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الطؤال األول4
أ) كٍف ذؤدي انطفشاخ عهى ذغٍش فً عذد انًعًٕعاخ انكشٔيٕعٕيٍح إنى ذكٌٍٕ ظايٍراخ شُائٍح انًعًٕعح انكشٔيٕعٕيٍح ()2n؟
ب) قاسٌ تٍٍ ؽفشج االػافح ٔ ؽفشج االَرقال يٍ ؼٍس كٍفٍح ؼظٕل كم يًُٓا.
ض) تعغ انطفشاخ يًٓح فً عًهٍح ذطٕس انكائٍ انؽً.

الطؤال الجاىي4
أ) تستبط االختالالت الوزاثية عيد االىطاٌ بطفسة كسوموضومية أو بطفسة دييية ،و املطلوب4
 )1عى شالشح اخرالالخ ٔساشٍح يشذثطح تعذد انكشٔيٕعٕياخ انعُغٍح.
 )2يا عذد انكشٔيٕعٕياخ فً انخهٍح انعغًٍح نهفشد انًظاب تًرالصيح ادٔاسد؟
 )3أركش شالشح أعشاع نإلطاتح تًشع فٍُم كٍرٍَٕٕسٌا.
ب) اكتب اضه االختالل الوزاثي ،و الطساش اللسوموضومي اجليطي للل حالة مما يأتي4
 )1أَصى عقًٍح ٔ قظٍشج انقايح.
 )2ركش عقٍى تغثة َقض فً ًَٕ األعؼاء انرُاعهٍح.
 )3أَصى ذعاًَ يٍ قظش انقايح ٔ ايرالئٓا ٔ ٔظٕد شٍُح اػافٍح عهى انعفٍ.
ج) اذكس فائدتني لفخص اجليني باضتدداو تليولوديا املودات فوق الصوتية

د) يبني اجلدول اجملاوز بعض االختالالت الوزاثية يف
االىطاٌ .و املطلوب4

االخرالل
انٕساشً
تاذٕ

انرغٍش فً عذد
انكشٔيٕعٕياخ انعغًٍح
()1
اػافح كشٔيٕعٕو انى
انضٔض انكشٔيٕعٕيً 11

()4

()5

()2
اكرة يا ذًصهّ األسقاو ()5 ،4 ،3 ،2 ،1

ْـ) ٌثٍٍ انعذٔل انًعأس تعغ االخرالالخ انٕساشٍح فً
اإلَغاٌ ،أكرة يا ذًصهّ األساقى ()4 ،3 ،2 ،1
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أؼذ األعشاع
انشفح انعهٍا يشقٕقح
()3
ٔظٕد شٍُح اػافٍح
عهى انعفٍ

انًرالصيح

انطشاص انكشٔيٕعٕيً
انعُغً

أؼذ األعشاع

اَصى شالشٍح
انكشٔيٕعٕو انعُغً
()2
ذٍشَش

()1

أَصى ؽثٍعٍح

XXY
()4

()3
أَصى عقًٍح
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الطؤال الجالح4
أ) طُف االخرالالخ انٕساشٍح اَذٍح إنى اخرالالخ يشذثطح تعذد انكشٔيٕعٕياخ انعغًٍح ،أٔ اخرالالخ يشذثطح تعذد انكشٔيٕعٕياخ
انعُغٍح ،أٔ اخرالالخ يشذثطح تانطفشاخ انعٍٍُح؟
 -1انصالعًٍٍا

 -2يرالصيح ادٔاسد

 -4فٍُم كٍرَٕٕسٌا

 -3يرالصيح ذٍشَش

ب) يبني الصلل اآلتي ىوع مً أىواع الطفسات اليت تؤثس يف عدد اللسوموضومات ،واملطلوب4
 -1يا َٕع ْزِ انطفشج؟
 -2يا عذد انًعًٕعح انكشٔيٕعٕيٍح
نهخهٍح انُاذعح يٍ إخظاب انعايٍد
سقى (  ) 1يع ظايٍد ؽثٍعً ( ) 1n؟
ٔػػ كٍفٍّح ؼذٔز ْزِ انطفشج؟
َ -3

ظايٍد خال يٍ
انكشٔيٕعٕياخ

ؽفشج

XX
XX

XX
XX
ظايٍد سقى ( ) 1

ض) ذؽظم ؼانح عذو اَفظال انكشٔيٕعٕياخ فً أشُاء انًشؼهح األٔنى يٍ االَقغاو انًُظف أٔ انًشؼهح انصاٍَح يٍ االَقغاو انًُظف.
أي انًشؼهرٍٍ ٌؽرًم أٌ ٌكٌٕ نعذو االَفظال فٍٓا ذأشٍش أكثش فً ظٕٓس اخرالالخ ٔساشٍح عُذ اإلَغاٌ؟ ٔنًارا؟
خهٍح أَصٌٕح

