
لالستاذ مصعب ناجي القطاوي

علمي
اقتصاد منزلي

 زراعي

تابعني على مجموعة األحياء مع مصعب القطاوي على الفيس بوك

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



 الصفة ) منط الوراثة ( نوع الوراثة

سيادة تامة نىٌ انقسوٌ ) انخعساء ، انصفساء (

سيادة تامة نىٌ األشهاز ) األزجىاٍَت ، انبٍعاء (

سيادة تامة شكم انبروز ) انًهساء ، انًجعدة (

سيادة تامة يىقع األشهاز ) انًحىزي ، انطسفً (

سيادة تامة ء (نىٌ انبروز ) صفساء ، خعسا

سيادة تامة Aفصٍهت اندو 

سيادة تامة Bفصٍهت اندو 

سيادة تامة Oفصٍهت اندو 

كة و أليالت متعددة سيادة مشتر ABفصٍهت اندو 

كة و أليالت متعددة سيادة تامة و مشتر فصائم اندو

كة سيادة مشتر Cنىٌ األشهاز فً َباث انكايٍهٍاء )
R
C

W
)

صفات متعددة الجينات انركاء & نىٌ انشعس& انىشٌ & انطىل عُد اإلَساٌنىٌ انجهد & 

صفات متعددة الجينات حجى انبٍط & كًٍت انهحى & كًٍت انهبٍ

صفات متعددة الجينات نىٌ بروز انقًح بٍٍ انهىٍٍَ األحًس واألبٍط

صفات مرتبطة بالجنس نىٌ انعٍىٌ عُد ذبابت انفاكهت

صفات مرتبطة بالجنس ًت ، غٍس يُتظًت (اَتظاو األجُحت ) يُتظ

سيادة تامة شكم األجُحت ) غبٍعٍت ، ظايسة (

سيادة تامة غىل االجُحت ) غىٌهت ، قصٍسة (

صفات مرتبطة بالجنس يسض عًى األنىاٌ عُد اإلَساٌ

صفات مرتبطة بالجنس يسض َصف اندو عُد اإلَساٌ

سيادة تامة نىٌ انعٍىٌ عُد اإلَساٌ

سيادة تامة ا عُد اإلَساٌيسض انثالسًٍٍ

صفات متأثرة بالجنس صفت انصهع عُد اإلَساٌ

صفات متأثرة بالجنس صفت انقسوٌ عُد انًاشٍت

صفات متأثرة بالجنس صفت شعس انرقٍ عُد انًاعص

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



ي تشتر اىل
، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التر ي

ر
ي كل فقرة مما يأت

 
رمز    اختر رمز اإلجابة الصحيحة ف

( فهو النوذج المعتمد )فقط( الحتساب عالمتك،   اإلجابة الصحيحة  في نموذج اإلجابة )القارئ الضوتي

ي يتحكم بها  1
ن واحد:  أكت  ـ من األمثلة عىل الصفات الوراثية الت  ن وجي  من اليلي   

د( لون     ا( مرض عىم األلوان       ب( صفة الصلع المبكر         ج( فصائل الدم عند اإلنسان   

ة عند اإلنسان  ي كل صفة من الصفات المذكورة بالبدائل؟ البشر
ن
* ما نمط الوراثة ف  

ي )  الطرز الجينية المحتملة للجاميتات. ما هي 2
ي سينتجها فرد طرازه الجيتن

( إذا علمت أن  AaBbالت 

ن )  Aالجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن )  عىل نفس الكروموسوم :    مرتبطير  (  b( و الجي 

Aa , Bbد(                AB , abج(                 Ab , aBب(           AB , Ab , aB , abا(  

ي هذه الحالة؟
ن
ي ف

* وما هي الجاميتات الناتجة عن العبور الجيتن

ن عىل نفس الكروموسوم ) 3 ن المرتبطي  ن الجيني  ات خريطة , وحد 9( كانت  A , B. اذا علمت أن المسافة بي 

ن هذه الجينات :  نسبة اإلرتباط ما هـــــــــــــــي  ي بي 
 الجيتن

% 96.5%                    د( 4.5%                     ج( 9%   ب( 91ا(  

* وما هي نسبة اإلنفصال؟

ي 4
ن
ي تحدث ف

ن هي :  موقع محدد. الطفرة الت  من الجي 

فرة اإلزاحة                 ب( الطفرة الموضعية  ج( طفرة التكرار          د( طفرة الحذفا( ط 

* صنف الطفرات المذكورة بالبدائل إىل طفرات جينية و كروموسومية 

يائية . من األمثلة عىل 5 ي تسبب طفرات مستحثة : العوامل الفتر 
الت 

الكادميوم  ج( الرصاص  د( أشعة جاما ا( ألياف األسبست   ب( 

* بافي البدائل, مثاال عىل العوامل ................... 

ي تعرض لها هذا الكروموسوم 6
. ما الطفرة الت 

يل موقع            د( طفرة قلبا( طفرة حذف                      ب( طفر ة تكرار   ج( طفرة تبد 

بسبب اضافة كروموسوم عىل الزوج الكروموسومي رقم:  بتاو. تنتج متالزمة 7  

13د(   21ج(   12ب(   7ا(  

ي هذه الحالة؟ * ما عدد الكروموسومات الكىلي و ال
ن
جسىمي و الجنسي ف  

ي تنتجها, اىل ماذا تشي  الحروف ) 8
يا الت  ي االنزيم )  co. تسىم انزيمات القطع المحدد تبعا لنوع البكتي 

ن
( ف

RIcoE  ) 

يا           يا      ب( ساللة البكتي  ي هذه البكتي   ا( جنس البكتي 
ن
يا             د( اول انزيم اكتشف ف ياج( نوع البكتي 

يا في األنزيم المذكور بالسؤال؟  يا و ساللة البكتي  يا و نوع البكتي  * ما هو رمز كل من جنس البكتي 

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



ي تتحركها قطع الـ ) 9
ي المادة الهالمية بإختالف :  DNA. تختلف المسافة الت 

ن
( ف

المادة الهالمية  د( نوع ج( حجم تلك القطع           ب( رسعة كل منها      ا( شحنة كل منها     

ي تعالج جينيا 11
. من األمراض الت 

نر           ب( متال فلي    ج( متالزمة بتاو                    د( التليف الكيسي ينزمة كال ا( متالزمة تي 

, وضحهما  ن ي بطريقتي 
* يتم العالج الجيتن

غٌر نمً :   Aواالخر   ABٌن ما نسبة فصائل الدم فً االبناء اذا كان احد االبو – 11

 A  :52 %AB   :25 %B% 52 –ب   A  :25 %AB   :52 %B% 52 –أ 

 A  :25 %AB   :5 %B% 25  -د    A  :52 %AB   :52 %B% 25 -ج 

لطرز الجٌنٌة لفصٌلة دم فإن ا    Oوكان أحد االبوٌن   Bو   Aاذا كانت فصائل دم االبناء لعائلة هً  – 15

االب االخر هً : 

IAIB -د  ii –ج     IBi –ب  IAi –أ 

:   Bدون مولد الضد   Aما فصٌلة الدم الناتجة من وجود مولد الضد  – 11

O –د   AB  -ج                        B -ب   A –أ 

لصفة لون الجلد فً االنسان :  AaBbRRما هو الطراز الجٌنً المساوي للطراز     – 11

AaBbRr –د    AAbbRr –ج              AABbRr –ب    aaBbRr –أ 

 لوراثً عند انثى االنسان : ما عدد االلٌالت التً تلزم لظهور مرض نزف الدم ا – 12

  1 –د                      1 –ج                        1 –ب                         5 –أ 

 : الطراز الجٌنً الواحد طرازٌن شكلٌٌن مختلفٌنما سبب انتاج  – 13

الصفات المتأثرة بالجنس  –الجٌنات المتعددة   د  –االرتباط بالكروموسوم   ج  –السٌادة المشتركة  ب  –أ 

