امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  / 2017الدورة الصيفني
:

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال األول :
أ -اذا حدث تزاوج بين ذبابتي فاكهه ( خل احلداا ا تل ل التلاام ال ت ليلخ واتخلل تل ل التلاام السلا د بتل
غيل نقيخ للتاتين  ,اذا عل ت ان كانت نسبخ ات تباط بين حلين لل ن المسلش و لل الم لاي تقل بلا , % 96وكلان جلين
الل ن اللمادي ( Gسا د على جين الل ن األس د (, gوجلين األج للخ اليبيةيلخ ( Tسلا د عللى جلين األج للخ الةلامل
( (tال يل ب :
 -1اكتب الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا ؟ GgTt / ggtt
 -2اكتب الطرز الجينية لجاميتات االبوين بفرض عدم حدوث عبور جيني GT, gt .
 -3ما الطرز الجينية لألفراد الناتجة GgTt , ggtt , Ggtt , ggTt .
 -4المسافة بين جين شكل الجناح ولون الجسم  4 .وحدة خريطة جينية
 -5سم العملية التي تحث في اثناء االنقسام المنصف في اثناء حدوث عبور جيني .
عندما تتقابل الكروماتيدات االربع لزوج الكروموسومات المتقابل وقبل ان تنفصل لتكوين الجاميتات
ب -فسل ك م ا لي :
 -1عدد جينات الصفات المرتبطة بالجنس في الخاليا الجسمية عند ذكر االنسان أقل منها في الخاليا الجسمية عند االنثى.
الن االنثى تحمل الطراز الكروموسومي الجنسي  xxفي حين الذكر تحمل الطراز الكروموسومي الجنسي  XYوفي معظم الصفات
المرتبطة بالجنس ال يكون للجينات المحمولة على الكروموسسوم  Xجينات مقابلة على الكروموسوم .Y

 -2تنتشر االصابة بمرض نزف الدم بين الذكور أكثر منها بين االناث .
الن الصفات المرتبطة بالجنس تحمل على الكرموسوم الجنسي  Xفالذكر طرازه الجيني  Xyفيحتاج الى جين واحد لظهور الصفة واالصابة
بمرض نزف الدم بينما االنثى  XXفتحتاج الى جنين لإلصابة بمرض نزف الدم.

 -3بعض الصفات تعطي طرازين شكليين مختلفين لنفس الطراز الجيني الواحد .
الن يتحكم في ظهورها مستوى الهرمونات الجنسية الذكري مثل الصفات المتأثرة في الجنس كمثال على ذلك الطراز الجيني  ZHعند الذكر
يعطي اصلع وعند األنثى طبيعية الشعر.

 -4ال تخضع عمليات العبور الجيني لعميات التوزيع الحر كما في قوانين مندل .
النها تورث كوحدة واحدة ( مجموعة كاملة ) على جاميت واحد ( كروماتيد واحد ) بحيث يحصل لها تبادل جزء من الكروماتيدات الغير شقيقة
لكروموسومين متقابلين .

 -5تراكم الحمض األميني فينيل أالنين في دم اإلنسان المصاب بمرض فينيل كيتونيوريا ؟
بسبب طفرة جينية في جين متنحي مسؤول عن تصنيع انزيم له دور ايضي في تحول الحمض االميني فينل اآلنين الى تيروسين فال يتحول
ويتراكم في دم المصاب

 -6فسر سبب حدوث متالزمة كلينفلتر عند الرجال ؟
بسبب عدم انفصال احد الجاميتات عند كل من خاليا االب او االم في اثناء االنقسام المنصف مما يؤدي الى تكون بويضة او حيوان منوي خالي
من الكروموسومات الجنسية.

