
   
 

           العامةالشعبة:    الثانيةالفرقة:     الوراثةقسم 
   أساسيات الوراثةمادة: نموذج إجابة 

 الزمن : ساعتان                                    0202/ 0229للعام الجامعى  ثانىالصل الدراسى الف إمتحان
       

 أجب على األسئلة آالتية
 السؤال األول:

 10)       ذكرات مختصرة عن خمسة مما يأتى:. اكتب م1
 درجات(

 .طفرة الحذف و طفرة اإلدخال1
 حيث يستقطع جزء من اجلني و يفقد. Deletionطفرة الحذف 

 حيث يتم إدخال نيوكليتيدة إضافية.  Insertionو طفرة اإلدخال

 . االنقالبات و االنتقاالت.2
ل قطنع كووموونومية  نني اومووموونوما  ملنن ارت ناثوة حينث  ندك كسنو ل كنم منن اومووموونومني اران كني ل ا نتقنال هى عبارة عنن ببناد Translocationsاالنتقاالت 

مسنورة مننن فن  اووقننن انتقنال اوقطلننة ارمث يلنى ذونا انتقننال اجلنزء مننن اونسرا  ارمسننور منن اوموومووننو  ا و اوتيامنل مننع او جتاينة اولزجننة او امنة عننن اومسنو ل اوموومووننو    و ل ن
 اوموومووو    و اوتيامجتا  او جتاية اولزجة  اوموومووو  ا.

 
مث بلتنمم او جتاينا  اولزجنة منوة  °082 دك ا نقال  ع دما يتم حدوك كسو ل نقطتني على طول اوموومووو  مث بدور اوقطلة  نني نقطنا اومسنو  Inversionsاالنقالبات 

   ة ووضلجتا ا صلى )روم(.اخوى حبيث يمون بوبيب اجلي ا  ملمووا  او سب
 
 . أمثلة على االنتقاصات3

 و من أهم األمثلة عليجتا: و هى فقد أو حسف وقطلة كوومووومية عن  قية اوموومووو .
 كنمم اووجنل . اوطفم او ابج مصنا   تللنف عقلنى و مالمن  ملنن طبيلينة ل4و ي تج عن نقص جزئى ل اوسرا  اوقصن ولموومووو  رقم  Wolf syndrome. ب اذر ووف 0

 و باوه ل قزحية اولني.
   Cri du chat syndrome. ب اذر مواء اوقط 0

. يصندر منن اوطفنم صنواخ منبه ياننبل منواء اوقنط  ا ضنافة  إص اونوأس اوصنون االنم و اووجنل اولنوي  و األننف ارفلطن  و اولينون ارتباعنندة 5و ي نتج عنن نقنص ل اونسرا  اوقصنن ولمووموونو  رقنم 
  .ع ختلف ل او مو اجلسماىن و اولقلى.ارسافة م

 ..العوامل المميتة المتنحية4
األفنواد اونسين يلنانون م جتنا وقاينة أنفسنجتم منن  مقندرهبمنون هنسه اوطفنوة ةيتنة حينث يمنون ل    ا نسنانوااينوان واو بنا  ول  ا نسانأو فقد ارقدرة على بموين اوصبوة ل كم من  ا وبي و دك 

 ألكلة اوام   لب  ارال   مثال وكسوا ل اايوان حيث ميم ل ارلياة ل األماكن ارظللة كما أن اوفواء  ميل من أكلة اوام  .اوتأثن اوضار 
ملينة اوتمثينم اوضنوئى وبمنوين او انا فتمنو   لنود بفقندها ارقندرة علنى بمنوين صنبوة اوملوروفينم اوضنوورية اياانا فاوبنادرا  اوبيضناء بللنز عنن اوقينا   ل ا وبي نوأما ل او بابا  اخلضواء فان طفوة  

 نفاذ اووساء ارلزن ل اوبسرة ،.
صننفة مت ييننة وأن ا  نناء ار تلننة  ننا بمننون  ا وبي ننول اوبننسور ارزروعننة و بابننا  اوننسرة واوقمنن  واواننلن واوطمنناطم وملنهننا حننواص اوو ننع ةننا ينندل علننى أن  ا وبي ننوبمننون نسننبة اوبننادرا  

 من اولوامم ارتيممة ل هسه اوصفة . خليطة ل زوج

 عمليات االيضأثناء  . الطفرات5
ينبثو كنم م جتنا علنى  ا او نو ، حينثهى بلا اوطفوا  اوا حتدك خلال ل عمليا  اوتمثيم اووسائى وبل  اروكبا  ل اجلسم نتيلنة ون قص إننزع ملنني. وه ناة ثالثنة طفنوا  منن هنس

