فريق دنا التطوعي
السنة التحضيرية للكليات الطبية

بيولوجيا الخلية

Cell Biology

فريق البيولوجيا

ملحق أسئلة الدورات

نقدم لكم ملحق أسئلة الدورات على أمل أن يساعدكم في مادة بيولوجيا الخلية..
يحتوي الملحق على أسئلة دورة  6102النظامية وبعض أسئلة الدورة التجريبية..

الفصل الأول

الدورة النظامية:

 مصطلح بيولوجي خاطئ: .Aخلية جرثومية
 .Bخلية فيروسية

دكتور المادة

بيولوجيا الخلية

يتركب من الأكتين:
 كائنات غيرية التغذية وجدارها الخلوياسم المادة
 .Aفطور
 .Bنباتات
 .Cجراثيم
 .Dحيوانات

 ترتيب التصنيف: .Aنوع – جنس – عائلة – رتبة – صف – شعبة – مملكة
 .Bجنس – نوع – عائلة – صف – رتبة – شعبة – مملكة
 .Cنوع – جنس – صف – رتبة – عائلة – شعبة – مملكة

 المنظومة البيئية هي: .Aاجتماع أفراد المجتمع
 .Bالمجتمع والبيئة الفيزيائية المحيطة
 .Cأفراد النوع الواحد
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

التجريبية:
المادة
الدورة دكتور

 -من ال

:

 .Aالبكتريا
 .Bالنباتات
 .Cالفطور
 .Dالمتحول اﻷميبي

 يتكون الجدار الخلوي للفطور من: .Aكيتين
 .Bسيللوز
 .Cببتيد الغلوكاغون
 .Dنشاء

 التكيف هو احدى عواقب التطور نتيجة: .Aالتكاثر.
 .Bاالصطفاء الطبيعي.
 .Cالنمو.
 .Dاالحتباس الحراري.
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بيولوجيا الخلية

 -ليست من خصائص وحيدة الخلية:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aالتكاثر
 .Bاالستجابة للمنبهات
 .Cالتمايز
 .Dالتكيف مع الظروف الصعبة
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الفصل الثاني
الدورة النظامية:
 -أربع عناصر تشكل %

من كتلة الجسم:

H-O-N-C .A
H-C-P-O .B
H-Cl-O-P .C

 الغلسير ألدهيد من السكاكر: .Aالثالثية
 .Bالرباعية
 .Cالخماسية
 .Dالسداسية
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دكتور المادة

Cell Biology

عديدات السكاكر:
 ليستمنالمادة
دكتور

اسم المادة

 .Aالغليكوجين
 .Bالسيللوز
 .Cالرافينوز
 .Dالنشاء

 الأحماض الدسمة غير المشبعة: .Aتحوي روابط مزدوجة أو أكثر
 .Bأشهرها حمض الزبدة

 ليست من خصائص الفوسفوليبيدات: .Aيرتبط معها السفينغوزين و تعطي شحميات سكرية

 تتميز البنية الأولية للبروتين بما يلي عدا: .Aتشكل روابط أيونية
 .Bتشكل روابط هيدروجينية
 .Cسهلة الكسر

 من البروتينات الناقلة: .Aاألكتين
 .Bالميوزين
 .Cالهيموغلبين
 .Dالفرتين
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 -يصطنع الرنا الريبي:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aفي النوية
 .Bفي النواة
 .Cفي السيتوبالسما
 .Dفي الريبوزومات

 يتصف الرنا الريبوزومي بكل مما يلي عدا: .Aيترجم إلى بروتينات

 تشكل محددات الزمر الدموية: .Aالشحميات السكرية
 .Bالدسم
 .Cالكولسترول

 كل ما يلي من صفات الأحماض الأمينية: .Aتختزن الطاقة

 من خصائص الغليكوجين ما يلي عدا: .Aيشارك غليكوجين العضالت بنسبة سكر الدم
 .Bيتشكل بالجسم بدءًا من غلوكوز الدم بعد امتصاصه باألمعاء

