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اُطـــلــــشح
رؼش٣ق اُطلشح
 ٢ٛظٜٞس اخزالكبد أ ٝطلبد عذ٣ذح ك ٢اُ٘غَ ُْ رٌٖ ٓٞعٞدح ك ٢ا٥ثبءٗ ،ز٤غخ ُزـ٤ش ك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد أ ٝرشً٤جٜب،
أ ٝاُزـ٤ش ك ٢رشً٤ت اُغ ،ٖ٤أٞٓ ٝهؼ ٚػِ ٠اٌُشٞٓٝعٝ .ّٞهذ رٌٛ ٕٞز ٙاُطلشاد ٓل٤ذح ٌُِبئٖ اُؾ ٢ؽ٤ش رؼذ ٓظذساً ُِزـ٤شاد
اُز ٢رٔ ٌّٖ اٌُبئٖ اُؾ ٖٓ ٢اُزٌّ٤ق ٓغ ث٤ئزٝ ،ٚظٜٞس أٗٞاع عذ٣ذح ( أ ١أٜٗب ٜٓٔخ ك ٢ػِٔ٤خ رطٞس اٌُبئٖ اُؾًٔ ،) ٢ب إٔ ثؼغ
اُطلشاد  ٌٕٞ٣ػبساًٝ ،ثؼؼٜب ُ٤ظ ُ ٚرأص٤ش.

ٓغججبد اُطلشاد
 -1األشؼخ اُغ٤٘٤خ

 -2ثؼغ اُؼوبه٤ش

 - 3أخطبء رؾذس أص٘بء رؼبػق DNA

أٗٞاع اُطلشاد ( ثشٌَ ػبّ )
 )1اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ٢ٛٝ :ػجبسح ػٖ رـ٤شاد رؾذس ك ٢رشً٤ت اٌُشٞٓٝع ّٞأ ٝك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد.

 )2اُطلشاد اُغ٤٘٤خ أ ( ٝاُطلشاد اُ٘وط٤خ ):
 ٢ٛٝػجبسح ػٖ رـ٤شاد رؾذس ك ٢رشر٤ت اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢عضئ اُـ ٔٓ DNAب ٣ـ٤ش ٖٓ ٗٔؾ اُشعبُخ اُز ٢عز٘وَ ثٞاعطخ
ٝ mRNAثبُزبُ ٢رـ٤ش رشً٤ت اُجشٝر ٖ٤أُظّ٘غ ك ٢اُخِ٤خ.

أٝالً :اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخٝ :رشَٔ

أ) اُطلشاد اُز ٢رؾذس ك ٢رشً٤ت اٌُشٞٓٝعّٞ

ة) اُطلشاد اُز ٢رإصش ك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اُطـــلــــشح
أ) اُطلشاد اُز ٢رؾذس ك ٢رشً٤ت اٌُشٞٓٝعّٞ
 ٢ٛٝرـ٤شاد دائٔخ رؾذس أص٘بء االٗوغبّ اُخِ ،١ٞأ ٝثلؼَ ٓغججبد اُطلشاد أُخزِلخ.

أٗٞاع اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ
 )1اُطلشاد اُزشً٤ج٤خٓٝ :ضبٍ رُي ( اُلوذ  ،اإلػبكخ  ،االٗوالة  ،االٗزوبٍ ).
*** رؼش٣ق أُظطِؾبد عبثوخ اُزًش:
 )1اُلوذ :اٗلظبٍ هطؼخ ػٖ اٌُشٞٓٝعٓٝ ّٞؼٜب اُغ٘٤بد اُز ٢رؾِٜٔب  ،صْ اُزؾبّ اُوطؼز ٖ٤اُطشك٤زٔٓ ٖ٤ب ٣غجت ٗوظبً ك ٢ؽٍٞ
ٛزا اٌُشٞٓٝع.ّٞ
 )2اإلػبكخ :ئػبكخ عضء ٖٓ اٌُشٞٓٝع ّٞئًُ ٠شٞٓٝع ّٞآخش ٓٔبصَ ُٔٓ ،ٚب ٣غجت ص٣بدح ؽٛ ٍٞزا اٌُشٞٓٝعّٞ
 )3االٗوالة :اٗوالة عضء ٖٓ اٌُشٞٓٝعٔٓ ّٞب ٣إد ١ئُ ٠ػٌظ رشر٤ت اُغ٘٤بد كٛ ٢زا اُغضء.
 )4االٗزوبٍ ٢ٛ :ػِٔ٤خ اٗزوبٍ اُوطؼخ اُطشك٤خ ٖٓ اٌُشٞٓٝع ّٞئًُ ٠شٞٓٝع ّٞآخش ؿ٤ش ٓٔبصَ ُ.ٚ

ة) اُطلشاد اُز ٢رإصش ك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبدٝ :روغْ ئُٞٗ ٠ػٖ٤
 -1اُزـ٤ش ك ٢ػذد أُغٔٞػبد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ.
 -2اُزـ٤ش ك ٢ػذد ًشٞٓٝعٓٞبد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ اُٞاؽذح ثبُض٣بدح أ ٝاُ٘وظبٕ.
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 -1اُزـ٤ش ك ٢ػذد أُغٔٞػبد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ.
 ٢ٛٝؽبُخ رؾز ١ٞكٜ٤ب اُخال٣ب ػِٓ ٠ؼبػلبد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ اُطج٤ؼ٤خ ُؼذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝعٓٞبد أُزٔبصِخ عٔ٤ؼٜب
أص٘بء ػِٔ٤خ االٗوغبّ أُ٘ظق ك ٢خال٣ب أألة أ ٝأألّ.
2

٘٣زظ ػٖ رُي :عبٓ٤زبد ص٘بئ٤خ أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ( ٕ ).

آُ٤خ ؽذٝس اُزؼذد اٌُشٞٓٝع٢ٓٞ
عإاٍ ( ٤ً :) 1ق ٣ؾذس اُزـ٤ش ك ٢ػذد أُغٔٞػبد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ؟
ٓخظجخ صالص٤خ أُغٔٞػخ
أ) ارؾبد اُغبٓ٤ذ اُ٘برظ ػٖ ػذّ االٗلظبٍ اٌُبَٓ ( ٓ ) ٕ2غ عبٓ٤ذ ؽج٤ؼٔٓ ) ٕ1 ( ٢ب ٘٣زظ ث٣ٞؼخ
ّ
اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ( .) ٕ3
ة) أص٘بء ػِٔ٤خ االٗوغبّ أُزغب٣ ١ٝؾذس اُزؼذد اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞػ٘ذٓب ر٘لظَ اٌُشٓٝبر٤ذاد اُشو٤وخ د ٕٝإٔ ٘٣وغْ اُغ٤زٞثالصّ
٘٣ٝزظ ػٖ رُي خِ٤خ سثبػ٤خ أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ( .) ٕ4

غش رُي ؟
عإاٍ ( ِ٣ ( :) 2غأ أُضاسػ ٕٞأؽ٤بٗب ً ئُ ٠اعزخذاّ ٓٞاد ً٤ٔ٤بئ٤خ ٓضَ اٌُُٞشغ ) ٖ٤ك ّ
ٝرُي ُِؾظ ٍٞػِٗ ٠جبربد ٓزؼذد رٌ ٕٞأُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ك ٢خال٣بٛب ٓؼبػلخ ثشٌَ ربّ ثغجت ٓ٘غ رٌ ٖ٣ٞاُخٞ٤ؽ
أُـضُ٤خ ٖٓ ٛز ٙأُبدح ٓٔب ٣جو ٢اٌُشٞٓٝعٓٞبد كٝ ٢عؾ اُخِ٤خٝ ،رٔزبص ٛز ٙاُ٘جبربد ثإٔ صٔبسٛب أًجش ٖٓ اُؾغْ اُطج٤ؼ.٢

 -2اُزـ٤ش ك ٢ػذد ًشٞٓٝعٓٞبد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ اُٞاؽذح ثبُض٣بدح أ ٝاُ٘وظبٕ.
٣ؾذس ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُطلشاد ك ٢أص٘بء االٗوغبّ أُ٘ظق ك ٢اُؾبالد اُزبُ٤خ
أ) أُشؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوغبّ أُ٘ظق  /ػذّ اٗلظبٍ أصٝاط اٌُشٞٓٝعٓٞبد أُزٔبصِخ ( اُغغٔ٤خ ٝاُغ٘غ٤خ )
ة) أُشؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوغبّ أُ٘ظق  /ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٓٝبر٤ذاد اُشو٤وخ ك ٢االٗوغبّ أُ٘ظق.
٘٣ٝزظ ػٖ رُي :عبٓ٤زبد رؾز ١ٞػِ ٠ػذد أًجش أ ٝاهَ ٖٓ اُؼذد اُطج٤ؼٌُِ ٢شٞٓٝعٓٞبد.

ٓالؽظخ
٣إدٓ ١شبسًخ ٓضَ ٛز ٙاُغبٓ٤زبد ؿ٤ش اُطج٤ؼ٤خ ك ٢ػِٔ٤خ اإلخظبة ئُ ٠ظٜٞس اخزالالد ٝساص٤خ ُؼذّ اؽزٞاء اُخال٣ب ػ٘ذ األكشاد
اُ٘برغخ ػِ ٠اُؼذد اُطج٤ؼ ٖٓ ٢اٌُشٞٓٝعٓٞبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صبٗ٤ب ً :اُطلشاد اُغ٤٘٤خ ( اُطلشاد اُ٘وط٤خ ).

 ٢ٛٝػجبسح ػٖ رـ٤شاد رؾذس ك ٢رشر٤ت اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢عض١ء اُـ ٔٓ DNAب ٣ـ٤ش ٖٓ ٗٔؾ اُشعبُخ اُز ٢عز٘وَ ثٞاعطخ
اُـ ٝ mRNAثبُزبُ ٢رـ٤ش رشً٤ت اُجشٝر ٖ٤أُظ٘غ ك ٢اُخِ٤خ.

أٗٞاع اُطلشاد اُغ٤٘٤خ ( اُ٘وط٤خ )
 )1ؽلشح اعزجذاٍ ٗٞ٤ًِٞ٤ر٤ذادٝ :كٜ٤ب ٣غزجذٍ صٝط ٖٓ اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد أُزوبثِخ ك ٢اُـ  DNAثضٝط آخش.
رأص٤ش ؽلشاد االعزجذاٍ ػِ ٠اُخِ٤خ
أٝالً :ال ٞ٣عذ رأص٤ش ٓطِوب ًٝ :اُغجت ك ٢رُي إٔ االعزجذاٍ اُز ١ؽذس ُْ ٣ـّ٤ش ك ٢رشر٤ت اُؾٔٞع األٓ٤٘٤خ ك ٢عِغِخ ػذ٣ذ اُججز٤ذ
ُٞعٞد أًضش ٖٓ ش٤لشح ٝساص٤خ ُِؾٔغ أألٓٗ ٢٘٤لغ ٚأص٘بء ػِٔ٤خ اُزشعٔخ ُِش٤لشح اُٞساص٤خ.

صبٗ٤بً ٌٕٞ٣ :اُزأص٤ش هِ٤الً ٘٣ٝ :زظ رُي ك ٢اُؾبالد اُزبُ٤خ:
 )1هذ ُِ ٌٕٞ٣ؾٔغ أألٓ ٢٘٤اُغذ٣ذ طلبد ٓشبثٜخ ُظلبد اُؾٔغ أألٓ ٢٘٤أُغزجذٍ.
 )2ئرا ًبٕ ٓٞهغ اُؾٔغ أألٓ ٢٘٤اُغذ٣ذ ك ٢عضء ؿ٤ش ؽ ٖٓ ١ٞ٤اُجشٝر ٖ٤ؽ٤ش ال ٣إصش رُي كٗ ٢شبؽ اُجشٝر.ٖ٤

صبُضبً ٌٕٞ٣ :اُزأص٤ش ًج٤شاًٝ :كٜ٤ب رزأصش ٝظبئق اُخِ٤خ ثغت:
 )1ؽذٝس اُزـ٤ش ك ٢أُٞهغ أ ( ٝاُغضء ) اُ٘شؾ ٖٓ اُجشٝر ( ٖ٤األٗضٔٓ ) ْ٣ب ٘٣زظ أٗض ْ٣ػذ ْ٣اُلبئذح.
رٌ ٕٞاُجشٝر.ٖ٤
 )2ئرا ًبٗذ اُش٤لشح اُٞساص٤خ ك ) mRNA ( ٢رؼط ٢اٗزٜبء ٓٔب ٘ٔ٣غ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اُطـــلــــشح
 )2ؽلشح ئصاؽخ ٗٞ٤ًِٞ٤ر٤ذادٛٝ :ز ٙاُطلشح ٗٞػ:ٖ٤
أ) ئػبكخ صٝط أ ٝػذد هِ ٖٓ َ٤أصٝاط اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد.
ة) كوـذ صٝط أ ٝػذد هِ ٖٓ َ٤أصٝاط اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد.

