
 

 النموذج االول  

 درجات 11                                       ط(فق 11التالية: ) اجب عن  : اكمل الفراغات1س/ 

 وهو اتحاد قواعد الثيامين المتجاورة في نفس الشريط مما يؤدي الى طفرة دايمر  -1

 الطفرات الشكلية  -2

 جينات تتفاعل فيما بينها إلظهار الصفة الوراثية -3

 وتركيب عدد في تغير إلى تؤدي وكما واحد نيوكليوتيدي زوج في تغيرالطفرات الجينية  -4

 .الكروموسوم( تركيب في تغيرات) الواحد الكروموسوم ضمن الجينات

5- 47, xx+16 

 ولكل متماثلة كروموسومية مجاميع على حتوائهااب خالياه تتميز الذاتي المجموعي التعدد -6

 ظيرن من اكثر كروموسوم

،  G انينغو ، A أدنين :وتشمل قاعدتين همامن القواعد النيتروجينية   البيورينات -7

 وتتألف كل منها من حلقتين

اذا تزاوج فردان مختلفان في زوجين او اكثر من الصفات المتبادلة فتورث صفتا كل  -8

 بصورة مستقلة عن الصفة الثانيةزوج منهما 

مثل  هو الطراز المظهري للفرد وهو مجموعة الصفات التي يمكن قياسها ومشاهدتها -9

 الطول ولون العين

فات التي تظهر تحت تأثير الهرمونات الجنسية وتكون محمولة على هي الص -11

 مثل الصلع الكروموسومات الجسمية

 هي االمراض التي تنتج من تداخل العوامل البيئية مع الجينات -11

 21: اجب عن ما يأتي:                                                                                ) 2س/ 

 درجة(

 Downs syndrome (Mongolism) المنغوليا( ) داون متالزمة -1

 والذي والعشرين، الحادي الزوج في واحد كروموسوم زيادة بسبب المرضية الحالة هذه ينتج

 زوج انفصال عدم عن ناتجة هذه والزيادة الثنائية، الحالة من بدال كروموسومات بثالثة يصبح

 االختزالي، االنقسام اثناء االبوين احد في طبيعيا انفصاال 21 رقم الجسمية الكروموسومات

 الهيئة تحليل طريق عن الثالثية هذه اطفال تشخيص يمكن السن، في المتقدمة أالم يرجح البعض

 وذا القامة وقصر العقلي بالتخلف المرض بهذا المصاب يتصف Karyotype الكروموسومية

 .المنغوليين كجفون جفونه وتكون مضغوط وانف بارزة وجبهة دائري متسع وجه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86


 ABمع الفصيلة   Biهجين   Bاو  Aiهجين    Aعند اتحاد الفصيلة  -2

: هي احد أشكال الوراثة الالمندلية المتضمنة وجود جينين كالهما السيادة غير التامة -3

 سائداً بحيث عند اجتماعهما ال يطغى أي منهما على األخر وتظهر صفة وراثية ثالثة جديدة

شكل جذور الفجل   -2لون أزهار نبات شب أليل   -1أمثلة على السيادة غير التامة  .وسطية بينهما

 لون عرف الدجاج األندلسي -5بقر القرن القصير    - 4لون أزهار فم السمكة   - 3

 وراثة لون األزهار في نبات شب الليل : )سيادة غير تامة(

 . أفراد الجيل األول زهري اللون , يكون لون األزهار في WWآخر أبيض األزهار  مع,  RRنبات أحمر األزهار نقي  عند تلقيح

 نبات أبيض االزهار )نقي(

 

 نبات أحمر األزهار )نقي(
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 ألن بالزما دمهم تخلو من المواد المضادة  -4

5- AIAI YbX 

 بويضة اتحاد بسبب XXY,47) ) كروموسومي بتركيب المتالزمة هذه افراد يظهر -6

(X) على تحتوي ذكرية نطفة مع (XY) تركيب انثوية بويضة اتحاد من او (XX) نطفة مع 

 طبيعي غير ذكر إلى ينمو والذي (XXY) الفرد ليكونY على تحتوي ذكرية

 لوزنالن الوزن من الصفات التي لها عالقة بالبيئة وليس الجينات الوراثة عكس صفة ا -7

 يؤدي مما الثنائية الحالة بدل نسخ بثالث  18 كروموسوم وجود بسبب الحالة هذه تنتج -8

 عقلي بتخلف ةالحال هذه افراد يتميز ،47 إلى الكروموسومات عدد في زيادة حصول إلى

 العظمي الهيكل في وتشوهات

 المجموعة تبقى . Euploidy   الحقيقي او الكامل المجموعي التضاعف -1 -9

 بعد المجموعة من اكثر او واحد كروموسوم نقصان او زيادة دون توازن حالة في الكروموسومية

