
 

 

 انــــــد االنســــة عهــالوراث-العلــــــــومادة ـــيف مورقـــــة عمــــل 

 (9191-9102الثالث الثانوي العلمي )
  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:

 . ٚ ٚاسد٠ أ  ١ٝ ٚزاث ٌ بصف١  ُاث ٛاسد تت ٓٛع اي ٔ أفساد اي ُٛع١َ  ٔ سٝح ايصف١ املدزٚض١زت ٌ اآلباءَ  ٗا أفساداً متاث ٓٝ ُا ب ز فٝ ٞ ايتصٚا  :أنجس ,ٜعط

١ٓٝ  أ اهلذ١ْٛ األساد١ٜ  ب اهلذ١ْٛ ايجٓائ١ٝ ز ايطالي١ ايصاف١ٝ د ايطالي١ اهلذ

.  ٞسبعيإذا نإ ايُٓط ايٛزاث (ٖٛ ادتٌٝ ايٓاترRR:ٖٛ ٜٔٛفإٕ ايُٓط ايٛزاثٞ يألب )  

Rr  ×  Rr د RR  ×   rr ز Rr  ×  RR ب Rr  ×  rr أ 

.  يف ادتٌٝ ايجاْٞ هلذ١ْٛ أساد١ٜ َٓدي١ٝ ايٛزاث١ٝ ْطب١ األمناط  : 

 أ 2:1:2 ب 3:2 ز 1:3:3:2 د 1:2 

. األمحس ٕ ًٛ ٝا ذات اي ًٝ ْبات ايهَا ٖاز  ٔ أش ٞ يطاليتنيَ  ذني ايرات ١ٜ عٓد إدساء ايٗت س طب١ األمناط ايعٖا  ْٕ ط( تهٛ ٌ شتًت ض)بػه  :  ٚاألٝب

 أ 2:1:2 ب 3:2 ز 1:3:3:2 د 1:2 

 .:نٌ َٔ األمناط ايٛزاث١ٝ ايتاي١ٝ ضتعطٞ يٕٛ أزدٛاْٞ يًبرٚز عٓد ْبات ايرز٠ عدا  

AABB د AaBB ز AaBb ب Aabb أ 

 .نٌ َٔ األمناط ايٛزاث١ٝ ايتاي١ٝ ضتعطٞ يٕٛ أبٝض يًجُاز عٓد ْبات ايهٛضا عدا : 

wwYy د Wwyy ز WwYy ب WWYy أ 

 . ايعبازات ايتاي١ٝ غري صشٝح فُٝا خيص ايعبٛز عٓد ذباب١ ارتٌأسد : 

ٛز بني صب ٌ ايعب ٝٛط األزبع١ حيص سس١ً ارت ٍ يفَ  ٌ األٚ ٝات ادتٝ ػ

صف األٍٚ ّ امٓل ٔ االْكطا َ 

١ًٝ ب ًٝ ١ٝ ايتش ١ْ ايرات ًْذأ إىل اهلذٛ  ١ٜ ز ٗاز األمناط ايعٛب  أ إلظ

ز ذ١ ايعٛب ْٝت ١ٝ ددٜد٠  ٚزاث ٛز تسانٝب  ز ٜهطس د ٜفطس ظٗ ١ٓ بايعٛب ْاخ اهلذٝ  ز االزتباط عٓد اال

 .ايُٓط ايٛزاثٞ ذٚ ايًٕٛ األغُل يًبرٚز عٓد ْبات ايكُح: 

R1r1R2r2R3R3 د R1R1R2r2R3r3 ز R1R1r2r2r3r3 ب R1r1r2r2r3r3
 أ 

 .أعساع األْج٢ ٖٞ اييت حتدد ادتٓظ عٓد نٌ َٔ األسٝاء ايتاي١ٝ عدا : 

 أ َععِ ايطٝٛز ب ايفساغات ز األمساى د ذباب١ ارتٌ

 . َٛزث١ ظٗٛز ايكسٕٚ عٓد األغٓاّ ٚايصًع ادتبٗٞ عٓد االْطإ تٛدد : 

 أ عٓد نٌ َُٓٗا xستُٛي١ ع٢ً ايصبػٞ ادتٓطٞ  ب عٓد نٌ َُٓٗا  y ستُٛي١ ع٢ً ايصبػٞ ادتٓطٞ