 -7استمرار نجاح المعالجة الجينية للخاليا الجذعية التي تنتج خاليا الدم وخاليا جهاز المناعة؟
ألنها قادرة على االنقسام طوال فترة حياة المريض .
 -8تكون المجموعة الكروموسومية في خاليا النباتات مضاعفة عند استخدام الكولشين .
تمنع تكون الخيوط المغزلية فتبقى الكروموسومات في مركز الخلية رباعية المجموعة الكروموسومية
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الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني :
أ -أجل تلقيح خليي بين نباتي فش الس لخ لتاتي ل ن األزاا وط ل الساق ,ف تمت األفلاد بالتاام اآلتيخ:
ط لخ الساق زال خ األزاا ( , 18قتيل الساق زالي األزاا ( , 18ط لخ الساق ح لاء األزاا  11( ,قتيل
الساق ح لاء األزاا ( , 10ط لخ الساق بيةاء األزاا ( , 9قتيل الساق بيةاء األزاا ( , 10فإذا مز لمين
ط ل الساق ( Tولمين قتل الساق ( tولمين ل ن األزاا الل لاء ( Rولمين ل ن األزاا البيةاء (. W
ال يل ب
TtRW /
 -1اكتب الطرز الشكلية والطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا) ؟ ttRW
 -2أكتب الطرز الجينية لجاميتات األبوين ؟ TR,TR,tR,tW X tR , tW
 -3ما احتمال ظهور نبات طويل الساق ابيض األزهار؟ 8/1
ث ل ن البشل ع د أحد ات خاص .
ب -اليلاز المي ي التالي (AABbHh
 -1أكتب ثالثخ طلز جي يخ لها ناس التأثيل .
aaBBHH / AAbbHH / AABBhh
 -2فسل ما لي :
أ .سبب اختالف لون الجلد من فرد آلخر .
ألنها تخضع لوراثة الجينات المتعدد الغير متقابلة بحيث يتحكم فيي ظهورهيا زوجيين او اكثير مين الجينيات فتحميل عليى اكثير مين
موقع من الكرموسوم نفسة او تحمل على اكثر من كرموسوم .

ب .يكون لبعض الجينات المتقابلة تأثير متسا ِوي في طرزها الجينية وتظهر الصفات متدرجة ومتراكمة .

ألنها تخضع لوراثة الجينات المتعدد الغير متقابلة بحيث يتحكم فيي ظهورهيا زوجيين او اكثير مين الجينيات فتحميل عليى اكثير مين
موقع من الكرموسوم نفسة او تحمل على اكثر من كرموسوم .

التلتيب اآلتي للق اعد ال يتلوجي يخ:

ج -قيةت انز ام التقييع سلسلخ من ني كلي تيدام المي ي م  ,ونتمت قيع تل
GACTT
ATCGCCG
CCGATACGA
CGATATCGAC
 .1ما التسلسل األصلي للقواعد النيتروجينية.
 .2حدد مناطق التداخل .
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث :
تزوج جل ألللع متلاب ب لزد اللدم الل اثي ملن فتلا طبيةيلخ الشلةل وغيلل متلابخ ب لزد اللدم الل اثي لللن واللدتها
للةاء  ,وأنمبا طاال ً ذكل ذو ةل طبيةي ومتاب ب زد الدم الل اثي  ,بليلث ان جلين علدم اتللابخ (  Bسلا د عللى
جين عدم اتلابخ ( bوال يل ب :
 -1أكتب الطراز الجيني لكل من الرجل ,الفتاة  ,والطفل الذكر للصفتين معا ً .
الرجل  / XbyZH :الفتاة  / XBXbHZالطفل الذكر XbYHH
 -2أكتب الطراز الجيني لجاميتات الفتاة للصفتين معا ً XBH , XBZ , XbH , XbZ .

ما احتمال انجاب طفلة انثى مصابة برمض نزف الدم الوراثي من بين ابناء االناث ؟ 4/1
 -3برأيك  :لماذا نسبة االصابة بمرض نزف الدم الوراثي عند ذكور االنسان اعلى منها عند اإلناث .
الن الصفات المرتبطة بالجنس تحمل على الكرموسوم الجنسي  Xفالذكر طرازه الجيني  Xyفيحتاج الى جين واحد لظهور الصفة
واالصابة بمرض نزف الدم بينما االنثى  XXفتحتاج الى جنين لإلصابة بمرض نزف الدم.

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال اللابع :
أ -اد س الشل ال ماو واجب ع ا لي:
 -1ما نوع الطفرة في كل من الحالتين (أ) و (ب) ؟
أ -انقالب ب -انتقال
 -2ما سبب اليالام الللوم س ميخ في ك من اللالتين اتتيتين
 تعدد المجموعة الكروموسومية()4nالتي تحصل اثناء االنقسام .تنفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها البعض اال ان السيتوبالزم ال
ينقسم
 تضاعف المجموعة الكروموسومية ( )2nالتي تحصل اثناء االنقسام المتساوي .بسبب عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة جميعها.
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ب -تةد تل ل جيا الةالج المي ي من التيبيقام التل ل جيخ اللي خ في عالج الةد د من األملاض ال اثيخ ال ستةتيخ
وال يل ب :
 -1لماذا تستخدم الفيروسات المعدلة جينيا كنواقل بيولوجية في العالج الجيني ؟
الن لها القدرة على ادخال الجين السليم الى داخله و دمجه مع مادته الوراثية و نقله الى الخلية المصابة.

