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األعئهخ انزبنٛخ خبطخ ثبنلشع انؼهًٔ ٙاالهزظبد انًُضنٔ ٙانضساػٙ
ػشف كم يًب ٚه:ٙ
 -1ؽلشح االَوالة:

اَوالة عضء يٍ انكشٔيٕعٕو يًب ٚؤد٘ إنٗ ػكظ رشرٛت انغُٛبد كْ ٙزا انغضء.

 -2انطلشح انُوطٛخ:
 -3اَضًٚبد روطٛغ :اَضًٚبد روطغ اعضاء يؼ ُّٛيٍ عهغهخ عضئ ال . DNA
 -4انخشٚطخ انلٛضٚبئٛخ :انًغبكخ انلٛضٚبئٛخ انؾوٛوٛخ ث ٍٛانغُٛبد ٔانز ٙرؼزًذ ػهٗ ػذد انوٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ػهٗ ال DNA
 -5يزالصيخ ثبرٕٔ :عٕد صالس كشٔيٕعٕيبد يٍ انضٔط انكشٔيٕعٕي ٙسهى ٔ 13ؿبنجب ًٕٚد انلشد ثؼذ عبػبد يٍ انٕالدح
 -6يخطؾ عالنخ انؼبئهخ :يخطؾ نشغشح ػبئهخ رظٓش طلبد ٔساصٛخ ك ٙاٜثبء ٔاالثُبء العٛبل ػذح
رـٛش كًٛٛبئ ٙكَٕٛ ٙكهٕٛرٛذ ٔاؽذ أ ػذد ههٛم يٍ انُٕٛكهٛزٛذاد ك ٙانكشٔيٕعٕو.

ػهم كم يًب ٚه:ٙ
 -1رؼزًذ يؼشكخ انزغهغم األطه ٙنُٕٛكهٕٛرٛذاد انغُٕٛو ػهٗ يُبؽن انزذاخم ك ٙهطغ انكشٔيٕعٕو؟
ألَّ يٍ خالل يُبؽن انزذ اخم ًٚكٍ يؼشكخ رغهغم انوٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ك ٙانغُٕٛو إر اَّ يٍ خالل ْزِ انًُبؽن ًٚكٍ يؼشكخ رشرٛت انزغهغم ٔيؼشكخ
انوٕاػذ انز ٙرغجن يُبؽن انزذاخم ٔانًُبؽن انز ٙرهٓٛب ؽٛش أٌ يُبؽن انزذاخم ْ ٙيُبؽن انشثؾ ث ٍٛانوطؼزٍٛ

 -2رغزخذو انجظًخ انٕساصٛخ ك ٙيغبل رؾذٚذ ْٕٚخ األشخبص ثذهخ؟
ألٌ رغهغم انُٕٛكهٕٛرٛذاد ك DNA ٙخالٚب شخض يب ال ٚزكشس ك ٙأ٘ شخض آخش يب ػذا انزٕأو انًزًبصم

 -4 -3ؽلشاد اإلصاؽخ نٓب رأصٛش أكجش يٍ ؽلشاد االعزجذال ك ٙانجشٔر ٍٛانُبرظ؟
نؾذٔس رـّٛش ك ٙرغهغم انشٛلشاد انزٚ ٙؾًهٓب ٔ mRNAهذ ٚؤد٘ رنك إنٗ رٕهق انغهغهخ انجشٔرُٛٛخ ألَّ هذ ُٚزظ شٛلشح إٚوبف.

