
 وراثةالمادة:                               / الفصل الدراسي األول   2017-2016دراسي العام ال                                             جامعة القادسية  
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 ساعتانالزمن:                                                                                                                                          قسم علوم الحياة  

 التاريخ:                                                                                                                       الدور األول                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 مالحظة : االجابة على جميع االسئلة.

 درجات( 11فقط(                                             ) 11: اكمل الفراغات التالية: ) اجب عن 1س/ 

 .---------- انتاج على الحرارة البنفسجية، فوق االشعة عملت -1

 الحجم  او الشكل او اللون تغير إلى تؤدي طفراتهي  --------الطفرات  -2

 -------------هي  الجينات المتكاملة -3

4- point mutations هي---------. 

 .--------------هي  Trisomy 16الهيئة الكروموسومية  لـ  -5

6- Auto polyploidy   هو---------- 

7- purines  هي------- 

 -----------هو  المستقل التوزيع قانون -8

9- Phenotype  هو------------ 

 --------يمكن تعريف الصفات المتأثرة بالجنس بأنها  -11

 -----------هي  المركبةاالمراض  -11

 درجة( 21)                      : اجب عن ما يأتي:                                                           2س/ 

 تكلم عن حالة مرضية تحدث نتيجة زيادة عدد الكروموسومات  . -1

 على فصائل الدم. 1:2:1كيف تثبت النسبة  -2

 . 1:3و  2:3الى   1:3قد تتحور النسبة المظهرية  -3

 يستطيعون تسلم الدم من كل  المجاميع الدموية؟ ABافراد المجموعة الدم  -4

 ومريض بعمى األلوان. bني لذكر يحتوي بالزما دمه على مادة مضادة اكتب التركيب الجي -5

 ؟  الشخص الذى يحمل حالة كالينفلتر يكون ذكر -6

 ؟الطولتختلف التوائم المتماثلة في الوزن وليس  -7

  Edwards syndrome      سبب حدوث  -8

 ؟اذكرهانوعين  إلى تصنف  الكمية او العددية الكروموسومية التغيرات -9

 ع في الحصول على ساللة نقية من نبات شب الليل وردي اللون؟يفشل مزار -11
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 درجات( 4: اجب عن احد الفرعين ) 3س / 

 ة في الكروموسومات مع الرسم.النوعي التغيراتاذكر اهم  -1

باستخدام االسس الوراثية اثبت خطورة زواج شاب طبيعي من فتاة ثالثية الكروموسوم الجنسي مع  -2

 توضيح االحتماالت المختلفة المتوقعة ألبنائهما.

 من فتاة غير مصابة بالعمى اللوني غير صلعاء A: تزوج رجل مصاب بعمى االلوان واصلع وفصيلة دمه 4س /

اوجد الطرز الجينية  -1وبنت صلعاء وولد غير اصلع وولد مصاب بالعمى اللوني المطلوب :  Oدمه فانجبا ولد فصيلة  Bفصيلة دمها 

                                              ما عدد الكميتات المحتملة لكل من الزوجين.                                                                             -2للزوجين لجميع الصفات الوراثية المذكورة في السؤال. 

 درجات( 6)                                                                                                 

 مع االمنيات بالنجاح

  