 -2ما التغيرات التي تحدث عند حقن الشخص المصابة بالخاليا الجسمية المصابة في العالج الجيني .
تنقسم هذه الخاليا ويتم ترجمة المعلومات الوراثية إلى بروتين وعندئذ تقوم بإنتاج المادة العالجية المطلوبة التي لم يكن باستطاعة
خاليا المريض إنتاجها في السابق .

ج -قا ن بين خل يخ ال اثخ الخل خ والخل يخ المي يخ من حيث :
 -1المادة التي يعامل بها الكروموسوم في كل منهما ؟
الخريطة الجينية  :مواد متأللئة
الخريطة الوراثية الخلوية  :اصباغ خاصة
 -2أهمية كل منهما في رسم خريطة الجينوم ؟
الخريطة الوراثية الخلوية  :لظهور الجينات على شكل اشرطه  ,الخريطة الجينية  :لظهور الجينات على شكل عالمات جينية
 -3تظهر قطع الكروموسومات صغير ومتداخلة في اثناء عمل خريطه فيزيائية .
النه يتم استخدام اكثر من انزيم تقطيع بحيث كل انزيم يختلف عن االخر .
د -ث الشل ال ماو كيايخ حدوث اختالتم و اثيخ ملتبيخ بةدد
الللوم س مام الم سيخ أد س الشل ثش أجب ع ا أتي
 -1ما عدد الكروموسومات الكلي في كل من الخليتين المشار إليهما باألرقام
(  1و )2؟
 22 -1جسمي صفر جنسي  22 -2جسمي و  2جنسي
 -2أكتب الطراز الكروموسومي الجنسي للجنينين في كل من ( )4,5وحدد
جنسهما ؟
XXY -5 XXX -4
 -3لماذا يموت الجنين الناتج في المربع ( )6؟
النه يفتقد الجينات المحمولة على الكرموسوم الجنسي X

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الخامس :
أ -تلتبط اتختالتم ال اثيخ ع د اإلنسان بيال كلوم س ميخ أو بيال جي يخ ,وال يل ب ؟
 -1سم ثالثة اختالالت وراثية مرتبطة بعدد الكروموسومات الجنسية ؟
 -1تيرنر  -2كلينفلتر  -3انثى ثالثية الكرموسوم
 -2ما عدد الكروموسومات في الخليخ المس يخ للالد المصاب بمتالزمة إدوارد ؟ 45
 -3أذكر ثالثة أعراض لإلصابة بمرض فينيل كيتونيوريا ؟
 -1شحوب لون الجلد والشعر  -2قدرات عقلية محدودة

 -3صغر حجم الرأس

ب -لف التغيلام التي تلدث لخال ا الدم الل لاء ع د األ خاص ال تابين ب لض الثالسي يا ؟

عدم اكتمال تمايزها وتبقى النواه بداخلها وتكسر معظمها بعد فترة قصيره من انتاجها ويتخذ بعضها اشكال غير
طبيعية فتقل فاعليتها بنقل األكسجين.

ن والسا اللالي من حيث فتل الل
ج -قا ن بين طل قخ فلص ك من خ الم الل
من حيث سلعخ اللت ل على نتا ج في ك م ه ا  ,اتمان .
وجهخ ال قا ن
سلعخ اللت ل على ال تا ج
األمــــان
ع ل الم ين ع د اخذ الةي خ

عي خ من السا اللالي
أسابيع عدة
أكثر أمانا
بين األسبوعين  14و 16
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التي تش أجلاء الالص فيها ,من
عي خ من الغشاء الل
ساعات عدة
اقل أمانا
بين األسبوعين 8و10
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د -من خالل د استك لتيبيقام التل ل جيا اللي خ في ال اثيخ  ,أجب ع ا لي :
 -1اذكل بخي ام متسلسخ كيايخ استخدام بت خ  DNAفي اللشف عن ملتلب جل خ قت  ,ع د ت فل عي خ من أنسمخ
ال شتبه به وعي خ من دم الةليخ في مسلي المل خ  ( .اللتاب كام الشلي
 -2ل اذا بدي البةض تخ فا من األطة خ ال ةدلخ جي يا ؟
النها قد اظهرت بعض انواع الحساسية عند بعض االشخاص .

