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                   )     (أوراق عمل                                                                      كيوان حممد/  األستاذ اعداد
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 -: صحيحة فقط منها واحد ، بدائل أربعة فقرة لكل -: السؤال  االول

    -% فان نسبة العبور هي تساوي :79اذا كانت نسبة ارتباط جينين على كروموسوم  هي -1

   %199 -د(     %09 -ج(  %7 -ب(           %79  -أ(

   -:فان الطراز الجيني لألبوين هو... اذا انجبت أبوان كالهما طبيعي الشعر ذكرا اصلعا-7

  HHواالم ZZاالب  -(د  HHواالم HHاالب  -(ج  HZواالم HZاالب  -(ب HZواالم HHاالب   -(أ

 ( فان الطراز الجيني لفصيلة دم االم هو ......Oوكانت فصيلة دم االب)A ( ) (Bاذا كانت فصائل دم االبناء لعائلة ما هي ) -3

   IBi -د(              AIIB -ج(ii                       -ب(               IAi           -أ(

 الطراز ذو الفرد يكونها التي الجاميتات انواع عدد فان هنفس الكروموسوم على مرتبطان T،  G كان اذا-0

  ( عبور حدوث عدم فرض على)  GgTtالجيني

  6 -(د             0 -(ج             7 -(ب             7  -(أ      

 في لون بذور نبات القمح ..........BBffGg  نفس تأثير الطراز الجيني هاتية لآلاحد الطرز الجينية ا-5

  BBFfGg -د(   bbffGg -ج(          BBFFGg -ب(           BbffGG           -أ(     

 هيان النسبة المتوقعة في االفراد الناتجة ف WwGgعند تلقيح نباتي بازيالء يحمل كالهما الطراز الجيني -6

 3:3:3:3  -(د              3:3 -(ج        3:1:1:1-(ب                   1:3  -(أ     

 هو     TtRRGgaaالطرز الجيني الصحيح للجاميت المتوقع أن يعطية الفرد ذو الطراز  -7

  tRaa   -د(            TRga -ج(                      TtGg   -ب(              trga) -أ(

 الصفة الوراثية التي تتأثر بالجنس هي .. -8

 الصلع المبكر -(د        العمي اللوني -(ج     مرض نزف الدم-(ب  لون العيون   -(أ

  -العملية:هذايعني  abو ABاعط جاميتات من النوعين  AaBbالطراز الجيني لزوجين من الصفات المتضاده   -1

 عبور جيني   -(د             ارتباط جينات -(ج     متأثرة بالجنس-(ب    تبطة بالجنسمر  -(أ

 AB( اذا علمت ان فصيلة دم االم AB  ،52 %A  ،21%B% 52كانت فصائل دم ابناء عائلة ما كمايلي ) -01

 فان الطراز الجيني لفصيلة دم االب هو

 IBi -د(              AIIB -ج(ii                       -ب(               IAi           -أ(
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  -:تية ينتج نوعين  من الجاميتات  ويحدد جنس االبناء آلاحد ا-00

 ش  اذكر الفر -( دانثي الطيور       -ج(       ذكر الطيور    -ب(انثي االنسان         أ(

 ي .........مولدات ضد هعلى  هحتوي سطح خاليايال  الوحيدةوالتيفصيلة الدم  -05

 O -د (               AB -ج(                      B -ب(                      A أ(

 ( فانه ال يمكن انجاب طفل فصيلة دمة    ABاذا كانت فصيلة دم أحد أبوين ) -03

 O -د (               AB -ج(                      B -ب(                      A (أ

 -هو: AABbGgو الطراز الجيني   ذالجاميتات المحتملة التي ينتجها  الفرد عدد -10 

 6 -(د                   4 -(ج              8 -(ب            2  -(أ      

 ..هو:aarrفان احتمال انتاج نبات طرازه الجيني  AaRrعند تلقيح ذاتي لنبات طرازه الجيني  - - 15      