ٚ -4جذ٘ ثؼغ األشخبص رخٕكب يٍ رُبٔل األؽؼًخ انًؼذنخ عُٛٛبً؟
ٔرنك ألَٓب رغجت ظٕٓس أػشاع عبَجٛخ كبنؾغبعٛخ ػُذ ثؼغ انُبط

ٚ -5هغأ انًضاسػ ٍٛإنٗ اعزخذاو يٕاد كًٛٛبئٛخ يضم انكٕنشٛغٍٛ؟
ٔرنك نه ؾظٕل ػهٗ َجبربد ركٌٕ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ك ٙخالٚبْب يؼبػلخ ثشكم ربو ٔؽغى انضًبس اكجش يٍ انؾغى انطجٛؼ.ٙ

 -6اعزخذو انلٛشٔط ك ٙانؼالط انغ.ُٙٛ
نوذسرّ ػهٗ إدخبل َغخخ يٍ انغ ٍٛانغهٛى إنٗ داخهخ.اَذيبط انًبدح انٕساصٛخ انغذٚذح يغ يبدرّ انٕساصٛخ.

 -7ظٕٓس يٕاهغ انغُٛبد ػهٗ انكشٔيٕعٕو ك ٙخشٚطخ انٕساصخ انخهٕٚخ ػهٗ شكم اششؽخ
الٌ كم ع ٍٛأ يغًٕػخ يٍ انغُٛبد رظجؾ ثهٌٕ يؼٚٔ ٍٛؼزًذ رنك ػهٗ رلبػم انغ ٍٛيغ يكَٕبد انظجـبد ٔايزظبطٓب دٌٔ ؿٛشْب

ًٚضم انشكم انًغبٔس نجؼغ االخزالالد انٕساصٛخ انًزؼهوخ ثؼذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ٔانًطهٕة:
 -1عى االخزالل انٕساص ٙػُذ كم يٍ انلشد ٍٚانًشبس إنًٓٛب
ثبنشهً) 2 ( , ) 1 ( ٍٛ؟
 -2يب اثشص األػشاع انز ٙرظٓش ػهٗ كم يٍ انلشدٍٚ
انًشبس نًٓب ثبنشيض) 3 ( , ) 2 ( ٍٚ؟
 -3نًبرا ًٕٚد انغُ ٍٛرٔ انطشاص انكشٔيٕعٕي ٙانغُغ)OY ( ٙ؟
 -4يب ػذد انكشٔيٕعٕيبد ك ٙانخهٛخ انًشبس انٓٛب ثبنشهى 2

مدرس املادة 4أ .رامي نصار

الصفحة2

 -2اَضٗ صالصٛخ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ
 -1يزالصيخ رٛشَش
اَضٗ ؽجٛؼٛخ
 -2اَضٗ ػوًٛخ
 -3الَّ ٚلزوذ نهكشٔيٕعٕو انغُغ X ٙانز٘ ٚؾًم انغُٛبد
 24 -4كشٔيٕعٕو

2
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ًٚضم انشكم انًغبٔس َٕع يٍ إَاع انطلشاد ادسعّ عٛذا ٔاعت ػًب ٚه:ٙ

2

1

انشكم ( ة )

انشكم ( أ )

 -1يبَٕع انطلشح انز ٙؽذصذ ك ٙانشكم؟
 -2يب ػذد انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ ك ٙانخهٛخ ( ) 2 ( ٔ ) 1؟ ( .) 4n ( ) 2n
يزغبٔ٘
 -3يب َٕع االَوغبو ك ٙكم يٍ انشكه ( ٍٛأ ) ( ة )؟ يُظق
 .رؼبػق انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ
 -4يب اعى انؾبنخ انز ٙؽظهذ نكم يًُٓب؟ رؼذد انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ
كشٔيٕعٕيٛخ

ًٚضم انشكم انًغبٔس يخطؾ عالنخ ػبئهخ رؾًم يشػب ؿٛش يشرجؾ ثبنغُظ ,ؽٛش ٚشٛش انًشثغ االثٛغ انٗ ركش عهٛى ٔاالعٕد
انٗ يظبةٔ ,انذائشح انجٛؼبء انٗ اَضٗ عهًٛخ ٔانغٕداء انٗ يظبثخ ,انًطهٕة :يب انطشص انغُٛٛخ نكم يٍ االكشاد انز ٙرؾًم
األسهبو يٍ ( ) 7 – 1؟ اعزخذو انشيض ( ) g ( ) G؟
gg -1
gg -2
Gg -3
GG -4
gg -5
GG -6
Gg -7