 .phenylalanineوليام  األميىن في يم ا و ني إنزع ملني ل دورة اوتمثيم اووسائى 
 phenylalanineل اجلنننننني ارسنننننمول عنننننن إنتننننناج إننننننزع  00( حينننننث ينننننبدى إص حننننندوك طفنننننوة مت يينننننة علنننننى اومووموونننننو  رقنننننم PKUمنننننوو اوبنننننول اوفي نننننوص ) .0

hydroxylase بواكم حام  اوفي يم ا و ني ل اوبول و اود .ةا يبدى إص بلطيم خطوة حتويم حام  اوفي يم ا و ني إص بنووني. و يبدى ذوا إص  
أو عندو اواننم  نظنوا ولند  قدربنل علننى مواججتنل ضنوء اوانم  وويننا  صنبوة اريالننني ل اجللند و ل اجلفننون و اولينون. حتندك اوطفنوة بويننن  Albinismارجتنا  او ا وبي نو  .0

 وة اريالنني.ارسمول عن إنتاج صب Tyrosinaseل اجلني ارسمول عن إنتاج انزع 

ةننا يننبدى اص عنند  أكسنندة حننام  ا وموجي تيسننا اص ثنناىن أكسننيد كو ننون ومنناء و  Homogentisic oxidaseطفننوة مت ييننة بننبثو علننى اجلننني اخلننامي   نتنناج انننزع  .3
  اوتاص ي اكم ااام  ل اود  و اوبول و ع دما يتلوو اوبول ولجتواء يأخس اولون ا وود. 

 اثيةخصائص الشفرة الور .6
 .Universal. عارية 0
 .non overlapping. ملن متداخلة 0
 .sense codon. ثالثية ذا  ملىن 3
 . بمون ه اة كفوة  ادئة و كفوة م جتية ول مجة.4
. 

 دجاجة كرو و األنثى التؤامية الشاذة. 7



حدك بلف  إذا مبي  عامم  ي ما يبقى ا خو أثويا و إصي مو أحدمها ل األنثى اوطبيلية  وعادة ما  Tow Gonadsل اوطيور يوجد عضوين من األعضاء األووية ولل    ا. دجاجة كرو:
اومامم ل اجل   ل  ا نقال وقد وللن حاول من حا     Sex Reversalخصية و سوا  دك انقال  ل اجل    إصيلبث اولضو األثوى أن ي مو   سا اربي  ل دجاجة ما فال

يفوز هومونا مفلول  ا ناكيلتقد أن اربي  ل  حيث كانن هسه اودجاجة بامة اخلصو ة وأعطن عددا من او سم ل األنثى واضميالول دتاما و 0903ل و ل   Crew اودجاجة اوا وجدها
 هومون اوسكورة وعلى ذوا فانل ل مليا  اربي  ميمن وللصية أن ب مو.

 
  The Free-Martin الشاذة:األنثى التوأم  -ـب

 Identical Twinsارتطا قنة  اوتنوائمخليتني ب ج عن كم م جتما فود مطا ق دتاما ل ج سل وصفابل وتوأمل وسا يطلق عليجتنا  إصوأ  ل فصيلة األ قار قد بمون نامة من زجيو  واحد أنقسم اوت

سننل وصننفابل اخلاصننة  ننل. ويتصننادف أن يمننون اوتننوأ  أحنندمها ذكننوا وا خننو أنثننى وبتاننمم ملنندد أو أن اوتننوأمني قنند ي ننتج كننم م جتمننا عننن  يضننة  صننبة مسننتقلة ول هننسه اااوننة  ننتف  كننم م جتمننا    
 صننب  أنثننى عقيمنة يطلننق عليجتننا األنثنى اوتوأميننة اوانناذة تباننوه ججتازمهننا اوت اونلى ف إصاألنثننى عنن طويننق اونندورة اودموينة ارانن كة فيننبدى ذونا  إصاألنثنى وبفننوز اخلصنيتان هومونننا  اوننسكورة اونا بصننم 

Free Martin. 
 
 الصفة الوصفية و الصفة الكمية.8

 اوصفة اووصفية
 

 اوصفة اوممية

   ثو.كثية أو زوجان على األرااوو مم يجتا زوج واحد من اولوايتيمم ف

 ملامم بوريثجتا عاص.
 ي لد .قد يم و لة قمبيون اثبأ

 .عبباي جتا متقط
 ظجتوية.را اااميد فحتدسجتم ي

 ية.ثوراوامم ايجتا عدد كبن من اولو فيتيمم 
 . جتا م لفثملامم بوري

 .عاصة مبيون اثبأ 
 صم.ت جتا ميباب

 جتوية.ظاا ارفماب حتديد ليص

 
 .الصفة المتأثرة بالجنس9

أصنلع  3بة ا نلنزال بمنون نسن هى اوصفة اوا يتيمم فيجتا زوج من اولوامم اووراثية حممول على كوومووو  جسمى و يبثو ل ج   دون ا خو مثنم صنفة اوصنلع ل ا نسنان حينث
 صللاء. 0ذا  كلو:  3ذو كلو ل اوسكور  ي ما بمون او سبة ل ا ناك  0: 
. صفة عمى االلوان تورث كصفة متنحية مرتبطة بالجنس و لون العين االزرق يورث كصفة متنحية على كروموسوم جسمى. 2

لد عيونه زرقاء و عنده عمى الوان ، ما هو التركيب و أنجبا و لهما عيون عادية و رؤية عادية فإذا تزوج رجل و أمرأة
 درجات( 5)  .مفترضا رموزا  من عندك  الوراثى لالباء.