 1/8 -(د            3/36-(ج            %55-(ب   %25  -(أ     

   8_____5______4___ 1  الشكل المجاور يمثل خريطة جينات فان اقل نسبة ارتباط تبعا لهذا الشكل هو: -  11      

 %8 -(د      %   4 -(ج           %77-(ب  %21  -(أ 

 

 يينفرد طرازه الج  )حسب القانون الحر( EETt واالخرEettلجيني قد ينتج من تزاوج فردين أحدهما طرازه ا - 07        

 EeTT-(د              EEtt-(ج         eeTt -(ب          EETT  -(أ      
 

      

 
 

 

 
 

 
 -:احد الطرز الجينية االتية للون الجلد عند االنسان هو االفتح   - 22

 AaBBdd -(د                  AABBDd -(ج           aaBbDd -(ب    AABBdd   -(أ       
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واآلخر DDmmألبوين يحمل أحدهما الطراز الجينيDdMmاحتمال ظهور فرد طرازه الجيني  -24

DdMmيالتوال m،D:مرتبطان على نفس الكروموسوم وبافترض عدم حدوث عبور جيني هو- 

 صفر -د(  1/7  -ج(  1/7  -ب(                    1/0 -أ(                

 -نسبة االرتباط بينهما : فان%(   0اذا علمت ان نسبة التراكيب الجينية الجديدة الناتجة من عملية العبور الجيني بين جينين تساوي ) -25

 %5 -(%           د1-(ج           %55-(ب                %13  -(أ               
 

1 7 3 0 5 6 9 7 0 19 

 د ج د ج ب أ أ ج أ أ

11 17 13 10 15 16 19 17 10 79 

 د أ ب ج ب ج ج د د ج

71 77 73 70 75      

      أ ب د ب ب

 

 

 

 -: علميا دقيقاا  علل ما يأتي تعليلا        

 

 .تحدد األنثى جنس الجنين في الطيور  .0

 مرض عمى األلوان أكثر أنتشارا في الذكور منه في األناث .  .5

 يان مختلفان للطراز الجيني نفسه.قد يظهر طرازان شكل .3

 اليمكن انجاب طفلة مصابة بعمي االلوان اذا كان والدها غيرمصاب بالمرض . .4
 بالجنس في الخليا الجسمية للديك اكثر منها في الخليا الجسمية للدجاجة.يكون عدد جينات الصفات المرتبطة  .5
 .الدم عند االنسانوجود نمطين من السيادة المشتركة والتامه في وراثة فصائل  .1
 .نسبة العبور بين زوج معين من ازواج الجينات ثابتة ومحددة  .7

 .الذكر هو المسؤول  عن تحديد الجنس عند االنسان  .8

 .جنين لون العيون البيضاء في ذبابة الفواكة سائد عند الذكور ومتنحي عند االناث .9

 والدة أطفال في عائلة ما  يحملوا جميع فصائل الدم . -11

 . abو    ABانتج خالل االنقسام المنصف فقط  نوعين من الجاميتات    AaBbرازه الجيني شخص ط-11

 ( .O( ال يُنجب أبناء فصلية دمهم )ABاألب الذي فصيلة دمه )   - 12           

 

 االجابة

 السؤال الثاني
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 ؟؟؟ نوع الوراثة لكل من الصفات الوراثية االتيةحدد  -أ(:                      
 الفواكة............لون العيون في ذبابة  -1
 تتدرج لون بذور القمح.................. -2
 ............... ABفصيلة الدم  -3

 ......... AABBCCصفة لون الجلدالغامق جدا لشخص طرازه الجيني  -0

 صفة توجد جيناتها على الكروموسومات الجسمية وتأتثر بمستوي الهرمونات الجنسية الذكرية عند االنسان.... -5