د) ًٌصم انشكم انًعأس كٍفٍح ؼذٔز اخرالالخ ٔساشٍح
يشذثطح تعذد انكشٔيٕعٕياخ انعُغٍح  ،ادسط انشكم
شى أظة عًا ٌهً:

XX

 -1يا عذد انكشٔيٕعٕياخ انكهً فً كم يٍ
انخهٍرٍٍ انًشاس إنًٍٓا تاألسقاو ( ) 2 ، 1؟
 -2اكرة انطشاص انكشٔيٕعٕيً انعُغً نهعٍٍُ
فً كم يٍ انًشتعٍٍ انًشاس إنًٍٓا تاألسقاو
( ٔ ) 5 ، 4ؼذد ظُظ كم يًُٓا؟
 -3نًارا ًٌٕخ انعٍٍُ انُاذط فً انًشتع ( ) 6؟

()1

O

34
6

65

تٌٕؼاخ

xx

4

()2

X

5

Y

ؼٍٕاَاخ يٌُٕح

ْـ ٌُ -رط يشع فٍُم كٍرَٕٕسٌا فً اإلَغاٌ يٍ ٔظٕد صٔض يٍ انعٍُاخ انًرُؽٍح  :انًطهٕب
كٍف ٌؤدي ٔظٕد ْزٌٍ انعٍٍٍُ إنى انرخهف انعقهً انشذٌذ عُذ األؽفال؟
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الطؤال السابع4
أ) مً طسق تصديص االختالالت الوزاثية عيد اإلىطاٌ  ،فخص مخالت اللوزيوٌ وفخص الطائل السٍلي.
يا األيٕس انرً ًٌكٍ ذؽذٌذْا يٍ انخالٌا انرً ٌرى انؽظٕل عهٍٓا يٍ انطشٌقرٍٍ؟
ب) اذكس ثالثة مً أٍداف االضتصازة الوزاثية؟
ج) لبصنة  DNAدوز يف اللصف عً مستلب دسمية ما ،و املطلوب4
 )1يا اعى انركُٕنٕظٍا انخاطح انرً ٌرى يٍ خالنٓا فظم قطع انـ DNA؟
 )2يا عثة اعرخذاو تظًح  DNAفً ذؽذٌذ ٌْٕح األشخاص تذقح كثٍشج؟
د) فطس ما يلي4
ٌرى اعادج انعٍٍ انًعذل تعذ اعرُغاخّ داخم عائم يُاعة إنى خالٌا َثاخ انثُذٔسج انشرٌٕح يٍ ظذٌذ.
ٍـ) ماذا يصرتط يف كل مً تطبيكات التليولوديا احليوية االتية4
 )1اشثاخ األتٕج نطفم يعٍٍ عُذ يقاسَرّ انـ  DNAانطفم يع كال األتٌٍٕ فً تظًح .DNA
 )2انخالٌا انًغرقثهح نهعٍٍ انغهٍى العرًشاس َعاغ انًعانعح انعٍٍُح.
و) اذكس خطوات تعديل البيدوزة الصتوية دييياً لتصبح مسغوباً فيَا وذات صفات مميصة؟
ش) قطعت إىصميات التكطيع ضلطلة مً ىيوكليوتيدات اجلييوو ،وىتذت قطع حتنل تستيب الكواعد الييرتودييية اآلتية4
AAGGCC

,

GCCTT

CAAA ,

انًطهٕب:

-1ؼذد انٍُٕكهٍٕذٍذاخ انرً ذًصم يُاؽق انرذاخم تٍٍ انقطع انغاتقح نهعٍُٕو ؟
 -2يا انرغهغم األطهً نهقٕاعذ انٍُرشٔظٍٍُح فً انعٍُٕو ؟
ٔ -3ػػ انًقظٕد تانعٍُٕو انثششي ؟
ح) ما أٍنية معسفة تطلطل الكواعد الييرتودييية يف اجلييوو ؟
ع) تعد تليولوديا العالج اجليين مً التطبيكات التليولودية احليوية يف عالج العديد مً األمساض الوزاثية ،املطلوب4
 -1نًارا ذغرخذو انفٍشٔعاخ انًعذنح ظٍٍُا ً كُٕاقم تٍٕنٕظٍح فً انعالض انعًٍُ ؟
ط) صف التػريات اليت حتدخ خلاليا الدو احلنساء عيد األشداص املصابني مبسض الجالضينيا؟
ي) أكتب خبطوات آلية العالج اجليين خلاليا خناع الععه عيد شدص مصاب؟
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الطؤال الطادس4
أ) قازٌ بني خسيطة الوزاثة اخللوية واخلسيطة اجلييية لللسوموضومات مً حيح4
 -1انًادج انرً ٌعايم تٓا انكشٔيٕعٕو فً كم يُٓا ؟
 -2أًٍْح كم يًُٓا فً سعى خشٌطح انعٍُٕو ؟
ب) قازٌ بني متالشمة البالٍة امليػولية ومتالشمة تريىس مً حيح 4ضبب ظَوز االختالل الوزاثي
قازٌ بني متالشمة إدوازد ومتالشمة تريىس مً حيح 4األعساض اليت تعَس على األشداص املصابني
ج) قازٌ بني طسيكة فخص كل مً الطائل السٍلي ومخالت اللوزيوٌ مً حيح4
 -1فرشج انؽًم انرً ٌرى أظشاء انفؽض فٍٓا؟
 -2عشعح انؽظٕل عهى انُرائط؟
 -3صساعح انخالٌا
د -قازٌ بني العالج اجليين للداليا اجليطية والعالج اجليين للداليا اجلطنية مً حيح4
َٕ -1ع انخالٌا انًعانعح فً كم يًُٓا
 -2آنٍح انرٕاسز فً كم يًُٓا
ٍـ) قازٌ بني متالشمة إدوازد ومتالشمة باتو مً حيح زقه الصوج اللسوموضومي الري حدخ فيُ التػيري؟

الطؤال الطابع ( 4فطّس كل مما يلي )
ٌ -1هعأ انًضاسعٍٍ إنى اعرخذاو يٕاد كًٍٍائٍح يصم انكٕنشٍغٍٍ؟
 -2تعغ ؽفشاخ االعرثذال ال ذؤشش فً َٕع انثشٔذٍٍ انزي ٌُرط يٍ ذشظًح انشٍفشج انٕساشٍح؟
ٌ -3غرخذو نهؽظٕل عهى انخشٌطح انفٍضٌائٍح نهعٍُٕو انثششي أكصش يٍ َٕع يٍ إَضًٌاخ انرقطٍع.
 -4ؽفشاخ اإلصاؼح نٓا ذأشٍش أكثش يٍ ؽفشاخ االعرثذال فً انثشٔذٍٍ انُاذط؟
ٌ -5عاًَ األشخاص انًظاتٍٍ تانصالعًٍٍا يٍ فقش دو شذٌذ؟
ٌ -6ثذي تعغ األشخاص ذخٕفا يٍ ذُأل األؽعًح انًعذنح ظٍٍُاً؟
 -7ذعرًذ يعشفح انرغهغم األطهً نٍُٕكهٍٕذٍذاخ انعٍُٕو عهى يُاؽق انرذاخم فً قطع انكشٔيٕعٕو؟
ٔ -1ظذخ تقع دو فً يغشغ ظشًٌح ،فرى أخز عٍُح دو يٍ انًشرثّ تّ؟
 -9ذكٌٕ انًعًٕعح انكشٔيٕعٕيٍح فً خالٌا انُثاذاخ يؼاعفح عُذ اعرخذاو انكٕنشٍغٍٍ؟
 -11ذُرط انخشٌطح انفٍضٌائٍح نهعٍُٕو انثششي ترقطٍع انكشٔيٕعٕياخ تٕاعطح أكصش يٍ إَضٌى ذقطٍع ذعًم فً يُاؽق يخرهفح؟
 -11ذغرخذو تظًح (  ) DNAأٔ انثظًح انٕساشٍح فً يعال ذعشف األشخاص أٔ ذؽذٌذ ٌْٕرٓى تذقّح؟
 -12ذغرخذو يادج انكٕنشٍغٍٍ نهؽظٕل عهى َثاذاخ ذكٌٕ انًعًٕعح انكشٔيٕعٕيٍح فً خالٌاْا يؼاعفح ٔشًاسْا كثٍشج انؽعى؟
 -13ذشاكى انؽًغ األيًٍُ فٍُم االٍٍَ فً دو اإلَغاٌ انًظاب تًشع فٍُم كٍرٍَٕٕسٌا؟
 -14اعرًشاس َعاغ انًعانعح انعٍٍُح نهخالٌا انعزعٍح انرً ذُرط خالٌا انذو انؽًشاء ٔخالٌا ظٓاص انًُاعح؟
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