 البلمهة: .Aنزع الماء
 .Bإضافة الماء
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

دكتور المادة
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الدورة التجريبية:

 ليس من خصائص البنية اﻷولية للبروتين: .Aحموض أمينية ترتبط بروابط ببتيدية
 .Bتشكل روابط هدروجينية
 .Cال تتفكك بسهولة
 .Dسلسلة خطية واحدة ليس لها تفرعات

 من ميزات المواد الكيمائية في الكائنات الحية ما يلي عدا: .Aتنتقل من شكل ﻵخر
 .Bيتم تدويرها و إعادة استخدامها
 .Cتنفذ و تتخرب
 .Dتدخل في تركيب الجزيئات الكبرية

 أي الجزيئات يذوب في الماء ولا لون له ولا رائحة: .Aالسكاكر الثالثية.
 .Bالسكاكر األحادية (البسيطة).
 .Cالغليكوجين.
 .Dالالكتوز.
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 -الماء الحر هو الذي:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aيسهم في الروابط التساهمية.
 .Bيسهم في بناء التشكيل الهندسي المعقد للخلية.
 .Cيسهم في الحادثات االستقالبية.
 .Dيسهم في بنية الخلية.

 تسمى بعض المركبات العضوية مصاوغات لأنها : .Aتختلف بترتيب الذرات
 .Bتختلف بعدد الذرات
 .Cتختلف بعدد الجزيئات

 تشكل البروتينات نسبة من البنية الرئيسية للمادة الحية وتبلغ:%04 .A
%03 .B
%05 .C
%02 .D
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

الفصل الثالث

دكتور المادة

الدورة النظامية:

 يزيد نشاط الخلية بـ : .Aزيادة حجم النواة الى حجم السيتوبالسما
 .Bنقص حجم النواة الى حجم السيتوبالسما
 .Cكبر حجم الخلية

 جميعها عضيات غشائية عدا: .Aالريبوزومات
 .Bالنواة
 .Cالمتقدرات

 شكل الخلية يعطينا معلومات عن: .Aمكوناتها
 .Bعمرها
 .Cوظيفتها

 وظيفة الريبوزومات هي: .Aترجمة الرنا وتصنيع البروتينات
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بيولوجيا الخلية

دكتور المادة

الطبوغرافي:
 المجهر الذي يدرس السطحالمادة
اسم
 .Aمجهر القوة الذرية

 توجد سلسة نقل الالكترون في: .Aالغشاء الخارجي للمتقدرات
 .Bالغشاء الداخلي للمتقدرات

 من صفات الجسيمات الحالة ما يلي عدا: .Aلها نوعان جسيمات حالة أولية وثانوية
 .Bتؤدي دور في استقالب العديد من مواد الجسم
 .Cداء تي ساكس ينجم عن عوز في إحدي إنزيمات هذه الجسيمات
 .Dيرتبط اليوبيوكتين بالبروتينات المراد التخلص منها حتى تتحطم بالجسيمات
الحالة

 المجهر الضوئي يتميز بكل ما يلي عدا: .Aيستخدم لمعرفة أنواع الخاليا والنسج بالعينة
 .Bيستخدم نوعين من العدسات
 .Cالقوة التمييزية له هي اكبر مسافة بين جسمين

 تتصف الجسيمات المحللة للبروتينات بما يلي عدا: .Aمعقدات بروتينية غير غشائية
 .Bيدخل البورين في تركيبه
 .Cيدخل في هضم البروتينات السيتوبالزمية والنووية
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دكتور المادة

Cell Biology

الحويصلات المغطاة بـ
وظيفةالمادة
 -دكتور

اسم المادة

:

 .Aالنقل التراجعي
 .Bنقل المواد من الشبكة السيتوبالزمية إلى جهاز غولجي
 .Cنقل المواد من الشبكة الغولجية إلى الجسيمات الحالة