اذا   AABBواالخر  AaBbاحدهما  أبوٌنعند تزاوج   AaBbاحتمال ظهور فرد طرازه الجٌنً  ما - 11

:  الكروموسوم مرتبطان على نفس  A , Bعلمت ان االلٌالن 

1/13 –د    1/8 –ج                    1/5 –ب                      1/1 –أ 

وحدة خرٌطٌة: 11هً   G, Tما نسبة حدوث التراكٌب الجٌنٌة الجدٌدة اذا كانت المسافة بٌن االلٌلٌن  – 18

%  81 –د  % 25 –ج  % 88 –ب  % 11 –أ 

بطان على تمر  A ,R,Bاذا كان االلٌالن    AaRrBbما عدد الجامٌتات التً ٌنتجها الطراز  – 18

الكروموسوم وبفرض عدم حدوث عبور جٌنً : 

 8 –د                      3 –ج                             1 –ب    5 –أ 

ما الطرز الجٌنٌة الناتجة لالبناء من تزاوج شاب أصلع غٌر نمً من فتاة طبٌعٌة الشعر لها نفس  – 55

: الطراز الجٌنً للشاب 

 ZZ / HH –د         ZZ / ZH / HH –ج                       ZH / HH –ب           ZZ/ZH –أ 

   ABما هو الطراز الجٌنً لفصائل الدم فً األبوٌن إذا أنجبا طفالً فصٌلة دمه  -51

   O , B –د                    A , O –ج                          A , B –ب            AB , O –أ 

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



وطفلة  AB، فأنجبا طفل فصٌلة دمه   Bتزوج شاب فصٌلة دمه غٌر معروفة من فتاة فصٌلة دمها  -55

 ، ما الطراز الجٌنً لدم الشاب :   Oفصٌلة دمها 

ii –د                     IAIB –ج                              IAi –ب                 IAIA –أ 

لجٌنً الصحٌح ألنثى تظهر علٌها صفة الصلع : ما هو الطراز ا -51

XZXH  -د                    HH –ج                          HZ –ب                   ZZ –أ 

غٌر مصابة بالعمى   Bغٌر مصاب بالعمى اللونً من فتاة فصٌلة دمها    Aتزوج رجل فصٌلة دمه  -51

  rعمى اللونً ، فإذا رمزنا الللٌل الصابة بالعمى اللونً لامصاب ب   O، فأنجبا طفالً فصٌلة دمه اللونً 

، ما الطراز الجٌنً المحتمل للفتاة :  Rوالٌل عدم االصابة 

IBIBXRXr-د             IBIBXRXR –ج                       IBiXRXr –ب          IBiXRXR –أ 

جٌنات المرتبطة : ما نتٌجة حدوث عملٌة العبور الجٌنً بٌن ال -52

ظهور تراكٌب جٌنٌة جدٌدة      –ثبات صفات الكائن الحً                           ب  –أ 

 تولف االنمسام المنصف  –حدوث طفرة كروموسومٌة                       د  –ج 

والٌل لون  mسائد على الٌل شكل البذور المجعدة     Mفً نبات البازٌالء الٌل شكل البذور الملساء  -53

، فاذا لمح نباتٌن احدهما أملس البذور أصفر واآلخر   yسائد على الٌل البذور الخضراء   Yالبذور الصفراء 

(  18( مجعد أصفر ، )  12( نبات املس أصفر  ، )  81مجهول الطراز الشكلً فنتجت النباتات اآلتٌة : ) 

 لطراز الجٌنً للنبات المجهول : مجعد أخضر ، ما ا

MmYy –د   Mmyy –ج   mmYy –ب    Mmyy –أ 

لشعر غٌروج شاب أصلع الشعر مصاب بمرض نزف الدم والده ذو شعر طبٌعً من فتاة طبٌعٌة اتز -51

رض ، ما إحتمال إنجاب بنت طبٌعٌة الشعر فأنجبا طفالً ٌحمل ألٌلً الصلع ومصاب بالم مصابة بالمرض

 وحاملة للمرض من بٌن البنات :

 13/ 1 –د                  1/8 –ج                    1/1 –ب                         1/13 –أ 

لصفة مرض نزف الدم الوراثً عند تزاوجالمصابات ما النسبة المئوٌة المتولع ظهورها عند االناث  -58

 مصاب بمرض نزف الدم من إمرأة حاملة أللٌل اإلصابة : رجل 

 %  155 –%             د  25 -%                   ج  52 –صفر %                      ب  –أ 

% ، A , D   =1 ، %C,D  =1 ، %D,E  =5اذا كانت نسبة العبور بٌن الجٌنات المرتبطة كاآلتً :  -58

B,D=2 كاآلتً : % ، ونسبة االرتباطC,B  =88، %A , C   =88، % C , E   =82 اي االتٌة ٌمثل ، %

 التسلسل الصحٌح للجٌنات على الكروموسوم : 

 ECBDA –د            BACDE –ج            ECABD –ب           ABCDE –أ 

االفراد باالعداد فكانت  ttggمع ذكر طرازه الجٌنً  TtGgعند تهجٌن انثى ذبابة فاكهة طرازها الجٌنً  -15

المسافة بٌن الجٌنات المرتبطان بوحدة ما  ، TtGg  ،81 Ttgg   ،111 ttGg   ،181 ttgg 158التالٌة : 

 الخرٌطة الجٌنٌة :

  55 –د                     12 –ج                    15 –ب                     2 –أ 

، ما  Oفأنجبا بنت فصٌلة دمها  Bة صلعاء فصٌلة دمها طبٌعً الشعر من فتا Aتزوج شاب فصٌلة دمه  -11

 هً الطرز الجٌنٌةللجامٌتات المحتملة التً ٌنتجها الشاب :

 IBH,iH–د                     IBZ,IAZ –ج                     IAH,iH –ب                IAZ,iH –أ 

 فً تكنولوجٌا الجٌنات :  DNAما أهمٌة استخدام بصمة  -15

مختلفة الحجم     DNA فصل لطع   –ترتٌب الجٌنات على طول الكروموسوم          ب  – أ

 تحدٌد تسلسل النٌوكلٌوتٌدات فً مولع محدد من الجٌن –د         DNAانتاج نسخ كثٌرة من لطع  –ج 

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



 

 

 جراء فحوصات لبل الزواج : اي االمراض اآلتٌة ٌمكن التملٌل من انتشارها بإ -11

 فٌنل كٌتونٌورٌا  –د       االنٌمٌا المنجلٌة  –ج               الثالسٌمٌا  –ب                نزف الدم    –أ 

 ت وراثٌة : كٌف ٌمكن للمستشار الوراثً التولع بأن شخصاً ما لدٌه إختالال -11

تحدٌد مولع الطفرة على الكروموسوم                            –ب                          DNAإجراء فحص بصمة  –أ 

 رسم خرٌطة الجٌنات للفرد –معرفة سجل النسب الوراثً                      د  –ج 

 ما هو العامل المسبب لحوث الطفرة التلمائٌة :  –12

   DNAأخطاء تضاعف  –د      عوادم السٌارات  –االشعة السٌنٌة    ج  –الٌاف االسبست    ب  –أ 

فظهرت طفرة فً شبكٌة العٌن ، اي العبارات االتٌة غٌر  UV  تعرض غزال لالشعة فوق البنفسجٌة  – 13

 صحٌحة بالطفرة : 

                      حدوث سرطان فً شبكٌة العٌن –ب                                                     ستورث لألبناء  –أ 

 فً شكل خالٌا الشبكٌة تؤثر  –د                                     تؤثر فً عمل خالٌا الشبكٌة   –ج 

 ما اسم االختالل الوراثً الناتج عن الطفرة مخطئة التعبٌر :  –11 

 ونٌورٌا فٌنل كٌت –د        التلٌف الكٌسً  –ج           االنٌمٌا المنجلٌة   –ب             الثالسٌمٌا   –أ 