 Nو وون اولني اولادى  n ي ما وون اولني ا زر   Bو اووؤية اولادية  bعمى ا ووان 

 طفم عيونل زرقاء وع ده عمى اووان                                   أموآة عيوهنا عادية و اووؤية عادية ×  ا  اء : رجم عيونل عادية و اووؤية عادية 
  Bx y Bb                Bxbx Bb                                                           bx y  bb 

 
 السؤال الثانى: أجب على خمس نقاط فقط:

)      و نبات الميالندريومالدروسوفيال  –فى كل من االنسان  Yأهمية كروموسوم أ. 
 درجات( 3

(ف نننل يمننون انثننى  y)خنناص مننن كوومووننو   xoل ا نسننان دور حاوننم ل حتدينند اجلنن   و أيضننا ل اخلصننو ة. و ل ااننا   اوننا وجنند  ل ا نسننان مثننم  yيمننون وموومووننو   االنسااان:
 .عقيمة بلاىن من أعواو بننو

وريا خلصننو ة اوننسكور و   يمننون وننل عالقننة  تيدينند اجلنن   و يتينندد اجلنن    فلننم جي ننا  موزعننة علننى اوموومووننوما  اجلسننمية )حتنندد ضننو  yيمننون كوومووننو   :حشاارة الدروسااوفيال
 )حتدد ا نوثة(. xاوسكورة( و آخوى على كوومووو  

 لى:أر لة م اطق مجتمة كما ي yو  مم كوومووو   yيتم حتديد اوسكورة عن طويق كوومووو   نبات الميالندريوم:
 حتمم اجلي ا  ارثبطة جلي ا  ا نوثة و إذا ازيلن هسه ار طقة يصب  او با  ث ائى اجل  . Iار طقة رقم  .1
 حتمم اجلي ا  ارسمووة عن  داية منو ارتا و ل ملياهبا يصب  او با  مبنث. IIار طقة رقم  .2

 اجلي ا  ارسمووة عن خصو ة اوسكو و ملياهبا يلطى نبابا  مسكوة عقيمة.بتيمم ل ا طوار ارتأخوة من منو ارتا و حتتوى على  IIIار طقة رقم  .3

 . yو  xم طقة متماثلة ل كوومووومى  IVار طقة رقم  .4
)      دور السيتوبالزم فى التوارث من خالل وراثة اتجاه الحلزون فى القوقع ب. .5

 درجات( 3

ا  ويتو الزمية( وومن اوسلوة اووراثى  سه اوصفا  يمون حمموما  ي ا  األ  ووي   او كيب اووراثى ولل ني، وختتلف اووراثة وفيجتا يمون انتقال اوصفا   واوطة اوبيضة )ملاوبا عن طويق أجس
 .ال على ذوا وراثة يق األ  و ارثخارج اومووموزو  عن اووراثة ار دوية ل أهنا   ختضع ولطو  ارلتادة ولتيليال  اووراثية، حيث ب تقم اوصفة إص او سم او ابج عن طو 

)       فى الكائنات الحية DNAعمليتى النسخ و الترجمة لل ج. الفرق بين 
 درجات( 3

 و اوويبوزوما  داخم اوسيتو الز  مع اوووم.  mRNA ،tRNAداخم او واة مث عملية او مجة و دور كم من  DNAيتم كوح عملية او سخ ولليط اجلديد وم 

)         لالطفال طويلة اللسانما هى االسباب الوراثية د. 
 درجات( 3



 واهم اعواضل ضلامة اولسان و زيادة ملن طبيلية ل اووزن ع د اوو دة.00حاوة موضية نامة عن بموار ل م طقة صونة ل اوسرا  اوقصن ولموومووو  رقم 

 جات(در 3)       العوامل الوراثية المتفوقة و العوامل الوراثية السائدةه. ما الفرق 
تلفنة امنا اولوامنم اووراثينة اوسنائدة فجتنى  قنع علنى كووموونوما  بلى عوامم أخوى مت يينة او ونائدة بتبنع ازواج  تلفنة و قند عاولوامم اووراثية ارتفوقة هى اولوامم اوا بتفو  بفو  وائد او مت يى 