 ليس من صفات جهاز غولجي: .Aالحويصالت اإلفرازية تقع في الطرف القريب منه
 .Bالحويصالت اإلفرازية تقع في الطرف البعيد عنه
 .Cعضية غشائية تتغير بنيتها باستمرار

 التدفق الجرياني: .Aاشعة الليزر
 .Bحزم اإللكترونات
 .Cالمجهر متباين الطور

 يستخدم الكسر التجميدي بما يلي عدا: .Aحفظ الكريات الحمر
 .Bدراسة وفحص األغشية الخلوية والمسامات بالمجهر االلكتروني
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الدورة التجريبية:

دكتور المادة

اسم المادة

 -جسيمات بشكل كروي قطرها

ميكرون يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي في الخلايا

التي تبدي نشاطا بلعميا تحتوي أنزيمات النوكلياز و الفوسفاتاز:
 .Aالجسيمات الحالة
 .Bجسيمات بيروكسيدية
 .Cجسيمات داخلية
 .Dجسيمات مفككة للبروتينات

 جسيمات تهضم البروتينات السيتوبلازمية والنووية :Proteasomes .A
Peroxisomes .A
Endosomes .B
Lysosomes .C

 تنشأ الحويصلات الإفرازية: .Aمن الجانب القريب لجهاز غولجي
 .Bمن الجانب البعيد لجهاز غولجي
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

الفصل الرابع

دكتور المادة

الدورة النظامية:

 التضفير هو : .Aتضفير النترونات وإزالة اإلكسونات
 .Bإزالة النترونات وجدل اإلكسونات
 .Cإزالة النترونات واإلكسونات

 الصفيحة النووية تتألف من : .Aالالمين
 .Bالالمين وLBR
 .Cالالمين واإلميرين وLBR

 تحدد بدء الانتساخ : .Aالمحضضات
 .Bالمعززات

 مستقبل نووي في داخل النواة : .Aاكسبورتين
 .Bامبورتين
 .Cنكليوبورين
A + B .D
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 -تقوم الهستونات بـ:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aالمستوى األول من رزم الـ DNA
 .Bتشكيل الصبغيات
 .Cمضاعفة الـDNA

بـ :

 يرتبط .Aالمحضض
 .Bالمعزز
 .Cالمسكتات

 عدد البروتينات يفوق عدد الأحماض الأمينية بسبب: .Aالتضفير البديل

 -يوجّه الـ

عملية اصطناع البروتينات من خلال :

 .Aاالنتساخ والترجمة

 تتصف الهستونات بكل مما يلي ماعدا : .Aأحماض أمينية مشحونة إيجاباً
 .Bأحماض أمينية مشحونة سلباً
 .Cله خمسة أنماط
 .Dتعد مسؤولة عن المستوى األول من رزم الـ DNA
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

المادةوحدتي الريبوزومات في :
دكتورتركيب
 يتم .Aالنواة
 .Bالنوية
 .Cليس أياً مما سبق

 شكل الكروماتين في الطور البيني: .Aصبغيات مضاعفة
 .Bخيط  31نانومتر
 .Cخيط  71نانومتر

 النكليوبورين يدخل في تشكيل: .Aغشاء النواة
 .Bالصفيحة النووية
 .Cمعقد الثقب النووي
0
B

6
C

3
A

4
D

5
A

2
A

7
A

8
A

9
B

01
B

الدورة التجريبية:
 تتصف بالقدرة على الحركة والانتقال ضمن الجينوم: .Aالتسلسالت.
 .Bالتسلسالت الترادفية المباعدة.
 .Cالتسلسالت التكرارية.
 .Dالسواتل الصغيرة.
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الصغير
المادة
 -تنتسخ الجينات المرمزة لرنا النووي اسم

دكتور المادة

بواسطة أنزيم:

 .Aرنا بوليميراز .I
 .Bرنا بوليميراز .II
 .Cرنا بوليميراز .II
 .Dليس أياً مما سبق.