 ما اسم الطفرة الناتجة من تغٌر ترتٌب المواعد النٌتروجٌنٌة على مستوى الجٌن :  -18

 كروموسومٌة  –د                جٌنٌة   –ج               غٌر متوارثة   –ب                تلمائٌة     –أ 

 ما اسم الطفرة التً تحول دون حدوث تعبٌر جٌنً :  -18

 غٌر معبرة  –د        المستحثة    –ج               مخطئة التعبٌر   –ب              الصامتة   –أ 

 اي االتٌة ال ٌتعلك بطفرة االزاحة :  -15

                            ٌتغٌر سلسلة البروتٌن الناتج    –ب                             ال ٌتغٌر سلسلة البروتٌن الناتج   –أ 

 اضافة زوج من النٌوكلٌوتٌدات الى الجٌن  –د                         لف بناء سلسلة البروتٌن الناتج  تو –ج 

 نوع الطفرة التً ٌمثلها الشكل االتً هً :  -11

 تبدٌل المولع  –الملب   د  –التكرار  ج  –الحذف  ب  –أ 

 :  15ى الزوج الكروموسومً رلم ما هو االختالل الوراثً الناتج من حدوث الطفرة الجٌنٌة عل -15

 A -نزف الدم  –د          فٌنل كٌتونٌورٌا   –ج     متالزمة داون     –ب       التلٌف الكٌس   –أ 

 ما عدد الكروموسومات الجسمٌة فً خالٌا الشخص المصاب بمتالزمة داون : -11

  11 –د                           12-ج                    13 –ب                     11 –أ 

 ما هو الطراز الكروموسومً النثى مصابة بمتالزمة تٌرنر :  -11

  XY –د                      XXY –ج                       XO –ب                   XX –أ 

 ما اسم االختالل الذي ٌنتج عنه وجود شك فً الحلك :  -12

 كالٌنفلتر  –د                  تٌرنر  –ج                    بتاو    –ب               داون   –أ 

 :   Xما اسم االختالل الناتج عن أضافة الكروموسوم الجنسً  -13

 كالٌنفلتر  –تٌرنر                  د  –بتاو                      ج  –داون                ب  –أ 

 ب عٌنة من الجنٌن إلجراء فحص السائل الرهلً : ما هً االسابٌع التً ٌتم سح -11

 ( 13ــــ  11 ) –د         (  11ــــ  15 ) –ج            (   15ــــ  15 ) –ب          (   15ــــ  8 )–أ 
 اي االنزٌمات االتٌة لٌس من انزٌمات الحموض النووٌة المستخدمة فً تكتولوجٌا الجٌنات :  -18

 المتحمل للحرارة  DNAبلمرة  –د       كربونٌن انهٌدرٌز  –ج       DNAربط  –ب     المطع المحدد   –أ 

تم التحميل من موقــع وتــــد التعليمي



 

 

 :    HinD ΙII( فً انزٌم   H , inالى ما تشٌر الرموز )  -18

 جنس البكتٌرٌا  –نوع البكتٌرٌا   د  –جنس البكتٌرٌا وساللتها   ج  –جنس البكتٌرٌا ونوعها   ب  –أ 

 دم عندما تكون المطع كبٌرة الحجم : اي نوالل الجٌنات ٌستخ -25

 انزٌم المطع المحدد  –فٌروس آكل البكتٌرٌا   د  –البالزمٌد المعدل جٌنٌاً    ج  –البالزمٌد   ب  –أ 

 اي الخالٌا االتٌة تنتج هرمون االنسولٌن بعد معالجتها جٌنٌاً :  -21

 خالٌا بكتٌرٌا  -د          خالٌا نبات    –ج                خالٌا حٌوان   –ب         خالٌا إنسان    –أ 

 تدخل نوالل الجٌنات الى خالٌا االنسان من أجل :  -25

هرمون النمو                                            انتاج  –ب  الوراثٌة                                          تحسٌن الصفات -أ

 انتاج هرمون االنسولٌن  –د                                 مرض التلٌف الكٌسً معالجة  –ج 

 اي االتٌة مستخدمة بالمعالجة الجٌنٌة :  -21

                                         إزالة العضو المصاب  –ب                 تثبٌط الجٌن المسبب للمرض   –أ 

 التخلص من الخالٌا التً تحتوي الجٌن المسبب للمرض  –د  من الخالٌا المصابة بالمرض   DNAإزالة  –ج 

 ٌتم ربط سالٌل البدء بمكمالتها فً تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل عند درجة حرارة  :  -21

 (   12ـــــ  12)  –د      (       32ــــ 15)  –ج     (    12ــــ  15)  –ب         (       82ــــ  85)  –أ 

 ال ٌستخدم فً تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل : اي االتٌة -22

 البالزمٌد –د          DNAنٌوكلٌوتٌدات بناء  –ج            DNAعٌنة  –ب     سالسل البدء    –أ 

 :PCRكم ٌبلغ عدد الدورات التً ٌتكرر بها تفاعل أنزٌم البلمرة المتسلسل  -23

 دورة    15 –د        دورة    12 –ج              دورة   15 –ب                دورة    52 –أ 

 اي االمراض االتٌة نعالج جٌنٌاً :  -21

 التلٌف الكٌسً  –االنٌمٌا المنجلٌة   د  –ج             الثالسٌمٌا     –ب        فٌنل كٌتونٌورٌا    –أ 

 اي االتٌة ال ٌعد من تطبٌمات تكنولوجٌا الجٌنات فً المجال الطبً :  -28

                                         انتاج نباتات مماومة للملوحة    –ب                       انتاج مواد مضادة للتخثر  – أ

 العالج الجٌنً  –د                        انتاج هرمون االنسولٌن –ج 

 :   PCRمرة المتسلسل اي االتٌة لٌس من استخدامات المطع الناتجة من تفاعل انزٌم البل - 28

 تعرف فصائل الدم  –تشخٌص االختالالت الوراثٌة  د  –ج     DNAتعرف بصمة  –ب الجٌنً   التعدٌل  –أ 

انثى حاملة اللٌل االصابة بعمى االلوان وال تظهر علٌها تنتجها ما هو الطراز الجٌنً للجامٌتات التً  -35

 االعراض : 

   H  ,    h  –د                      Xh–ج                        XH –ب                        XH / Xh –أ 

 ما نوع الوراثة غٌر المندلٌة لصفة لون الجلد فً االنسان :  -31
 المتأثرة بالجنس –د   المرتبطة بالجنس  –ج  الصفات متعددة الجٌنات   –ب    االلٌالت المتعددة  –أ 

 ز الجٌنً لجامٌت ناتج من تراكٌب جٌنٌة جدٌدة فً حالة العبور الجٌنً : اي اآلتٌة ٌمثل الطرا -35
  Tt  -د                   tg    -ج                            tG–-ب                   TG –أ 

 ما هو الطراز الجٌنً لفتاة شعرها طبٌعً كال أبوٌها تظهر علٌهما صفة الصلع :  -31
  XZXH -د                    ZH –ج                          ZZ –ب                  HH –أ 

 ما النسبة التً تظهر عند ذكور الماشٌة عند تزاوج ذكر بمرنٌن مع انثى دون لرنٌن وكلٌهما غٌر نمً :  -31

                                  رنٌندون ل 1 بمرنٌن :  1 –ب                                    بمرنٌن 1دون لرنٌن :  1 –أ 

 % بمرنٌن 155 –د                                   دون لرنٌن  1بمرنٌن :  1 –ج 

 ما هو الطراز الجٌنً النثى غٌر مصابة بمرض نزف الدم حاملة اللٌل االصابة :  -32
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  XHY -د               XHXh –ج                         XhXh –ب             XhY    –أ 

 اي الطرز الجٌنٌة االتٌة هو األغمك لصفة لون الجلد فً االنسان :  -33

  AabbRr –د         AABbRr –ج                     aaBbRr –ب         AaBbRr -أ 

 حسب التوزٌع الحر :  AaGgما نسبة الطرز الشكلٌة التً تظهر عند تزاوج فردٌن كالهما  -31

