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السؤال االول  /لكل فقرة أربعة بدائل  ،واحد منها فقط صحيحة -:
-1

-4

اذا كانت نسبة ارتباط جينين على كروموسوم هي  %90فان نسبة العبور هي ...........

أ)%10 -
-5

ب) 10 -وحدات خريطة جينية

د) 45 -وحدة خريطة جينية

ح)%45 -

تعد وراثة فصائل الدم مثاال على-:

أ) -صفات متأثرة بالجنس ب) -الصفات متعددةجينات ح) -صفات مرتطبة بالجنس

د) -الصفات ذات السيادة المشتركة واالليالت المتعددة

-6اذا انجبت أبوان كالهما طبيعي الشعر ذكرا اصلعا فان الطراز الجيني لألبوين هو..
أ)HZXHZ -
-7اذا كان

ب)HHXHZ -

د)ZZ X ZZ -

ح)HHXHH -

 G،Tمرتبطان على الكروموسوم نفسه فان عدد انواع الجاميتات التي يكونها الفرد ذو الطراز الجيني ( GgTtعلى فرض عدم حدوث عبور هو )

ب)-

أ)2 -

ح)-

4

د)8 -

6

-8اذا كانت فصائل دم االبناء لعائلة ما هي ( (B ( )Aوكانت فصيلة دم االب( )Oفان الطراز الجيني لفصيلة دم االم هو -:
ب)AB -

أ)-

AIIB

-9

الطراز الجيني الذي له نفس التأثير اللطراز الجيني  BBffGgفي لون الجلد لدي االنسان-:

أ)-

bbFfGg

-10

عند تلقيح نباتي بازيالء يحمل كالهما الطراز الجيني  WwGgفان النسبة المتوقعة في االفراد الناتجة -:

أ)1:1:1:1 -

ب)-

ح)IAi -

BbFfGg

ب) 3:1

اعداد المعلم \\محمد كيوان

ح)-

د)ii -

bbFFGG

ج)1:2:1 -
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د)1:3:3:9 -
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الطرز الجيني الصحيح للجاميت المتوقع أن يعطية الفرد ذو الطراز  TtRRGgaaهو
أ)trga -

-12

ب)TtGg -

د)tRaa -

ح)TRga -

لطراز الجيني لزوجين من الصفات المتضاده  AaBbاعط جاميتات من النوعين ABو  abهذايعني ان الصفات
أ) -صفات متأثرة بالجنس ب) -الصفات متعددة جينات ح) -صفات مرتبطة بالجنس

-13

د) -مرتبطة على نفس الكر وموسوم

كانت فصائل دم ابناء عائلة ما كمايلي ( )B%50 ، A %25 ، AB %25اذا علمت ان فصيلة دم االم  ABفان الطراز الجيني لفصيلة دم االب هو
A B

أ)II -
-14

ب)AB -

د)IBi -

ح)IAi -

احد اآلتية ينتج نوعين من الجاميتات ويحدد جنس األبناء
أ) -أنثي اإلنسان

ب) -ذكر الطيور

د) -ذكر الفراش

ج) -أنثي الطيور

 -15فصيلة الدم التي ال تحتوي على سطح خاليا الدم مولدات ضد هي
أ)A -
-16

ب)B -

د)O -

ج) AB

إذا كانت فصيلة دم أحد أبوين ( )ABفانه ال يمكن إنجاب طفل فصيلة دمه
ب)-

أ)B -

ج )O -

AB

د)A -

-17عدد الجاميتات المحتملة التي ينتجها الفرد دو الطراز الجيني AABbGg
ب)6-

أ)4 -

-18الشخص الذي تركيبه الجيني
أ) -متأثرة بالجنس

AIIB

د)8 -

ج) 3
في فصائل الدم – تسمى هذه الحالة الوراثية :

ب) -متعددةجينات

ح) -مرتطبة بالجنس

د) -الصفات ذات السيادة المشتركة

 -19عند تلقيح ذاتي لنبات طرازه الجيني  AaRrفان احتمال انتاج نبات طرازه الجيني aarrهو.:
د) -صفر
ج)8/1 -
ب)2/1 -
أ)16/1 -
 -20الشكل المجاور يمثل خريطة جينات فان اقل نسبة ارتباط تبعا لهذا الشكل هو8______5________4______6 :
ب) %22-
أ)%77-
 -21احد الطرز الجينية اآلتية للون الجلد في االنسان هو االفتح:
أAABBdd -
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 -24قد ينتج من تزاوج فردين أحدهما طرازه الجيني Eettواالخر ( EETtحسب القانون الحر) فرد طرازه الجين
د)EeTT
ج)EEtt
ب)eeTt
EETT
أ)-

 -26اذا كانت فصائل دم االبناء لعائلة ما  ،هي ( )Aو ( )Bوكانت فصيلة دم االب ( )Oفان الطراز الجيني لفصيلة دم األم هو-:
ب) IAIB

أ) IAIA

د)IBi

ج)IAi

 --29اذا كانت فصائل دم كل من االبوين ( ،)ABفان النسب المنوية المحتملة لفصائل الدم االبناء هي :
ب -صفر ، AB %100 ،A %صفرB%