رأص٤ش ؽلشاد اإلصاؽخ ػِ ٠اُخِ٤خ
أٝالً  ٌٕٞ٣ :اُزأص٤ش ًج٤شاً٣ٝ :ؾذ س رُي ثغجت:
 )1رـَ٤ش ك ٢رغِغَ اُش٤لشاد اُز٣ ٢ؾِٜٔب ( ٔٓ ) mRNAب ٣إد ١ئُ ٠رـَ٤ش رغِغَ ث٘بء اُؾٔٞع األٓ٤٘٤خ أٌُٗٞخ ُِجشٝرٖ٤
اُ٘برظ ( ألٕ هشاءح اُش٤لشح اُضالص٤خ ع٤طشأ ػِٜ٤ب رؼذ) َ٣
 )2رٞهق ث٘بء عِغِخ ػذ٣ذ اُججز٤ذ اُ٘بعٔخ ػٖ ش٤لشح ئ٣وبف ٓج ٌَش.

صبٗ٤ب ً  ٌٕٞ٣ :اُزأص٤ش هِ٤الً ٗغج٤ب ً ٝ :رُي
 )1ك ٢ؽبُخ كوذإ أ ٝئػبكخ صالصخ أصٝاط ٖٓ اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد أٓ ٝؼبػلبرٜب ػِ ٠عضئ (  ) mRNAع٤ـّ٤ش ٖٓ رشً٤ت ٝاؽذ ٖٓ
اُؾٔٞع األٓ٤٘٤خ ك ٢عِغِخ ػذ٣ذ اُججز٤ذ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠اُطلشاد
عإاٍ ٝصاسح2116 :
ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس ؽذٝس ؽلشح رـّ٤ش ك ٢ػذد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ٝأُطِٞة:
ٓ -1ب ٗٞع االٗوغبّ اُز ١ؽذصذ ك ٚ٤اُطلشح؟
ٓ -2ب اُؼِٔ٤خ اُز ٢ؽذصذ ك ٢أُشؽِخ أُشبس
ئُٜ٤ب ثبُشٓض ( ط )؟
ٓ -3ب ادٝاس االٗوغبّ ك ٖٓ ًَ ٢اُخِ٤زٖ٤
أُشبس اُٜ٤ب ثبُشٓض ( ٖ٣أ  ٝة )؟

ط
ة

أ

ط

ُٔ -4برا ؽغْ اُخِ٤خ أُشبس اُٜ٤ب ثبُشٓض ( ط ) أًجش ٖٓ ؽغْ اُخِ٤خ أُشبس اُٜ٤ب ثبُشٓض ( أ )؟
 -5ثٔبرا رٔزبص اُ٘جبربد اُ٘برغخ ػٖ ٓضَ ٛز ٙاُؾبُخ؟

عإاٍ ٝصاسح2115 :
أ) هبسٕ ث ٖ٤ؽبُخ رؼذد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ( ٝ ) 2nؽبُخ رؼبػق أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ (  ٖٓ ) 4nؽ٤ش ٗٞع االٗوغبّ
اُز ٢رؾذس خالُٚ؟
ة) ٣ؼٞد عجت ثؼغ اُزـ٤شاد ك ٢أُبدح اُٞساص٤خ ُألكشاد اُ ٠اُطلشاد ،اُز ٢رإد ١اُ ٠ظٜٞس اخزالكبد ا ٝطلبد عذ٣ذح ك ٢اُ٘غَ ُْ
رٌٖ ٓٞعٞدح ك ٢األثبء.
ٔ٣ -1ضَ اُشٌَ أُغبٝس عِغِخ  mRNAثؼذ ؽذٝس ؽلشح ع٤٘٤خ ػِٜ٤بٝ ،أُطِٞة:
 ٓب ٗٞع اُطلشح اُز ٢ؽذصذ؟ ٓب رأص٤شٛب ك ٢اُجشٝر ٖ٤اُ٘برظ؟ اًزت رشر٤ت اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ػِ ٠اُغِغِخاألطِ٤خ ُغض١ء  mRNAهجَ ؽذٝس اُطلشح ػِٜ٤ب؟

ط) رؾظَ ؽبُخ ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝعٓٞبد ك ٢اص٘بء أُشؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوغبّ اُ٘ٔ٘ظق ،ا ٝك ٢اص٘بء أُشؽِخ اُضبٗ٤خ ٓ٘،ٚ
ٝأُطِٞة:
ٓ -ب اُز ١ال ٘٣لظَ ك ٢أُشؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوغبّ أُ٘ظق؟ ٝآُ ٠برا ٣إد ١رُي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠اُطلشاد
عإاٍ ٝصاسح2114 :

أ) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس ثؼغ اٗٞاع اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ،
ٝأُطِٞة

أ

ٓ -1ب ٗٞع اُطلشح ك ٖٓ ًَ ٢اُؾبُز ( ٖ٤أ )  ( ٝة )؟
ٓ -2ب عجت اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ك ٖٓ ًَ ٢اُؾبُز ٖ٤ا٥ر٤زٖ٤
* رؼذد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ (  ) 2nاُز ٢رؾظَ اص٘بء
االٗوغبّ أُ٘ظق؟
* رؼبػق أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ (  ) 4nاُز ٢رؾظَ اص٘بء االٗوغبّ أُزغب١ٝ؟
ة) رؼ٘ ٢اُطلشح ظٜٞس اخزالكبد أ ٝطلبد عذ٣ذح ك ٢اُ٘غَ ُْ رٌٖ ٓٞعٞدح ك ٢ا٥ثبءٝ ،أُطِٞة:
 -1طّ٘ق اُطلشاد ا٥ر٤خ اُز ٢رإصش ك ٢رشً٤ت اٌُشٞٓٝع ّٞاُ ٠ؽلشاد رؾذس ك ٢اٌُشٞٓٝعٗ ّٞلغ ،ٚأ ٝؽلشاد رؾذس ثٖ٤
ًشٞٓٝعٝ ّٞآخش:
* ؽلشح ئػبكخ

* ؽلشح كوذ

* ؽلشح اٗوالة

ط) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس ٗزبئظ ؽلشح ػِ ٠اُغِغِخ األطِ٤خ ٖٓ عضئ ٝ mRNAأُطِٞة:
ٓ -1برا ٣غٔٛ ٠زا اُ٘ٞع ٖٓ اُطلشاد اُغ٤٘٤خ؟

ٓ -2ب رأص٤ش ٛز ٙاُطلشح ك ٢اُجشٝر ٖ٤اُ٘برظ ػٜ٘ب؟ كغش اعبثزي؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠اُطلشاد
عإاٍ ٝصاسح2113 :
أ) ً٤ق رإد ١اُطلشاد ػِ ٠رـ٤ش ك ٢ػذد أُغٔٞػبد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ئُ ٠رٌ ٖ٣ٞعبٓ٤زبد ص٘بئ٤خ أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ()2n؟
ة) هبسٕ ث ٖ٤ؽلشح االػبكخ  ٝؽلشح االٗزوبٍ ٖٓ ؽ٤ش ً٤ل٤خ ؽظٜٔ٘ٓ ًَ ٍٞب.
ط) ثؼغ اُطلشاد ٜٓٔخ ك ٢ػِٔ٤خ رطٞس اٌُبئٖ اُؾ.٢

عإاٍ ٝصاسح2112 :
** كغش ٓب :٢ِ٣
 )1رإدٓ ١شبسًخ اُغبٓ٤زبد ؿ٤ش اُطج٤ؼ٤خ اُ٘برغخ ػٖ ؽبُخ ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝعٓٞبد ك ٢االٗوغبّ أُ٘ظق ك ٢ػِٔ٤خ
االخظبة ئُ ٠ظٜٞس اخزالالد ٝساص٤خ.
ُ )2طلشح االعزجذاٍ رأص٤ش ًج٤ش كٝ ٢ظ٤لخ اُخِ٤خ ،ارا ؽذس اُزـ٤٤ش ك ٢اُغضء اُ٘شؾ ٖٓ اُجشٝر.ٖ٤

عإاٍ ٝصاسح2111 :
ط٘ق اُطلشاد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ا٥ر٤خ ئُ ٠ؽلشاد رإصش ك ٢رشً٤ت اٌُشٞٓٝع ّٞأ ٝؽلشاد رإصش ك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد:
ظق ك ٢خال٣ب األة أ ٝاألّ.
أ) ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝعٓٞبد أُزٔبصِخ عٔ٤ؼٜب ك ٢أص٘بء االٗوغبّ أُ٘ ّ
ة) اٗزوبٍ اُوطؼخ اُطشك٤خ ٖٓ ًشٞٓٝع ّٞئًُ ٠شٞٓٝع ّٞآخش ؿ٤ش ٓٔبصَ ُ.ٚ
ط) اٗلظبٍ اٌُشٓٝبر٤ذاد اُشو٤وخ أص٘بء االٗوغبّ أُزغب ١ٝد ٕٝاٗوغبّ اُغ٤زٞثالصّ.

عإاٍ ٝصاسح2111 / 2111 :
غش رُي
ال رإصش ثؼغ ؽلشاد االعزجذاٍ كٞٗ ٢ع اُجشٝر ٖ٤اُز٘٣ ١زظ ٖٓ رشعٔخ اُش٤لشح اُٞساص٤خ؟ ك ّ
أ٣ -ج ٖ٤اُشٌَ أُغبٝس عِغِخ أطِ٤خ ٖٓ عض١ء اُؾٔغ اُ٘١ٝٞ
اُشا٣جٞص ١اُشعٝ mRNA ٍٞرغِغَ اُؾٔٞع األٓ٤٘٤خ ك٢
اُجشٝر ٖ٤اُ٘برظ هجَ ؽذٝس اُطلشحٝ ،عض١ء  mRNAثؼذ ؽذٝس
اُطلشح أُطِٞة:
 َٛ -1اُطلشح اُغ٤٘٤خ اُز ٢ؽذصذ ( ئصاؽخ أّ اعزجذاٍ )؟
 َٛ -2رأص٤ش ٛز ٙاُطلشح ك ٢ث٘بء اُجشٝرً ٖ٤ج٤ش ُٔٝبرا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠اُطلشاد
غش ٓب :٢ِ٣
ة) ك ّ
رغزخذّ ٓبدح اٌُُٞشغُِ ٖ٤ؾظ ٍٞػِٗ ٠جبربد رٌ ٕٞأُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ك ٢خال٣بٛب ٓؼبػلخ ثشٌَ ربّ ٝصٔبسٛب ًج٤شح اُؾغْ؟
ط) ٣ج ٖ٤اُشٌَ ا٥رٞٗ ٢ع ٖٓ أٗٞاع اُطلشاد اُز ٢رإصش ك ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبدٝ ،أُطِٞة:
ٓ -1ب ٗٞع ٛز ٙاُطلشح؟
ٓ -2ب ػذد أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ
ُِخِ٤خ اُ٘برغخ ٖٓ ئخظبة اُغبٓ٤ذ
سهْ ( ٓ ) 1غ عبٓ٤ذ ؽج٤ؼ) 1n ( ٢؟
ػؼ ً٤لّ٤خ ؽذٝس ٛز ٙاُطلشح؟
َ ٝ -3

عإاٍ ٝصاسح2112 :
أ) رظ٘ق اُطلشاد ئُٞٗ ٠ػ ٖ٤سئ٤غٔٛ ٖ٤ب  :ؽلشاد ًشٞٓٝع٤ٓٞخ ٝ ،ؽلشاد ع٤٘٤خ أُطِٞة
ٓ -1برا ٣وظذ ثٌَ ٜٓ٘ٔب؟
 -2أػؾ ٓضبٍ ػِخ ًَ ٜٓ٘ٔب؟