  1:  1:  1:  1 –د          1:  1:  1:  8 –ج                1:  1:  1ا :  –ب           1:  1 –أ 

 اي االتٌة لٌس من الطفرات التً تسبب تغٌر تركٌب الكروموسومات :  -38

 االزاحة  –د             تبدٌل المولع –ج                     الحذف   –ب        التكرار    –أ 

 الطفرات االتٌة ٌنتج عن انتمال جزء طرفً من كروموسوم الى كروموسوم آخر غٌر مماثل له :  اي -38

 تبدٌل المولع  –د        تبدٌل المولع  –ج                  التكرار  –ب             الموضعٌة    –أ 

 اآلتٌة هً األلل سرعة فً آلٌة الفصل الكهربائً الهالمً :   DNAاي لطع  -15

   TTACGA –د                ATCG –ج               TATTCAG –ب                AATCG – أ

مفردة من النٌوكلٌوتٌدات ٌمكن التصالها بجزء  العلمً الدال على العبارة ) سالسلما هو المصطلح  -11
 مكمل لها ( 

 مناطك التعرف  –د      حدد   انزٌم المطع الم –ج      سالسل البدء    –ب        نهاٌات لزجة   –أ 

 اي اآلتٌة ال ٌتعلك بالبالزمٌد المستخدم كنالل للجٌنات :  -15

                                  ٌمكنه التضاعف ذاتٌاً    –ب                                              حلمً    DNA –أ 

 ٌوجد فً بعض سالالت البكتٌرٌا  –د         كبٌرة الحجم   DNAٌستخدم عندما تكون لطع  –ج 

 :   PCRاي االتٌة لٌس من خطوات تفاعل انزٌم البلمرة المتسلس  -11

        DNAاضافة الجٌن المرغوب فٌه الى لطع  –ب                  DNAتحطٌم الروابط بٌن سلسلتً  –أ 

 االصلٌة   DNAناء سلسلتٌن مكملتٌن لسلسل ب –د                       ربط سالسل البدء بمكمالتها   –ج 

 اي االتٌة ال ٌستخدم فً هندسة الجٌنات فً النبات :  -11
                                                         انزٌم المطع المحدد      –ب                                      البالزمٌد     –أ 

 المتحمل للحرارة   DNAانزٌم بلمرة  –د                                DNAانزٌم ربط  –ج 

ما نوع الجامٌتات الناتجة من عدم إنفصال احد أزواج الكروموسومات المتماثلة أثناء المرحلة االولى  -12
 من االنمسام المنصف : 

 (   ( n –(           د   (n – 1و   (n + 1 ) –( فمط        ج   ( n – 1 –( فمط        ب  ( n + 1 –أ 

ما عدد أنواع الجامٌتات الناتجة من عدم إنفصال احد أزواج الكروماتٌدات الشمٌمة اثناء المرحلة الثانٌة  -13
 من االنمسام المنصف : 

  1 –د                                  5 –ج                           1 –ب                      1 –أ 
ا عدد أنواع الجامٌتات الناتجة من عدم إنفصال احد أزواج الكروموسومات المتماثلة أثناء المرحلة م -11

 االولى من االنمسام المنصف : 
  1 –د                                 1 –ج                            5 –ب                     1 –أ 

 ة العبور الجٌنً :ملٌع فٌها اي أجزاء اآلتٌة تحدث – 18
كروماتٌدان شمٌمان                                                     –كروماتٌدان غٌر شمٌمان                                ب  –أ 

 كروموسومان شمٌمان -كروموسومان غٌر شمٌمٌن                           د  –ج 
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 عبور جٌنً : لهأي الطرز الجٌنٌة االتٌة ٌحدث  – 18

 AARR –د                    aarr –ج                     AARr –ب                   AaRr –أ  

 ما اسم االختالل الوراثً الذي ٌسبب تراكم مخاط كثٌف فً المناة التنفسٌة والمناة الهضمٌة : – 85

 نزف الدم  -فٌنل كٌتونٌوؤٌا      د –التلٌف الكٌسً            ج  –الثالسٌمٌا             ب  –أ 

 اي اآلتٌة لٌس من محاذٌر الستخدامات  تكنولوجٌا الجٌنات : – 81

 تأثٌر نوالل الجٌنات فً عمل جهاز المناعة –تأثٌر الجٌن المنمول فً عمل الجٌنات االخرى    ب  –أ 

ً إنتاج نبات –إنتاج كائنات حٌة تؤثر فً االتزان البٌئً         د  –ج   ات معدلة جٌنٌا

 على شكل أشرطة مصبوغة فً تمنٌة الفصل الكهربائً الهالمً :  DNAكٌف تظهر لطع  -85

استخدام األشعة فوق البنفسجٌة                                           –استخدام األشعة السٌنٌة                        ب  –أ 

 استخدام أنزٌمات خاصة –د             استخدام مواد متألألة               –ج 

 ما أعلى نسبة عبور فً خرٌطة الجٌنات المجاورة :  – 81
 
 
 %85 –%                د 18 –%                          ج 1 –%                           ب 3 –أ 
 

 ا :ما هوالطراز الجٌنً الصحٌح للون االحمر فً أزهار نبات الكامٌلٌ – 81
 Rr -د               CRCW –ج                      CWCW –ب                        CRCR –أ 
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 ملحك اإلضافً

 ٌساوي: TtaaBbRR. عدد أنواع الجامٌتات المحتملة الناتجة من فرد طرازه الجٌنً 1

 23د)                             61ج)                               8ب)                              4أ) 

 ٌمكن أن ٌنتج نوعا من الجامٌتات طرازه الجٌنً : TtRRBbee.كائن حً طرازه الجٌنً  5

 tRbeد)                           Ttbeج)                        TtBbeب)                         tReeأ)

 هو Ttrr × Ttrr من تلمٌح بٌن ttrr.احتمال ظهور نبات طرازه الجٌنً  1

 6/4د )                          6/3ج )                          6/8ب )                        6/61أ ) 

 هو rr Tt ×Rr Ttمن تلمٌح بٌن  ttrr.احتمال ظهور نبات طرازه الجٌنً  1

 6/4د )                        6/3ج )                         6/8ب )                         6/61أ ) 

.فً األغنام جٌن اللون األبٌض سائد على اللون األسود . إذا تم تزاوج بٌن ذكر وأنثى كالهما ابٌض ونتج من هذا 2

  التزاوج حمل أسود اللون فإن احتمال والدة فرد ابٌض نمً ٌساوي :

 6د )                           2/4ج )                               6/4ب )                            6/3أ ) 

.اللون األسود فً المطط سائد على األبٌض فإذا لمح ذكر اسود نمً مع أنثى بٌضاء فأي االحتماالت التالٌة تكون  3

  نتٌجة التلمٌح :

 د% أسو 611د )   % أبٌض  71% اسود  71ج )   % ابٌض   37سود % ا57ب )  % ابٌض   611أ ) 

عسلً  ، وعلٌه فإن احتمال إنجاب طفللعٌنٌن فأنجبا طفلة زرلاء العٌون. تزوج رجل عسلً العٌنٌن بامرأة عسلٌة ا 1

 :العٌنٌن ٌساوي

 %   611د )                    %  57ج )        %               71ب )           %         37أ ) 

 ، فإن النسبة المتولعة فً األفراد الناتجة : WwGgالطراز الجٌنً .عند تلمٌح نباتً بازٌالء ٌحمل كالهما  8

 6:6:6:6د )                    2:6ج )                  6:3:6ب )                   1:2:2:6أ ) 

ض ٌ.تم التزاوج بٌن حٌوان ذكر ابٌض الشعر وأنثى حمراء الشعر فأنجبا أبناء ٌحملون مزٌجا من لونً الشعر األب 8

  نه ٌمكن اعتبار هذا النوع من الوراثة :إأجسامهم ، وعلٌة فى واألحمر عل

 د)جٌنات متعددة              ج) سٌادة مشتركةأ) سٌادة تامة               ب) سٌادة غٌر تامة          