أ)B %50، AB %25، A%25

دB%25 ،AB%25 ،A%50 -

جB%25 ،AB%50 ،A%25-

 -)-32احتمال ظهور فرد طرازه الجيني DdMmألبوين يحمل أحدهما الطراز الجينيDDmmواآلخر DdMmوالجينات D،mمرتبطان
على نفس الكر وموسوم وبافتراض عدم حدوث عبور جيني هو-:
أ)4/1 -

ج)8/1 -

ب)2/1 -

د) -صفر

--33اي االتيه تستخدم لتحديد مواقع الجينات وترتيبها على الكر وموسوم
أ-مخطط الساللة الوراثي

ب-مربع باينت

د-المادة الهالمية

ج-خرائط الجينات

-34يكون التحام نهاياتها بسالسل أخرى صعبا -:
أ-النهايات اللزجة

ب-النهايات غير اللزجة
اعداد المعلم \\محمد كيوان
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أ

د
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أ
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السؤال الثاني أ /يمثل مربع بانيت المجاور عملية تزاوج شاب من فتاة،لصفتي فصائل الدم ومرض نزف الدم.فاذا كانت
()r
ترمزألليل االصابة بمرض نزف الدم و ( )Rترمز ألليل عدم االصابة  ،والمطلوب :
ما الطرازالشكلي لكل من األبوين للصفتين معا؟
-1
ما الطرز الجينية لألفراد والجاميت المشار اليهم
-2
باالرقام ()1،2،3؟
ما احتمال انجاب طفل ذكر فصيلة دمه ()AB
-3
غير مصاب بنزف الدم بين األبناء جميعهم؟

1

I AX r

iXr

انثي

IAIBXRY
IBiXry

33 IBiXrXr

IBXR

22

السؤال الثاني  /ب
تزوج رجل أصلع مصاب بنزف الدم الوراثي من فتاة نمو الشعر عندها طبيعي (صفة غيرنقية) وغير مصابة بمرض نزف
الدم الوراثي  ,وأنجبا طفال ذكرا مصابا بنزف الدم الوراثي ,ونمو الشعر عنده طبيعي (اذا علمت أن أليل الصلع (, )Z
,واليل نمو الشعر ( , )Hوأن اليل عدم االصابة بنزف الدم ( )Rسائدا على اليل اإلصابة ( .)rوالمطلوب:
 .1أكتب الطرز الجينية (للصفتين معا) لكل من الرجل  ,الفتاة  ,الطفل .
 .2أكتب الطرز الجينية المحتملة لجاميتات األم (للصفتين معا) .
 . 3ما حتمال انجاب طفلة مصابة بمرض نزف الدم الوراثي من بين أخواتها االناث ؟
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الثاني د) -يشير مربع بانيت المجاور الى توارث صفتي شكل البذور ولون االزهارفي نبات الكاميليا فاذا رمز الليل
البذور الملساءGالسائد على اليل البذور المجعده ( )gواليل لون االزهارالحمراء ( )CRواليل لون االزهارالبيضاء()CW
والمطلوب -:

الجاميتات

1

gCW

R R

R W

 -1ما الطرز الجينية والشكلية لالبوين للصفتين معا ؟
R

 -2ما الطراز الجيني للجاميت (رقم  )1والنبات رقم ( ) 2،3للصفتين معا؟
 -3ما احتمال الحصول على صفة لون االزهار البيضاء في االفراد الناتجة؟

GC

GgC C

gCR

2

GgC C

ازهار بتالتها
حمراء وبيضاء
ومجعدة البذور

 -4ما النمط الوراثي بين ازهار نبات الكاميليا؟

الثالث /ب) تم تلقيح نبات بازيالء قصير الساق أصفر القرون مع نبات آخر مجهول الطراز الشكلي ظهرت النتائج
التالية (100%نباتات طويلة الساق  %50 ،خضراءالقرون  %50 ،صفراء القرون )
اذاعلمت أن (  ) Tأليل طويل سائد للساق على ( ) tأليل القصير المنتحي و( ) Gأليل القرون الخضراء السائدعلى
أليل القرون الصفراء( ) gوالمطلوب:
 -1ما الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا ؟
-2ما الطراز الشكلي للنبات المجهول؟
 -3ما احتمال ظهورنباتات طويلة الساق خضراء القرون في الجيل الناتج غير نقي للصفتين معا ؟
الثالث /ج :في نوع من الذرة لون البذور وشكلها صفتان مرتبطتان  ،وأليل صفة اللون (  ) Cسائد على أليل عدم وجود
اللون (  ، ) cوأليل البذور الملساء  Sسائد على أليل البذور المجعدة s

 ،فإذا جرى تزاوج بين نبات يحمل الصفتين

السائدتين بصورة غير نقية وآخر يحمل الصفتين المتنحيتين  ،ونتجت أفراد تحمل الصفات والنسب اآلتية :

 45.5%ملونة ملساء البذور  45.5% :عديمة اللون مجعدة البذور :
 4.5%ملونة مجعدة البذور :

