة ذاتها بالنسيوجد ف 

  



 

 

 (نقاط 3) 6السؤال رقم 

مج للخلية الحية،  من فة للتأكد موت الخاليا المخطط له، من العديد من المراحل والمراجعات المختلأي تتكون آلية الموت المي 

ورةتنفيذه  ي مقال  . فقط عند الرص 
 
الجزيئات  ؤخر ي، والذي GDC-0152 -تم وصف الدواء" فحص دواء جديد لعالج رسطان الدماغ"ف

مج للخلية الحية ي الموت المي 
 
ي هذه اآللية من أجل السماح بحدوث العملية وخاليا رسطان الدماغ بالموت ف

 
ي تشارك ف

 . الت 

مج أمامكم جزء من مسار ت ي يشارك فيها جزيئان مثبطان لموت الخاليا المي 
ي الخاليا الت 

 
مج ف و  cIAPs -نشيط موت الخاليا المي 

ML-IAP (المشار إليهما باللون األصفر .) ي المسار الموصوف أمامك
 
ي المقالة كما هو مرسوم ف

 
ارجعوا إىل نشاط الدواء الموضح ف

  (. المشار إليه باللون األحمر)

  تشغيل

 تأخير 

ي المسار 
 
 . تصف األسماء جزيئات مختلفة ف

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  ي وجود الدواء
 . XIAPيتم تثبيط جزيء GDC-0152ف 

B.  يمكن أيضا استخدام الدواء المثبط للجزيءApaf-1   ي
  . كدواء للورم األرومي الدبق 

C.  ي تعبير الجزيئات
ي المقالة، لوحظ أن هناك زيادة ف 

ي الخاليا الشطانية المعالجة بالدواء الموصوف ف 
و  caspase 9ف 

caspase 3,7 . 

D.  سيؤدي الدواء الذي ينشطSmac/Diablo  ي وجود الجزيئات
مج حت  ف  ي موت الخاليا المي 

 و  cIAPsإىل زيادة ف 

ML-IAP .  

 

  



 

 

 (نقطتان) 7السؤال رقم 

 

ة للورم  ي هي مناطق النخر من نوع واحدة من السمات الممير 
تتشكل هذه المناطق من النمو . داخل الورم( موت الخاليا)األرومي الدبق 

ي تتمحور حول منطقة ال يمكن أن تصل إليها المواد 
ة من الخاليا الت  الشي    ع غير المنضبط للخاليا الشطانية لتشكيل كتلة كبير

ي مقال آخر، فحص الباحثون العالقة  . األكسجةتمير  هذه المنطقة بنقص األكسجير  الذي يطلق عليه نقص ت. المغذية واألكسجير  
 
ف

مج، وتأثير الدواء المثبط لهذه  ي الورم ومستويات التعبير عن الجزيئات المثبطة لموت الخاليا المي 
 
بير  مستويات األكسجير  ف

  . الجزيئات

 

ي الرسم البيا
 
ي إىل ما إذا كانت نتائج التجربة مهمة تشير العالمات النجمية ف

ي حجم الورم بير  مجموعة  -ب 
 
أي ما إذا كان هناك فرق كبير ف

ليست مهمة ، أي أن = ns. اهميةكلما زادت العالمات النجمية، كلما كانت التجربة أكير (.  بدون عالج)العالج والمجموعة الضابطة 

 . هذه المجموعة تترصف بشكل مشابه للمجموعة الضابطة

ي ظل ظروف األكسجير  المختلفة: 1الشكل 
 
ي . اختبار مستويات التعبير عن الجزيئات ف

 
 تركير  األكسجير  الطبيعي ف

  . ظروف نقص األكسجير  =  األكسجةنقص . ظروف األكسجير  الطبيعية= (نورموكسيا)الهواء 

 

 

ي ظل ظروف األكسجير  المختلفة: 2الشكل 
ي الخاليا ف 

ي  -باللون األزرق. فحص تأثير الدواء ف 
تركير  األكسجير  الطبيعي ف 

  األكسجةنقص  -، باللون األحمر(نورموكسيا) الهواء

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  فإن هذا العامل ال يغير ، ي مناطق مختلفة من الورم من حيث مستويات األكسجير 
عىل الرغم من التباين الموجود ف 

ي المقالمستويات التعبير 
ي تم فحصها ف 

  . عن الجزيئات الت 

B. ي ظل ظروف األكسجير  العادية عىل اإلطالق
ي تنمو ف 

ي بقاء الخاليا الت 
، ال يؤثر الدواء ف  ي

ي الثاب 
   . وفقا للرسم البياب 

C.  ي الرسوم البيانية
ا إىل البيانات الواردة ف 

ً
ي ظل ظر  تمتلكأن الجزيئات الموصوفة  يحتملاستناد

وف آليات عمل مختلفة ف 

 . أكسجير  مختلفة



 

D.  من أجل عالج الورم كامال ، ي
ي الثاب 

ا للرسم البياب 
ً
ي الورم جميع)وفق

 
ي الدواء الموصوف للحصول عىل أفضل  (المناطق ف

 
ف

  . nM100النتائج ، يجب استخدام تركير  



 

 (نقاط 3) 8السؤال رقم 

ي الدراسة 
 
ي "الدواء الذي ورد ف

ي مقال آخر عن نوع آخر " اختبار دواء جديد لشطان الدماغ من نوع الورم األرومي الدبق 
 
تم فحصه ف

 . الساركوما العظمية، رسطان العظام -من الشطان 

نا  ان المصابة بهذا النوع من الشطان، اختي  ي تجربة أجريت عىل الفير
 
 . GDC -0152جرعات من الدواء  3ف

 . من وزن الجسم كجممن الدواء لكل   ممليجرا 17تركير   -( الفاتح)باللون السماوي 

 . من وزن الجسم كجممن الدواء لكل   ممليجرا 33تركير   -باللون األزرق الفاتح 

 . من وزن الجسم كجممن الدواء لكل   ممليجرا 50تركير   -باللون األزرق الغامق

بت -باللون األسود  ي رسر
ان الت    الفير

ًّ
 . لت مجموعة ضابطةالماء فقط، وشك

 . مراقبة حجم الورم عىل مدار أسابيع التجربة 1يوضح الشكل 

ان عىل مدار أسابيع التجربة 2يوضح الشكل   . مراقبة وزن الفير

ي  تشير 
ان العالجإىل األسهم الموجودة أعىل الرسم البياب  ي يتم فيها إعطاء الفير

 . النقاط الزمنية الت 

ي إىل ما إذا كانت نتائج التجربة مهمة 
ي الرسم البياب  ي حجم الورم  يوجد أي ما إذا كان  -تشير العالمات النجمية عىل جانت 

 
فرق كبير ف

ليست = ns. اهميةكلما زادت العالمات النجمية، كلما كانت التجربة أكير (.  بدون عالج)بير  مجموعة العالج والمجموعة الضابطة 