ظهر فً أفراد متخالف الجٌنات فإن فصٌلة الدم التً ال ٌمكن أن ت Aوفصٌلة دم األم  AB. .إذا كانت فصٌلة دم األب 15

 :الجٌل األول هً 

  BAد )                           Bج )                             Aب )                          Oأ )

  ون فصٌلة دم األم هً :ٌحتمل أن تك ال فإن الفصٌلة التً Oوفصٌلة دم االبن  A.إذا كانت فصٌلة دم االب 11

 ABد )                          Bج )                         Aب )                    Oأ ) 

 ألبوٌن هً :، فإن فصائل الدم المحتملة  ABوفصٌلة دم األخر  O.طفالن لعائلة واحدة فصٌلة دم أحدهما 15

  AB  ،Bد )                      O  ،ABج )                    A ،Bب )                    AB  ،Aأ ) 
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(، نستنتج أن  A ،B  ،Rh ٌحتوي على مولدات الضد التالٌة ).عند تحلٌل دم شخص ما فً المختبر وجد أن دمه  11

 :نوع فصٌلة دمه هً

 - ABد )                   +  ABج )                        - Oب )       +                   Oأ ) 

 .وراثة فصائل الدم عند اإلنسان مثال على : 11

 بالجنس ةد ) مرتبط     بالجنس       ةج ) متأثر        ب ) سٌادة مشتركة      أ ) السٌادة غٌر التامة    

كون .تزوج رجل موجب العامل الرٌزٌسً متماثل الجٌنات من امراة سالبة العامل الرٌزٌسً من ، المتولع أن ت 21

     فصائل دم أطفالهم كالتالً :

 -Rhب ) جمٌع الذكور والبنات                                    - Rh+ والبنات  Rh) الذكور  أ

 + Rhد ) جمٌع الذكور والبنات              +                        Rhوالبنات  - Rhج ) الذكور 

عامل الرٌزٌسً من فتاة عسلٌة العٌنٌن سالبة العامل الرٌزٌسً وكانت .إذا تزوج رجل ازرق العٌنٌن موجب ال 13

 :  جمٌع هذه الصفات متماثلة الجٌنات فإن الطراز الشكلً للطفل الممكن إنجابه هو

 ب ) عسلً سالب       ج ) ازرق موجب             د ) ازرق سالب           أ ) عسلً موجب

  فإن الطراز الجٌنً الذي ٌعطً اللون نفسه هو : aaBbRr.رجل طرازه الجٌنً للون الجلد  11

 AAbbrrد )               AaBbRrج)               aaBbRRب)              aaBBRrأ ) 

. ما احتمال أن تنجب امرأة حاملة لمرض مرتبط بالجنس بنتا حاملة لهذا المرض ، إذا كان زوج المرأة سلٌما من 18

 بٌن جمٌع األبناء :

 د ) صفر                      2/4)  ج                     6/4ب )                       6/3)  أ

 .إحدى الصفات الوراثٌة التالٌة تعد صفة مرتبطة بالجنس : 18

 ج ) لون العٌون فً اإلنسان         د )  ب + ج           ب ) مرض نزف الدم      أ ) الصلع      

رجل غٌر مصاب بنزف الدم من فتاة غٌر مصابة والدها مصاب بالمرض فإن احتمال إصابة أبنائهم .إذا تزوج  55

  الذكور بالمرض من بٌن جمٌع األبناء :

 % 57د )              %      71ج)                   %  37)  ب          أ ) صفر         

رأة ناللة لهذا المرض فإن االحتمال الذي ال ٌمكن حدوثه من .عند مزاوجة رجل غٌر مصاب بالعمى اللونً من ام 51

 هذه المزاوجة هو :

 د ) أنثى مصابة        ج ) أنثى سلٌمة نمٌة            م         ب ) ذكر سلٌ   أ ) ذكر مصاب      

 ذكور كما ٌلً :.عند مزاوجة أنثى ذبابة خل حمراء العٌون ) غٌر نمٌة ( وذكر احمر العٌون ، تكون عٌون ال 55

   بٌضاء   % 37% حمراء و  57ب )                                          % حمراء 611أ ) 

 بٌضاء % 57%حمراء  37د )                          بٌضاء % 71حمراء و  % 71ج ) 

وحدة خرٌطة  11ٌنهما مرتبطٌن علً كروموسوم واحد وكانت المسافة التً تفصل ب Bو  A.إذا كان الجٌنان 51

 جٌنات، فإن نسبة االرتباط بٌنهما تكون :

 % 2د )                          % 85ج )                    % 12%              ب )  62أ ) 
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محموالن على كروموسوم واحد وعلى  Bو Aفإذا علمت بان الجنٌن  AaBb.فرد طرازه الجٌنً لصفتٌن مرتبطتٌن 51

 م حدوث عبور ، فان عدد أنواع الجامٌتات التً ٌمكن أن  ٌنتجها الفرد هو :افتراض عد

 8د )                         1ج )                          4ب )                   3أ ) 

على سائدان و محموالن  Rو  Tإذا علمت أن الجنٌن  Rr Tt. عدد أنواع الجامٌتات التً ٌنتجها الطراز الجٌنً 52

 نفس الكروموسوم وعلى افتراض حدوث عملٌة العبور :

 8د )                       1ج )                     4ب )                           3أ ) 

هً :                             Eمع  B.فً خرٌطة الجٌنات التالٌه ، تكون نسبة ارتباط الجٌن   53

Aــــــــــ5ـــــBـــــــ1ـــــــــــCـــــــــــ2ـــــــــــDــــــــــــــــــ8ــــــــــــــEــــــــــ1ــــــــــF 

 % 13د )              %     8ج )                        % 84ب ) %                  61أ ) 

% ونسبة  85هً  Aمع   Cٌن % و نسبة االرتباط ب 1هً  Cوالجٌن  B.إذا كانت نسبة العبور بٌن الجٌن  51

 وحدات فان ترتٌب الجٌنات على الكروموسوم هو : 2هً  Cو  D%  والمسافة بٌن  5هً  Dو   Bاالنفصال بٌن 

       AـــــــــــCــــــــــBــــــــــDب)                                    AــــــــــBــــــCــــــــDأ ) 

 AــــــــــــــBــــــــــــــDــــــــــCد)                                  AــــــــــDـــــــBــــــــCج)  

  % فإن نسبة العبور بٌن هذٌن الجنٌن هً : 85.إذا كانت نسبة ارتباط جٌنٌن على الكروموسوم هو  58

 % 31د )          %           61ج )            %         11ب )          %         81أ ) 

 Bو Aإذا كان الجٌنان  AaBbفً األبناء عند تهجٌن أبوٌن طرازهما الجٌنً  aabb.احتمال ظهور الطراز الجٌنً 58

 مرتبطٌن على نفس الكروموسوم هو :

 ¼د )                         6/3ج )                      6/8ب )                   6/61أ ) 

،  AB% لفصٌلة  52، و  B% لفصٌلة  52، و  A% لفصٌلة  25ل الدم األبناء لعائلة ما هً . إذا كانت فصائ 55

 ، فإن الطراز الجٌنً لألم هو : ABوكانت فصٌلة دم االب 

 iiد )                        IBiج )                       IAiب )                  IAIBأ ) 

 عملٌة العبور إلى تكوٌن طرز جٌنٌة جدٌدة للجامٌتات هو : .الطراز الجٌنً الذي تؤدي فٌه 51

 GGWwد )                     Ggwwج )           GgWwب )              GgWWأ ) 

فمط . هذا ٌعنً  ABو  ab( أعطى جامٌتات من النوعٌن   AaBb. الطراز الجٌنً لزوجٌن من الصفات المتضادة ) 55

 أن هذه الصفات :

 ة بالجنس       ب ) مرتبطة بالكروموسوم        ج ) متأثرة بالجنس         د )سٌادة مشتركةأ) مرتبط