غش ًَ ٓٔب :٢ِ٣
ة) ك ّ
 )1رٌ ٕٞأُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ك ٢خال٣ب اُ٘جبربد ٓؼبػلخ ػ٘ذ اعزخذاّ اٌُُٞش٤غٖ٤؟
 )2ثؼغ ؽلشاد االعزجذاٍ ال رإصش كٞٗ ٢ع اُجشٝر ٖ٤اُز٘٣ ١زظ ٖٓ رشعٔخ اُش٤لشح اُٞساص٤خ؟
 )3ؽلشاد اإلصاؽخ ُٜب رأص٤ش أًجش ٖٓ ؽلشاد االعزجذاٍ ك ٢اُجشٝر ٖ٤اُ٘برظ؟
 )4ؽلشح اإلصاؽخ اُز٣ ٢زْ كٜ٤ب ئػبكخ أ ٝكوذ صٝط ٖٓ اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد ك ٢اُغُٜ ٖ٤ب رأص٤ش ًج٤ش ك ٢اُجشٝر ٖ٤اُ٘برظ؟
ة) ٝػؼ ً٤ل٤خ ؽذٝس اُطلشح اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ اُطج٤ؼ٤خ اُز٘٣ ٢زظ ػٜ٘ب خِ٤خ سثبػ٤خ أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ( ) ٕ 4؟

عإاٍ ٝصاسح2116 :
كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُطلشاد اُغ٤٘٤خ ( اُ٘وط٤خ ) أعت ػٔب :٢ِ٣
 -1ارًش عججُ ٖ٤ؾذٝصٜب؟

ٓ -2ب أٗٞاػٜب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
٣ؾب ٍٝاُؼِٔبء دساعخ آُ٤خ رٞاسس اُظلبد ػ٘ذ اإلٗغبٕ ٌُٖٝ ،رؼ٤ن ٛز ٙاُذساعخ ػٞآَ ػذح:
 -1ػٔش اُغ َ٤اُجشش ١ؽ.َ٣ٞ
ً -2ضشح اُغ٘٤بد ٝاٌُشٞٓٝعٓٞبد ك ٢اُخِ٤خ اُجشش٣خ.
 -3ال ُِ ٌٖٔ٣ؼبُْ إٔ ٣زؾٌْ ك ٢اخز٤بس األصٝاط ًٔب ك ٢دساعبر ٚػِ ٠اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ األخش.ٟ
* أٝالً :االخزالالد أُشرجطخ ثبُؼذد اٌُشٞٓٝعٝ :٢ٓٞروغْ ئُٞٗ ٠ػٖ٤
أ) االخزالالد اُٞساص٤خ أُشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ.

ٓ )1زالصٓخ دا ( ٕٝاُجالٛخ أُ٘ـ٤ُٞخ )
ً٤ق ر٘زظ ٛز ٙاُؾبُخ؟
* ر٘زظ ٖٓ ئػبكخ ًشٞٓٝع ّٞصبُش ئُ ٠اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞسهْ (.)21
* اُطشاص اٌُشٞٓٝعٝ ٢ٓٞاُغ٘ظ:

اُزًش ()XY

األٗض.)XX( ٠

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ:

(ً )2شٞٓٝعٓٞبٕ .

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ:

(ً )45شٞٓٝع. ّٞ

* ػـذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اٌُـِـــ:٢

(ً )44شٞٓٝع.ّٞ

األػشاع
 -1هظش اُوبٓخ ٝآزالؤٛب.
 -4هذساد ػوِ٤خ ٓؾذٝدح.

 -2ػذّ ٗٔ ٞاُوِت ؽج٤ؼ٤بً.

ٝ -3عٞد ص٘٤خ ئػبك٤خ ػِ ٠اُغلٖ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ

ٓ )2زالصٓخ ادٝاسد ( ؽبُخ ٗبدسح اُؾذٝس )
ً٤ق ر٘زظ ٛز ٙاُؾبُخ؟
ر٘زظ ٖٓ ئػبكخ ًشٞٓٝع ّٞئُ ٠اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞسهْ ( .) 11

األػشاع
 -2اخزالالد ك ٢اُوِت ٝاٌُِ٤زٖ٤

 -1هذساد ػوِ٤خ ٝعغٔ٤خ ٓؾذٝدح

ٓ )3زالصٓخ ثبر ( ٞؽبُخ ٗبدسح اُؾذٝس )
ً٤ق ر٘زظ ٛز ٙاُؾبُخ؟
ر٘زظ ٖٓ ئػبكخ ًشٞٓٝع ّٞئُ ٠اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞسهْ ( ) 13

األػشاع
 -3ص٣بدح ك ٢ػذد األطبثغ

 -1هذساد ػوِ٤خ ٝعغٔ٤خ ٓؾذٝدح

 -2اإلطبثخ ثبُؼٔ٠

 -4اُشلخ اُؼِ٤ب ٓشوٞهخ ًٝزُي عوق اُؾِن

 -5ؿبُجب ً األؽلبٍ أُظبثٞٔ٣ ٕٞر ٕٞثؼذ عبػبد ٖٓ اُٞالدح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
ة) االخزالالد اُٞساص٤خ أُشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ.
ً٤ق ر٘زظ ٛز ٙاُؾبُخ؟
ػذّ اٗلظبٍ صٝط اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ ك ٢خال٣ب األة أ ٝاألّ ك ٢أص٘بء االٗوغبّ أُ٘ظق ٓٔب  ٌٕٞ٣ث٣ٞؼخ أ ٝؽٞ٤إ ٓ٘١ٞ
خبُ٤بٕ ٖٓ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ )X( ٢أٜ٘ٓٝ .)Y( ٝب:

ٓ )1زالصٓخ ر٤شٗش
أٗض)XO( ٠

* اُطشاص اٌُشٞٓٝعٝ ٢ٓٞاُغ٘ظ:
* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ:

(ً )1شٞٓٝعٝ ّٞاؽذ

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ:

(ً )44شٞٓٝعّٞ

* ػـذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُـٌـِــ:٢

(ً )45شٞٓٝعّٞ

األػشاع
 )2هظ٤شح اُوبٓخ.

 )1أٗض ٠ػؤ٤خ ثغجت ٗوض ك ٞٔٗ ٢األػؼبء اُز٘بعِ٤خ.

ٓ )2زالصٓخ ًِ٘٤لِزش:
ً٤ق ر٘زظ ٛز ٙاُؾبُخ؟
 -2ارؾبد ؽٞ٤إ ٓ٘ٓ )Y( ١ٞغ ث٣ٞؼخ (.)XX

 -1ارؾبد ؽٞ٤إ ٓ٘ٓ )XY( ١ٞغ ث٣ٞؼخ (.)X
* اُطشاص اٌُشٞٓٝعٝ ٢ٓٞاُغ٘ظ:

رًش (.)XXY

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ:

(ً )3شٞٓٝعٓٞبد.

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ:

(ً )44شٞٓٝع.ّٞ

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد ٌُِ:٢

(ً )44شٞٓٝع.ّٞ

األػشاع
ٗ )2وض ك ٞٔٗ ٢األػؼبء اُغ٘غ٤خ.
 )1رًش ػو.ْ٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
 )3األٗض ٠صالص٤خ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ:٢
ً٤ق ر٘زظ اُؾبُخ؟
ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝع )XX( ٖ٤ٓٞك ٢أص٘بء االٗوغبّ أُ٘ظق ٓٔب  ٌٕٞ٣ث٣ٞؼخ رؾَٔ ( )XXرزؾذ
ٓغ ؽٞ٤إ ٓ٘.)X( ١ٞ
* اُطشاص اٌُشٞٓٝعٝ ٢ٓٞاُغ٘ظ:

)  ( XXXأٗض٠

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ:

(ً )3شٞٓٝعٓٞبد

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ:

(ً )44شٞٓٝعّٞ

* ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُـٌــِــ:٢

(ً )44شٞٓٝعّٞ

األػشاع
( أٗض ٠ؽج٤ؼ٤خ ال  ٌٖٔ٣رٔ٤٤ضٛب ئال ثلؾض اٌُشٞٓٝعٓٞبد )
*** عإأٍُ :برا ال ٘٣زظ أكشاد ٖٓ ارؾبد ث٣ٞؼخ خبُ٤خ ٖٓ اٌُشٞٓٝعٓ )X( ّٞغ ؽٞ٤إ ٓ٘)X( ١ٞ؟
اإلعبثخ:
ألٕ اُلشد اُ٘برظ ع٤لوذ ًشٞٓٝع )X( ّٞاُز٣ ١ؾَٔ ع٘٤بد ػذ٣ذح ُظلبد عغذ٣خ ًض٤شح ٝثبُزبُ ٢عزخزلٛ ٢ز ٙاُظلبد ُؼذّ
ٝعٞد اُغ٘٤بد ٓٔب ٣إد ١ئُٗ ٠وض ك ٢رشً٤ت اُلشد ٓٔب ٣غجت ٓٞرٝ ٚع ٌٕٞ٤ؽشاص ٛزا اُلشد ( .) OY

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ

صبٗ٤بً :اخزالالد ٓشرجطخ ثبُطلشاد اُغ٤٘٤خ:
أ) اُضالع٤ٔ٤ب ( كوش دّ اُجؾش األث٤غ أُزٞعؾ )
٣زشًت عض١ء اُٞٔ٤ٜؿِٞث ٖ٤ك ٢اإلٗغبٕ ٖٓ:
أ) عالعَ ػذ٣ذح اُججز٤ذ ٖٓ ٗٞع ( أُلب ػذد ) 2
ة) عالعَ ػذ٣ذح اُججز٤ذ ٖٓ ٗٞع ( ث٤زب ػذد ) 2
ط) ًَ عِغِخ ٖٓ اُغالعَ اُغبثوخ رشرجؾ ٓغ ٓغٔٞػخ ٞٔ٤ٛؿِٞث.ٖ٤

ً٤ق ٘٣زظ ٛزا أُشع:
أ) ٗز٤غخ ُطلشح ع٤٘٤خ إلؽذ ٟاُغ٘٤بد اُز ٢رظ٘غ عالعَ ػذ٣ذ اُججز٤ذ أٌُٗٞخ ُجشٝر ٢٘٤اُٞٔ٤ٜؿِٞث.ٖ٤
ة) ُزُي ال رو ّٞخال٣ب اُذّ اُؾٔشاء ثٞظ٤لزٜب ثلبػِ٤خ ٝرُي ثغجت:
 -1اُخال٣ب أٌُٗٞخ ُخال٣ب اُذّ اُؾٔشاء ال ٌ٣زَٔ رٔب٣ضٛب كزجو ٠اُ٘ٞاح داخِٜب.
٣ -2زخز اُجؼغ ا٥خش ُِخال٣ب أشٌبٍ ؿ٤ش ؽج٤ؼ٤خ.
طٗ -ز٤غخ ُزُي رزٌغش ٓؼظْ خال٣ب اُذّ اُؾٔشاء ٝرزؾَِ ثؼذ كزشح هظ٤شح ٖٓ ئٗزبعٜب.
د -رلوذ اُخال٣ب اُوذسح ػِ ٠ؽَٔ ًٔ٤خ ًبك٤خ ٖٓ األًغغٔٓ ٖ٤ب ٣إد ١ئُ ٠ؽبُخ كوش دّ كٓ ٢شاؽَ اُطلُٞخ أُجٌش.
ٓالؽظخ٣ :ؾزبط أُظبة ثبُضالع٤ٔ٤ب ئُٗ ٠وَ دّ ًَ (  4 – 3أعبث٤غ ) ؽغت اُؼٔش ٝؽغت دسعخ ٗوض اُٞٔ٤ٜؿِٞث.ٖ٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
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االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
ة -ك٤ً َ٘٤زٞ٤ٗٞس٣ب

ٝساصخ أُشع٘٣ :زظ ػٖ ٝعٞد صٝط ٖٓ اُغ٘٤بد أُز٘ؾ٤خ.