6

ًٚضم انشكم ( أ ) كشٔيٕعٕيب ؽجٛؼٛب ً ًٔٚضم انشكم ( ة ) كشٔيٕعٕيب يًبصم نّ ثؼذ اٌ ؽظهذ نّ ؽلشح اَوالة ٔانًطهٕة:
ارا ؽظهذ ػًهٛخ ػجٕس ث ٍٛانكشٔيٕعٕو ( أ ) ٔانكشٔيٕعٕو ( ة ) انُبرظ يٍ انطلشح ك ٙانًُطوخ ث ٍٛانغ F ٍٛيٍ انكشٔيٕعٕو أ
ٔانغ G ٍٛيٍ انكشٔيٕعٕو ة اكزت رغهغم انغُٛبد ػهٗ انكشٔيٕعٕيبد انُبرغخ ثؼذ ػًهٛخ انؼجٕس؟
أ
ة

M

L

K

E

F

G

H

I

J

K

M
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ٚج ٍٛانشكم انًغبٔس عهغهخ أطهٛخ يٍ عض٘ء انؾًغ انُٕٔ٘ انشاٚجٕص٘ انشعٕل ٔ mRNAرغهغم انؾًٕع األيُٛٛخ كٙ
انجشٔر ٍٛانُبرظ هجم ؽذٔس انطلشحٔ ,عض٘ء  mRNAثؼذ ؽذٔس انطلشح انًطهٕة:
 -1يب َٕع انطلشح انغُٛٛخ ك ٙانشكم؟
ْ -2م رأصٛش ْزِ انطلشح ك ٙثُبء انجشٔر ٍٛكجٛش ٔنًبرا؟
 -1ؽلشح اصاؽخ
 -2ثغجت رـٛش ك ٙرغهغم إَاع انؾًٕع األيُٛٛخ ٔهشاءح انشٛلشاد ؽشا ػهٓٛب
رؼذٚم.

اَوم إنٗ دكزش إعبثزك يب رشٛش إن ّٛاألسهبو (  ) 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1ك ٙانغذٔل:
انطشاص انكشٔيٕعٕي ٙانغُغٙ
نهلشد انًظبة
()1
()2
XO
XY

االخزالل انٕساصٙ
كهُٛلهزش
أَضٗ صالصٛخ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ
()4
()6
XXY -1

XXX -2

44 -3

 -4رٛشَش

44 -5

 -6دأٌ

ًٚضم انشكم انًغبٔس رشكٛت انًٕٓٛؿهٕث ٍٛك ٙاألَغبٌ انًطهٕة:
 -1انٗ يبرا رشٛش األسهبو ( .) 3 , 2 , 1
 -2يى ٚزشكت ْزا انًشكت؟
 -3يب انًشع انز٘ ٚظٛت االَغبٌ َزٛغخ ؽلشح عُٛٛخ ػهٗ ْزا انًشكت؟
 -4يب انزـٛش انُبرظ ك ٙخالٚب انشخض انًظبة ثٓزا انًشع

1

3

يغًٕػخ ْٛى

2

الصفحة4

انلب ؿهٕثٍٛ
 -1ثٛزب ؿهٕثٍٛ
 -2اسثغ عالعم يٍ ػذٚذ انججزٛذ
 -3انضالعًٛٛب
 -4ال ٚكزًم رًبٚضْب كزجوٗ انُٕاح داخهٓب
ٚزخز ثؼؼٓب اشكبل ؿٛش ؽجٛؼٛخ

ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ كٙ
خالٚب انلشد انًظبة
44
()3
()5
45
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ًٚضم انشكم انًغبٔس خطٕاد سعى خشٚطخ انغُٕٛو انجشش٘ ادسعّ عٛذا ٔاعت ػًب ٚه:ٙ

1

 -1يب َٕع انخشٚطخ انغُٛٛخ ك ٙكم يٍ ( ) 3 , 2 , 1؟
 -2يب انًٕاد انًغزخذيخ ك ٙكم يٍ انخشٚطخ ( ) 2 ’ 1؟
 -3انٗ يبرا ٓٚذف يششٔع سعى خشٚطخ انغُٕٛو انجشش٘؟