 .عدد أنماط الطراز الشكلً للون البشرة عند االنسان : 15

 5د )                         2ج )                            7ب )                    1أ ) 

 ؤثر الهرمونات الجنسٌة الذكرٌة فً ترجمة طرزه الجٌنٌة الى شكلٌة :.واحدة من اآلتٌة ال ت 15

 مرض نزف الدم. -د   المرون فً الماشٌة. -ج  الصلع المبكر.   -ب  ذلن فً الماشٌة. وجود الشعر على ال -أ
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 فهذا ٌدل على : aRrAعند إجراء تلمٌح ذاتً لنبات ٌحمل الطراز الجٌنً  1:  1.اذا ظهرت النسبة  25

 الجٌنات مرتبطة وعدم حدوث عبور -الجٌنات مرتبطة وحدوث عبور                             ب -أ

 السٌادة التامة وراثة صفة واحدة -د           التوزٌع الحر                                      -ج

 .الصفة التً تحتاج الٌل واحد لظهورها: 35

 ال شًء مما ذكر -د     الصلع عند األنثى      -ج    الصلع عند الذكر     -ند الذكر           بالشعر ع -أ

 .عدد الكروموسومات الكلٌة فً الخلٌة الجسمٌة لشخص مصاب بمتالزمة داون :15

 44 -د                       45-ج                       41 -ب                                   47 -أ

 .رلم الكروموسوم الذي ٌحمل جٌن مسبب لمرض الفٌنٌل كٌتونٌورٌا هو: 58

 36 -د                          62 -ج                      63 -ب                                  5-أ

واآلخر  AaBBDd .أغمك طراز جٌنً للون بشرة ٌمكن انجابه من تزاوج ابوٌن أحدهما ٌحمل الطراز الجٌنً 58

 هو : AabbDdٌحمل الطراز الجٌنً 

 AABbDD -د              AaBBDD -ج               AABBDD -ب                   AABbDd -أ

 . شاب وفتاة كالهما بشعر ، انجبا ولد اصلع ، ما احتمال انجابهم لولد بشعر :15

 6/4د )                     6/3) ج                    6/8ب )                      6/61أ ) 

( ،  فإن الطراز الجٌنً لهذا األب  atdو  atDو  Atdو  AtD.اذا كانت الطرز الجٌنٌة لجامٌتات اب معٌن هً  )  11

  هو :

 AaTtdd -د                    AattDd  -ج                 AAttDd -ب                aattDd  -أ

 .أي من الطرز الجٌنٌة التالٌة ٌعد طراز جٌنً لجامٌت : 15

 Ad -د                         rr -ج                     Aa -ب                   aahh -أ

 .الطفرة التً ٌمكن أن تسبب تغٌر كبٌر فً الكودونات هً : 11

 موضعٌة غٌر معبرة -د       حة      ازا -ج     موضعٌة مخطئة التعبٌر      -ب      موضعٌة صامتة      -أ

 .ٌنتج من طفرة عدم انفصال كرماتٌدان شمٌمان : 11

   زٌادة فً عدد الكروموسومات     % جامٌتات تحمل 37 -أ

 % جامٌتات طبٌعٌة 71% جامٌتات طبٌعٌة  71 -ب

 % جامٌتات غٌر طبٌعٌة                                                           37 -ج

 % جامٌتات غٌر طبٌعٌة 611 -د

 .الطفرة التً تحدث بٌن كروموسومٌن متماثلٌن هً : 12

 التكرار -د      تبدٌل المولع             -ج  الملب            -ب      الحذف               -أ

 .أي من االختالالت التالٌة مختلف عن البالً من حٌث نوع الطفرة : 13
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انٌمٌا منجلٌة -د  بتاو  -ج لٌف کٌسًت -ب     فٌنٌل كٌتونٌورٌا          -أ

.الشكل المجاور ٌمثل طفرة وراثٌة حدد نوع هذه الطفرة : 11

AAUUCCGAGUAC      <<<<     ) بعد (AAUUCCGACUAC  ) لبل (

جٌنٌة إزاحة -د جٌنٌة اضافة  -ج ة موضعٌة جٌنٌ -ب   جٌنٌة حذف           -أ

.المتالزمة الوراثٌة التً تؤدي إلى تشوه فً األعضاء الداخلٌة و شك فً الشفة العلٌا هً : 18

متالزمة كالٌنفلتر -د متالزمة تٌرنر  -ج متالزمة بتاو  -ب     متالزمة داون      -أ

 . ٌتم وضع عٌنة السائل الرهلً فً جهاز الطرد المركزي وذلن من أجل :18

تحلٌل الخالٌا الجنٌنٌة -د تطوٌر الخالٌا الجنٌنٌة   -ج دراسة الخالٌا الجنٌنٌة  -ب فصل الخالٌا الجنٌنٌة  -أ

طراز کروموسومً لشخص مصاب بمتالزمة : xXX.ٌمثل  15

تٌرنر-د كالٌنفلتر      -ج      بتاو              -ب      ن        داو -أ

روسات والبكتٌرٌا ب :وتحدث غالبا فً الفٌ DNA.تسمى الطفرة التً تحدث نتٌجة خطأ فً تضاعف ال 11

طفرة كروموسومٌة عددٌة -د طفرة تلمائٌة  -ج  طفرة كروموسومٌة تركٌبٌة      -ب فرة مستحثة   ط -أ

: الكروموسومات لشخص مصاب بـ( آخر خمسة أزواج من    X XX XX XX XX. ٌمثل مخطط الكروموسومات التالً )  15

بمتالزمة داون -د بمتالزمة بتاو  -ج  تالزمة كالٌنفلتر       بم-ب ٌرنر       الزمة تبمت -أ

( XX X XX XX XX) :عند اإلنسان ، الخلل الوراثً هو ٌمثل المخطط آخر أربعة أزواج من الكروموسومات. 11

متالزمة داون -د متالزمة بتاو  -ج  زمة كالٌنفلتر متال-ب ر متالزمة تٌرن -أ

.ٌتم أخذ عٌنة السائل الرهلً لفحص خالٌا الجنٌن أثناء الحمل فً الفترة الوالعة باالسابٌع بٌن :11

61 - 8بٌن   -د    67 - 64ٌن ب -ج   64 - 63ن بٌ -ب  61 - 64بٌن  -أ

.ٌتم أخذ عٌنة من خمالت الكورٌون أثناء الحمل فً الفترة الوالعة باالسابٌع بٌن : 12

61 - 8بٌن  -د   67 - 64بٌن   -ج  64 - 63 بٌن  -ب  61 - 64بٌن  -أ

%  1( تساوي  R , A. فً خرٌطة جٌنات الكروموسوم الثالث فً ذبابة الفاكهة كانت نسبة العبور بٌن الجٌنٌن ) 13

 C% وبٌن الجٌنٌن )  88( تساوي  C , A% وكانت نسبة االرتباط بٌن الجٌنٌن )  3( تساوي  C , Dوبٌن الجٌنٌن ) 

, R  83( تساوي  % ( ًوكانت المسافة بٌن جٌنA  وD  تساوي )وحدات خرٌطة ، فان الترتٌب الصحٌح لهذه  2

الجٌنات على طول الكروموسوم هو:

A - D - C – Rد (         C - D - R - Aج (      A - C - R- Dب (   A - D - R- Cأ (    

لٌة العبور فً أحد األطوار التالٌة :.تحدث عم 11

الطور النهائً -د    الطور االستوائً       -ج  الطور االنفصالً -ب   الطور التمهٌدي -أ

.ٌحدث العبور نتٌجة تبادل الجزاء من المادة الوراثٌة بٌن : 18

کروموسومان غٌر شمٌمان -د     وماتٌدٌن غٌر شمٌمان  كر -ج  کروماتٌدان شمٌمان  -ب   کروموسومان شمٌمان   -أ
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 .أي من التالٌة تعتبر منطمة تعرف اإلنزٌم لطع محدد : 18