 . المجموعة تترصف بشكل مشابه للمجموعة الضابطة مهمة ، أي أن هذه

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ي إبطاء تطور الورم هو
كير  األكير فاعلية للدواء ف 

 . من وزن الجسم كجملكل   ممليجرا 50الي 

B.  ا للدواء هو
ً
كير  األكير فاعلية وأمان

 . لكل كيلوجرام من وزن الجسم ممليجرا 17الي 

C.  تصحيح\ الدواء بجرعات عالية مسم بشكل غير قابل للتغيير . 

D.  مج مماثلة لتلك من هذه التجربة، يمكن استنتاج أن الشطان من نوع الساركوما العظمية لديه آلية موت الخاليا المي 

ي 
ي رسطان الورم األرومي الدبق 

  . الموجودة ف 

  



 

 

ي المقال 
 
ي جهاز المناعة "ف

 
يا األمعاء ف ي الجهاز الهضمي " لدينا؟كيف تؤثر بكتير

 
ي تعيش ف

يا الت  ورد ذكر العالقة بير  البكتير

 . والمناعي 

 (نقطتان) 9السؤال رقم 

يا لعملية يتم فيها إدخال مادة غروانية  ي تفتقر إىل البكتير
ان الت  يةيصف المقال دراسة تخضع فيها الفير ي  بكتير

 
ة ف من نوع واحد فقط مبارسر

ية وفقا لمكان . الجهاز الهضمي لكل فأر  ي يصف توزي    ع األنواع البكتير
ي الجهاز الهضمي للفأر  وجودها أمامكم رسم بياب 

 
يا )ف وما إذا كانت البكتير

 (. قد تعافت بعد إدخالها

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  يا تم العثور عىل العديد من ي منطقة األمعاء، مما يسمح بالنمو األمثل للبكتير
 . العنارص الغذائية ف 

B.   يا ي البكتير
ي تم اختبارها  كانعدم تعاف 

ي المناطق الت 
 . نتيجة الرتفاع الحموضة ف 

C.  ياو ت اقليةيمكن أن تكون ي المنطقة ا جد البكتير
ي تجويف الفم نتيجة لنشاط الغدد اللعابية ف 

 . ف 

D.  يا هو يا من أنواع مختلفة عىل مناطق الورمتوزي    ع وجود البكتير  . نتيجة للمنافسة بير  البكتير

 

 

 

  



 

 (نقطتان) 10السؤال رقم 

ي جزيء يؤثر )فحصت دراسة أخرى تأثير منظم االستجابة المناعية 
 
ي PSAيسم ( الجهاز المناعي  ف

 
يا األمعاء، ف ، والذي يرتبط ببكتير

ي  ،IL-10فحص الباحثون مستويات . الجهاز المناعي 
 
مزارع خاليا  3وهو جزيء مرتبط بالجهاز المناعي ذو نشاط مضاد لاللتهابات، ف

ي وجود وغياب 
 
  . PSAمختلفة، ف

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  تستجيب جميع أنواع الخاليا لوجودPSA . 

B.  يؤثرPSA ي جميع أنواع الخاليا بالمستوى ذاته
 . ف 

C. PSA هو منظم االستجابة المناعية ذو تأثير مضاد لاللتهابات . 

D.  ي المزرعة رقم يمتلك
ا مضاد لاللتهابات بغض النظر عن وجود  2نوع الخاليا ف 

ً
 . PSAنشاط

 

  



 

 (نقطتان) 11السؤال رقم 

يا  ي دراسة أخرى، فحصوا العالقة بير  وجود بكتير
 
ي األمعاء والجهاز المناعي وتطور األورام من  Fusobacteriumف

 
. نوع الحميد الف

يا  ان ببكتير
ي الدراسة، قام الباحثون بتغذية الفير

 
يا العقدية ) Fusobacteriumف أو محلول ملحي كعنرص  Streptococcusأو البكتير

ي الشكل (. ضابط
 
يا  ،(أ)ف ي أنسجة الورم Fusobacteriumيمكننا أن نرى انتشار بكتير

 
لدى بعض من ( N)واألنسجة الطبيعية ( T) ف

ان ي الشكل . الفير
 
ي ظل ظروف تغذية مختلفة(ب)ف

 
ي تم إنتاجها ف

ي ، يمكنك رؤية عدد األورام الت 
ان الت  تم ، بينما المقارنة مع الفير

يا  إعطاؤها   . Fusobacteriumبكتير

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ي تكوين األورام الحميدةيسهم وجود
ي األمعاء ف 

يا ف   . البكتير

B.  يا  . قد يقلل من فرصة تكوين أورام حميدة Fusobacteriumتجنب بكتير

C.  يا ي األنسجة إىل أنها أنسجة ورم Fusobacteriumيشير االنتشار المرتفع لبكتير
 . ف 

D.  ي
 . يمكن أن تنمو األورام الحميدة بشكل تلقابر

 

 

  



 

 

 (نقاط 3) 12السؤال رقم 

ي 
 
ي الجهاز الهضمي ; dysbiosis) دراسة حول اختالل الميكروبيوم ف

 
يا ف ي البكتير

 
ي أمراض األمعاء االلتهابية، ( حالة من عدم التوازن ف

 
ف

ي الجهاز الهضمي لمرض  مرض كرون 
 
ية ف ي )تم فحص انتشار المجموعات البكتير  بالمضادات الحيويةمع العالج ( مرض األمعاء االلتهاب 

 .رنة بمجموعة ضابطة من األشخاص األصحاءمقاوبدون عالج، 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. ية ي داء كرون اتجاهان معاكسان للمجموعات البكتير
 . بدون وجود مضادات حيوية، يوجد ف 

B. ي لدى مرض  داء كرون ي الوسط البكتير
 . يعزز استعمال المضادات الحيوية عدم التوازن ف 

C.  ي أنسجة الجسم فقطيؤثر إعطاء
ي ف  ي الوسط البكتير

 . المضادات الحيوية ف 

D. ي جميع مناطق أخذ عينات الفحص، مع وبدون مضادات حيوية
يا ف   . توجد عالقة بير  اتجاه انتشار كل مجموعة من البكتير

  



 

 

ي مقال بعنوان 
 
ة"ف ة عن طريق تغذية ميكروباتها الصغير ي تكوين  ورد ، "الحصول عىل أبقار كبير

 
ح أن الطعام يؤثر ف شر

ي الجهاز الهضمي لألبقار 
 
 . الميكروبيوم، والكائنات الحية المجهرية، ف

 

 (نقاط 5) 13السؤال رقم 

 

ان ي أربعة ثير
 
ان مرتير  . قارن الباحثون بير  تكوين الميكروبيوم ف ي كل مرة من المرتير  تم  -تم أخذ عينة من كل ثور من الثير