 .تضاعفها 

 التوازن يفقد النوع هذا في  Aneuploid الحقيقي غير او الكامل غير المجموعي التضاعف -2

 (2n+1) الكروموسومات من اكثر او لواحد فقدان او زيادة بسبب الكروموسومية للمجموعة



 (2n+2) Tetrasomy والـ Trisomy الكروموسوم ثالثي الكروموسومية المجموعة ثنائي

 

ر حيث تشترك الجينات بإظهار صفة جديدة غي الغير تامة بدأ السيادةوذلك بسب م -11

 موجودة في اآلباء

 درجات( 4: اجب عن احد الفرعين ) 3س / 

  Defeciency or Deletion االقتضاب او النقص -ا -1

 الموقع بينية تكون اما الكروموسوم من قطعة فقدان نتيجة يحدث كروموسومي تغير

interstitial طرفية او terminal لقطعةل فاقدة تكون او التلتحم التي المكسورة والقطع شكل 

 نتيجة البيني االقتضاب ينتج طرفي او بيني نقص إلى يؤدي مما السايتوبالزم في تفقد المركزية

 كسر حصول نتيجة فيحدث النهائي او القمي اما البعض، مع نهايتها والتحام كسري لحصول

 .الكروموسوم في مفرد

 Duplication or Addition التكرار او االضافة -ب         

 الجيني وترتيبها تركيبها في تابعة كروموسومية قطعة تتكرر او تتواجد عندما اعفالتض يحدث

 إلى كروموسوم من مزاحة كروموسومية قطعة وجود إلى او اكثر او مرة واحد لكروموسوم

 الكروموسوم ذلك في الجينات زيادة إلى يؤدي مما مماثل غير كروموسوم

 Translocation االنتقال  -ج                           

 :انتقالية باشكال وتحدث الكروموسومات على الجينات مواقع ترتيب اعادة عن عبارة: االنتقال

 .متماثلة غير كروموسومات بين القطع استبدال يحدث :Reciprocal translocation متبادل انتقال -أ

 نفس من مغاير جزء إلى تنقل اتالكروموسوم احد من قطعة استبدال :Simple translocation بسيط انتقال -ب

 .اخر كروموسوم إلى او الكروموسوم

              Inversions االنقالب -د    

 مقدارها بزاوية القطعة هذه تدوير بعد ثانية والتحامها موقعين في كسر لحصول نتيجة يحدث

 الجينات بعض موقع في تغير الى تؤدي والتي درجة 181



 

يؤدي الى انتاج   XYمع ذكر طبيعي  XXX مجموعة الكروموسومية الفتاة الثالثية ال -2

 .افراد مصابين بامراض وراثية خطيرة منها متالزمة كالينفلتر 

وبالتالي  xان الفتاة ثالثية الكروموسوم الجنسي هذا ناتج من اتحاد بيضة غير منفصلة مع حيمن 

بدل   47يصبح عدد الكروموسومات فان الفتاة الناتجة تكون فيها زيادة كروموسوم واحد حيث 

 وعند تزاوجها مع ذكر طبيعي يحدث االتي: 46

 انثى                       *                   ذكر

XY                                     XXX                                                                             

                                                            ( X)  (Y)                               (XX)      (X)            

 انثى طبيعية  XX - 1فتكون االفراد الناتجة  

                   2- XY ذكر طبيعي 

                     XXX-3انثى غير طبيعية 

                 4-XXY كالينفلتر ذكر 

من BB Ai  Y bXطرازه الجيني  A:  رجل مصاب بعمى االلوان واصلع وفصيلة دمه 4س /

 Bb Biيكون طرازها الجيني   Bفصيلة دمها  فتاة غير مصابة بالعمى اللوني غير صلعاء
bXBX  

 B B BX  -  bB BX –B I  BX -  bi BX- B B bX – Bi bXالكميتات  االنثوية المحتملة   

– Bb bX –bi bX 

 A B bX   -  i BbX – YBA – i b Yتملة  حالكميتات الذكرية الم

 ii b YB bXطرازه الوراثي  Oبعد اجراء التضريب ينتج  ولد فصيلة دمه 

 ii BB bX bXاو   Bi BB bX BXوبنت صلعاء طرازها الوراثي 



 ii    b Y b  bXولد غير اصلع طرازه الوراثي

  B b iiY bX زه الوراثيولد مصاب بالعمى اللوني طرا

 