 ادة بامة او ملن بامة او ووطية او فائقة او موزايمية.ويبوض  اولالقة  ني اويال  زوج من اولوامم اووراثية احدمها يسود على ا خو 

 درجات( 3)        ذا ال يصلح االنسان الجراء التجارب الوراثية عليهمالو. 
 ب ة خليال و مدى بفمن اوطاوب

 درجات( 4)         السؤال الثالث: أجب على اآلتي 
مناديل ورقية ملوثة بالمخاط و ب بزكام، فوجد المحققون قام أحد اللصوص بسرقة خزينة مدير مكتب العميدة، و كان مصا .1

البصمة الوراثية  بهدف تحليل DNAبعض الدماء فى صندوق القمامة القريب من الخزينة مما وفر كمية مناسبة من ال 
النتيجة  مقارنتها بالبصمة الوراثية لعدد من المشتبه بهم و كانت من قبل المعمل الجنائى، و ايضا فصيلة الدم حيث تمت

 كما فى الشكل التالى: 
 الوصول الى اللص.يف يمكنك ك ABبينما كانت فصيلة دم العينة  A ،2 =B ،3=AB ،4 =O= 1صائل الدم فانت كو

   هو ارتجتم ل ووقة اخلزي ة. 3، ف ن اوفود رقم 3حيث ان اولي ة بطا قن مع اوفود رقم 

 
 (درجتان)       الكروموسومى له: ذكر عقيم عليه بعض الصفات االنثوية، يكون العدد .2

 xx+44د.  x+44ج. Y+44ب.   Yyxx+44 . أ
 ا جا ة رقم )ج(.

 (درجتان)        التركيب الكروموسومى لبويضة حشرة الدروسوفيال هو: .3
 Yكروموسومات +  3ج.   ×كروموسومات +  4ب.   ×كروموسومات +  3 . أ

 (.أا جا ة رقم )

)       ع كروموسوم غير مماثل يسمى:قطعة منفصلة من كروموسوم ما مأتحاد  .4
 (درجتان
 د. ا نقال   ج. ا نتقال   . اوزيادة او قص . أ

 ا جا ة رقم )ج(.

 (درجتان)         تعنى الوراثة التصالبية ان االب يورث صفاته ل: .5
 د. حفيداته  ج.أحفاده  ب. بناته  ابنائه . أ

 (. ا جا ة رقم )

  السؤال الرابع: أجب على االتى:
يجعاال الحباة ممتلئااة و أليلاه يجعلهااا  Shيجعلهاا بيضاااء و الجاين  aيجعال الحبااة ملوناة و اليلااه  Aات الاذرة الجااين نباافاي  . أ

نبات حبوبهاا ملوناه  502ذو حبوب بيضاء منغوزة و نتج منغوزة. أجرى تلقيح بين نبات ذو حبوب ملونه ممتلئة مع أخر 
نباتاات لهاا حباوب بيضااء ممتلئاة. وضاح الخريطاة  8نغاوزة، نباات حبوبهاا ملوناه م 12بيضاء و منغاوزة،  478ممتلئة، 

 درجات( 10)   .التركيب الوراثى لالباء –نسب العبور و االرتباط  –الكروموسومية 
A                                    حبو  ملونة   Sh                                     حبو  ةتلمة 

a                                     حبو   يضاء   sh                                     حبو  م ووزة 

 يلمم روم ختطيطى ولمسأوة
 نبا  ذو حبو   يضاء م ووزة× نبا  ذو حبو  ملونة ةتلمة  ا  اء:

 % 0= 0222( / 8+ 00نسبة اولبور =) 
 % 98=  0 – 022درجة ا ربباط = 

 
 8)      ن حاالت داون ، كلينفيلتر ، جاكوب و باتو.األسباب الوراثية لحالتين م .  

 درجا (
 اوزائد. 00ثالثة موا  نتيلة ولد  ا نفصال ل ا نقسا  اريوزى. وبمون ا   مصدر اوموومووو   00ب اذر داون )ب اذر ار وووية( نتيلة وتموار اوموومووو  رقم  .0
 اوزائد. Xموبني وبمون األ  مصدر اوموومووو   X( نتيلة وتموار اوموومووو  xxy 47ب اذر كلي فيل  ) .0

 اوزائد. Yل ا نقسا  اريوزى اوثاىن ويمون األ  مصدر اوموومووو   YY( ي تج هسا اوت اذر من حيوان م وى  توى على xyy 47ب اذر جاكو  ) .3

 ثالثة موا . 03ب اذر  ابو نتيلة وتموار اوموومووو  رقم  .4

 
 . مخلوف بخيت/دأ.   .د/ إبراهيم الشوافأ  مع أطيب األمنيات بالتوفيق



 