كغُٞٞ٤ع٤خ أُشع:
٘٣ )1زظ ٛزا أُشع ٖٓ ؽلشح ك ٢عٓ ٖ٤ز٘ؾٓ ٢غإ ٍٝػٖ ئٗض ُٚ ْ٣دٝس ٓ ْٜك ٢ا٣غ اُؾٔغ أألٓ (٢٘٤ك َ٤٘٤االٗ) ٖ٤
ئُ ٠اُؾٔغ أألٓ ( ٢٘٤رب٣شٝع. ) ٖ٤
٣ )2إد ١رُي ئُ ٠رشاًْ اُؾٔغ األٓ ( ٢٘٤ك َ٤٘٤أالٗ ) ٖ٤ك ٢اُذّ ٝرؾ ُٚٞئُٞٓ ٠اد ً٤ٔ٤بئ٤خ عبٓخ.

أػشاع اإلطبثخ:
 ٌٕٞ٣ -1أُظبة را هذساد ػوِ٤خ ٓؾذٝدح

 -2شؾٞة ُ ٕٞاُغِذ ٝاُشؼش

 -3طـش ؽغْ اُشأط

 -4ػ٘ذ اُٞالدح األشخبص اُؾبُِٓ ٖ٤غ ٖ٤٘٤أُشع ثظٞسح ٗو٤خ ٣جذ ٕٝؽج٤ؼٝ ٖ٤٤ال ٣الؽع األ َٛأػشاع أُشع ئال ثؼذ
ؽٞاُ 6 ( ٢شٜٞس ).

اُٞهب٣خ ٝاُؼالط:
 ٌٖٔ٣رغ٘ت ػٞاهت أُشع ثبُزؾٌْ ك ٢رـز٣خ اُطلَ أُظبة ثؾٔ٤خ ؿزائ٤خ ٓ٘بعجخ ر٘خلغ كٜ٤ب ٗغجخ اُؾٔغ أألٓ٢٘٤
( ك َ٤٘٤االٗ.) ٖ٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2116 :
ػَِ :ال  ٌٖٔ٣إٔ رٌ ٕٞأُظبثخ ثٔزالصٓخ ر٤شٗش ؽبِٓخ ُغ ٖ٤اُؼٔ ٠اُِٝ ٢ٗٞعِٔ٤خ اإلثظبس ٓؼبً؟

عإاٍ ٝصاسح2115 :
أ) ٣ؾب ٍٝاُؼِٔبء دساعخ آُ٤خ رٞاسس اُظلبد ػ٘ذ االٗغبٕٝ ،رشخ٤ض االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ األع٘خ داخَ أسؽبّ االٜٓبد ،أُطِٞة
ٓ -1ب اُؼٞآَ اُز ٢رؼ٤ن دساعخ آُ٤خ رٞاسس اُظلبد ػ٘ذ اإلٗغبٕ ٓوبسٗخ ثبٌُبئ٘بد اُؾ٤خ األخشٟ؟
غش رُي )؟
ة) ٝعٞد أٗض ٠صالص٤خ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ ( ٢ك ّ
ط) رشرجؾ االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ االٗغبٕ ئٓب ثطلشح ًشٞٓٝع٤ٓٞخ أ ٝثطلشح ع٤٘٤خٝ ،أُطِٞة:
ك ٢اُغذ ٍٝأُغبٝس اُزٔ٣ ١ضَ ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ

أُزالصٓخ

اُطشاص اٌُشٞٓٝع٢ٓٞ
اُغ٘غ٢

ػ٘ذ االٗغبٕ ،آُ ٠برا رش٤ش األسهبّ ) 4 ،3 ،2 ،1 ( :؟

ثبرٞ

 XYاXX ٝ
XO
()4

()2
ًِ٘٤لِزش

ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد
اُغغٔ٤خ
()1
()3
44

أ) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس اُطشص اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ اُغ٘غ٤خ ُألكشاد اُ٘برغخ ٖٓ ئخظبة ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ ؽج٤ؼ٤خ ٓغ ث٣ٞؼبد ؿ٤ش ؽج٤ؼ٤خ
ٝأُطِٞة:
 -1عْ االخزالٍ اُٞساص ٢ػ٘ذ ًَ ٖٓ اُلشدٖ٣
أُشبس ئُٜٔ٤ب ثبُشهٔ) 2 ( ، ) 1 ( ٖ٤؟
ٓ -2ب اثشص األػشاع اُز ٢رظٜش ػِ ٖٓ ًَ ٠اُلشدٖ٣
أُشبس ُٜٔب ثبُشٓض) 3 ( ، ) 2 ( ٖ٣؟
ُٔ -3برا ٞٔ٣د اُغ٘ ٖ٤ر ٝاُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غ)OY ( ٢؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
16

1637686972 / 1687001271

ار

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

العلوم احلياتية اإلضافية
البيولوجيا
2016

الوحدة األوىل /الفصل الجاني

البيولوجيا

( تطبيقات يف الوراثة )

2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ

ة) رشرجؾ االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ االٗغبٕ ئٓب ثطلشح ًشٞٓٝع٤ٓٞخ أ ٝثطلشح ع٤٘٤خٝ ،أُطِٞة:
 -1اًزت اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غُ ٢ألكشاد أُظبث ٖ٤ثبالخزالالد اُٞساص٤خ ا٥ر٤خ:
* ٓزالصٓخ ر٤شٗش

* ٓزالصٓخ ًِ٘٤لِزش

ٓ -2ب األػشاع اُز ٢رظٜش ػِ ٠األشخبص أُظبث ٖ٤ثٔشع ً٤زٞ٤ٗٞس٣ب؟
ُٔ -3برا ٣ؼبٗ ٢أُظبة ثبُضالع٤ٔ٤ب ٖٓ ؽبُخ كوش دّ كٓ ٢شاؽَ اُطلُٞخ أُجٌشح؟
ط) ؽذد عجت ؽذٝس ًَ ٖٓ االخزالالد اُٞساص٤خ ا٥ر٤خ ػ٘ذ االٗغبٕٓ ( :زالصٓخ دا ( ، ) ٕٝك٤ً َ٤٘٤زٞ٤ٗٞس٣ب )؟

عإاٍ ٝصاسح2113 :
أ) رشرجؾ االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ االٗغبٕ ثطلشح ًشٞٓٝع٤ٓٞخ أ ٝثطلشح ع٤٘٤خ ٝ ،أُطِٞة:
 )1عْ صالصخ اخزالالد ٝساص٤خ ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ.
ٓ )2ب ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد ك ٢اُخِ٤خ اُغغٔ٤خ ُِلشد أُظبة ثٔزالصٓخ ادٝاسد؟
 )3أرًش صالصخ أػشاع ُإلطبثخ ثٔشع ك٤ً َ٘٤زٞ٤ٗٞس٣ب.
ة) اًزت اعْ االخزالٍ اُٞساص ٝ ،٢اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غ ٌَُ ٢ؽبُخ ٓٔب ٣أر:٢
 )1أٗض ٠ػؤ٤خ  ٝهظ٤شح اُوبٓخ.
 )2رًش ػو ْ٤ثغجت ٗوض ك ٞٔٗ ٢األػؼبء اُز٘بعِ٤خ.
 )3أٗض ٠رؼبٗ ٖٓ ٢هظش اُوبٓخ  ٝآزالئٜب ٝ ٝعٞد ص٘٤خ اػبك٤خ ػِ ٠اُغلٖ.
ط) ارًش كبئذرُ ٖ٤لؾض اُغ٘ ٖ٤ثبعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُٞعبد كٞم اُظٞر٤خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2112 :
أ) ٣ج ٖ٤اُغذ ٍٝأُغبٝس ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ ك٢
االٗغبٕ ٝ ،أُطِٞة:

االخزالٍ
اُٞساص٢
ثبرٞ

اُزـ٤ش ك ٢ػذد
اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ
()1
اػبكخ ًشٞٓٝع ّٞاُ٠
اُضٝط اٌُشٞٓٝع11 ٢ٓٞ

()4

()5

()2

اًزت ٓب رٔضِ ٚاألسهبّ ()5 ،4 ،3 ،2 ،1

ة) ٣ج ٖ٤اُغذ ٍٝأُغبٝس ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ ك٢
اإلٗغبٕ ،أًزت ٓب رٔضِ ٚاألساهْ ()4 ،3 ،2 ،1

أؽذ األػشاع
اُشلخ اُؼِ٤ب ٓشوٞهخ
()3
ٝعٞد ص٘٤خ اػبك٤خ
ػِ ٠اُغلٖ

أُزالصٓخ

اُطشاص اٌُشٞٓٝع٢ٓٞ
اُغ٘غ٢

أؽذ األػشاع

اٗض ٠صالص٤خ
اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ٢
()2
ر٤شٗش

()1

أٗض ٠ؽج٤ؼ٤خ

XXY
()4

()3
أٗض ٠ػؤ٤خ

عإاٍ ٝصاسح2111 :
٣ج ٖ٤اُشٌَ أُغبٝس ً٤ل٤خ ؽذٝس اخزالالد ٝساص٤خ
ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ ك ٢اإلٗغبٕ
أُطِٞة
ُٔ -1برا ٞٔ٣د اُغ٘ ٖ٤اُز ١ؽشاص ٙاٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غOY ٢
كٓ ٢شاؽَ ع٘٤٘٤خ ٓجٌشح؟
ٓ -2ب اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غُِ ٢لشد سهْ ( ) 3؟
 -3ؽذد ع٘ظ اُلشد ك ٢اُؾبُخ سهْ ( ) 1؟
ٓ -4برا ٣غٔ ٠االخزالٍ اُٞساص ٢ك ٢اُؾبُخ سهْ ( ) 2؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ

عإاٍ ٝصاسح2111 :
أ) طق اُزـ٤شاد اُز ٢رؾذس ُخال٣ب اُذّ اُؾٔشاء ػ٘ذ األشخبص أُظبث ٖ٤ثٔشع اُضالع٤ٔ٤ب؟

غش ٓب :٢ِ٣
ة) ك ّ
رشاًْ اُؾٔغ األٓ ٢٘٤ك َ٘٤االٗ ٖ٤ك ٢دّ اإلٗغبٕ أُظبة ثٔشع ك٤ً َ٘٤زٞٗٞس٣ب؟
ط) هبسٕ ثٓ ٖ٤زالصٓخ ئدٝاسد ٓٝزالصٓخ ثبر ٖٓ ٞؽ٤ش سهْ اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُز ١ؽذس ك ٚ٤اُزـ٤٤ش؟

عإاٍ ٝصاسح2111 / 2111 :
ط٘ق االخزالالد اُٞساص٤خ ا٥ر٤خ ئُ ٠اخزالالد ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ ،أ ٝاخزالالد ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد
اُغ٘غ٤خ ،أ ٝاخزالالد ٓشرجطخ ثبُطلشاد اُغ٤٘٤خ؟
 -1اُضالع٤ٔ٤ب

ٓ -2زالصٓخ ادٝاسد

ٓ -3زالصٓخ ر٤شٗش

 -4ك٤ً َ٘٤زٞٗٞس٣ب

عإاٍ ٝصاسح2111 :
أ) ٖٓ االخزالالد أُشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ ٓزالصٓخ ئدٝاسد ٓٝزالصٓخ ثبر ،ٞأُطِٞة
ٓ -1ب سهْ اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُز ١ؽذس ك ٚ٤اُزـ٤ش كٓ ٖٓ ًَ ٢زالصٓخ :ئدٝاسد ،ثبرٞ؟
ٓ -2ب اُؼذد اٌٌُُِِ ٢شٞٓٝعٓٞبد ك ٢اُخِ٤خ اُغغٔ٤خ ُِلشد أُظبة ثٔزالصٓخ ثبرٞ؟
 -3ارًش أػشاع ٓزالصٓخ ئدٝاسد؟
ة) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس ً٤ل٤خ ؽذٝس اخزالالد ٝساص٤خ
ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ ك ٢اإلٗغبٕ
أُطِٞة:
ٓ -1ب اُؼذد اٌٌُُِِ ٢شٞٓٝعٓٞبد ك ٢اُخِ٤خ سهْ ( ) 1؟
 -2اًزت اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غُِ ٢لشد سهْ ( ) 3؟
ٓ -3ب اعْ االخزالٍ اُٞساصُِ ٢لشد ك ٢اُؾبُخ سهْ ( ) 2؟
 -4ؽذد ع٘ظ اُلشد ك ٢اُؾبُخ سهْ ( ) 3؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
19