 .................   0:3:3:1بدال من النسبة  3:1سبة ظهور الن - -6

 اكتب الطراز الجيني لكل فرد مستخدما رموز الجينات الواردة في الجدول -(ب        

الطراز الجيني  الطراز الشكلي
 للفرد

 رموز الجينات

 اليل اللون االبيضCWاليل اللون االحمرCR  نبات ذات بتالت حمراء وبيضاء-1

 (r( جين لون العيون الحمراء سائد على جين لون العيون البيضاء)R)  ابة فاكهة أبيض العينينذكر ذب-2

(اليل عدم وجود القرون)صفة S( اليل وجود القرون ، )D)  أنثي بقرنين في أحد أنواع الماشية-3
 وجود القرون متأثرة بالجنس(

 iعدم وجود مولد الضد سائد على جينIجين وجود مولد الضد   ABشخص ذو فصيلة دم -4

 
 -:يلي مما كل بين قارن -أ( 

 -:وراثة صفة الصلع المبكر لدي االنسان ومرض نزف الدم من حيث -1

 ، نوع الكروموسوم الحامل للجين( ) تأثير الهرمونات الجنسية

 ؟حيث الطراز الشكليمن ( لصفة وجود القرون DSتحمل الطراز الجيني) (وانثي ماشية DDذكر ماشية يحمل الطراز الجيني ) -7

 السؤال الثالث

 

 رابعالسؤال ال
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 ..-: التالية العبارات من كل عليه تدل الذي العلمي المصطلح اكتب -ب(    

  األخرى اتالصفأليالت  عن مستقلة بصورة على الجاميتات ويتوزعان ، بعضهما عن ينفصالن صفة كلت  آلالي -1

 موعة واحدة ....مجموعة من الجينات التي تقع على نفس الكروموسوم و تورث جميعها معا كمج -2

 .االليل المتنحي صفة تظهر وال، تظهر االليل السائد صفة فان الفرد في المتقابلتين اليلين الصفتين اجتمع أذا -3

 .نمط وراثي يحدث عندما اليسود أليل على آخر ، ويظهر تأثيرهما معا في الطراز الشكلي للكائن الحي  -4

 ..........وموسومات الكر على  وترتيبها تالجينا مواقع خالله من ويحدد يوضح تخطيطي رسم  -5

 أو متنحًي.أحد اشكال جين ما يتحكم في صفة معينة ، وقد يكون سائداً  -6
 

 صفة تنتج من جينات عدة، اذ ينجم عن كل جين اثر في الطراز الشكلي للكائن الحي. -9
 

 -أ(                              

 

 
 

ق أصفر القرون مع نبات آخر مجهول الطراز الشكلي ظهرت النتائج تم تلقيح نبات بازيالء قصير السا_ ب(

 % صفراء القرون (51% خضراءالقرون  ، 51%نباتات طويلة الساق  ،  111التالية   )

القرون الخضراء  أليل(  Gالقصير المنتحي  و) أليل ( tطويل سائد للساق على ) أليل (  Tاذاعلمت أن )

 ( والمطلوب:   gاء)القرون الصفر أليلالسائدعلى 

 ما الطرز الجينية  لألبوين للصفتين معا ؟    -1

 هورنباتات طويلة الساق خضراء القرون في الجيل ؟ظما احتمال  -3  ما الطراز الشكلي للنبات المجهول؟  -2

 الخامسالسؤال 
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     عند تلقيح نبات البازيالء طويل الساق اصفر البذور )غير نقي للصفتين معا( مع نبات بازيالء اخر -ج(

% نباتات طويلة الساق خضراء البذوراذا 25% نباتات طويلة الساق صفراء البذور ، 75ظهرت النتائج اآلتية  

اللون  أليل yاللون االصفرالسائد على  ليلأليرمز Yالقصر المتنحي ، وان  أليل tالطول السائد على  أليلهو رمز  Tعلمت ان 