 في الطور البيني تكون الصبغيات : .Aكروماتين  31نانومتر
 .Bكروماتين  71نانومتر
 .Cثخينة يمكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي
 .Dصبغيين أخوين متحدان بالجسيم المركزي

 تبدأ الصبغيات بفك التفافها وتعود للبنية الكروماتينية الليفية : .Aعندما تخرج من طور االنقسام
 .Bعندما تدخل طور االنقسام
 .Cفي بداية الطور التالي
 .Dفي نهاية الطور التالي

 التضفير البديل يعني: .Aإزالة االنترونات مع تجاوز االكسونات
 .Bربط إكسونين
 .Cربط إنترونين
 .Dإزالة االكسونات مع تجاوز االنترونات
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

الكشف عن بعض المتلازمات مثل متلازمة داون من خلال:
 يمكندكتور المادة
 .Aالنط الظاهري
 .Bالنمط الجيني
 .Cالتعبير الجيني
 .Dالنمط النووي
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الفصل الخامس
الدورة النظامية:
 سبب صلابة الغشاء الخلوي: .Aالكولسترول
 .Bالشحوم
 .Cالسكريات الشحمية

 يتم تطبيق حفظ اللحوم بفعل: .Aاالنتشار الميسر
 .Bالنقل الفاعل
 .Cالنقل الف ّعال
 .Dالتحال
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 -الالتقام هو:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aبلعمة المواد الصلبة واحتساء المواد السائلة
 .Bاحتساء المواد الصلبة وبلعمة المواد السائلة
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الدورة التجريبية:

 كل ما يلي يتعلق بالبروتينات الغشائية ما عدا : .Aتدخل فيها بروتينات متداخلة
 .Bتحتوي طبقة كارهة للماء
 .Cتسمح بعبور الغشاء مرة واحدة
 .Dال تسمح بمرور المواد الغذائية

 النقل المنفعل : .Aيحتاج طاقة
 .Bينتقل وفق مدروج التركيز
 .Cال يحتوي االنتشار البسيط
 .Dهو نفسه التحال
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المادة حيوانية في وسط
وضع خلية
 -عنددكتور

اسم المادة

:

 .Aتخرج الماء من الخلية
 .Bتدخل الماء إلى الخلية
 .Cتنتبج الخلية
 .Dال يحدث شيء

 أي عبارة من العبارات التالية صحيحة حول الغشاء السيتوبلازمي : .Aيؤمن خروج الفضالت ونواتج االستقالب
 .Bيحافظ على االستتباب
 .Cيفصل سيتوبالزما الخلية عن الوسط الخارجي
 .Dجميع ماسبق صحيح
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الفصل السادس
الدورة النظامية:

 الشكل المستقر للأنيبيبات: .Aاألهداب
 .Bالجسيم المركزي
 .Cالنجماء
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دكتور المادة

 -تقوم الأنيبيبات الدقيقة بما يلي عدا:اسم المادة

 .Aحركة الصبغيات أثناء االنقسام
 .Bتحديد قطبية الخلية
 .Cتخزين الدسم

 من أمراض الأهداب كل مما يلي عدا: .Aأمراض الشبكية
 .Bالحمل األنبوبي
 .Cمرض النسيج الرئوي

 سرعة الخلية العصبية: 1.10 .Aميكرون بالثانية
 1.0 .Bميكرون بالثانية
 1.10 .Cميكرون بالدقيقة
 1.0 .Dميكرون بالدقيقة

 المريكز عبارة عن: .Aتسع مجموعات ثنائية
 .Bتسع مجموعات ثالثية
 .Cتسع مجموعات ثالثية وشفع في المركز
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

البروفلاكتين:
المادة
 دكتور .Aيثبط بلمرة األكتين
 .Bينشط بلمرة األكتين
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الفصل السابع

الدورة النظامية:

 الالتصاق غير الموصلي: .Aيكون بواسطة اإلنتغرين والكاديرين

 يعطي النسج قوة وصلابة: .Aالكوالجين الصفائحي
 .Bالكوالجين الليفي
 .Cكالً مما سبق
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 -النسج الضامة:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aنادرة االتصال فيما بينها
 .Bال تسمح للخاليا بالحركة
 .Cااللتصاقات نادرة مع بروتينات المطرس

 من وظائف الغشاء القاعدي: .Aستر النسج الضامة

 ينتج داء الفقاع الشائع بسبب: .Aخلل في بروتينات تكون الديسموزومات أو نصف الديسموزومات
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الفصل الثامن

الدورة النظامية:

 الإرجاع هو: .Aاكتساب إلكترونات
 .Bفقدان إلكترونات
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

من مصادر الطاقة طويلة الأمد ما عدا:
دكتوريلي
 كل ماالمادة
 .Aالشحوم
 .Bعديدات السكاريد
ATP .C

 تنتج الفسفرة الناتجة عن تفكك الغلوكوز: 05 .Aجزيئة NADH
 01 .Bجزيئات NADH
 5 .Cجزيئات NADH
 01 .Dجزيئات FADH2

 يوجد اليخضور في: .Aالسدى
 .Bالنواة
 .Cالغشاء الثاالكوئيدي

-

هي:

 .Aمن أقوى الروابط وأكثرها خزناً للطاقة
 .Bمن أقوى الروابط وأقلها خزناً للطاقة

 ينتج عن التركيب الضوئي: .Aتثبيت CO2
 .Bتثبيت O2
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دكتور المادة

بيولوجيا الخلية

اسم المادة

1
A

3
B

2
C

5
A

4
C

الدورة التجريبية:

 -يعتبر جزيء ال

:

 .Aمخزن مؤقت للطاقة
 .Bخامل حيوياً
 .Cيدخل في تركيب السكريات
 .Dكل ما سبق صحيح

 من نواتج التركيب الضوئي: .Aإنتاج CO2
 .Bتثبيت CO2
 .Cتثبيت O2
 .Dاستهالك O2

1

2

A

B

`
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

الفصل التاسع

دكتور المادة

الدورة النظامية:

 يتضاعف الدنا في الطور:S .A
G1 .B
G2 .C

 يتجه الصبغيين باتجاه قطبي الخلية بتأثير الأنيبيبات في: .Aطور الصعود
 .Bالطور االستوائي
 .Cالطور النهائي

 لا يستخدم لعلاج السرطان: .Aعزل النوى جراحياً

 تبدأ الصبغيات بالانفصال في الطور: .Aالصعود Anaphase
 .Bالتالي Metaphase
 .Cالهجرة Telophase
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بيولوجيا الخلية

 -الخلايا السرطانية:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aمتمايزة
 .Bغير متمايزة
 .Cضعيفة التمايز
 .Dكل مما سبق خاطئ

0
A

3
A

6
A

5
B

4
A

الفصل العاشر

الدورة النظامية:

 تظهر الصفيحة المتوسطة في الطور: .Aالتالي
 .Bالصعود

األنوار الطبية-نفق الصيدلة
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

الصبغيات القرينة وتشكل أزواج:
 تتقاربدكتور المادة
 .Aبمرحلة الخيوط المضاعفة
 .Bبمرحلة الخيوط الرفيعة
 .Cبمرحلة الخيوط المتزاوجة
 .Dبمرحلة الخيوط الثخينة

 الصحيح عن متلازمة ترنر: .Aأحاد الصبغي Y
 .Bتثلث الصبغي X
 .Cسوء تشكل بالمبيض

 تتشكل مرحلة الرباعية في الطور:Prophase I .A
Anaphase I .B
Metaphase I .C

 ظاهرة العبور تحدث ما بين: .Aصبغيين أخويين
 .Bصبغيين غير أخويين
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بيولوجيا الخلية

 -التشابك ظاهرة :

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aخيوط ثخينة
 .Bخيوط مضاعفة
 .Cخيوط متزاوجة