ُا د نٌ َا ضبل خطأ َٓٗ  ٌ ١ُٝ عٓد ن ٛي١ ع٢ً أسد األغفاع ايصبػ١ٝ ادتط  ز ستُ

 : املطبب ملسض ٖٓتػتٕٛ  فسايطاَٛقع األيٌٝ  .⓫

 أ ستُٛاًل ع٢ً أسد صبػٝات ايػفع ادتٓطٞ ايسابع ب ستُٛاًل ع٢ً أسد صبػٝات ايػفع ايسابع

 ز ستُٛاًل ع٢ً ايصبػٞ ادتٓطٞ د نٌ َا ضبل خطأ

 تٛدد َٛزث١ َسض ع٢ُ األيٛإ ايهًٞ عٓد االْطإ يف : .⓬

 أ ستُٛاًل ع٢ً أسد صبػٝات ايػفع ادتٓطٞ   ب xيٝظ ي٘ َكابٌ ع٢ً ايصبػٞ   yستُٛاًل ع٢ً ايصبػٞ 

 ز yيٝظ ي٘ َكابٌ ع٢ً ايصبػٞ   xمحٛاًل ع٢ً ايصبػٞ  د نٌ َا ضبل خطأ

 ٖٛ:ABمنط ايعالق١ بني أيًٝٞ ايصف١ يف شَس٠ ايدّ  .⓭

 أ زدشإ َػرتى   ب زدشإ تاّ ز زدشإ غري تاّ د نٌ َا ضبل خطأ 

 تط٢ُ:DNAطفس٠ ٚزاث١ٝ تتطُٔ اضتبداٍ أٚ إضاف١ أٚ سرف ْهًٝٛتٝد أٚ انجس يف ايـ .⓮

 أ االضتبداٍ   ب اإلدخاٍ ز اذترف د ايطفس٠ ايٓكط١ٝ

 ايطفس٠ ايصبػ١ٝ اييت ٜتِ فٝٗا ضٝاع يًُٛزثات ٖٞ: .⓯

 أ االْتكاٍ   ب االْكالب ز اذترف د ايتعدد ايصبػٞ ايراتٞ



 

 

 ْٛع ايطفس٠ اييت سدثت يف ْبات األْٛتريا: .⓰

 أ تعدد صبػٞ ذاتٞ   ب تعدد صبػٞ خًطٞ   ز طفس٠ ب١ٜٛٝٓ د نٌ َا ضبل خطأ

 ٖٞ اْج٢ َصاب١ مبتالش١َ : 2N-1=44A+X=45االْج٢ ذات ايصٝػ١ ايصبػ١ٝ ايتاي١ٝ  .⓱

 أ دإٚ   ب تريْس   ز نالٜٓفًرت د Yثٓائ١ٝ ايصبػٞ 

 ايٓٛاقٌ املطتدد١َ يف اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ عدا:نٌ مما ًٜٞ ٜعد َٔ  .⓲

 أ ايبالمسٝدات ب  االْرتفريْٚات ز ايهٛشَٝدات د ايفريٚضات

 ايفريٚضات:DNAبالمسٝدات َٓدزت١ َع  .⓳

 أ ايبالمسٝدات ب االْرتفريْٚات  ز ايهٛشَٝدات د ايفريٚضات

 اضهات َٛزث١ َعٝب١:ايعالز ايرٟ ٜتِ فٝ٘ شزاع١ َٛزثات صشٝش١ ٚتٓعِٝ عًُٗا أٚ  .⓴

 أ ادتّٝٓٛ ايبػسٟ ب ايعالز ادتٝين  ز ايٓطذ املٛزثٞ  د ايعالز ادتٝين املٓاعٞ

  :حدد موقع كاًل مما يليثانيًا: 

 .املٛزثات  .ًًَٞٝٛزث١ َسض ايعػ٢ اي  .َٛزث١ َسض ايربص 

 .ٍَٛٛزث١ َسض مح٢ ايف  .َٛزث١ يٕٛ ايسٜؼ عٓد ايببػاء  . ٕٛادتطِ عٓد فساغ١ عج١ ايػسابَٛزث١ ي 

 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي:ثالثًا: 

 .ايصبػٝات ادتط١ُٝ  .ايصبػٝات ادتٓط١ٝ  .ٟايتٗذني االختباز 

 .ٟايهٛيػٝطني يف جتسب١ اذتصٍٛ ع٢ً ايكُح ايطس  .ُٝايداخ١ًٝ ايكطع اتاْع  .اهلٓدض١ ايٛزاث١ٝ 

  :علل ما يلي: رابعًا

. ٜتِ ختصٜٔ ادتَٝٓٛات يف بٓٛى يًُٛزثات.                                     . يبعض أْٛاع ايبهتريٜا أ١ُٖٝ بٝئ١ٝ. 