  -الخضر والمطلوب:ا

     ما الطراز الشكلي للنبات المجهول ؟ -2           لألبوين للصفتين معا ؟  ما الطرز الجينية  -1

 للصفتين معا ؟   النبات المجهول ما الطرز الجينية لجامياتات  -3

( كان والدها  مصاب بمرض نزف الدم ABمصابة بمرض نزف الدم الوراثي فصيلة دمها ) فتاه غير -(د

 أليل( وكانت والدته مصابة بمرض نزف الدم الوراثي اذا علمت ان O الوراثي تزوجت من شاب فصيلة دمة)

 ( والمطلوب : hاالصابة) أليل( سائد على Hعدم االصابة بمرض نزف الدم الوراثي)

 ؟ما الطرز الجينية لكل من االبوين للصفتين معا  - 1

 ما الطرز الجينية المحتمله لفصائل الدم البناء الشاب والفتاه؟    -2

 ؟ الفتاه ووالد الشاب ةلطرز الجينية المحتمله لصفة مرض نزف الدم لكل من والدما ا-3

 

 

علما بان المظلل اصلع وغير والذي يمثل  صفة الصلع المبكر عند االنسان يبن مخططة الساللة المجاور  -(ه

       -.والمطلوب: المضلل بشعر

 ذكر  1

 انثي 

   

 

 

 

 
 

 

 

1 

3 

2 

5 

4 

 

 

 ( 1،3ما الطرز الجينية لالفراد ذو االرقام ) -1

هور صفة الصلع عند الفرد ظ سركيف تف -2

 (.3رقم )

ما هي اهمية هذا المخطط من الناحية  -3

 .الوراثية

 السادسالسؤال 
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 -أ( 

 

 -ب(

 

 

    

  

 

 السؤال السابع

file://محمد


                   )     (أوراق عمل                                                                      كيوان حممد/  األستاذ اعداد

 9 (2444848770      &  9900997077)  (                         كيوان        محمد\\اعداد المعلم 

 االجابة ) االسئلة  الوراثة (

 -: علميا دقيقاا  علل ما يأتي تعليلا  -أ(  السؤال الثاني       

 

 سيادة مشتركة    -3صفات متعددة ) جينات متراكمة(   -7  صفة مرتبطة بالجنس-1 -(أ -: السؤال الثالث

 ارتباط جينات.-6صفه متاثرة بالجنس   -5  (متراكمة جينات)  متعددة صفات-0 

 CRCW  7- Xry  3- DD  0-  IAIB الجدول في الواردة الجينات رموز مستخدما فرد لكل الجيني الطراز اكتب -( ب 

 AaBBdd  3-   ،AABBdd،AaBBdd،aaBbDd ،AABBDd --2  صفات متعددة الجينات )جينات متراكمة(-1-ج(

 -:يلي مما كل بين قارن -أ( السؤال الرابع

 ومرض نزف الدم وراثة صفة الصلع المبكر من حيث

الهرمونات بتأثير ال

 الذكرية الجنسية

تتأثر بمستوي الهرمونات 

 الجنسية الذكرية

 ال تتأثر 

نوع الكروموسوم الحامل 

 للجين

 جنسي جسمي

 ( DS) انثي ماشية                                           (DDذكر ) -2  

 بقرنين(                                             )دون قرون ()                    

 

 

 

 ..-: التالية العبارات من كل عليه تدل الذي العلمي المصطلح اكتب -(ب

 0مبدأ السيادة التامة -3جينات مرتطبة )ارتباط جينات(   -7  التوزيع الحر )قانون مندل الثاني( -1

 جينات متراكمه )صفات متعددة الجينات (-9االليل   -6ة الجيناتخريط -5 السيادة المشتركة  -0