هي:

 متلازمة نقص في الصبغي .Aويليام
 .Bداون
 .Cإدوارد
 .Dكالينفلتر
6
C

0
A

3
C

5
B

4
C

2
C

الفصل الحادي عشر
الدورة النظامية:
 يقوم الأستيل كولين بما يلي عدا: .Aتقلص العضالت الهيكلية
 .Bاسترخاء عضلة القلب
 .Cتقلص عضلة القلب
 .Dإفراز اللعاب
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دكتور المادة

سبيل
 يتميزالمادة
دكتور

Cell Biology

بما يلي عدا:

اسم المادة

 .Aاألدنيل سيكالز يحول  AMPإلى  AMPحلقي
 .Bاألدنيل سيكالز يغير تركيز  AMPالحلقي
 .Cالـ AMPينحل بالماء ويحمل اإلشارة لكامل الخلية

 -سبيل

يفعل بـ:

 .Aاألدنيل سيكالز

 -انزيم

يقوم بـ:

 .Aتحفيز نمو وزيادة حجم الخاليا
 .Bتحفيز الموت الخلوي المبرمج
 .Cيثبط كيناز السيرين والتيروزين tor

 ليست من خصائص المستقبلات النيكوتينية: .Aوحيدة بيتا تف ًعل المستقبل بتغيير بنيته الفراغية
 .Bمستقبالت مرتبطة بقناة أيونية
 .Cتختلف أنواعها حسب محتواها من الوحيدات

0
C
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بيولوجيا الخلية

دكتور المادة

اسم المادة
الثاني عشر
الفصل

الدورة النظامية:

 -المعلومة الخاطئة عن الـ

:

 .Aال تحدث الخاليا استجابة التهابية
 .Bتنتفخ الخاليا المتنخرة مع عضياتها

 كل مما يلي من صفات المحددات السيتوبلاسمية عدا: .Aتتوزع بشكل متناظر على الخاليا البنات
 .Bجزيئات كبرية مرتبطة بألياف الهيكل الخلوي
 .Cلها قدرة على تغيير التعبير الجيني

 الخلية التي لا يتغير مصيرها: .Aخلية ملتزمة
 .Bخلية متمايزة
 .Cخلية محددة

 يتميز الالتهام الذاتي: .Aظهور فجوات سيتوبالسمية وجسيمات حالة ذاتية
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دكتور المادة

Cell Biology
اسم المادة

النظام الخلوي الجذعي على إشارات جزئية تتبادل بين:
دكتورضبط
 يعتمدالمادة
 .Aالخاليا الجذعية وذريتها
 .Bالخاليا الجذعية والنسج المحيطة
 .Cالخاليا الجذعية وذريتها والنسج المحيطة

 من خصائص الخلايا الجذعية: .Aالقدرة على التجديد الذاتي
 .Bالقدرة على إعطاء خاليا متمايزة عند إضافة عوامل النمو والهرمونات المناسبة
 .Cلها قدرة على توليد خاليا مشتقة من أديم مختلف عن أديمها األصلي
 .Dكالً مما سبق

 خلية فائقة التمايز: .Aخاليا الدم
 .Bالخاليا العصبية

 الخلايا الجذعية المولدة للدم:Pluripotent .A
Totipotent .B
Multipotent .C
Oligopotent .D
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 -خلايا متجددة باستمرار:

دكتور المادة

اسم المادة

 .Aخاليا الجلد
 .Bخاليا األمعاء
 .Cالدم
 .Dكل مما سبق

 خلية تملك خصائص داخلية تؤمن لها الوصول لمصيرها مهما كانت شروط البيئةالمحيطة:
Undetermined .A
Determined .B

 جزيء إشاري للخلايا المعوية:MyoD .A
Wnt .B
 .Cبروتين األكتين

0
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3
C

4
A

5
C

2
D

7
A

8
C

9
D

وهكذا نصل لختم ملفنا  ..بالتوفيق ..
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