 
 تغذيتهف

ي واحد من نوعير  ب
  .  مختلفير  من النظام الغذابر

ي أدناه النتائج 
ي  -يوضح الرسم البياب 

ي تكوين الميكروبيوم المقاسة بير  العينات الثماب 
 
ي  Xيمثل المحور . درجة التشابه ف

 
 عىل اال ف

ي إىل درجة التشابه الموجودة بير  العينات، " الفروع"يشير طول . النسبة المئوية للتشابه
ي الرسم البياب 

 
يمثل موقع نقطة االلتقاء  بينما ف

  .نسبة التشابه بينهم X-عىل محور ال " الفروع"بير  

 
 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A. ي الدراسة
ان المدرجة ف  ي كل ثور من الثير

ي تغيير الميكروبيوم ف 
ي ف 
 . تسبب تبديل نوع النظام الغذابر

B.  ي الثور رقم
ي مقارنة بالثور رقم ، كان الميكروبيوم أقل 15ف 

 . 401تأثًرا باستبدال النظام الغذابر

C.  ي
ي النظام الغذابر

ي وجد أنها أكير تشابها مع بعضها البعض من حيث تكوين الميكروبيوم ف 
ان الت  ، أكير تشابها (أ)تبير  أن الثير

ي 
ي النظام الغذابر

ا ( ب)مع بعضها البعض ف 
ً
 . أيض

D.  ي الميكروبيوم
ي الدراسة حواىلي يبلغ متوسط قيمة التشابه ف 

 . ٪85لجميع العينات ف 

 

  



 

 

 (نقاط 5) 14السؤال رقم 

 

ية األكير انتشارً  ي األبقار، قام الباحثون بقياس السالالت البكتير
 
ي الجهاز الهضمي من استكماال للدراسة حول الميكروبيوم ف

 
ا ف

ان ذات الهض -مجموعتير   ان ذات الهضم الفاعل ومجموعة من الثير م غير الفاعل، عند التغذية عىل كال النوعير  مجموعة من الثير

ي 
ي  -من النظام الغذابر

ي ( أ)النظام الغذابر
 (. ب)والنظام الغذابر

ي المجموعات المختلف
 
ي زاد ف ي وجد أن انتشارها النست 

ية الت  ي الموجود أمامكم باللون األحمر عدد السالالت البكتير
ي الرسم البياب 

 
. ةيرد ف

ي كل مجموعةكما يرد عدد من النماذج ال
 
ية الموجودة ف  . خاصة بالسالالت البكتير

   

 
 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ان ذات الهضم غير ي الثير
ي يزداد انتشارها أثناء التغذية بالنظام ع  فالف 

ية الت  ال، تم العثور عىل المزيد من السالالت البكتير

ي 
ية( أ)الغذابر ي  مقارنة بالسالالت البكتير

ي يزداد انتشارها عند التغذية بالنظام الغذابر
 (. ب)الت 

B.  يا ي  Bifidobacterium ruminantiumيزداد انتشار ساللة بكتير
ان ذات الهضم ( أ)عند التغذية بالنظام الغذابر ي الثير

ف 

ان ذات الهضم الفاعل الع  فلغير ا  . مقارنة بالثير

C.  ي
يا  ،(أ)عند التغذية بالنظام الغذابر ي  Eubacterium rectaleيزداد انتشار بكتير

، بغض (ب)مقارنة بتغذية بالنظام الغذابر

ان  . النظر عن كفاءة الهضم لدى الثير

D.  ي
يا  ،(أ)عند التغذية بالنظام الغذابر ي  Eubacterium rectaleيزداد انتشار بكتير

، بغض (ب)مقارنة بتغذية بالنظام الغذابر

انالنظر عن كفاءة الهضم لدى الث  . ير

 

 

 

 

  



 

 

 (نقاط 4) 15السؤال رقم 

ي مجموعة تألفت من 
 
ي أدناه نتائج دراسة أجراها باحثون ف

 . ثوًرا  50يوضح الرسم البياب 

ة  ان عىل مدى في  ي الجهاز الهضمي للثير
 
ية ف ي . أسابيع 10قام الباحثون بقياس الكمية النسبية لثالث سالالت بكتير

 
تظهر النتائج ف

ي 
 : الرسم البياب 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. ية الثالث ي جميع السالالت البكتير
ي ف  ي االنتشار النست 

 . خالل مراحل الدراسة، تم قياس الزيادات ف 

B.  ية ي الساللة البكتير
ي ف  ي االنتشار النست 

 (. ج)طوال الدراسة، حدث أكي  تغيير ف 

C.  ي
ي كانت متشابهة ف 

ية الت  ي نهاية الدراسة بقيت السالالت البكتير
ا ف 
ً
ي بداية الدراسة، متشابهة أيض

 . االنتشار ف 

D.  ي االنتشار بير  الساللة
ي األسبوع ( ج)والساللة ( ب)وصل الفرق ف 

 . 3إىل الحد األقض ف 

 

 

 

  



 

 

 (نقاط 3) 16السؤال رقم 

كةو التصنيف هأسلوب  ي هذا التقسيم . طريقة يصنف بها علماء األحياء عالم الحيوان وفقا للخصائص المشي 
 
واحدة من الدرجات ف

ي تنقسم إىل "النطاق"هي 
يا الحقيقية : فئات 3، والت  يا)البكتير يا القديمة ( البكتير ي تنتمي )، وحقيقيات النوى ( العتائق)، والبكتير

الت 

ي ذلك البشر  فئات أخرى، من بير   ،إليها 
 
  (. الكائنات الحية بما ف

ي الجهاز الهضمي كان الهدف من الدراسة المعروضة أدناه 
 
يا واآلثار الموجودة ف هو توصيف تكوين مجموعة متنوعة من البكتير

ي مخططات . للماشية
 
يحة"مخططات مستديرة حيث يمثل حجم كل  -" دائرية"يتم عرض النتائج ف ي " رسر  . نصيبها النست 

 

 . يةآسيا وأوروبا وأمريكا الشمال: وشملت القياسات مجموعات من الحيوانات من ثالث قارات

ي 
ي تم جمعها إلعداد كل رسم بياب 

  . تمثل األرقام الموجودة أسفل الرسوم البيانية عدد العينات الت 

 
 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. تمثل ساللتان أكير من نصف جميع العتائق . 