 السؤال الخامس  أ(

 احدي النباتات ) طويل املس (   النبات االخر )قصي املس ( -الطراز الشكلي : -1

 ta(  0والجاميت رقم  )    TA(  1الجاميت رقم ) -7

 1/7%   او 59 -3

 1/7% او  59  -3طويل اخضر       -TTGg     7النبات المجهول         ttggالنبات االول  :    -1  ( ب
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 YT   ،yT  -3طويل اصفر    -YyTT  7االب المجهول    YyTtاالب االول -1ج(

   xHXHاو XHXhوالدة الفتاة  -XHXhIAIB    7-(XHXhIAi  ،xhxhIBi،XHYIAi   ،xhyIBi        3االب       االم    XhYii  -1 -د(

 xhyاو   XHYوالد الشاب 

 HZ(3الطراز الجيني للرقم )    HZ( 1الطراز الجيني للرقم ) -1 -(ه

 من والدة وبذلك اصيب H( ورث اليل HZ( اليل الصلع من والدته التي طرازها )3ورث الفرد رقم ) -7    

 يمكن توقع احتماالت والدة أطفال مصابين -3   

 السؤال السادس 

 - ( أ

  

 

  السؤال السابع-أ(

 -ب(

 

 -ج(
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 -: صحيحة فقط منها واحد ، بدائل أربعة فقرة لكل : السؤال االول                                

 

 الطراز الكروموسومي الجنسي لذكر مصاب بمتالزمة كلينفلتر هو:  -1

 OX-د                      OY-ج                       XY -ب               XXY - أ
 خر ستة أزواج من الكروموسومات عند االنسان هذا المخطط يعود الىيمثل الشكل ادناه مخططا ال -2

XX    XX    XX   XXX   XX  XX                                      

 أنثي مصابه متالزمة داون-ب            ذكر مصاب بمتالزمة داون - أ
 انثي مصابه بمتالزمه تيرنير -د   ذكرمصاب بمتالزمه تيرنير -ج

 -هي :  ةتالزمه الوراثية التي تنتج عن طفرة جينيالم -3   

 فنيل كيتونيوريا  -د  دوان -ج  تيرنير-ب  كلينفلتر-ا

 نوع الطفره الكروموسوميه التي يمثلها الشكل هو-4

 قلب -د  تبديل موقع -ج  تكرار  -ب  حذف -أ

 -: من االنقسام المنصف ثناء المرحله الثانيهكم نوعا من الجاميتات ينتج عند عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقه في ا -5

 4 -د  3 -ج   5-ب   1 -ا

  -هو: لتناسيلةاالعضاء ا صغراألعضاءالطراز الكروموسومي الجنسي لذكر يعاني  -6

 OY -د   XO -ج  XY-ب   XXY-أ

 -تدعى: بكروموسوم غير مماثل له ويتصل جزء من الكروموسومالطفرة الكروموسوميه التي تحدث عندما ينفصل جزء من الكروموسوم  -7

 قلب -د  تبديل موقع -ج  تكرار -ب  حذف -أ

 نوع الطفره الكروموسوميه التي يمثلها الشكل هو-8    

 

 قلب -د  تبديل موقع -ج  تكرار -ب  حذف -أ

 

 
 

 

 الطفرات وتأثيراتها   
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 في فحص االجنة يتم سحب عينات من السائل الرهلي بين األسبوعين : -32     

 

 (8-7) -د               (16 -10)-ج           (5-0) -ب            (19-7)-أ      

 

 

 ية :مفي عدد الكرموسومات الجس راحدي اآلتية ناتجة عن تغي-03
 بتاو -د      تليف كيسي -ج  تيرنير-ب           كالينفلتر-ا     

 

 

 
 

 

 
 
 

 االجابة )الطفرات (
 

3     2 1 4 5 6 7 8 1 35 

 ب ج د ج أ ج أ د ب أ

33 32 31 34 35      

      ب ج د ج أ
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 -اكتب اسم الخلل الوراثي في االنسان الناتج عن كل مما يلي:  -د(