1637686972 / 1687001271

ار

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

العلوم احلياتية اإلضافية
الوحدة األوىل /الفصل الجاني

البيولوجيا

البيولوجيا

( تطبيقات يف الوراثة )

2016

2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2111 :
ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس ً٤ل٤خ ؽذٝس اخزالالد ٝساص٤خ
ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ  ،ادسط اُشٌَ
صْ أعت ػٔب :٢ِ٣
ٓ -1ب ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اٌُِ ٢كٖٓ ًَ ٢
اُخِ٤ز ٖ٤أُشبس ئُٜٔ٤ب ثبألسهبّ ( ) 2 ، 1؟
 -2اًزت اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غُِ ٢غٖ٘٤
ك ٖٓ ًَ ٢أُشثؼ ٖ٤أُشبس ئُٜٔ٤ب ثبألسهبّ
( ٝ ) 5 ، 4ؽذد ع٘ظ ًَ ٜٓ٘ٔب؟
ُٔ -3برا ٞٔ٣د اُغ٘ ٖ٤اُ٘برظ ك ٢أُشثغ ( ) 6؟

عإاٍ ٝصاسح2111 :
أ) رؾظَ ؽبُخ ػذّ اٗلظبٍ اٌُشٞٓٝعٓٞبد ك ٢أص٘بء أُشؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوغبّ أُ٘ظق أ ٝأُشؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوغبّ أُ٘ظق.
أ ١أُشؽِز٣ ٖ٤ؾزَٔ إٔ ُ ٌٕٞ٣ؼذّ االٗلظبٍ كٜ٤ب رأص٤ش أًجش ك ٢ظٜٞس اخزالالد ٝساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ؟ ُٔٝبرا؟

ة) ٣ؼبٗ ٢األشخبص أُظبث ٖ٤ثٔشع اُضالع٤ٔ٤ب ٖٓ كوش دّ ،كغش رُي ؟

عإاٍ ٝصاسح2114 :
اًزت اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غٝ ٢ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اٌُِ ٢ػ٘ذ اُلشد ٌَُ ٖٓ االخزالالد اُٞساص٤خ ا٥ر٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ:
ٓ -1زالصٓخ ر٤شٗش

ٓ -2زالصٓخ ًِ٘٤لِزش

 -3اُجالٛخ أُ٘ـ٤ُٞخ

 -4األٗض ٠صالص٤خ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ار
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العلوم احلياتية اإلضافية
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البيولوجيا
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2114 :
اٗوَ ئُ ٠دكزش ئعبثزي ٓب رش٤ش ئُ ٚ٤األسهبّ (  ) 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ك ٢اُغذ:ٍٝ
االخزالٍ اُٞساص٢
ًِ٘٤لِزش
أٗض ٠صالص٤خ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غ٢
()4
()6

اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غ٢
ُِلشد أُظبة
()1
()2
XO
XY

ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغغٔ٤خ ك٢
خال٣ب اُلشد أُظبة
44
()3
()5
45

عإاٍ ٝصاسح2116 :
أ) اخزش ٖٓ اُظ٘ذٝم أُغبٝس ٓب ٘٣بعت ًالً ٖٓ اُؼجبساد ا٥ر٤خ:
 -1رٌ ٖ٣ٞرشاً٤ت ع٤٘٤خ عذ٣ذح
 -2اُؾظ ٍٞػِٗ ٠جبربد ٓزؼذدح أُغٔٞػخ اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ
ٝ -3عٞد ًشٞٓٝع ّٞصبُش ٣ؼبف ئُ ٠اُضٝط اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞسهْ ( ) 21
 -4أٗض ٠ؽشاصٛب اٌُشٞٓٝع) XO ( ٢ٓٞ

ٓزالصٓخ دإٝ
ٓزالصٓخ ر٤شٗش
اُؼجٞس اُغ٢٘٤
اٌُُٞش٤غٖ٤
ٓزالصٓخ ًِ٘٤لِزش

ة) اًزت اعْ االخزالٍ اُٞساص ٢ك ٢اإلٗغبٕ اُ٘برظ ػٖ ًَ ٓٔب :٢ِ٣
 -1ارؾبد ث٣ٞؼخ خبُ٤خ ٖٓ اٌُشٞٓٝع ّٞاُغ٘غٓ ) X ( ٢غ ؽٞ٤إ ٓ٘) X ( ١ٞ؟
 -2ارؾبد ث٣ٞؼخ ( ٓ ) Xغ ؽٞ٤إ ٓ٘) X ( ١ٞ؟
 -3رشاًْ اُؾٔغ األٓ ٢٘٤ك َ٘٤األٗ ٖ٤ك ٢اُذّ؟

ط) ٘٣زظ ٓشع ك٤ً َ٘٤زٞٗٞس٣ب ك ٢اإلٗغبٕ ٖٓ ٝعٞد صٝط ٖٓ اُغ٘٤بد أُز٘ؾ٤خ  :أُطِٞة
ً٤ق ٣إدٝ ١عٞد ٛز ٖ٣اُغ ٖ٤٘٤ئُ ٠اُزخِق اُؼوِ ٢اُشذ٣ذ ػ٘ذ األؽلبٍ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ار
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العلوم احلياتية اإلضافية
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البيولوجيا
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أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2115 / 2115 :
أ) هبسٕ ثٓ ٖ٤زالصٓخ دآٝ ٕٝزالصٓخ ر٤شٗش ٖٓ ؽ٤ش:

عجت ؽذٝس االخزالٍ اُٞساص٢

ة) هبسٕ ثٓ ٖ٤زالصٓخ ئدٝاسد ٓٝزالصٓخ ر٤شٗش ٖٓ ؽ٤ش:

األػشاع اُز ٢رظٜش ػِ ٠األشخبص أُظبثٖ٤

عإاٍ ٝصاسح2116 / 2111 :
ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝس اخزالالد ٓشرجطخ ثؼذد اٌُشٞٓٝعٓٞبد اُغ٘غ٤خ ،ادسع ٚع٤ذاً ٝأعت ػٔب ٣أر:٢
ظجخ اُز٢
 -1أًزت سهْ اُج٣ٞؼخ ( اُج٣ٞؼبد ) أُخ ّ
٘٣زظ ٖٓ رطٞسٛب رًش ؽج٤ؼ٢؟
ظجخ اُز٢
 -2أًزت سهْ اُج٣ٞؼخ ( اُج٣ٞؼبد ) أُخ ّ
ال رزطٞس ئُ ٠ع٘ ( ٖ٤كشد )؟
ظجخ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ
 -3ؽذد األسهبّ ُِج٣ٞؼبد أُخ ّ
٣ظٜش ك ٢األكشاد اُ٘برغخ ٖٓ رطٞسٛب اخزالالد
ٝساص٤خٝ ،ارًش ٗٞع االخزالٍ اُٞساص ٢ك ًَ ٢ؽبُخ؟

Y

X

X

XX

1

2

X

Y

Y

ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ
ث٣ٞؼبد

XX
3

5

4

عإاٍ ٝصاسح1222 :
XX

خِ٤خ ر٘بعِ٤خ

ك ٢اُشٌَ أُغبٝس:
ػذّ اٗلظبٍ

 -1أشش ئُ ٠اُغبٓ٤زبد اُز ٢رؾز ١ٞػِ ٠ص٣بدح ك٢
ػذد اٌُشٞٓٝعٓٞبدٝ ،اُغبٓ٤زبد اُز٘٣ ٢وظٜب
ًشٞٓٝعٓٞبد؟
ٓ -2ب اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٢ٓٞاُغ٘غ ٢ك ٖٓ ًَ ٢اُج٣ٞؼخ
ظجخ ( ) 4 ( ٝ ) 3 ( ٝ ) 2 ( ٝ ) 1؟
أُخ ّ
ٓ -3ب االخزالٍ اُٞساص ٢ػ٘ذ اُلشد أُزٌ ّ ٖٓ ٕٞاُج٣ٞؼخ
ظجخ ( ) 4 ٝ 2 ٝ 1؟
أُخ ّ

XX

Y

1

X

2

Y

3

X

4

عإاٍ ٝصاسح2116 / 1222 :
رضٝعذ كزب ٙرؾَٔ اُطشاص اٌُشٞٓٝع ٖٓ ) XXX ( ٢ٓٞسعَ ٣ؾَٔ اُطشاص اٌُشٞٓٝع ،) XY ( ٢ٓٞكٔب اؽزٔبٍ إٔ ٘٣غجب ؽلال
ٓظبثب ً ثٔزالصٓخ ًِ٘٤لِزش؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رشخ٤ض االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ ٓٝؼبُغزٜب

رشخ٤ض ٓب هجَ اُٞالدح
أ) كؾض خٔالد اٌُٞسٕٞ٣
ٓٞػذ ئعشاء اُلؾض٣ :زْ ئعشاء اُلؾض ٓب ث ٖ٤األعجٞػ( ٖ٤اُضبٖٓ) ( ٝاُؼبشش) ٖٓ اُؾَٔ.

خطٞاد اُلؾض:
 )1ؿشص ئثشح ك ٢عذاس اُشؽْ ُزظَ ئُ ٠خٔالد اٌُٞسٝ ٕٞ٣أخز ًٔ٤خ هِِ٤خ ٖٓ اُخال٣ب.
 )2ثؼذ ػذح عبػبد ٣زْ اُزؼبَٓ ٓغ خال٣ب د ٕٝصساػزٜب ُؼَٔ ٓخطؾ ًشٞٓٝعٓٝ ٢ٓٞوبسٗز ٚثبُٔخطؾ اُطج٤ؼ.٢
٣ )3زْ رؾذ٣ذ االخزالالد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ئٕ ٝعذد ك ٢اُغ٘.ٖ٤
 )4ػَٔ كؾٞطبد ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ ُٜز ٙاُخال٣ب ُزشخ٤ض ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ.

ٓالؽظخ
:
ؽش٣وخ كؾض خٔالد اٌُٞس ٕٞ٣أهَ اٗزشبسا ٌُٜٗٞب أهَ أٓبٗب ً ئال أٜٗب رؼطٗ ٢زبئظ أعشع ٖٓ ثضٍ اُغِ.٠

ة) ثضٍ اُغبئَ اُش ( ٢ِٛاُغِ) ٠
ٓٞػذ ئعشاء اُلؾض٣ :زْ ئعشاء اُلؾض ٓب ث ٖ٤األعجٞع ( )14ئُ ٠األعجٞع ( ٖٓ )16اُؾَٔ.

خطٞاد اُلؾض:
 -1ؿشص ئثشح ؽِ٣ٞخ ك ٢عذاس اُشؽْ ُزظَ ئُ ٠اُغبئَ اُش ٢ِٛأُؾ٤ؾ ثبُغ٘.ٖ٤
 -2عؾت ًٔ٤خ هِِ٤خ ٖٓ ٛزا اُغبئَ أُؾز ١ٞػِ ٠خال٣ب اُغ٘.ٖ٤
 -3ثٞاعطخ ػِٔ٤خ كظَ ٓشًض٣ ١زْ اُؾظ ٍٞػِ ٠اُغبئَ ٝئعشاء كؾٞص ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ ُزؾذ٣ذ ٗغجخ أٗضٔ٣بد
كٜ٤ب ٌُِشق ػٖ اُغ٘٤بد اُلؼبُخ ٝؿ٤ش اُلؼبُخ ٝأُغبػذح ك ٢رشخ٤ض ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ.
 -4اُخال٣ب اُ٘برغخ ػٖ ػِٔ٤خ اُلظَ أُشًض ١ك٤زْ صساػزٜب.
 -5ثؼذ ػذح أعبث٤غ ٣زْ أخز خال٣ب ٜٓ٘ب ٝػَٔ ٓخطؾ ٌُِشٞٓٝعٓٞبد ٓٝوبسٗز ٚثبُٔخطؾ اُطج٤ؼُ ٢زؾذ٣ذ
اإلخزالالد اٌُشٞٓٝع٤ٓٞخ ئٕ ٝعذد.
ً -6زُي ػَٔ كؾٞطبد ًٞٔ٤ؽ٣ٞ٤خ ُٜز ٙاُخال٣ب ُزشخ٤ض ثؼغ االخزالالد اُٞساص٤خ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط) رٌُ٘ٞٞع٤ب أُٞعبد كٞم اُظٞر٤خ

رغزخذّ ٛز ٙاُطش٣وخ ٓٞعبد طٞر٤خ ػبُ٤خ اُزشدد إلٗزبط طٞسح ُِغ٘ ٖ٤ػِ ٠شبشخ اُزِلبص.