B.  ية ي أوروبا، تم العثور عىل سالالت بكتير
 . أقل مقارنة بآسيا  حقيقية أقلف 

C.  يا الحقيقية من الساللة ي نسبة انتشار البكتير
 . Eو Dال يبدو أن المنطقة الجغرافية تؤثر ف 

D.  ي أوروبا
ي تم أخذ عينات منها ف 

ي أمريكا الشمالية أقل من عدد الحيوانات الت 
ي تم أخذ عينات منها ف 

 . عدد الحيوانات الت 

 

 

  



 

 

ي الدماغالسمنة الموجودة "تستند األسئلة التالية إىل مقال بعنوان 
 
 ". ف
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ي وزن الجسم( Hall)الرسوم البيانية التالية مأخوذة من دراسة كيفن هول 
 
ي تؤثر ف

ي دراسته، قام بفحص . للمكونات الغذائية الت 
 
ف

ي 
 
ي مستويات األنسولير  ومخزون الدهون ف

 
 . الجسممجموعتير  تجريبيتير  مع تناول طعام مختلف وتأثير العنارص الغذائية ف

ي الرسوم البيانية
 
ي )هو وقت بدء التجربة  0، يكون اليوم ال  الذي يشير اىل الزمن x ذات محور  ف

 (. التغيير الغذابر

ي يتم من خاللها تكسير هذه المواد بواسطة الجسم= أكسدة الدهون أو الكربوهيدرات 
 . العملية الت 

  

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.   ي حير
ي تلقت الطعام مع انخفاض تناول الكربوهيدرات، ف 

ي الرسوم البيانية المجموعة التجريبية الت 
يمثل اللون األزرق ف 

ي تلقت كمية منخفضة من الدهون
  . يمثل اللون األحمر المجموعة الت 

B. الكربوهيدرات وتقليل تناول الدهون باستهالك يتأثر إفراز األنسولير  بكل من زيادة . 

C.  كسدة الدهون مع زيادة استهالك الكربوهيدراتتزداد أ . 

D. تتأثر أكسدة الدهون والكربوهيدرات بشكل رئيسي بمستوى استهالك الكربوهيدرات .  
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ي دراسة أخرى أجراها هول 
 
ي (Hall)ف

ي الكيتوب 
ي منخفض الكربوهيدرات للغاية)، فحص ما إذا كان النظام الغذابر

ي  (نظام غذابر
 
يؤثر ف

ي 
ي الجسم، عندما تكون كمية السعرات الحرارية المستهلكة مماثلة للنظام الغذابر

 
ي فقدان الدهون ف

 
ي  إهدار السعرات الحرارية أو ف

 الغت 

، تناولوا . بالكربوهيدرات ة متطوعير  ي هذه التجربة، تم أخذ عشر
 
ي البدايةف

 
ي عاىلي الكربوهيدرات لمدة قرابة أربعة  ف

النظام الغذابر

ي لمدة أربعة أسابيع أخرىأسا
ي الكيتوب 

ة . بيع ثم تحولوا إىل النظام الغذابر ات مختلفة  4من تتألف بعد كل في  أسابيع، تم قياس متغير

ي المتطوعير  
 
ي الدم واستهالك السعرات الحرارية  -ف

 
 (. استهالك الطاقة)جزيئات مختلفة ف

ي  0الوقت 
ي تناول الغذاء الكيتوب 

 
 . هو الوقت الذي بدأوا فيه ف

ي عاىلي الكربوهيدرات وتلك 
ي تم قياسها بعد النظام الغذابر

ات الت  ي الرسوم البيانية التالية كفرق بير  المتغير
 
يتم عرض نتائج التجربة ف

ي 
ي الكيتوب 

ي تم قياسها بعد النظام الغذابر
   : الت 

 . منتجات تكسير الدهون= الكيتونات 

ا من الدهون = الدهون الثالثية 
ً
ي الجسمالنوع األكير شيوع

 
 . ف

ي يتم إطالقها من الطعام أثناء الهضم= الجلشين 
 . مكون من الدهون الت 

 
 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ي استهالك السعرات الحرارية
ة ف  بير  نوعير  من الوجبات الغذائية ( استهالك الطاقة)وجدت هذه الدراسة اختالفات كبير

  . المعطاة للمتطوعير  

B.  
 
ي ر أث

ي الكيتوب 
ي الجسم عىلالنظام الغذابر

  . مستويات الكيتونات ف 

C.  ي الدم
 ذاتهالسعرات الحرارية الكىلي هو  كمية  حيث ان, الكربوهيدرات استهالكمن مستويات  متأثرةمستويات الجلوكوز ف 

 . بير  األنظمة الغذائية المختلفة

D.   ي
ي منخفض الكربوهيدرات يؤدي إىل انخفاض عام ف 

ي الجسماتباع نظام غذابر
  . كمية الدهون ف 
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ي دراسة أخرى أجراها 
 
ي استهالك السعرات الحرارية لدى األشخاص(Hall) هول ف

 
ي فائق المعالجة ف

. ، قام بفحص تأثير النظام الغذابر

ي الغالب أو بالكامل من 
 
ي من مخاليط غذائية صناعية، تتكون ف

ومن ضمنها العنارص  -مكونات الغذاء فائق المعالجة هو غذاء يأب 

ي الطبيعة
 
كيب ذاته ف ي ال توجد بالطريقة ذاتها والي 

 . الغذائية واأللياف والمواد المضافة الكيميائية الت 

ي دراسته، قسم حواىلي 
 
ي باألطعمة فائقة المعالجة لمدة  20ف

ي غت 
، المجموعة األوىل ستحصل عىل نظام غذابر ا إىل مجموعتير 

ً
متطوع

ي غير معالج لمدة أسبوعير  آخرينأسبوعير  ثم نظا
ي المجموعة الثانية من األشخاص، تم إعطاؤهم أوال لمدة أسبوعير  . م غذابر

 
ف

ي يعتمد عىل الغذاء فائق المعالجة
 . نظاما غذائيا غير معالج ثم أسبوعير  مع نظام غذابر

ي الذي خضعوا له، إذا كانوا ال يزالون بحاجة تم منح المشاركير  الفرصة الستهالك المزيد من الطعام كما يحلو لهم وفقا للنظام ال
غذابر

وتينات والكربوهيدرات.  إليه  . كان كال النظامير  الغذائيير  متوازنير  من حيث تكوين الدهون والي 

ات من جميع األشخاص الخاضعير  للتجربة ي نهاية كل أسبوعير  من التغذية، تم أخذ المؤرسر
 
ي بداية التجربة وف

 
 . ف

 

 
 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A.  ي النظام
ي السعرات الحرارية اليوميةف 

ي الذي يعتمد عىل الغذاء المعالج، توجد زيادة ف 
  . الغذابر

B. ي وزن الجسم
ي تناول السعرات الحرارية يؤثر أو يتأثر بالفرق ف 

، فإن الفرق ف  ي
ي الرسم البياب 

 . وفقا للنتائج الموضحة ف 

C.  ا عىل النتائج المعروضة أمامكم، من المحتمل أن تكون
ً
ي اعتماد

ي نظام غذابر
ي الجسم ف 

ي كتلة الدهون ف 
هناك زيادة ف 

 . يعتمد عىل األطعمة المعالجة

D.  ي
ي كل نظام غذابر

ي كتلة الجسم بكميات الكربوهيدرات والدهون الموجودة ف 
  . تتأثر الزيادة ف 
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(Kcal/d  الفرق )ي استهالك الطاقة
 