 ..... .(X(  وحيوان منوي ) Xبويضة خالية من الكروموسوم الجنسي )  - .1
 (...........21زيادة كروموسوم ثالث الي الزوج الكروموسومي رقم) - .2

  ( .........XY(وحيوان منوي )X)بويضة  .1

 

 وعدد الكروموسومات الجسمية لكل من االختالالت الوراثية االتية عند االنسان :اكتب الطراز الكروموسومي الجنسي -ه(

 متالزمة تيرنر -   4ينفلتر              متالزمة كال -2)متالزمة داون (               (1
 

 السؤال الثالث

 -ينفلتر من حيث:زمة تيرنير ومتالزمة كالقارن بين متال -1-أ(

 الطراز الكروموسومي الجنسي -              جنس الفرد المصاب            -

 قارن بين فحص السائل الرهلي وفحص خمالت الكرريون ؟ من حيث    --2

 (    زراعة خاليا الجنين    -موعد اجراء الفحص                           -

 االختالل الوراثيحدوث ارن بين متالزمة داون ومتالزمة تيرنير من حيث سبب ق --3    
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 السؤال الرابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمثل الشكل المجاور نتائج طفرة على  -(أ

 والمطلوب  mRNAالسلسلة االصلية من جزئ 

 ؟ الطفرات الجينيةماذا يسمي هذا النوع من  -1

ما تاثير هذه الطفرة في البروتين الناتج  -2

 عنها ؟ فسر اجابتك 

 

 

ادرس الشكل المجاور جيداً واجب عما  -ج

 يلي:

 حدد نوع الطفرة في الشكل. -1

ماسبب حدوث كل من الحالة )أ( و  -7

 لة )ب(اوالح

اذا كان العدد الطبيعي من الكرموسومات  -3

ماعدد انواع  -( والمطلوب :2n) وه

 الة )أ، ب(  واذكرهما.الجاميتات في الح
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 فسر كل مما يلي -: السؤال الخامس

 

 

 

 

 

 السؤال السادس

 

 

 االجابة 

 -أ(-: السؤال الثاني

 

 

 

 كالينفلتر -3داون   -2تيرنر  -1 -د

 44العدد  xo -3    44العدد  xxy -2العدد   45( xx( انثي )xyذكر ) -1 -ه
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 -أ( السؤال الثالث

        زراعة الخاليا                  موعد اجراء الفحص                 -(7      الطراز             الجنس   -1

 تزرع                                        (16-10فحص السائل الرهلي    )           xoانثي                 تيرنير   

 (                               التزرع     19-7فحص خمالت الكريون    )          xxyذكر                كالينفلتر 

 (71اضافة كروموسوم الى الزوج الكرموسومي رقم )     داون      -(3  

 xوسوم الجنسي حذف الكروم     تيرنر              

 

 -7طفرة كروموسومية     -1-ج(

    

 n+1 ،n-1( 7) -ب(    n+1 ،n-1، n( 3أ( )-3    

 أ(_ السؤال الرابع

 

- طفرة ازاحة  – ( ب

 

 السؤال الخامس :
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  السؤال السادس

 

 

 

 

 -: صحيحة فقط منها واحد ، بدائل أربعة فقرة لكلالسؤال االول 

 

 

 

 الفصل الثالث تكنولوجيا الجينات
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 على درجة حرارة:DNA( يتم تحطيم الروابط بي سلسلتي PCRانزيم البلمره المتسلسل  )في تفاعل -5

 75-71د(                     65 – 41(  -ج            95 -91 -ب(                 85 -61 -أ(

 يعد أحد اآلتية أساسا في تفاعل انزيم البلمره المتسلسل : -6

 سرعة التفاعل  -حجم القطعة        د(-ج(    PHضبط درجة  -(ضبط درجة الحرارة         ب  -أ(