 CCACGA -د               AACG -ج            CCTAGG -ب        AACTT -أ

 : PCR.أي من اآلتٌة لٌست من المواد الالزمة تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل  25

 سل البدءالس -دمتحمل للحرارة    DNAانزٌم بلمرة  -ج المراد نسخها   DNAعٌنة ال  -ب   انزٌم المطع  -أ

 لٌه تكون الرب لطعة للمطب الموجب :.فً الفصل الكهربائً الهالمً ، أي لطعة من التا 21

 ATCGCTTAGC -د         ACCTG -ج        ATTCCGGTAGGTAC -ب      ATTACCG -أ

 .أي من موالع البالزمٌد التالٌة ٌسهل فصل البكتٌرٌا التً تحتوي البالزمٌد المعدل جٌنٌا : 25

 مولع تعرف إنزٌمات المطع المحدد -ب                 مولع مسؤول عن التضاعف الذاتً      -أ

 مولع جٌن الرٌط -د  ضاد حٌوي معٌن                مولع جٌن مماومة م -ج

 زمٌد جٌنٌا هً :أثناء هندسة الجٌنات فً النباتات الخطوة التً تلً خطوة تعدٌل البال . 21

 استخالص البالزمٌد المعدل من الخلٌة البكتٌرٌة -ب    ٌة        البكتٌراضافة البالزمٌد المعدل للخلٌة  -أ

 ص البالزمٌد المعدل من الخلٌة النباتٌةاستخال -داضافة البالزمٌد المعدل للخلٌة النباتٌة              -ج

 .تنتج من إنزٌمات المطع المحدد لطع أطرافها سالسل مفردة من النٌوكلٌوتٌدات تسمى ب :21

 m.RNAنهاٌات  -د  نهاٌات لزجة         -ج      DNAنهاٌات ال  -ب  نهاٌات غٌر لزجة   -أ

 ال ٌعد من أدوات ومواد تكنولوجٌا الجٌنات : .أي من التالٌة 22

 الفٌروسات -د   البالزمٌد     -جانزٌم الربط        -ب           DNAبصمة ال   -أ

 ٌا الهدف من أجل :الالنوالل المعدلة جٌنٌا الى الخ .ٌتم ادخال 23

 مضاعفتها جٌنٌا -د تعدٌلها جٌنٌا        -ج  استنساخها جٌنٌا     -ب   زراعتها جٌنٌا            -أ

 .أثناء تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل ٌتم ربط سالسل البدء بمكمالتها على درجة حرارة تساوي :21

 س 51 - 11 -د     س       17 - 41 -ج   س     57 - 51 -ب    س       17 - 11 -أ

 .عدد الدورات التً ٌمكن تكرارها فً تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل هً : 28

 دورة 11 -د        دورة              27 -ج    دورة         41 -ب    دورة        47 -أ

 على درجة حرارة: DNAٌتم تحطٌم الروابط بٌن الـ .اثناء تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل  28

 س 51 - 11 -د   س      17 - 41 -ج   س        57 - 51 -ب   س       17 - 11 -أ 

(  15( وعدد األبناء التً تحمل صفات تشبه األبوٌن )  15.كانت عدد األبناء التً تحمل تراكٌب جٌنٌة جدٌدة )  35

 الكروموسوم فإن نسبة ارتباط جٌنات هذه الصفات تساوي : وكانت هذه الصفات محمولة على نفس

 %81 -د          %         57 -ج       %            37 -ب    %          7 -أ 

 مصابٌن باختالالت وراثٌة كما ٌلً:.من فوائد االستشارة الوراثٌة تمدٌم النصح لذوي األشخاص ال 31

 فحص األجنة فً بداٌة الحمل         -ب                مالٌة نمل أمراض وراثٌة       الكشف عن احت -أ

  زمة لدٌهم        فحص األشخاص الذٌن ٌشتبه بوجود متال -د            توضٌح طبٌعة االختالف وكٌفٌة التعامل معه    ج ـ

 جمٌع ما ذكر -ه
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 الجٌنٌة التً تؤدي لتكوٌن کودون انتهاء دون أن ٌتغٌر عدد النٌوكلٌوتٌدات فٌها بــــ :. تسمى الطفرة 35

 ةطفرة إزاح -د      طفرة غٌر معبرة    -ج     طفرة صامتة      -ب طفرة مخطئة التعبٌر    -أ

الكروموسومات متماثالن فً المرحلة األولى من االنمسام  .خلٌة جسمٌة عند اإلنسان حدث فٌها طفرة عدم انفصال 31

 ستكون الجامٌتات الناتجة  :المنصف ، 

 کروموسومات 34كروموسومات وجامٌتات تحمل  32جامٌتات تحمل  -أ

 کروموسومات 34کروموسومات وجامٌتات تحمل 32جامٌتات تحمل  -ب

 وسوماتکروم 34کروموسومات وجامٌتات تحمل  33جامٌنات تحمل  -ج

کروموسومات وجامٌتات تحمل صفر کروموسومات 41جامٌتات تحمل  -د

اعتماد على : DNA.تعمل طرٌمة الفصل الكهربائً الهالمً فً فصل لطع ال  31

اختالف لونها -د     اختالف شكلها    -ج اختالف حجمها      -ب  اختالف شحنتها  -أ

من األمراض التً ٌتم عالجها جٌنٌا :. 32

متالزمة تٌرنر -د     متالزمة كالٌنفلتر     -ج      متالزمة داون     -ب التلٌف الكٌسً -أ

 .تطبٌك ٌستخدم فً معرفة تسلسل النٌوكلٌوتٌدات فً مناطك محددة من الجٌن : 33

DNAبصمة ال  -د هندسة الجٌنات         -ج      إنتاج عالجات طبٌة   -ب      عالج جٌنً     -أ

: DNA.أي من التالٌة ال تعد مصدرا للخالٌا التً ٌمكن الحصول منها على بصمة ال  31

 الجلد -د      الشعر              -ج     اللعاب             -ب        الدم           -أ

على شكل أشرطة مصبوغة باستخدام :  DNA.فً أثناء عملٌة الفصل الكهربائً الهالمً تظهر لطع ال  38

 صفٌحة ممغنطة-د  مصدر اشعة فوق بنفسجٌة  -ج   ةمحلول صبغة خاص -ب مصدر تٌار كهربائً   -أ

 مرة المتسلسل :.العامل األساسً لنجاح تفاعل إنزٌم البل 38

 DNAفصل سلسلتً الى  -ب            جة الحرارة فً كل خطوة ضبط در -أ

 سل البدءالربط س -د                     اضافة نٌوكلٌوتٌدات بناء    -ج

 . هنان مخاوف وسلبٌات من استخدام تكنولوجٌا الجٌنات منها :15

    تأثٌر جٌن فً عمل جٌن آخر انتشار بعض األورام السرطانٌة بسبب -أ

 إنتاج كائنات تؤثر فً اإلتزان البٌئً و السالسل الغذائٌة -ب

عدم استفادة المرٌض من المعالجة الجٌنٌة بسبب مهاجمة جهاز المناعة للفٌروس المعدل جٌنٌا  -ج

 جمٌع ما ذكر صحٌح -د

.إنزٌم ٌستخرج من البكتٌرٌا التً تعٌش فً الٌنابٌع الساخنة هو : 11

ECOR1 -د       DNAإنزٌم بلمرة  -ج       DNAإنزٌم ربط   -ب    ٌم لطع محدد     إنز -أ 

.أي التالٌة ال تعد من تطبٌمات تكنولوجٌا الجٌنات فً المجال الطبً : 15

إنتاج نباتات مماومة للجفاف. -د  لجٌنً  العالج ا -ج   إنتاج األنسولٌن     -ب إنتاج مواد مضادة للتخثر   -أ 
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 .أحد األمراض اآلتٌة ٌمكن عالجها جٌنٌا :11