 ف

 نظام الحمية الغذائية فائق المعالجة أقل من نظام الحمية الغذائية العادي()



 

 

ي مقال بعنوان 
 
ي الجسم يسم الجهاز اللمفاوي المقابل لنظام األ" قلب سمكة"ف

 
. وعية الدمويةتم وصف نظام قنوات ف

ي تختلفيستخدم هذا النظام ألداء الوظائف الحيوية 
 . من عضو إىل آخر  الت 
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ي المقال أهمية الجهاز اللمفاوي 
 
ي فحص الباحثون ف

 
ي تعاف

 
ي أسماك الراينو المخطط ف

 
  . القلب بعد اإلصابة ف

ي يوضح القياس الكمي للخاليا المناعية 
ي القنوات اللمفاوية لقلوب أسماك الدانيو المخطط ( الخاليا البلعمية)فيما يىلي رسم بياب 

 
ف

 : دون وجود إصابة قلبية، وبعد اإلصابة

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

 

A. ي إعادة تأهيل القلب
 . يمكن أن تشير هذه البيانات إىل مشاركة الجهاز المناعي ألسماك الدانيو المخطط ف 

B.  تشير هذه البيانات إىل دور القنوات اللمفاوية كأداة لنقل الخاليا المناعية إىل المنطقة المصابة من القلبيمكن أن . 

C.  ي إعادة تأهيل القلب 7بعد
 . أيام من اإلصابة، لم يعد الجهاز اللمفاوي يشارك ف 

D. ي قلوب أسماك ال
ي تحدث ف 

ي العمليات الت 
 . دانيو المخططبدون وجود إصابة، ال يشارك الجهاز اللمفاوي ف 

 

 

 

  



 

 

 (تاننقط) 21السؤال رقم 

ي مقال آخر، درس العلماء بعمق نظام 
 
 ا الجزيئات مهمة لتكوينه اًيا من اللمفاوية ألسماك الدانيو المخطط من أجل فهم القنواتف

ي إعادة التأهيل بعد إصابة القلب ا ودوره
 
 . ف

ي خاليا األوعية اللمفاوية ألسماك الدانيو المخطط FLT4وجد الباحثون بروتينا يسم 
 
وتير  هو مستقبل . موجودا ف هذا الي 

(Receptor ) وتينات  . VEGFDو  VEGFCللي 

ي ال تعي  عن بروتير  
ي األوعية اللمفاوية، أنشأ الباحثون ساللة من أسماك الدانيو المخطط الت 

 
وتير  ف  FLT4الختبار أهمية هذا الي 

 (. t4fl-/-ساللة متحولة )

ي ساللة قلوب أسماك الدانيو 
 
ي لوحظت ف

تقدم الرسوم البيانية التالية بيانات مختلفة حول األوعية اللمفاوية ومنطقة الندبة الت 

ية ( flt4-/-)المخطط المتحورة   : بعد إصابة القلب( WT)والساللة الي 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. وتينات يمكن أن تشير البيا ي قلوب أسماك  VEGFDو  VEGFCنات إىل أن الي 
 تعزز تكوين ونمو القنوات اللمفاوية ف 

 . الدانيو المخطط

B.  مستقبلFLT4 ي قلوب أسماك الدانيو المخطط بعد إصابة القلب
وري لتقليل منطقة الندبة ف   . رص 

C.  ي
ا أكي  من التفرعات والمنحنيات ف 

ً
ا للبيانات، هناك مؤرسر عىل أن عدد

ً
ا اللمفاوية يكون  القنوات وفق

ً
 مرتبط

 . بمنطقة ندبة أعىل

D.  ي
ا أكي  من التفرعات والمنحنيات ف 

ً
ا للبيانات، هناك مؤرسر عىل أن عدد

ً
ا اللمفاوية يكون  القنواتوفق

ً
 مرتبط

 . بمنطقة ندبة أعىل
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ي أجنة أسماك الدانيو المخطط ووجدوا أن الجير  
 
 ccbe1ركزت مجموعة أخرى من الباحثير  عىل تطوير نظام األوعية اللمفاوية ف

وريا لهذه العملية وتير  الذي تم ترمير  الجير  به، . كان رص  ي البشر المصابير  بمتالزمة CCBE1وجد أيضا أن الي 
 
، Hennekam، يتحور ف

ي الجهاز اللمفاوي
 
ي تشمل أيضا األمراض ف

 . والت 

ي المصفوفة خارج الخلية 
 
ي تعمل ف

وتينات األخرى الت  ائح مشابهة للي  وتير  عىل رسر وهي منطقة خارج الخاليا  -( ECM)يحتوي هذا الي 

ا لالتصال بير  الخاليا 
ً
ا ووسيط ي تمثل دعًما هيكليًّ

وتينات الت   . غنية بالي 

وا قدرته عىل  CCBE 1ذا كان من أجل اختبار ما إ ي المختي  واختي 
 
وتير  ف جزًءا من المصفوفة خارج الخلية، قام الباحثون بهندسة الي 

وتير   ايدة من الي   
ات مي  كير 

وتينات مختلفة عن المصفوفة خارج الخلية بي  وتير  التحكم الذي ال يرتبط ب  )االرتباط بي  (. ECMمقارنة بي 

ي الرسم البيا
 
ي التاىلي تظهر النتائج ف

 : ب 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.   ال تعتمد كمية بروتيرCCBE1 وتير  المضاف إىل الطبق  . الذي يرتبط بمكونات المصفوفة خارج الخلية عىل تركير  الي 

B. CCBE1   يربط الكوالجيرV   ونكتير
ي والفيي 

ونيكتير  أو الالمينير  جيبشكل انتقابر ا ، لكنه ال يربط الفي 
ً
 . د

C.   تزداد كمية بروتيرCCBE1 وتير  الذي يضيفونه إىل الطبق ونيكتير  ثم تنخفض، مع زيادة تركير  الي 
  . الذي يرتبط بالفيي 

D.  ا ، مصمم إلظهار أن التجربة نجحت تقنيًّ ي ي هو ضبط إيجاب 
ي الرسم البياب 

  . الضبط الذي يظهر ف 

 

  



 

 

ي مقال 
 
التطور الطبيعي للعظام، تم فحص العالقة بير  تناول الوجبات السيعة أثناء النمو يضعف " تناول الوجبات السيعة"ف