 تعد أهم تطبيقات تكنولوجيا الجينات :-7

 تحسين االنتاج النباتي  -د(  DNAبصمة  -الجينوم البشري     ج( -هندسة الجينات        ب(–أ( 

 ان وظيفة الجين المثبط في المعالجة الجينية هو: -8

 ازالة الجين المسبب للمرض     -ب(                     اثية    معالجة الجينات الور -أ(

 تحسين عمل الجين  -يوقف عمل الجين المسبب للمرض             د( -ج(

 -أي االتية ُيعد ناقل للجينات: -9

 بالزميد -انزيم القطع المحدد    د( -انزيم تفاعل البلمرة المتسلسل    ج( -خلية بشرية معدلة جينيا    ب( -أ(

 أي من اآلتية اليعد من تطبيقات تكنولوجيا الجينات في المجال الطبي :-(11

 العالج الجيني  -د(      انتاج هرمون االنسولين -ج(      انتاج نباتات مقاومة للملوحة    -ب(    انتاج مواد مضادة للتخثر   -أ(

 

1 7 3 0 5 6 9 7 0 19 

 د د ج أ أ ب أ ب ب د

 

 : وضح المقصود بكل مما يلي أ( (اني السؤال الث

 ، العالج الجيني  ، هندسة الجينات ،الفصل الكهربائي الهالمي
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 علل ما يلي: -ب(

 

 

   -أ( السؤال الثالث
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 السؤال الرابع

 

 

 

file://محمد


                   )     (أوراق عمل                                                                      كيوان حممد/  األستاذ اعداد

 21 (2444848770      &  9900997077)  (                         كيوان        محمد\\اعداد المعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمثل الشكل المجاور آلية تعديل الفيروس  ( أ

 الستخدامه كناقل جينات والمطلوب:

 ( .7’1ما الخطوات المشار اليها بالرقم ) -1

 (.3الية بالرقم )ما التركيب الذي يمثلة الجزء المشار  -7

 لنقل الجينات.متي يتم استخدام الفيروسات  -3

 الهدف. المعدلة جينيا الى خاليالماذا يتم ادخال الخاليا  -0

اذكر ثالثة من الخاليا التي يتم ادخال النواقل  -5

 المعدلة اليها وما الهدف من ذلك .

 

يمثل الشكل المجاور خطوات تفاعل انزيم  -ب(

 البلمة المتسلسل والمطلوب :

 (.1،7،3ما الخطوات في التفاعل في الرقم ) -1

 (.1،7،3ما درجات الحرارة في الخطوات رقم ) -7

االساسي التمام كل خطوة من خطوات  ما العامل-3

 كل دورة.

 ما عدد الدورات التي تكرر في هذا التفاعل .-0

 

 

يمثل الشكل المجاور آلية المعالجة الجينية لمسبب  -(ج

 مرض ما والمطلوب :

 (.1الى ما يشير الجزء رقم ) -1

 (7ما العملية التي تحدث عند الرقم ) -7

 .(3لرقم )ما هي موصفات الحلية عند ا -3
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 يمثل الشكل المجاور المنطقة الطالئية األنفية:والمطلوب  -(د

 (7،5،،1،7الي ما يشير كل من االرقام ) -1

 (.3،6ما اهمية الجزء المشار اليه بالرقم ) -7

 حدد الرقم الذي تقع علية المستقبالت البروتنية. -3

 (.3ما اهمية المادة المفرزه من الجزء رقم )-0
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 نقل الغازات وآلية عمل الكلية واالستجابة المناعة

 -: صحيحة فقط منها واحد ، بدائل أربعة فقرة لكل  السؤال االول
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1 7 3 0 5 6 9 7 0 19 

 ج د ب أ أ أ د ب ب ب
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

 د ج أ ب ج أ أ أ ا ا
77 23 24 25       

       د ج أ أ
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 السادسالسؤال 
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 محمد كيوانمعلم المادة /                    انتهت األسئلة    
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