٣غزلبد ٖٓ ٛز ٙاُطش٣وخ ٓب :٢ِ٣
 )1رؾذ٣ذ ع٘ظ اُغ٘ٝ ٖ٤ػٔش.ٙ
ٓ )2ؼشكخ ٝعٞد رٞائْ.
 )3رؾذ٣ذ اخزالالد ػ٘ذ اُغ٘ٓ ٖ٤ضَ:

 )1رؼخْ اٌُِ٤خ أ ٝػذّ ٝعٞدٛب.
 )2اخزالالد ك ٢اُؾجَ اُؼظج.٢
 )3ثؼغ أٓشاع اُوِت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة األولى  /الفصل الثاني  /تطبيق ات الوراثة
استاذ العلوم الحياتية :رام ي نصّ
24

1637686972 / 1687001271

ار

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

العلوم احلياتية اإلضافية
الوحدة األوىل /الفصل الجاني

البيولوجيا

البيولوجيا

( تطبيقات يف الوراثة )

2016

2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠رشخ٤ض االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ
عإاٍ ٝصاسح2116 :
كغش ٓب :٢ِ٣
رغٔؼ ؽش٣وخ كؾض خٔالد اٌُٞس ٕٞ٣ثزشخ٤ض االخزالالد اُٞساص٤خ كٝ ٢هذ هظ٤ش ٗغج٤ب ً ٓوبسٗخ ثطش٣وخ كؾض اُغبئَ اُش.٢ِٛ

عإاٍ ٝصاسح2115 :
ارًش صالس ؽشائن رغزخذّ ُزشخ٤ض االخزالُذ اُٞساص٤خ ػ٘ذ اُغ٘ ٖ٤ك ٢سؽْ آخ؟

عإاٍ ٝصاسح2115 / 2114 :
أ) ٓب االخزالالد ػ٘ذ اُغ٘ ٖ٤اُز٣ ٢زْ اٌُشق ػٜ٘ب ثبعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُٞعبد كٞم اُظٞر٤خ؟

عإاٍ ٝصاسح2115 / 2111 :
أ) هبسٕ ث ٖ٤ؽش٣وز ٢أخز ػ٘٤خ ٖٓ اُغبئَ اُش ٖٓٝ ٢ِٛاُـشبء اٌُٞس ٖٓ ٢ٗٞ٣ؽ٤ش ػٔش اُغ٘ ٖ٤ػ٘ذ أخز اُؼ٘٤خ؟
ة) هبسٕ ث ٖ٤كؾض اُغبئَ اُشٝ ٢ِٛكؾض خٔالد اٌُٞس ٖٓ ٕٞ٣ؽ٤ش عشػخ اُؾظ ٍٞػِ ٠اُ٘زبئظ؟

عإاٍ ٝصاسح2111 / 2114 / 2116 :
هبسٕ ث ٖ٤ؽش٣وخ كؾض ًَ ٖٓ اُغبئَ اُشٝ ٢ِٛخٔالد اٌُٞس ٖٓ ٕٞ٣ؽ٤ش:
 -2عشػخ اُؾظ ٍٞػِ ٠اُ٘زبئظ؟

 -1كزشح اُؾَٔ اُز٣ ٢زْ أعشاء اُلؾض كٜ٤ب؟

عإاٍ ٝصاسح2111 :
ٖٓ ؽشم رشخ٤ض االخزالالد اُٞساص٤خ ػ٘ذ اإلٗغبٕ  ،كؾض خٔالد اٌُٞسٝ ٕٞ٣كؾض اُغبئَ اُش.٢ِٛ
ٓب األٓٞس اُز ٌٖٔ٣ ٢رؾذ٣ذٛب ٖٓ اُخال٣ب اُز٣ ٢زْ اُؾظ ٍٞػِٜ٤ب ٖٓ اُطش٣وزٖ٤؟

عإاٍ ٝصاسح2114 :
ٓب  ٢ٛاألٓٞس اُزٜ٣ ٢زْ ثٜب اُطج٤ت ُِزأًذ ٖٓ عالٓخ اُغ٘ ٖ٤ػ٘ذ كؾض ػ٘٤خ ٖٓ اُغبئَ اُشٝ ٢ِٛخٔالد اٌُٞس ٖٓ ٕٞ٣اُؾبَٓ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االعزشبسح اُٞساص٤خ

عإاٍ ػَِ :رشً ٟض٤ش ٖٓ اُذ ٍٝإٔ كؾض اُشاؿج ٖ٤ػِ ٠اُضٝاط ٖٓ اُؼشٝس٣بد اُز ٢رزطِج ٚأُظِؾخ اُؼبٓخ؟
اإلعبثخٝ :رُي ٖٓ اعَ اُؾلبظ ػِ ٠أع٤بٍ عِٔ٤خ اُؼوَ ٝاُغغْ.

عإاٍ ْٓ :رزٌٓ ٕٞغبُظ االعزشبسح اُٞساص٤خ؟
اإلعبثخٓ :غٔٞػخ ٖٓ االخزظبط ٖ٤كٓ ٢غبالد ٓخزِلخ ٓضَ  :اُطت  ،اُزٔش٣غ  ،أُخزجشاد  ،ػِْ اُ٘لظ ػِْ االعزٔبع

عإآٍ :ب اُٜذف ٖٓ االعزشبسح اُٞساص٤خ؟
اإلعبثخ :رٜذف ئُ ٠روذ ْ٣خذٓبد ػذح ٜٓ٘ب:
 -1ئسشبد أُوجِ ٖ٤ػِ ٠اُضٝاط ًٝزُي أُزضٝع ٖ٤اُِز٣ ٖ٣خش ٕٞئٗغبة أؽلبٍ ٓظبث ٖ٤ثأٓشاع ٝساص٤خ ٝروذْ٣
اُ٘ظؼ ُ.ْٜ
 -2االرظبٍ ٓغ أ َٛأُش٣غ ٝئعذاء اُ٘ظؼ ٝأُشٞسح ُ.ْٜ
 -3رٞػ٤ؼ ؽج٤ؼخ أُشع أل َٛأُش٣غ ٓٝذ ٟاؽزٔبٍ اإلطبثخ ث ٚك ٢أُغزوجَ.
 -4رٞػ٤ؼ ا٥صبس اُ٘لغ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبد٣خ ُِٔشع.
 -5رأً٤ذ ػِ ٠ئعشاء االخزجبساد ُِزشخ٤ض أُج ٌّش.

عإاٍ ٝصاسح2112 :
ٓب أٛذاف االعزشبسح اُٞساص٤خ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ
أٝال  :اُغ ّٞ٘٤اُجشش١
عإآٍ :ب أُوظٞد ثبُغ ّٞ٘٤اُجشش١؟
اإلعبثخٓ :غٔٞػخ أُؼِٓٞبد اُٞساص٤خ ك ٢اُخِ٤خ اُجشش٣خ اُٞاؽذح.

عإآٍ :ب ٓ ٞٛششٝع سعْ خش٣طخ ع٘٤بد اإلٗغبٕ؟
اإلعبثخ :ػجبسح ػٖ ثشٗبٓظ دٜ٣ ٢ُٝذف ئُ ٠رؾذ٣ذ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ثبٌُبَٓ ٌَُ ًشٞٓٝع ّٞك ٢اُغ ّٞ٘٤اُجشش.١

عإآٍ :ب  ٢ٛخطٞاد سعْ خش٣طخ اُغ ّٞ٘٤اُجشش١؟
اإلعبثخ -1 :سعْ خش٣طخ ٝساصخ خِ٣ٞخ
 -2سعْ خش٣طخ ع٤٘٤خ
 -3سعْ خش٣طخ ك٤ض٣بئ٤خ
 -4رؾذ٣ذ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢اُـ ( ) DNA

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ
دساعخ ًَ خطٞح ػِ ٠ؽذا

أ) خش٣طخ اُٞساصخ اُخِ٣ٞخ:
 -1رؼبَٓ اٌُشٞٓٝعٓٞبد ثأطجبؽ خبطخ.
 -2رظٜش اُغ٘٤بد ثبعزخذاّ أُغٜش ػِ ٠شٌَ أششؽخ ( .ألٕ ًَ ع ٖ٤أٓ ٝغٔٞػخ ٖٓ اُغ٘٤بد رظجؾ ثِٓ ٕٞؼ.)ٖ٤
٣ -3ؼزٔذ ظٜٞس األطجبؽ ػِ ٠آزظبص ٌٓٗٞبد اُغُ ٖ٤ظجـخ د ٕٝؿ٤شٛب.

ة) اُخش٣طخ اُغ٤٘٤خ:
 -1رظٜش كٜ٤ب آالف اُؼالٓبد اُغ٤٘٤خ ثزأص٤ش أُٞاد أُزألُئخ ٓشرج ٚػِ ٠اٌُشٞٓٝع (ّٞهذ رٌُ ٕٞغ٘٤بد أ ٝأعضاء ٜٓ٘ب.
 -2رغبػذ ٛز ٙاُخش٣طخ ػِ ٠رؾذ٣ذ ٓٞاهغ ع٘٤بد ٓؼ٘٤خ ثشٌَ ده٤ن

ط) اُخش٣طخ اُل٤ض٣بئ٤خ:
 -1روط٤غ اٌُشٞٓٝع ّٞئُ ٠هطغ طـ٤شح ٓزذاخِخ ثٞاعطخ ئٗضٔ٣بد روط٤غ رؼَٔ ك٘ٓ ٢بؽن ٓخزِلخ ( ٝرُي ُؼٔبٕ
اُؾظ ٍٞػِ ٠اُزذاخَ ثٛ ٖ٤ز ٙاُوطغ )
٣ - 2ؼجَش ػٖ أُغبكخ ث ٖ٤اُؼالٓبد اُغ٤٘٤خ ثو٤بعبد ك٤ض٣بئ٤خ ( رٌ ٕٞػبدح ػذد اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد ػِ ٠ؽ ٍٞعض١ء اُـ ( .) DNA

د) رؾذ٣ذ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ:
 -1رؾذ٣ذ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢هطغ اٌُشٞٓٝع ّٞأُخزِق.
 -2رشرت ٛز ٙاُوطغ رجؼب ً ُِٔ٘بؽن أُزذاخِخ ث ٖ٤اُوطغ ٝ ،رجؼبً ُزشر٤جٜب ػِ ٠اٌُشٞٓٝع.ّٞ

عإآٍ :ب أ٤ٔٛخ ٓؼشكخ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ؟
اإلعبثخ -1 :رؾذ٣ذ اُغ٘٤بد أُغججخ ُِٔشع.
 -2ػضٍ اُغ٘٤بد العزخذآٜب ك ٢اُظ٤ذُخ ٝاُضساػخ ٝاُظ٘بػبد اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ.
 -3رؾذ٣ذ ٝظبئق اُغ٘٤بد.
 -4رؾذ٣ذ اُغ٘٤بد أُشلَشح ُِجشٝر.ٖ٤
ٓ -5وبسٗخ اُغ٘٤بد ػٖٔ أكشاد اُ٘ٞع اُٞاؽذ ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ.
ٓ -6وبسٗخ ع٘٤بد األٗٞاع أُخزِلخ ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٓغ ثؼؼٜب ثؼؼبً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ

صبٗ٤بً :اُؼالط اُغ٢٘٤
عإآٍ :ب أُوظٞد ثبُؼالط اُغ٢٘٤؟
اإلعبثخ :ػِٔ٤خ ٗوَ ع ٖ٤عِ ْ٤أ ٝعضء ٓ٘ ٚئُ ٠داخَ خِ٤خ ٓؼ٤ُ ٚ٘٤ؾَ ٓؾَ عٓ ٖ٤غجت ُٔشع ٓب أ ٝاُغضء ٖٓ
رُي اُغ ٖ٤أُغإ ٍٝػٖ ئؽذاس أُشع.