 . واآلثار الفسيولوجية المختلفة

 (نقاط 3) 23السؤال رقم 
 

ة، ارتفع استهالك األطفال للوجبات الشيعة إىل حواىلي  ي العقود األخير
 
٪، وعىل الرغم من األبحاث المكثفة حول هذا الموضوع، 70ف

ي نموهم
 
 . ما زلنا ال نعرف كيف يؤثر ذلك ف

بية إناث الجرذان الشابة  ي دراسة حول هذا الموضوع، قمنا بي 
 
ي منتظم عىل نظام غ( أسابيع من العمر 9إىل  3من )ف

المجموعة )ذابر
ي يحاكي تناول الوجبات الشيعة( الضابطة

 . أو نظام غذابر
يتم وصف نتائج . خالل التجربة، تم قياس وزن إناث الجرذان وطول الجسم وطول عظم الفخذ واستهالك السعرات الحرارية

ي الرسوم البيانية المعروضة أمامكم
 
 . القياسات ف

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”ب أجيبوا عن كل بند من البنود 

A.  ة ة الزمنية المختي 
ي تغذت عىل الوجبات الشيعة المزيد من السعرات الحرارية خالل الفي 

ان الت  استهلكت مجموعة الفير

 . واكتسبت أيضا وزنا وفقا لذلك بمرور الوقت

B.  ي استهالك السعر
ي تناولت الوجبات الشيعة نموا أبطأ وزيادة أعىل ف 

ان الت   . ات الحراريةأظهرت مجموعة الفير

C.  ي تناولت الوجبات الشيعة المزيد من السعرات الحرارية، ونتيجة لذلك، أصيب نمو عظم
ان الت  استهلكت مجموعة الفير

 . الفخذ بالضعف

D.  ان الذي تم اختباره ثالث مرات  15تم إجراء أكير من ان بمرور الوقت مقارنة بطول عظم الفخذ لدى الفير قياًسا لوزن الفير

 .  فإن بيانات الوزن أكير موثوقيةفقط، وبالتاىلي 

  



 

 

 (طتاننق) 24السؤال رقم 

ي موضع الحق
 
ي من أجل العثور عىل العوامل  ف

ي الجسم بعد تغيير النظام الغذابر
 
ي تتغير ف

ي المقال، أراد الباحثون معرفة الجينات الت 
 
ف

ي النمو 
 
ات ف  . المسؤولة عن التغير

ي هذه الطريقة، يتم استخراج ال  . mRNAالختبار ذلك، استخدم الباحثون طريقة تسلسل 
 
 RNAمن الخاليا، جزيئات ال   mRNAف

ي الخاليا 
 
وتينات ف ي تحتوي عىل تعليمات لصنع الي 

ي يتم ير  باستخدام األجهزة المتقدمة، يتم تمي. الت 
 كل هذه الجزيئات والجينات الت 

ي تم فحصها 
ي الخاليا الت 

 
 . التعبير عنها ف

ي التاىلي 
ي تم العثور عليها  يوضح الرسم البياب 

ي باللون األحمر، . قائمة ببعض الجينات الت 
ان  تأب  ي الفير

 
ها ف ي زاد مستوى تعبير

الجينات الت 

ي 
 
ها ف ي انخفض مستوى تعبير

ي تناولت الوجبات الشيعة مقارنة بالمجموعة الضابطة، بينما باللون األزرق، يشار إىل الجينات الت 
الت 

ي تناولت الوجبات الش 
ان الت   . يعة، مقارنة بالمجموعة الضابطةالفير

  

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ا يتغير عندما يتغذى الفأر فقط عىل الوجبات الشيعة 350وجدت عينة الدراسة أن مستوى التعبير عن
ً
 . جين

B.  ها بسبب تناول الوجبات الشيعة ي انخفض مستوى تعبير
 . أكير من العكستوجد الكثير من الجينات الت 

C.  ي مقدار
ي الخلية من كل جير  من جينات  DNAللقيام بهذه التجربة، نظر الباحثون ف 

ي لحظة معينة ف 
 الموجود ف 

ان  . جينوم الفير

D.  ي مقدار
ي الخلية من كل جير  من جينات  RNAللقيام بهذه التجربة، نظر الباحثون ف 

ي لحظة معينة ف 
 الموجود ف 

ان  . جينوم الفير
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ي الدراسة، حاولوا تقليد تأثير الوجبات الشيعة بواسطة الوجبات الغذائية الغنية بالدهون أو السكر 
 
ي تجربة أخرى ف

 
 . ف

ي مجموعة متنوعة من مقاييس الكثافة وصالبة العظام 
 
ي قياسات )الرسوم البيانية الواردة أمامكم هي تأثير الطعام ف

يوضح كل رسم بياب 

يائية مخ ي الدراسةفير 
 
ان ف  (. تلفة أجريت عىل عظام الفير

(. ما إذا كان هناك فرق بير  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)ترمز الحروف الموجودة فوق األعمدة إىل الداللة اإلحصائية 

ي تحمل الحرف نفسه 
 . لة إحصائيةتوجد دال= بير  األعمدة ذات الحروف المختلفة . ال تحمل داللة إحصائية= األعمدة الت 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. ي القائم عىل الوجبات الشيعة
ي النظام الغذابر

ي تؤثر سلًبا ف 
 . السكر والدهون ليست بعض العوامل الت 

B. ي الجسم بطريقة سيئة
 . زيادة استهالك السكر والدهون ال تؤثر ف 

C.  ي استهالك زيادة استهالك السكر والدهون ال يمكن أن تحاكي
آثار الوجبات الشيعة، وبالتاىلي يوجد عامل إشكاىلي آخر ف 

 . الوجبات الشيعة
D. ات ي جميع المؤرسر

 . تأثير زيادة استهالك الدهون والسكر يترصف بطريقة مماثلة ف 
 

  



 

 

 أسئلة أخرى

 (نقاط 5) 26السؤال رقم 

ي إسبانيا، أراد العلماء دراسة سلوك جمع الطعام لنملة الحصاد 
 
ي تجربة أجريت ف

 
تتبع الباحثون ثالث . Messor bouvierف

ي مختلف (1998-1997)مستعمرات نمل متجاورة لمدة عامير  
مستعمرة تتغذى عىل بذور  -، يقع كل منها بالقرب من مصدر غذابر

سجل الباحثون كتل البذور وكتل . ن األسود، ومستعمرة تتغذى عىل بذور الخشخاشالسمسم، ومستعمرة تتغذى عىل بذور الكمو 

ي السلسلة التالية من الرسوم التوضيحية. النمل الذي يحملها 
 
 . تم تلخيص نتائج التجربة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  ا لتفضيل النمل
ً
ة لألنواع الثالثة من الطعاميوجد اتجاه واضح جد  . للبذور الكبير

B.  ي عام
 . ، كان متوسط كتلة بذور السمسم فيما يبدو هو األعىل من بير  األنواع الثالثة من الطعام1998ف 

C.  ي يقل وزنها عن  20وثقت التجربة أكير من
 . ملجرام تم حملها إىل الُعش 1حالة من البذور الت 

D.  ي توز
ي    ع حجم البذور من األطعمة عىل بير  سنوات التجربة، فإن الحبة السوداء هي الغذاء إذا بحث الباحثون عن االتساق ف 

ي تم اختبارها 
 . األنسب من البذور الثالث الت 
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ي عام 