2

خشٚطخ كٛضٚبئٛخ

خشٚطخ عُٛٛخ
 -1خشٚطخ ٔساصخ خهٕٚخ
يٕاد يزألنئخ
 -2اطجبؽ خبطخ
 -3رؾذٚذ رغهغم انوٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ثبنكبيم نكم كشٔيٕعٕو ك ٙانغُٕٛو انجشش٘

3
ًٚضم انشكم انًغبٔس اؽذٖ خطٕاد انؼالط انغ ُٙٛادسعّ عٛذا ٔاعت ػًب ٚه:ٙ

1

 -1انٗ يبرا رشٛش االعضاء انًشبس انٓٛب ثبألسهبو ( ) 3 , 2 , 1؟
 -2يبرا ٚشزشؽ نُغبػ انًؼبنغخ انغُٛٛخ
 -3اػؾ يضبل ػهٗ انًٕاد انُوٛخ انز ٙاعزخذيذ كُْ ٙذعخ انغُٛبد؟
 -1انوطؼخ انغُٛٛخ انًلوٕدح ك ٙخالٚب انًشٚغ انًبدح انٕساصٛخ نهلٛشٔط
 -2اٌ ركٌٕ انخالٚب انًؼبنغخ هبدسح ػهٗ االَوغبو ؽٕال كزشح ؽٛبح انًشٚغ
ػٕايم رخضش انذو
ْشيٌٕ انًُٕ
 -3االَغٕنٍٛ

ؿالف ثشٔر ُٙٛنهلٛشٔط

2
3

اركش صالس يٍ اْذاف االعزشبسح انٕساصٛخ
 -1االرظبل يغ أْم انًشٚغ ٔإعذاء انُظؼ ٔانًشٕسح نٓى -2 .رٕػٛؼ ؽجٛؼخ انًشع أل ْم انًشٚغ ٔيذٖ اؽزًبل اإلطبثخ ثّ ك ٙانًغزوجم.
 -3رٕػٛؼ اٜصبس انُلغٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔاالهزظبدٚخ نهًشع -4 .رأكٛذ ػهٗ إعشاء االخزجبساد نهزشخٛض انًج ّكش.
اَوالة
اػبكخ
يب ْ ٙإَاع انطلشاد انز ٙرؤصش ك ٙرشكٛت انكشٔيٕعٕو كوذ

يب ْ ٙؽشم رشخٛض االخزالالد انٕساصٛخ ػُذ اإلَغبٌ
نزؾذٚذ رغهغم انوٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ اًْٛخ كجٛشح اركش صالس يُٓب

كؾض انغبئم انشْهٙ

 -1رؾذٚذ ٔظبئق انغُٛبد.

اَزوبل

كؾض خًالد انكٕسٌٕٚ

اعزخذاو انًٕعبد كٕم انظٕرٛخ

 -3رؾذٚذ انغُٛبد انًغججخ نهًشع.
 -2رؾذٚذ انغُٛبد انًشلَشح نهجشٔرٍٛ
 -3طـش ؽغى انشأط
 -2شؾٕة نٌٕ انغهذ ٔانشؼش
ٚ -1كٌٕ انًظبة را هذساد ػوهٛخ يؾذٔدح
 -2انغهذ

 -3انغبئم انًُٕ٘

 -4عزٔس انشؼش ٔؿٛشْب.