 -3ما اتجلاءام التي تلدث على المين بةد عزله من نبام الب دو

من خالل تل ل جيا ا دسخ المي ام .

 -1تعديل هذا الجين واستنساخه داخل عائل مناسب  ,ثم إعادته إلى خاليا البندورة من جديد  ,مما يبطئ من عملية تليين الثمار
وفسادها .
 -2زرع النبات وتنميته  -3 .ترك الثمار أياما عدّة على األغصان  ,وذلك إلظهار الصفة المرغوب فيها .

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال السادس :
أ -وضح ال قت د بل من اتتي :
 -1السياد ال شتلكخ  :ظهور تأثير كل جين من الجينين المتقابلين على الموقع الكروموسومي نفسه للصفة الواحدة في الفرد
الحامل لهما ,دون أن يتأثر ظهور أي منهما باألخر .
A B
 -2المي ام ال تةدد ال تقابلخ  :تعني تحكم أكثر من زوج من الجينات المتقابلة في وراثة الصفة الواحدة (.(I , I , iتوجد
على نفس الموقع الكروموسومي بحيث تحمل زوج واحد من هذه الجينات
 -3السياد الغيل تامخ  :ال يسود فيها أحد الجينين على الجين اآلخر  ,وتظهر صفة جديدة التشبه ايا من الصفتين بسبب ظهور
اثر الجينين معا.
 -4الةالج المي ي  :يعرف العالج الجيني أنه عملية نقل جين سليم أو جزء منه إلى داخل خلية معينة ليحل محل جين مسبب
لمرض ما  ,أو الجزء من ذلك الجين المسؤول عن أحداث المرض
 -5المي م البشلي  :هو عباره عن مجموعة المعلومات الوراثية في الخلية البشرية الواحدة
 -6بت خ  " DNAالبت خ ال اثيخ "  :قطع من  DNAوتكون مميزة للفرد  ,أي تسلسل النيوكليوتيدات في  DNAخاليا
شخص ما  ,ال يتكرر في أي شخص أخر ماعدا التوائم المتماثلة
 -7التلقيح اتختبا ي  :هو إجراء تلقيح بين فرد غير معروف طرازه الجيني " للصفة السائدة نقية أو غير نقية " مع فرد آخر
يحمل "يحمل الصفة المتنحية "

 -8الخل يخ المي يخ :
ب -على ماذا ص ك من :
 -1قانون مندل االول  -2 ,قانون مندل الثاني  -3 ,مبدأ السيادة التامة  ( .كما هو من الكتاب )
ج  -كيف َ
ض ن الةالش م دل حدوث ك من التلقيح الذاتي والتلقيح الخليي .
التلقيح الذاتي :غطى النبات بأكياس تسمح بمرور الهواء والضوء بحيث تمنع دخول حبوب اللقاح .
التلقيح الخليي  :قطع أسدية النبات قبل نضوجها ثم نقل إليها حبوب لقاح من نبتة أخرى .

د -كيف لن تلد د اليلاز المي ي ل بام ط

الساق مت اث المي ام ام غيل مت اث المي ام .

نقوم بأجراء تلقيح اختباري مع نبات قصير الساق ( صفة متنحية ) فاذا ظهرت الصفة المتنحية في احد النباتات فهذا يعني ان النبات
طويل الساق غير متماثل  ,واذا لم تظهر الصفة المتنحية في احد النباتات فهذا يعني ان النبات طويل الساق متماثل الجينات .

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال السابع :
أ -قل م عا لخ انماب ثالثخ اطاال ما احت ال ظه اتتي :
 -1جميع االطفال ذكر -2 .الطفل االول والثاني ذكر والثالث انثى  -3 .ما احمال ان يكون الطفل الرابع انثى ولماذا.
 2/1-3بسبب استقاللية االحداث في احتماالتها .
8/1-2
8/1-1
ب -قل م عا لخ انماب ت أم ما احت ال ظه اتتي :
 -4ذكر وانثى4/1 .
 -2ذكر انثى -3 4/1 .ذكر او انثى4/2 .
 -1ذكر ذكر4/1 .
انتهت اتسالخ كان مةلش اتستاذ اح د الم ال
مد س ماد اتحياء لم يع التختتام والالوع األكاد يخ وال ه يخ
ااتف  0785097982وتيلب اذ ال سخخ من ج يع ملاتب ال للخ
عز زي اليالب اذا مقتلي وليس امتلان اي ااتش بال هاج اوت ثش ابدأ بل اذ األسالخ
4

االستاذ امحد اجلمال 0785097982