 
رفت ثما". الشجرة الوطنية إلرسائيل"بوصفها ( Olea europaea)، تم إعالن شجرة الزيتون 2021ف

ُ
، ع ر منذ آالف السنير 

(. الجزء الممتىلر بالعصارة من الثمرة)٪ من لب الثمرة  45شجرة الزيتون كمصدر إلنتاج الغذاء والزيت، والذي يشكل ما يصل إىل 

كمية عالية من األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة مثل أحماض األوليك الدهنية :  تعتمد جودة زيت الزيتون عىل عدة مكونات

(oleic) من األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ؛ كمية منخفضة( مثل حمض اللينوليك؛linoleic ) ؛ ووجود مضادات األكسدة

ي تحتوي عىل الفينوالت والبوليفينول
 . الت 

ي 
 
ي وجود مواد معينة ف

 
ي نمو أشجار الزيتون، وخاصة ف

 
ي القدس بفحص تأثير المعادن المختلفة ف

 
ية ف قام باحثون من الجامعة العي 

ي يستهلكها الكائن الحي بكميات : يتم تعريف هذه المواد عىل أنها مغذيات غنية المقدار . األشجار وثمارها أوراق 
العنارص الغذائية الت 

ة وجير  . كبير
ي تم فحصها هي النيي 

ي هذه الحالة، المواد الت 
 
قام الباحثون بزراعة األشجار (. K)والبوتاسيوم ( P)والفوسفور ( N)ف

ي كل مجموعة من لبضع سنوات، مع إثر 
 
اء مواد الري الخاصة بهم بواحدة من هذه المواد، وقارنوا مقاييس مختلفة لألشجار ف

ي الرسوم البيانية أدناه. مجموعات المعالجة مع األشجار المروية بالري المنتظم
 
 . تظهر بعض البيانات من التجربة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  تأثير العالج بالبوتاسيوم(K ) ي
ي وجود أحماض األوليك الدهنية ف 

ي وجود حمض اللينوليك الثمار ف 
ه ف   . هو عكس تأثير

B.   وجير
ي ثمار ( K)والبوتاسيوم ( N)يمكن القول إن معالجة النيي 

ي وجود األحماض الدهنية المختلفة ف 
لها تأثير مماثل ف 

 . أشجار الزيتون

C.  م بطرق الري المعتادة بدال من التحول إذا كنا نريد ثماًرا تحتوي عىل كمية عالية من حمض األوليك، فمن األفضل أن نلي  

ي بالبوتاسيوم 
 (. K)إىل الري الغت 

D.   وجير
إىل إنتاج زيت عاىلي الجودة مقارنة بأشجار ( N)من المحتمل أن تؤدي معالجة أشجار الزيتون بمخاليط غنية بالنيي 

ي يتم سقيها ب
 . الري المنتظمالزيتون الت 

  



 

 

 (نقاط 5) 28السؤال رقم 

ي عام  
 
ي نهايته شقائق النعمان 2013ف

 
ي إرسائيل استفتاًء عاًما، توجت ف

 
( Anemone coronaria)، أجرت جمعية حماية الطبيعة ف

ي  ". الزهرة الوطنية إلرسائيل"بوصفها 
ي منظمة البحوث الزراعية، مركز فولكاب 

 
ي دراسة أجرتها مجموعة بحثية ف

 
، تابع الباحثون قطع ف

ي حديقة رمات هناديف 
 
ي الميدانية ف

حيث تزهر شقائق النعمان، وفحصوا تأثير حيوانات المرعي ( عىل سفوح جبل الكرمل)األراض 
ي الزهور 

 
 . ف

ي المجاورة، واحدة منها مسيجة وال تحتوي عىل مر قس  
رض  للحيوانات، وقطعة أعم الباحثون الحقل إىل أزواج من قطع األراض 

ي عام . مجاورة مفتوحة وب  ها مرع للحيوانات
 
ي  2000أجريت الدراسة لعدة سنوات متتالية، مع وجود موسم واحد فقط ف

 
مبير  ف

ي دون مرع . الرسوم التوضيحية التالية، من بداية الشتاء إىل بداية الربيع
ي ( م. د )تقارن الرسوم التوضيحية قطع األراض 

بقطع األراض 
ي كان فيها مرع 

ي تقاس كل (م)الت 
ارتفاع النباتات ( أ)يوضح الشكل : أيام، مقسمة إىل ثالثة رسوم توضيحية 10، بينما البيانات الت 

ي وكذلك كتلة النباتات 
ي قطع األراض 

 
ي األرض ( ب)ويبير  الشكل (. الكتلة الحيوية)المختلفة ف

 
النسبة المئوية لإلشعاع المقاسة ف

ا، يبير  الشكل . ع بضعة أمتار فوق سطح األرضبالنسبة إىل مستوى اإلشعاع عىل ارتفا  ً بيانات محددة عن نباتات شقائق ( ج)وأخير
ة لكل نبات : النعمان ة باسم )عدد الزهور لكل نبات، وعدد الثمار الصغير ي توزع البذور "(الثمار"المؤرسر

، وعدد الثمار الناضجة الت 
ة باسم ) ي تم فيها جلب حيوانات المرع إىل المنطقة بشكل السهمتم اإلشارة إىل المر "(. النباتات الموزعة"المؤرسر

 . حلة الت 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A. بة ي ال يوجد فيها مراعي للحيوانات يوجد الكثير من اإلشعاع الذي يصل إىل الي 
ي المناطق الت 

 . ف 

B. ي كتلة النباتات حت  قبل دخول حيوانات المرع إىل المنطقة
، يوجد انخفاض ف  ي يتم فيها الرعي

ي المناطق الت 
 . ف 

C.  ي ال
ي المناطق الت 

ي يوجد فيها رعي أو ف 
ي المناطق الت 

ي عىل عدد زهور شقائق النعمان، سواء ف  الرعي هو عامل ذو تأثير سلت 

 . يوجد فيها رعي 

D.  ي ال يوجد بها
ي يوجد فيها رعي تنشر حبوب اللقاح بشكل رعي يوجد بها ثمار ناضجة  المناطق الت 

، مقارنة بالمناطق الت   . أكير



 

 

 (نقاط 5) 29السؤال رقم 

ات خطر اإلصابة بفطريات من نوع كورديسيبس  ي سلوك األفراد من Cordycepsتواجه العديد من الحشر
 
ي يمكن أن تؤثر ف

، والت 
ات بطرق عديدة ات المختلفة  Cordycepsلفة من فطريات كورديسيبس األنواع المخت: الحشر ي معظم )قادرة عىل إصابة الحشر