 .٘ال ميهٔ ٚالد٠ طفٌ شَست  O  ألبٜٛٔ أسدُٖا شَست٘ ايد١َٜٛAB. 

 ..َٛزث١ َسض ايربص غري َستبط١ بادتٓظ                                     .يف ايطبٝع١ دداز شاسف ضالي١ صاف١ٝ ال ٜٛدد. 

  ماذا ينتج عن كل مما يلي:ًا: خامس

 . شٜاد٠ صبػٞ ٚاسدY عٓد ايرنس 

. .تػهٌٝ ايعدٜد َٔ األيٝالت املٛزث١ ْتٝذ١ ايطفسات 

 . اضتبداٍ ْهًٝٛتٝدA  ستٌ ْهًٝٛتٝدT .ٞيف ايػٝفس٠ ايطادض١ َٔ َٛزث١ اهلُٝٛغًٛبني ايطبٝع 

 املسائل الوراثية التالية:حل كل من  :سادسًا

( r( ٚايجا١ْٝ بٝطاء األشٖاز )T( ط١ًٜٛ ايطام )Rمت ايتٗذني بني ضاليتني َٔ ْبات ايباشالء األٚىل محساء األشٖاز )املسألة األوىل: 

 ذ١ْٛ؟  بني ظدٍٚ ٚزاثٞ ْتائر ٖرٙ اهل. %بٝطاء األشٖاز قصري٠ ايطام ٚاملطًٛب :12( فهإ َٔ بني األفساد tقصري٠ ايطام)

ٚايجا١ْٝ مثازٖا Tضاقٗا ط١ًٜٛ  Yمثازٖا صفساء مت ايتٗذني بني ضاليتني صافٝتني َٔ ْبات قسع ايص١ٜٓ األٚىل  املسألة الثانية:

 فشصًٓا ع٢ً دٌٝ ْباتات٘ شتطط١ باألصفس ٚاألخطس ط١ًٜٛ ايطام ٚاملطًٛب: tضاقٗا قصري٠ Gخطساء 

 .َا منط اهلذ١ْٛ يهٌ َٔ ايصفتني    . .ٜٔٛٚضح ظدٍٚ ٚزاثٞ ْتائر ٖذ١ْٛ األب. 

 ..ٚضح ظدٍٚ ٚزاثٞ ْتائر ٖذ١ْٛ فسد َٔ ادتٌٝ األٍٚ َع آخس مثازٙ صفساء ضاق٘ قصري٠ 

 (L( طٌٜٛ ادتٓاح )Rمت ايتٗذني بني ذنس ذباب١ خٌ أمحس ايعٝٓني) املسألة الثالثة:

 ( فهإ َٔ بني ايٓٛاترlَع أْج٢ محساء ايعٝٓني  قصري٠ ادتٓاح )

 املطًٛب : ٚ  .( قصري٠ ادتٓاحrذنٛز بٝطاء ايعٕٝٛ ) 

 )عًُا إٔ َٛزث١ يٕٛ ايعٕٝٛ َستبط١ بادتٓظ أَا طٍٛ ادتٓاح فٗٞ غري َستبط١(

 .   .ٍَٚا األمناط ايٛزاث١ٝ يألبٜٛٔ ٚألعساضُٗا احملت١ًُ ٚادتٌٝ األ 

 .َا األمناط ايٛزاث١ٝ ٚايعاٖس١ٜ ألفساد. 

ذا عًُت إٔ أيٌٝ ٚزاثُٝا هلا إ ايٓطب اآلت١ٝ يعائ١ً َصاب١ مبسض مح٢ ايفٍٛ املطًٛب ضع حتًٝاًل يدٜو غذس٠ املسألة الرابعة:

 .fٚأيٌٝ املسض  Fايصش١ ٖٛ 
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