أٗٞاع اُؼالط اُغ٢٘٤
 -1اُؼالط اُغُِ ٢٘٤خال٣ب اُغ٘غ٤خ:
٣زْ ك ٚ٤رـ٤٤ش ع٘٤بد اُغبٓ٤زبد أ ٝاُج٣ٞؼخ أُخظجخ ُ ،زا ٞ٣سس ُألع٤بٍ اُزبُ٤خ.
 -2اُؼالط اُغُِ ٢٘٤خال٣ب اُغغٔ٤خ:
أ٣ -زْ ك ٚ٤رـ٤٤ش ع٘٤بد اُخال٣ب اُغغٔ٤خٓ ،ضَ أٗغغخ (اُؼؼالد  /اُشئخ  /اُذٓبؽ  /اُؼظبّ ).
ةٛ -زا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼالط ال ٞ٣سس ُألع٤بٍ اُزبُ٤خ.

آُ٤خ اُؼالط اُغُِ ٢٘٤خال٣ب اُغغٔ٤خ
ٗ -1وَ اُغ٘٤بد اُالصٓخ ئُ ٠اُخال٣ب أُش٣ؼخ ثٞاعطخ ٗٞاهَ ػذح ( ٜٓ٘ب اُل٤شٝعبد أُؼذُخ ع٤٘٤بً ).
٣ -2شزشؽ كٗ ٢غبػ ٛز ٙأُؼبُغخ إٔ رٌ ٕٞاُخال٣ب أُغزوجِخ ُِغ ٖ٤اُغِ ْ٤هبدسح ػِ ٠االٗوغبّ ؽٞاٍ كزشح ؽ٤بح أُش٣غ (ٓضَ اُخال٣ب
اُغزػّ٤خ كٗ ٢خبع اُؼظْ) ُٔبرا؟
أ -ألٜٗب ر٘زظ خال٣ب اُذّ.

ةٝ -ر٘زظ عٔ٤غ خال٣ب أُ٘بػخ ك ٢اُغغْ.

آُ٤خ أُؼبُغخ اُغ٤٘٤خ
 -1ئدخبٍ اُوطؼخ اُغ٤٘٤خ ( أُلوٞدح ٖٓ خال٣ب أُش٣غ ) ٝأُؾز٣ٞخ ػِ ٠اُغ ٖ٤اُغِ ْ٤ئُ ٠اُل٤شٝط.
 -2أ -ئصاُخ خال٣ب ٗخبع اُؼظْ أُظبثخ  ،صْ ر٘ٔ٤زٜب كٝ ٢عؾ ؿزائ.٢
ة٣ -ؼبف ئُٛ ٠ز ٙاُخال٣ب اُل٤شٝط أُؼذٍ ع٤٘٤ب ً كٜ٤بعْ اُخال٣ب أُظبثخ.
ط٣ -ؾذس اٗذٓبط ث ٖ٤أُبدح اُٞساص٤خ ُِل٤شٝط أُؼذٍ ع٤٘٤ب ً ٝأُبدح اُٞساص٤خ ُخال٣ب ٗخبع اُؼظْ.
 -3رؾوٖ اُخال٣ب أُؼذُخ ع٤٘٤ب ً كٗ ٢خبع ػظْ أُش٣غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ

عإاٍ ُْ :اعزخذّ اُل٤شٝط ك ٢اُؼالط اُغ٢٘٤؟
٣ -1غزخذّ اُل٤شٝط ًؼبئَ ُوذسر ٚػِ ٠ئدخبٍ ٗغخخ ٖٓ اُغ ٖ٤اُغِ ْ٤ئُ ٠داخِخ.
 -2اٗذٓبط أُبدح اُٞساص٤خ اُغذ٣ذح ٓغ ٓبدر ٚاُٞساص٤خ.
 -3ػ٘ذ ئدخبٍ اُل٤شٝط اُؾبَٓ ُِغ ٖ٤اُغِ ْ٤ئُ ٠خال٣ب أُش٣غ ،رزشعْ ٛز ٙاُخال٣ب ك ٢ػِٔ٤خ ث٘بء اُجشٝر.ٖ٤
٘٣ -4زظ ٖٓ اُزشعٔخ رٌ َ ٕٞأُبدح اُؼالع٤خ أُطِٞثخ اُز ٌٖ٣ ُْ ٢ثبعزطبػخ خال٣ب أُش٣غ ئٗزبعٜب ك ٢اُغبثن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ
صبُضبً :ثظٔخ DNA
ػَِ :ال رٔضَ ٗزبئظ اُلؾٞص أُخجشّ٣خ ُِذّ أ ٝاألٗغغخ دُ٤ال ًبك٤ب ػِٓ ٠شرٌت اُغشٔ٣خ؟
اإلعبثخ :الٕ اٌُض٤ش ٖٓ اُ٘بط ُٗ ْٜلظ كظِ٤خ اُذّ ،أُ ٝذٗ ْٜ٣لظ ٗٞع األٗغغخ.
ػَِ :رغزخذّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُجظٔخ اُٞساص٤خ ُزؼشف األشخبص أ ٝرؾذ٣ذ ٣ٞٛز ْٜثذهخ؟
اإلعبثخ :الٕ رغِغَ اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد ك DNA ٢خال٣ب شخض ٓب ال ٣زٌشس ك ٢أ ١شخض آخش (ٓب ػذا اُزٞائْ أُزٔبصِخ).
عإآٍ :ب  ٢ٛاالعزخذآبد اُؾبُ٤خ ُجظٔخ  DNA؟
 -2ؽبالد اُغشٔ٣خ.

 -1ؽبالد ئصجبد األثٞح أٗ ٝلٜ٤ب.

عإآٍ :ب  ٢ٛأُظبدس اُز ٢رغزخذّ ُذساعخ ثظٔخ DNA؟
 -1اُذّ

 -2اُغِذ

 -4عزٝس اُشؼش ٝؿ٤شٛب.

 -3اُغبئَ أُ٘١ٞ

عإاٍ٤ً :ق ٣زْ ئصجبد األثٞح ُطلَ ٓؼ ٖ٤ثبعزخذاّ ثظٔخ DNA؟
ٓ -1وبسٗخ  DNAاُطلَ ٓغ ٌُ DNAال األث.ٖ٣ٞ
٣ -2غت إٔ ٣زٞاكن عضء ٖٓ  DNAاُطلَ ٓغ  DNAاألّٝ ،اُغضء األخش ٓغ  DNAاألة.

عإآٍ :ب  ٢ٛخطٞاد اعزخذاّ ثظٔخ  DNAك ٢عشائْ اُوزَ؟
 -1رإخز ػ ٖٓ ٚ٘٤أُشزج ٚثٝ ،ٚأٗغغخ ٝعذد ُِوبرَ رؾذ أظبكش اُؼؾ٤خٝ ،ػ٘٤خ ٖٓ دّ اُؼؾ٤خ ُِٔوبسٗخ.
 -2رغزخِض اٌُشٞٓٝعٓٞبد ٖٓ اُؼ٘٤بد اُضالس  ،رغزخِض عِغِخ ٜ٘ٓ DNAب.
 -3روطغ ٛز ٙاُغالعَ ثٞاعطخ ئٗضٔ٣بد روط٤غ كٞٓ ٢اهغ ٓؼ٘٤خ.
 -4رٌ ٕٞاُوطغ ٓخزِلخ ك ٢اُؾغْ ٝاُط ٍٞؽغت ٗٞع األٗضًٔ ،ْ٣ب رٌٓ ٕٞخزِلخ ٖٓ شخض ألخش (ػذا اُزٞائْ أُزٔبصِخ).
 -5رلظَ هطغ  DNAثبعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب (اُلظَ اٌُٜشثبئ ٢اُٜالًٓٔ )٢ب :٢ِ٣
أ -رٔشس ٛز ٙاُوطغ كٓ ٢بدح ٛالٓ٤خ ٓؼشػخ ُز٤بس ًٜشثبئ.٢
ة -رزؾشى ٛز ٙاُوطغ ك ٢أُبدح اُٜالٓ٤خ ٓغبكخ ٓؼ.ٚ٘٤
ط٣ -ؾذد اُجؼذ اُز ١رزؾشًٛ ٚز ٙاُوطغ ؽغت ؽ ًَ ٍٞهطؼخ ٝشؾ٘زٜب.
 -6رؼشع أُبدح اُٜالٓ٤خ ئُٞٓ ٠اد ٓزألُئخ  ،صْ رظ٣ٞشٛب ثبألشؼخ اُغ٤٘٤خ.
 -4رظٜش هطغ  DNAػِ ٠شٌَ ٓغٔٞػبد ٖٓ اُخطٞؽ اُغٞداء ػِ ٠طٞسح األشؼخ ( ٢ٛٝثظٔخ .)DNA
 -1روبسٕ ٓغٔٞػبد اُخطٞؽ اُغٞداء ُؼ٘٤بد ًَ ٖٓ أُزٝ ْٜاُؼؾ٤خ ٝاألٗغغخ أُٞعٞدح رؾذ أظبكش اُؼؾ٤خ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ

ساثؼبً :األؽؼٔخ أُؼذُخ ع٤٘٤ب ً
عإآٍ :ب  ٢ٛاُخظبئض اُز ٢هبّ ػِٔبء اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ اُضساػ٤خ ثزـ٤ش ثؼغ ع٘٤برٜب ك ٢اُ٘جبد؟
 -2ثؾء ٗؼٞط اُضٔش.
 -4عٞدح ؽؼْ اُضٔبس.

ٓ -1وبٓٝخ اُ٘جبد ُِؾششاد.
ً -3جش ؽغْ اُضٔبس.

عإآٍ :ب  ٢ٛخطٞاد رؼذ َ٣اُج٘ذٝسح اُشز٣ٞخ ع٤٘٤بً؟
 -1ػضٍ اُغ ٖ٤اُز٣ ١إد ١ئُ ٠عؼَ صٔبس اُج٘ذٝسح عش٣ؼخ اُلغبد.
 -2رؼذٛ َ٣زا اُغٝ ٖ٤اعز٘غبخ ٚداخَ ػبئَ ٓ٘بعت.
 -3ئػبدح ٛزا اُغ ٖ٤ئُ ٠خال٣ب ٗجبد اُج٘ذٝسح ٖٓ عذ٣ذ ( ٣غجت رُي ثؾء رِ ٖ٤٤اُج٘ذٝسح ٝكغبدٛب ).
 -4صساػخ ٛز ٙاُ٘جبد ٝر٘ٔ٤ز.ٚ
 -5رشى اُضٔبس ػذح أ٣بّ ػِ ٠األؿظبٕ ،إلًغبثٜب اُظلخ أُشؿٞثخ.