 
ف

ات ات المصاب(األحيان، نوع من الفطريات خاص بنوع معير  من الحشر ي سلوك الحشر
 
ات ويستخدمه ة، ويؤثر ف ا يقتل الحشر ً  ا وأخير

ة لنمو الفطريات  . كركير 
اتيجيات  ات العديد من االسي  ي يشار إليها عادة باسم المناعة االجتماعية تستخدم الحشر

 social)للدفاع ضد هجوم الفطريات، والت 
immunity :) ي المقام األول

 
ي يجب أن تمنع الفطريات من دخول المستعمرة ف

؛ (تجنب المناطق المصابة بالفطر)هي السلوكيات الت 
ي المراحل األوىل من العدوى من أجل م

 
ي المستعمرة والتخلص من مسببات األمراض ف

 
ات  / الهجوم)نع انتشار الفطريات ف إزالة الحشر

ي المستعمرة، بمجرد 
 
ات أخرى ف ي إصابتهم بالعدو  تميير  المصابة من قبل حشر

 
 (.  ىاالشتباه ف

ي الواليات المتحدة، درس الباحثون كيف 
 
ي أجريت ف

ي الدراسات الت 
 
ي سلوك النملتف

 
ي ظروف المختي  ف

 
. ؤثر إصابة النمل بالفطريات ف

 3بعد ذلك، تم تقسيم النمل من كل نوع إىل . أنواع من النمل، كل منها مصاب بفطر ذي صلة بجنس النملة 3لهذا الغرض، تم جمع 
لم يتم عالج مجموعة واحدة عىل اإلطالق، وتم حقن المجموعة الضابطة الثانية بمحلول محايد ال يحتوي عىل فطريات : مجموعات

 (. مجموعة التجرية)وعة الثالثة بمحلول يحتوي عىل فطريات ، وتم حقن المجم(عالج وهمي )

ي كانت تضم خزانات (أ 1الشكل )الجديدة " الُعش"أوال، اعتاد النمل عىل منطقة 
ثم عولج النمل بالعالجات . لسكر والمياها، والت 

 (. ب 1الشكل )المياه إليه بعشه الذي تم نقل خزانات السكر و "( منطقة البحث عن الطعام)"المختلفة وأرفق منطقة أخرى 

 

 

 

 

 ، وبير  األيام (أ 2الشكل )يوًما، وراقبت مجموعة الدراسة، من بير  أمور أخرى، بقاء النمل عىل قيد الحياة  28استمرت التجربة 
14-21 

ً
ي ، راقبت أيض

 (. ب 2الشكل )خارج منطقة البحث عن الطعام طريقه النمل فيها " ضل"ا عدد المرات الت 

 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”عن كل بند من البنود ب أجيبوا 

A.  ا حواىلي ( ج)يوما، بلغ احتمال بقاء النمل من النوع  14بعد حواىلي
 . ٪20الذي تلق  عالًجا وهميًّ

B.  ي نهاية التجربة بنسبة
ي أنواع النمل الثالثة، يقلل العالج الوهمي وحده من احتمال بقاء النمل ف 

٪ عىل األقل، مقارنة 10ف 

ي عالجبالنمل دون تل
 . ق 

C. ي أنواع النمل الثالثة، يمكن أن يؤدي إصابة النمل بالفطريات إىل تعطيل كفاءة جمع الطعام لدى النمل
 . ف 

D. ا خارج الُعش قد تتداخل مع المناعة االجتماعية
ً
 . زيادة حركة النمل المصاب بالفطريات بعيد

 



 

 

 (نقاط 5) 30السؤال رقم 

ي دراسة أجراها 
 
عىل ( Rhizocephalaالفئة الفرعية ) Sacculina beauforti وزمالؤه، تمت دراسة تأثير الطفيىلي  Waihoف

يات من نوع ي أعضائها التناسلية . Scylla olivaceaالقشر
 
يات وكذلك ف ي حجم جسم القشر

 
 -الحظ الباحثون أن الطفيىلي يؤثر ف

ي التكاثر 
 
ي الذكور ( gonopods)مفصليات األرجل المستخدمة ف

 
ي اإلناث( pleopods)المعلقة عىل البطن  األرجلو ف

 
وقد وجد .  ف

وا أن الذكور  ة لإلناث، وكانت مفصليات  -خصائص تشير إىل اإلناث وفقدوا بعض الخصائص الذكورية ب تمير  ا أوسع ممير 
ً
طوروا بطن

ي التكاثر أقرص 
 
 . األرجل المستخدمة ف

 (: من اإلناثمجموعتان مجموعات من الذكور،  4)مجموعات  6إىل م الباحثون الذكور واإلناث المصابير  بالطفيليات قس  

طول مفصليات األرجل  حجم البطن مرحلة التطور الجنس 

ي التكاثر
 
 المستخدمة ف

ي  الوجود الخارح 

externa 

 ال يوجد عادي عادي يافع ذكر 1النوع 

 ال يوجد عادي كبير  بالغ ذكر 2النوع 

 ال يوجد صغير الحجم عادي يافع ذكر 3النوع 

 يوجد صغير الحجم كبير  بالغ ذكر 4النوع 

 ال يوجد * كبير قليال يافعة أنتر  5النوع 

 يوجد * كبير  بالغة أنتر  6النوع 

 

ي االختبار 
ي الرسوم  بوضعقام كاتب السؤال ف 

رسوم بيانية قائمة عىل بيانات المقال، ولكن لألسف نسي وضع عالمة عىل األعمدة ف 
 
ً
 ا البيانية وفق

ً
ية بدلألنواع الستة، وخصص لها حروف توثيق أي حرف حول السؤال  ، المتصف باإلهمال،الكاتب أغفل. يلة عنها ا إنجلير 

يات من النوع  يات، لكنه تذكر فقط أن القشر  ( N)يمثل أي نوع من القشر
ً
ياتا من أكي  سن توضح الرسوم البيانية (. H)من النوع  القشر

يات ال يات أدناه أبعاد البطن للقشر ي مختلفة، مقارنة بالقشر
، وكذلك طول مفصليات األرجل ( الشكل أ)بالطفيىلي  تصبلم  الت 

ي الذكور 
ي التكاثر ف 

ي ب)المستخدمة ف 
 (. الرسم البياب 

 

 ”. خطأ“أو ” صواب”أجيبوا عن كل بند من البنود ب 

A.  من المرجح أن يمثل(R" ) يات" 2النوع  . من القشر
B.  يات يات من النوع ( G)من النوع من المرجح أن تكون القشر  ( B)بالغة أكير من القشر
C. ي حجم بطن الذكور واإلناث

 . أثرت العدوى بالطفيىلي بشكل مماثل ف 
D. يات ي حجم عدد القشر

يات إىل انخفاض ف   . من المحتمل أن تؤدي العدوى واسعة النطاق للقشر