الصفحة5

يب ْ ٙاػشاع كُٛم كٛزَٕٕٛسٚب؟
 -1انذو
يب ْ ٙيظبدس ثظًخ ال DNA؟
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هط ّؼذ اَضًٚبد انزوطٛغ عهغهخ يٍ َٕٛكهٕٛرٛذاد عُٕٛو يبَٔ ,زغذ هطغ رؾًم انزشرٛت اٜر ٙنهوٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ:
CGCAATG
TTGA
TAAGCGC
ATGTTTT
CCGGTTAA
ؽذد يُبؽن انزذاخم ك ٙعهغهخ انوٕاػذ انُزٛزشٔعُٛٛخ ك ٙانغُٕٛو؟ ٔيب انزغهغم االطه ٙنٓزِ انغهغهخ؟
ATG

TT

CGC

انزغهغمCCGGTTAAGCGCAATGTTTTGA :
يخزهلخ ك ٙانطٕل ٔانؾغى
ػهٓٛب ثٕاعطخ إَضًٚبد انزوطٛغ؟

TAA

ثًبرا رزظق هطغ انـ (  ) DNAانزٚ ٙزى انؾظٕل
رؼذ ثظًخ  DNAيٍ رطجٛوبد انزكُٕنٕعٛب انؾٕٚٛخ ك ٙانٕساصخ ,انًطهٕة:
 )1عى انزكُٕنٕعٛب انخبطخ انزٚ ٙزى يٍ خالنٓب كظم هطغ  .DNAانلظم انكٓشثبئ ٙانٓاليٙ
 )2كٛق رظٓش هطغ  DNAػُذ رظٕٚش انًبدح انٓاليٛخ ثبألشؼخ انغُٛٛخ ػهٗ طٕسح األشؼخ؟ ػهٗ شكم يغًٕػبد يٍ انخطٕؽ انغٕداء
 )3كٛق رغزخذو ثظًخ  DNAك ٙإصجبد األثٕح نطلم يؼٍٛ؟ يوبسَخ  DNAانطلم يغ  DNAنكال األثٕ.ٍٚ
ٚغت أٌ ٚزٕاكن عضء يٍ  DNAانطلم يغ  DNAاألؤ ,انغضء األخش يغ  DNAاألة.

 -4يٍ ا ٍٚرأخز انؼُٛبد انًغزخذيخ ك ٙكؾض انجظًخ انٕساصٛخ نهكشق ػٍ يشركت عشًٚخ؟
اَغغخ ٔعذد رؾذ اظبكش انؼؾٛخ

انًشزجّ ثّ

انؼؾٛخ

نزوهٛم انغهجٛبد انز ٙهذ رظبؽت االعزخذايبد انًخزهلخ نؼهى انٕساصخ ٚغت ارخبر اؽزٛبؽبد يُٓب؟
ٔػغ يؼبٛٚش ٔػٕاثؾ نهؾذ يٍ خطٕسح انزالػت ثبنغُٛبد ٔػؼ رنك
أ -ثزظًٛى يخزجشاد خبطخ نألثؾبس انًزؼهوخ ثبنغُٛبد.
ة -رطجٛن إعشاءاد رًُغ يٍ رغش ة انجكزٛشٚب أٔ انلٛشٔعبد انز ٙرؾًم عُٛبد ؿشٚجخ ػُٓبٔ ,اَزشبسْب.

يب ْ ٙخطٕاد رؼذٚم انجُذٔسح انشزٕٚخ عُٛٛبً؟
 -1ػضل انغ ٍٛانز٘ ٚؤد٘ إنٗ عؼم صًبس انجُذٔسح عشٚؼخ انلغبد -2 .رؼذٚم ْزا انغٔ ٍٛاعزُغبخّ داخم ػبئم يُبعت.
 -4صساػخ ْزِ انُجبد ٔرًُٛزّ.
 -3إػبدح ْزا انغ ٍٛإنٗ خالٚب َجبد انجُذٔسح يٍ عذٚذ ( ٚغجت رنك ثؾء ره ٍٛٛانجُذٔسح ٔكغبدْب ).

( إن أصبنا فمن اهلل وإن أخطأنا فمن أنفسنا )
امتنى للجميع النجاح
استاذ الللو ايحياتية :رامي نصّار

الصفحة6

نإلعزلغبس يجبششح االرظبل ػهٗ االسهبو 0786150260 / 0796787362

مدرس املادة 4أ .رامي نصار

Facebook: Tawjihi On Line

0637626372 / 0627110270