ػَِ٣ :ؼبسع اُجؼغ اعزخذاّ األؽؼٔخ أُؼذُخ ع٤٘٤بً؟
ُٞؽع أٜٗب رغجت ظٜٞس أػشاع عبٗج٤خ ًبُؾغبع٤خ ػ٘ذ ثؼغ اُ٘بط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ
عإاٍ ٝصاسح2116 :
ٝػؼ أُوظٞد ثبُؼجالط اُغ٢٘٤؟
أ) ّ
ة) هبسٕ ث ٖ٤رٌُ٘ٞٞع٤ب اُغ ّٞ٘٤اُجششٝ ١رٌُ٘ٞٞع٤ب ثظٔخ  ٖٓ DNAؽ٤ضبُٜذف ٖٓ ًَ ٜٓ٘ب؟
ط) رغجت ٓؼظْ اُطلشاد ػشساً ٌُِبئٖ اُؾٝ ٢ثؼؼٜب ٣ل٤ذٝ ٙثؼؼٜب ُ٤ظ ُٜب رأص٤شٝ ،هذ اعزخذٓذ ٘ٛذعخ اُغ٘٤بد ُزؾغ ٖ٤خظبئض
ًض٤شح ٖٓ اُ٘جبربد ثزـ٤٤ش ثؼغ ع٘٤برٜبٝ ،أُطِٞة:
 -1ك ٢خطٞاد رؼذ َ٣اُج٘ذٝسح ع٤٘٤بٓ ،ب االعشاءاد اُز ٢رؾذس ػِ ٠اُغ ٖ٤ثؼذ ػضُٗ ٖٓ ٚجبد اُج٘ذٝسح ٖٓ خالٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب ٘ٛذعخ
اُغ٘٤بد؟

عإاٍ ٝصاسح2115 :
أ) ػ ّشف اُلظَ اٌُٜشثبئ ٢اُٜالٓ٢؟
ة) ك ٢خطٞاد اعزخذاّ ثظٔخ اُـ  DNAك ٢عشائْ اُوزَٓ ،ب اُؼِٔ٤بد اُز ٢رغش ١ػِ ٠هطغ اُـ  DNAاُز ٢رْ كظِٜب ثبعزخذاّ
رٌُ٘ٞٞع٤ب اُلظَ اٌُٜشثبئ ٢اُٜالٓ٢؟

عإاٍ ٝصاسح2114 :
أ) هط ّؼذ اٗضٔ٣بد اُزوط٤غ عِغِخ ٖٓ ٗٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد عٓ ّٞ٘٤بٗٝ ،زغذ هطغ رؾَٔ اُزشر٤ت ا٥رُِ ٢وٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ:
ATGGTTAGA

،

، AGATAGTT

TTTATCC

أُطِٞة:
 -1ؽذد ٓ٘بؽن اُزذاخَ ك ٢عِغِخ اُوٞاػذ اُ٘ز٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢اُغّٞ٘٤؟
٤ً -2ق  ٌٖٔ٣ػٔبٕ ؽظ ٍٞاُزذاخَ ث ٖ٤اُوطغ اُغبثوخ؟
ٓ -3ب اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُخبطخ اُز٣ ٢زْ ٖٓ خالُٜب كظَ هطغ اُـ DNA؟
ة) رغزخذّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُجظٔخ اُٞساص٤خ( ُ ) DNAزؼشف األشخبص أ ٝرؾذ٣ذ ٣ٞٛز ْٜثذهخٝ ،أُطِٞة:
 -1ثٔبرا رزظق هطغ اُـ (  ) DNAاُز٣ ٢زْ اُؾظ ٍٞػِٜ٤ب ثٞاعطخ ئٗضٔ٣بد اُزوط٤غ؟
ٓ -2برا ٣ظٜش ػ٘ذ رظ٣ٞش أُبدح اُٜالٓ٤خ ثبألشؼخ اُغ٤٘٤خ؟
 -3ػِٓ ٠برا ٣ؼزٔذ اُجؼذ اُز ١رزؾشً ٚهطغ (  ) DNAك ٢أُبدح اُٜالٓ٤خ أُؼشػخ ُِز٤بس اٌُٜشثبئ٢؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ
عإاٍ ٝصاسح2113 :
رؼذ ثظٔخ  ٖٓ DNAرطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ ،أُطِٞة:
 )1عْ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُخبطخ اُز٣ ٢زْ ٖٓ خالُٜب كظَ هطغ .DNA
٤ً )2ق رظٜش هطغ  DNAػ٘ذ رظ٣ٞش أُبدح اُٜالٓ٤خ ثبألشؼخ اُغ٤٘٤خ ػِ ٠طٞسح األشؼخ؟
٤ً )3ق رغزخذّ ثظٔخ  DNAك ٢ئصجبد األثٞح ُطلَ ٓؼٖ٤؟

عإاٍ ٝصاسح2112 :
أ) ُجظٔخ  DNAدٝس ك ٢اٌُشق ػٖ ٓشرٌت عشٔ٣خ ٓب ٝ ،أُطِٞة:
ٓ )1ب اعْ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُخبطخ اُز٣ ٢زْ ٖٓ خالُٜب كظَ هطغ اُـ DNA؟
ٓ )2ب عجت اعزخذاّ ثظٔخ  DNAك ٢رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ األشخبص ثذهخ ًج٤شح؟
ة) كغش ٓب :٢ِ٣
٣زْ اػبدح اُغ ٖ٤أُؼذٍ ثؼذ اعز٘غبخ ٚداخَ ػبئَ ٓ٘بعت ئُ ٠خال٣ب ٗجبد اُج٘ذٝسح اُشز٣ٞخ ٖٓ عذ٣ذ.
ط) ٓبرا ٣شزشؽ ك ٖٓ ًَ ٢رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ االر٤خ:
 )1اصجبد األثٞح ُطلَ ٓؼ ٖ٤ػ٘ذ ٓوبسٗز ٚاُـ  DNAاُطلَ ٓغ ًال األث ٖ٣ٞك ٢ثظٔخ .DNA
 )2اُخال٣ب أُغزوجِخ ُِغ ٖ٤اُغِ ْ٤العزٔشاس ٗغبػ أُؼبُغخ اُغ٤٘٤خ.

عإاٍ ٝصاسح2111 :
أ) ارًش خطٞاد رؼذ َ٣اُج٘ذٝسح اُشز٣ٞخ ع٤٘٤ب ً ُزظجؼ ٓشؿٞثبً كٜ٤ب ٝراد طلبد ٓٔ٤ضح؟

غش رُي
ة) اعزٔشاس ٗغبػ أُؼبُغخ اُغ٤٘٤خ ُِخال٣ب اُغزػّ٤خ اُز ٢ر٘زظ خال٣ب اُذّ ٝخال٣ب عٜبص أُ٘بػخ؟ ك ّ
عإاٍ ٝصاسح2111 :
أ) ٖٓ خالٍ دساعزي ُزطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ ،اعت ػٔب ٣أر:٢
 -1ارًش ثخطٞاد ٓزغِغِخ ً٤ل٤خ اعزخذاّ ثظٔخ  DNAك ٢اٌُشق ػٖ ٓشرٌت عشٔ٣خ هزَ ،ػ٘ذ رٞكش ػ٘٤خ ٖٓ أٗغغخ أُشزج ٚثٚ
ٝػ٘٤خ ٖٓ دّ اُؼؾ٤خ كٓ ٢غشػ اُغشٔ٣خ.
ُٔ -2برا ٣جذ ١اُجؼغ رخٞكب ٖٓ األؽؼٔخ أُؼذُخ ع٤٘٤ب ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعئِخ ٝصاسح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ

ة)هطؼذ ئٗضٔ٣بد اُزوط٤غ عِغِخ ٖٓ ٗٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد اُغٗٝ ،ّٞ٘٤زغذ هطغ رؾَٔ رشر٤ت اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ا٥ر٤خ:
 CAAA , GCCTT , AAGGCCأُطِٞة:
-1ؽذد اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد اُز ٢رٔضَ ٓ٘بؽن اُزذاخَ ث ٖ٤اُوطغ اُغبثوخ ُِغ ّٞ٘٤؟
ٓ -2ب اُزغِغَ األطُِِ ٢وٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢اُغ ّٞ٘٤؟
ٝ -3ػؼ أُوظٞد ثبُغ ّٞ٘٤اُجشش ١؟

عإاٍ ٝصاسح2112 :
ٓب أ٤ٔٛخ ٓؼشكخ رغِغَ اُوٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ ك ٢اُغ ّٞ٘٤؟

عإاٍ ٝصاسح2115 /2112 :
هبسٕ ث ٖ٤خش٣طخ اُٞساصخ اُخِ٣ٞخ ٝاُخش٣طخ اُغ٤٘٤خ ٌُِشٞٓٝعٓٞبد ٖٓ ؽ٤ش:
 -1أُبدح اُز٣ ٢ؼبَٓ ثٜب اٌُشٞٓٝع ّٞكٜ٘ٓ ًَ ٢ب ؟
 -2أ٤ٔٛخ ًَ ٜٓ٘ٔب ك ٢سعْ خش٣طخ اُغ ّٞ٘٤؟

عإاٍ ٝصاسح2112 / 2111 :
رؼذ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُؼالط اُغ ٖٓ ٢٘٤اُزطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢ػالط اُؼذ٣ذ ٖٓ األٓشاع اُٞساص٤خ ،أُطِٞة:
ُٔ -1برا رغزخذّ اُل٤شٝعبد أُؼذُخ ع٤٘٤ب ً ً٘ٞاهَ ثُٞٞ٤ع٤خ ك ٢اُؼالط اُغ ٢٘٤؟
ٓ -2برا ٣شزشؽ العزٔشاس ٗغبػ أُؼبُغخ اُغ٤٘٤خ ُِخال٣ب اُغغٔ٤خ ؟
غش ٓب :٢ِ٣
 -3ك ّ
رؼشف األشخبص أ ٝرؾذ٣ذ ٣ٞٛز ْٜثذهخ ًج٤شح
رغزخذّ ثظٔخ اٍ  DNAأ ٝاُجظٔخ اُٞساص٤خ كٓ ٢غبٍ ّ

عإاٍ ٝصاسح2111 :
هطؼذ ئٗضٔ٣بد اُزوط٤غ عِغِخ ٖٓ اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد عٓ ّٞ٘٤ب ،ك٘زغذ هطغ رؾَٔ اُزشر٤ت األرُِ ٢وٞاػذ اُ٘٤زشٝع٤٘٤خ:
) (CGCCATCAGT , ACGATACTGGT , AGTCCGCTATACGAأُطِٞة:
 -1ؽذد اُ٘ٞ٤ًِٞ٤ر٤ذاد اُز ٢رٔضَ ٓ٘بؽن اُزذاخَ ث ٖ٤اُوطغ اُغبثوخ ٖٓ اُغ ّٞ٘٤؟
ٓ -2ب اُخطٞاد اُز ٢رغجن ػِٔ٤خ روط٤غ اٌُشٞٓٝع ّٞك ٢أص٘بء خطٞاد سعْ خش٣طخ اُغ ّٞ٘٤اُجشش١؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

العلوم احلياتية اإلضافية
الوحدة األوىل /الفصل الجاني

البيولوجيا

البيولوجيا

( تطبيقات يف الوراثة )

2016

2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثؼغ رطج٤وبد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خ ك ٢اُٞساصخ

األثؼبد األخاله٤خ ُزطج٤وبد ػِْ اُٞساصخ
ُزوِ َ٤اُغِج٤بد اُز ٢هذ رظبؽت االعزخذآبد أُخزِلخ ُؼِْ اُٞساصخ ٣غت ارخبر االؽز٤بؽبد اُزبُ٤خ:
ٝ -1ػغ ٓؼب٤٣ش ٝػٞاثؾ ُِؾذ ٖٓ خطٞسح اُزالػت ثبُغ٘٤بدٝ ،رُي ثٔب :٢ِ٣
أ -ثزظٔٓ ْ٤خزجشاد خبطخ ُألثؾبس أُزؼِوخ ثبُغ٘٤بد.
ة -رطج٤ن ئعشاءاد رٔ٘غ ٖٓ رغشة اُجٌز٤ش٣ب أ ٝاُل٤شٝعبد اُز ٢رؾَٔ ع٘٤بد ؿش٣جخ ػٜ٘بٝ ،اٗزشبسٛب.
 -2االؽزلبظ ثٔظبدس األط ٍٞاُٞساص٤خ ٝث٤ئزٜب ك ٢ث٘ٞى خبطخ ثغش٣خ ربٓخ.
 -3االُزضاّ ثبُزشش٣ؼبد أُؾِ٤خ ٝاُذ٤ُٝخ كٓ ٢غبٍ رطج٤وبد ػِْ اُٞساصخ ثؾ٤ش رؾزشّ ؽوٞم اُلشد ٝاألعشح ٝأُغزٔغ.
 -4ػذّ اعزخذاّ رطج٤وبد اُٞساصخ ألؿشاع رغبس٣خ ثؾز ،ٚأ ٝاعزغبثخ إلؿشاءاد اُششًبد اُؼٔالهخ ك ٢اُذ ٍٝاُظ٘بػ٤خ اٌُجش ٟدٕٝ
اػزجبس ُزأص٤شاد عِج٤خ ٓؾزِٔخ ػِ ٠اُج٤ئخ أ ٝاٌُبئ٘بد اُؾ٤خ.
 -5رؼض٣ض أشٌبٍ اُزؼِٝ ْ٤اُزذس٣ت كٓ ٢غبالد اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾ٣ٞ٤خٗٝ ،شش اُٞػ ٢ثٜب ثٞعبئَ اإلػالّ أُخزِلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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