متالزمة تٌرنر -د   متالزمة بتاو       -ج     متالزمة داون       -ب    التلٌف الكٌسً        -أ

 ت هو :.أول نالل جٌنات أستخدم فً هندسة الجٌنا 11

 إنزٌم الربط . -د      الفٌروس        -ج   زمٌد      الالب -ب        آكل البكتٌرٌا  -أ

 كبٌرة الحجم فً تكنولوجٌا الجٌنات : DNA.أي اآلتٌة ٌعد نالل جٌنات لمطع 12

إنزٌم البلمرة . -د بالزمٌد  -ج فٌروس آكل البكتٌرٌا    -ب  خلٌة بشرٌة معدلة جنٌنا    -أ 
.عملٌة بناء سلسلتٌن مكملتٌن للسلسلة األصلٌة فً تفاعل إنزٌم البلمرة المتسلسل تحدث على درجة حرارة معدلها : 13

41 – 17د (    71 – 11ج (   11 – 17ب (   51 – 57أ (     

بإستخدام الفصل الكهربائً الهالمً : DNA. ٌعد أحد اآلتٌة أساسا لفصل لطع 11

نوع الصبغة . -د    ذائبٌتها فً الهالم    -ج  حجم المطعة      -ب ذائبٌتها فً الماء -أ
عند فصلها بجهاز الفصل الكهربائً الهالمً : GCGAAاآلتٌة تمطع مسافة أطول من المسافة التً تمطعها المطعة  DNA.أي لطع  18

.AAGC -د  AAGCG -ج  GCC -ب  GCGAAC -أ

المفردة اآلتٌة أكثر سرعة انتمال فً جهاز الفصل الكهربائً الهالمً : DNAأي لطع . 18

.AAGGAC -د        ACAAACG -ج       CGCAAGCCC -ب   CAAGCGAA -أ

 .تتعرف إنزٌمات المطع المحدد تتابعا معٌنا من النٌوكلٌوتٌدات ٌتراوح عددها بٌن : 85

نٌوكلٌوتٌدات. 8 – 4 -د نٌوكلٌوتٌدات     1 – 4 -جنٌوكلٌوتٌدات   61 – 64 -ب نٌوكلٌوتٌدات    8 – 1 -أ 

.تتعرف إنزٌمات المطع الحدد تتابعا معٌنا من النٌوكلٌوتٌدات ؛ وٌكون هذا التتابع متماثل فً منطمة التعرف فً  81

 التتابع :وٌمثل هذا  DNAسلسلتً 

 إنزٌمات المطع . -د  النهاٌات اللزجة         -ج    سل البدء    الس-ب         منطمة التعرف    -أ

 .تستخدم إنزٌمات المطع المحدد فً تكنولوجٌا الجٌنات ولد تم التعرف على أكثر من: 85

 إنزٌم . 471 -د    إنزٌم       2711 -ج     إنزٌم      27 -ب       إنزٌم       27111-أ

 ٌمكن أن ترتبط بجزء مكمل لها وهو : TTGG.النهاٌات اللزجة  81

 AACC -د                TAAT -ج               ATAT -ب           AAAT -أ

ٌكون إلتحامها بسالسل أخرى صعبا مما ٌجعل استخدامها  DNAمن بعض إنزٌمات المطع المحدد سالسل  . ٌنتج81

تكنولوجٌا الجٌنات محدودا  وتدعى :فً مجال 

النهاٌات اللزجة -د   إنزٌمات الربط      -ج   سل البدء  الس -ب   النهاٌات غٌر اللزجة   -أ

: ( إلى Hحٌث تشٌر ) ( Hind III)( تكون إنزٌم لطع محدد  influenzaeHaemophilus) البكتٌرٌا .82

نوع البكتٌرٌا . -د    ساللة البكتٌرٌا    -ج  جنس البكتٌرٌا    -ب  جنس البكتٌرٌا ونوعها  -أ 

األصلٌة فً تفاعالت إنزٌم البلمرة المتسلسل ٌدعى : DNAسلسلة مكملة .اإلنزٌم الذي ٌستخدم فً بناء  83

انزٌم الٌغٌز -دالمحتمل للحرارة       DNAإنزٌم بلمرة  -ج  إنزٌم الربط   -ب   إنزٌم المطع المحدد  -أ 

د هً :الكبٌرة الناتجة من إنزٌمات المطع المحد DNA.تستخدم فً نمل لطع  81

نسولٌناإل -د البكتٌرٌا الفٌروس آكل  -ج  هرمون النمو   -ب  البالزمٌدات   -أ

.مولع جٌن ٌماوم مضاد حٌوي أو أكثر لتسهٌل فصل البكتٌرٌا ٌدعى هذا المضاد : 88

نسولٌن.اإل -د  الفٌروس آكل البكتٌرٌا  -ج   هرمون النمو -ب   األمبسلٌن        -أ

.ٌجب أن تتوفر موالع مهمة فً البالزمٌد حتى ٌستخدم نالل جٌنً : 88

موالع تعرف إنزٌمات المطع المحدد -ب مولع مسؤول تضاعف البالزمٌد                -أ

جمٌع ما ذكر . -د  مولع ٌحوي جٌن مماوم نوع من المضادات الحٌوٌة  -ج

 ( UV. تنمل الصفٌحة إلى جهاز مزود بـ األشعة فوق البنمسجٌة ) 85

غٌر ذلن . -د لتظهر لطع متطابمة  -ج   DNAلصبغ لطع  -ب مصبوغة   DNAلتظهر موالع أشرطة -أ 
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المسافة نفسها على المادة ألنها : DNA.تمطع بعض لطع  81

جمٌع ما ذكر . -دلطع مصبوغة   -ج  متطابمة فً حجومها  -ب  مختلفة فً حجومها    -أ 

.من تطبٌمات تكنولوجٌا الجٌنات : 85

جمٌع ما ذكر. -د  DNAبصمة   -ج  هندسة الجٌنات    -بالجٌنوم البشري        -أ 

.أستخدمت هندسة الجٌنات فً المجال الطبً فً إنتاج عالجات طبٌة ٌتناولها المرضى ومنها : 81

جمٌع ما ذكر. -دى ضرورٌة  مواد أخر -ج هرمون النمو     -ب هرمون األنسولٌن    -أ 

.من األمراض التً تعالج جٌنٌا : 81

) أ + ب (  -د  متالزمة داون  -ج مرض نزف الدم  -ب مرض التلٌف الكٌسً     -أ

 .تعالج الخالٌا جٌنٌا من خالل : 82

إدخال الجٌنات السلٌمة عن طرٌك نوالل الجٌنات -ب افه عن العمل و إٌم تثبٌط الجٌن المسبب للمرض-أ

 غٌر ذلن . -د )  أ + ب  (  -ج

 .ٌتم إدخال الجٌنات السلٌمة عن طرٌك نوالل الجٌنات إلى : 83

 جمٌع ما ذكر . -د   البوٌضة المخصبة          -ج  الجامٌتات       -ب الخالٌا الجسمٌة    -أ

ٌنمل إلى النباتات جٌنات تكسبها صفات جدٌدة تمكنها من تحمل الظروف البٌئٌة الماسٌة فتصبح : . 81

 جمٌع ما ذكر-د   للحشرات        مماومة -مماومة للملوحة واألمراض     ج -ب مماومة للجفاف    -أ

 فً الفصل الكهربائً الهالمً على شكل أشرطة مصبوغة بلون : DNA.تظهر لطع الـ  88

 اسود -د  اصفر                  -ج   ابٌض              -ب احمر          -أ

 للحصول على االجابة النموذجٌة وآلٌة الحل

 تابعنً على مجموعة األحٌاء مع مصعب المطاوي

https://www.facebook.com/groups/438556846939610/

تذكرونً بصالح الدعاء أحبتً ..

ربً ٌكتب لن / لكً كل التوفٌك واإلبداع والنجاح وكل ما تتمنوه ..

طاوي  محبكم 
الق  ي  اج  مصعب  ن 
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