 4.5%عديمة اللون ملساء البذور

والمطلوب  - :أ  -ما الطرز الجينية لالبوين واالفراد الناتجة مميزا االفراد الناتجة عن عبور ودون عبور؟
ب-فسر سبب ظهور هذه النتائج  .ج  -حدد المسافة بين جبني الصفتين على الكروموسوم؟
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السؤال الرابع /اختر من الصندوق اآلتي نوع الوراثة المناسبة لكل من الصفات الوراثية االتية-:
-1لون العيون في ذبابةالفواكة .
-2تدرج لون بذور القمح.
 -3فصيلة الدم AB
 -4ظهور نسبة  1:2بدال من .3:1
 -5ظهورنسبة  3:1بدال من 9:3:3:1
 -6صفة تحمل جيناتها على الكروموسومات الجسمية.
 -7صفة تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي (. )X
 -8تفاوت كمية اللحم في الماشية

السؤال الخامس  -:فسر كال مما يأتي-:

-

السيادة المشتركة

-

األليالت المتعددة ذات السيادة
المشتركة

-

الصفات المتأثرة بالجنس

-

الصفات المرتبطة

-

االرتباط

-

الصفات متعددة الجينات

-

العبور

-

السيادة غير التامة

 -1شخص طرازه الجيني  AaDdأنتج خالل االنقسام المنصف نوعين من الجاميتات ()AD،ad؟
 -2وجود نمطين من السياده المشتركة والتامة في وراثة فصائل الدم.
 -3ال تنتقل الجينات المرتبطة بالجنس في االنسان من االب الي أبنائية الذكور .
 -4تفاوت الوان البشر ضمن أفﺮاد الﻨﻮع الﻮاحﺪ.
-5ال تؤثر بعض طفرات االستبدال في نوع البروتين الذي ينتج من ترجمة الشيفرة الوراثية؟
 -6تراكم الحمض االميني فينل أالنين في دم االنسان المصاب بمرض فنيل كيتونيوريا ؟
 -7يتوارث زوجا الصفتين المتقابلتين معا بنسبة ()1:3:3:9؟
-8تحدد األنثى جنس الجنين في الطيور
 -9مرض عمى األلوان أكثر أنتشارا لدي الذكور
-10صفة الصلع أكثر أنتشارا بين الرجال منه في النساء .
-11اليمكن انجاب طفلة مصابة بعمي االلوان اذا كان والدها غيرمصاب بالمرض .
-12نسبة العبور بين زوج معين من ازواج الجينات ثابتة ومحددة ؟
-13الذكر هو المسؤول عن تحديد الجنس عند االنسان ؟
-14والدة أطفال في عائلة ما يحملوا جميع فصائل الدم .
-15عند حلق جزء من فراء قط سيامي أبيض اللون ووضع علية قطعة ثلج ينمو فراء اسود ال ابيض ؟
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 16يكون عدد جينات الصفات المرتبطة بالجنس في الخاليا الجسمية للديك أكثر منها في الخاليا الجسمية للدجاجة؟
الحل :الن الديك يحمل الطراز الكرموسومي ( )XXفي حين الدجاجة الطراز الكرموسومي( )XYوفي معظم الصفات المرتبطة بالجنس
اليكون لألليالت المحمولة على الكرموسوم ( (Xاألليالت مقابلة على الكرموسوم ((Y

السؤال الخامس /أ

(ج) -اذكر الشروط الواجب توافرها بالبالزميد الستخدامة كناقل جيني؟
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ب /اذكر الفرق ما بين االستجابة المناعة األولية والثانوية.
االستجابة االولية تحتاج الى وقت اطول في انتاج األجسام المضادة ويكون عددها قليل
االستجابة الثانوبة تحتاج الى وقت اقصرفي انتاج األجسام المضادة ويكون عددها اكثر
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ب)-يبن الشكل المجاور التغيرات في نشاط الجهاز
التناسلي االنثوي ؟ والمطلوب
 -1ما اسم الهرمونات التي تشير اليها الرموز () A-B-C –D
 -2سم اطوار المبيض المشار اليها ب(أ -ب-ج) ؟
 -3سم اطوار دورة الرحم المشار اليها ب (س-ص –ع )؟
 -4حدد مكان افراز الهرمون  Bوما تاثيره على المبيض ؟
 -5ما تأثير ارتفاع مستوي الهرمون Bعلى مستوي الهرمون C؟
 -6ما تأثير ارتفاع مستوي الهرمون Cعلى غدة تحت المهاد ؟
 -7متي يكون اعلى هرموني () FSH ,LH؟
 -8في أي طور تنطلق الخلبة البيضة الثانوية باتجاة قناة المبيض ؟
 -9ما يحدث للجسم االصفر اذ لم يتم اخصاب الخلية البضية الثانوية؟
 -10التنضج حويصلة جديدة ما دام الجسم االصفر نشيطا ً ؟
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مع اطيب تمنياتي لكم  ................أ .محمد كيوان

/

اذا أخطأنا فمعذرة  ................فان الجواد قد يكبو
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