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 ةـــــة اجلزيئيـــالوراث

 ي استخدمه غريفث يف جتاربه؟ وكيف ميز بني السالالت املستخدمة؟ ما الذ :1س

 استخدم الطبيب غريفث جراثيم املكورات الرئوية، إذ مّيز ساللتني: 

 الســـــــــــــــــــــــــاللة الثانيـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــاللة األوىل

 غري ممرضة ممرضة

 ليس هلا  حمفظة سكرية يسهل على الكريات البيض بلعمتها سكرية مكونة من سكريات متعددةهلا حمفظة 

 (Rough)تظهر مستعمراتها مبظهر خشن  (Smooth)تظهر مستعمراتها مبظهر أملس 

 (R) يرمز هلا بالرمز (S) يرمز هلا بالرمز

 غري ممرضة يف جتربة غريفث؟  Rمن النمط ملاذا تعد اجلراثيم  :2س

 ال متلك حمفظة سكرية فيسهل على الكريات البيض بلعمتها.  ألنها* 

 املقتولة بالتسخني.  Sاحلية و  Rفّسر موت الفئران يف جتربة غريفث عند حقن الفئران مبزيج من الساللتني  :3س

 حي S             حي  R  +  حية Sأو فّسر:            

  ، ومسي ذلك: التحّول اجلرثومي.(S)إىل جراثيم حية من النمط  (R)قد حولت اجلراثيم احلية من النمط  (S)ن اجلراثيم امليتة من النمط إ* 

 مكارتي أن إزالة الربوتني ال يؤثر يف التحّول اجلرثومي؟  -ماكليود  -كيف أثبت العلماء آفري  :4س

 لربوتيناتهدددا م ددل: ال بسددني، ومزجهدددا مدد  السدداللة غدددري      بدداحلرارة، وإضدددافة أنظيمددات حملمهددة    (S)* بعددد قتددل اجلدددراثيم املمرضددة    

 ، بعد حقن الفئران بهذا املزيج أدى إىل موتها، وبذلك أثبتوا أن إزالة الربوتني مل تؤثر يف التحّول اجلرثومي.  (R)املمرضة    

 املقتولدددة  S مدددن DNAمكدددارتي التحدددّول اجلرثدددومي؟ أو كيدددف أكددددوا أن    -مددداكليود  -كيدددف أثبدددت العلمددداء آفدددري    :5س

 هي املادة الوراثية وليس الربوتني؟  DNAحية؟ أو كيف أكدوا أن  Sاحلية يعطي  R +بالتسخني       

 بددداحلرارة يدددؤدي إىل تقطيددد  الودددبقي، وخدددرو  القطددد  مدددن  (S)* أكدددد آفدددري وزمددديالا أن قتدددل السددداللة اجلرثوميدددة املمرضدددة 

 املقتولدددة بالتسدددخني، تددددخل كسدددرات مدددن الدددد    (S)مددد  السددداللة  (R)احملفظدددة، ولددددى دمدددج السددداللة احليدددة غدددري املمرضدددة      

   (DNA)  إىل الساللة(R) .وتندمج م  الوبقي العائد إليها، فيحدث التحّول ، 

 وليس الربوتني؟  DNAكيف تأكد العاملان هرشي وتشيز أن املادة الوراثية هي  :6س

   اجلراثيم، تبني أن الفوسفور املش  يتوض  داخل اجلرثوم، بينما يبقى الفريوسات اآلكلة املوسومة تتكاثر يف تركوبعد عملية * 

 وليست الربوتني.  (DNA)الكربيت املش  خارجه.            النتيجة: أن املادة الوراثية، هي: الد     

 بيدل عالقة املورثة بالوفة؟ أو ماذا استنتجا؟  كيف وّضح إفروسي و :7س

 * استنتجا أن املورثة تشرف على صن  أنظيم يدير سلسلة تفاعالت، تؤدي إىل ظهور الوفة. 

 ما هي نتيجة جتارب بيدل وتاتوم؟ وما هي فرضيتهم؟  :8س

 * أن املورثة تشرف على تركيب أنظيم معني يلزم لون  األرجينني، ومنه وضعا الفرضية اآلتية: 

 د             صفة واحدةمورثة واحدة             أنظيم واح

 ما هو تعديل فرضية بيدل وتاتوم؟ وملاذا ُعدلت؟  :9س

 * تددبني مددؤخرا  أن مورثددات عدددة تشددرف علددى تركيددب أنظدديم واحددد ةظهددار الوددفة الواحدددة، لددذلك ُعدددلت هددذا الفرضددية،             

 وأصبحت على الشكل اآلتي: املورثات تشرف على صن  األنظيمات داخل اخللية.    
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 نيــب الربوتــى تركيــي علــراف املورثــاإلش
 ما هي املورثة؟  :1س

 . )السلسلة املشّفرة أو الناسخة( (DNA)قطعة من إحدى سلسليت الد  املورثة:* 

 مم ت كب املورثة؟  :2س

 من تتالي عدد من النكليوتيدات املرتبطة ببعضها خطيا  كل ثالثة نكليوتيدات. ترتكب املورثة* 

 ما هي الشيفرة الوراثية؟ :3س

 شيفرة وراثية.منها تدعى:  DNAعلى السلسلة الناسخة للد * كل ثالثة نكليوتيدات 

 مب تتحد املورثة؟  :4س

 * تتحدد املورثة بعدد النكليوتيدات الداخلة ب كيبها، ونوعها، وترتيبها. 

 ما هي صفات املورثة؟  :5س

 * تتوف املورثة بأنها: 

 فية حتدد منطا  ظاهريا  أو أك ر. وحدة وظي 1)    

 وحدة بنائية ال ميكن جتزئتها بعملية التبادل الوبقي )كالعبور(.  2)    

 . قد تتعرض حلدوث تقريات يف مواق  متعددة فيها، ويسبب ذلك حدوث طفرات قد تسبب نشوء سلسلة من األليالت املتعددة املتقابلة 3)    

 
 نيــب الربوتــتركي

 ما هي املركبات الرئيسة اليت تسهم يف تركيب الربوتني؟  :1س

  *mRNA – DNA  )مرسال(- tRNA  )اجلسيمات الريبية أو الريباسات )ريبوزومات(  -)ناقل 

 
 نيـــة والربوتــني املورثــة بــالعالق

 ما الذي حتددا املورثة عند تركيب الربوتني؟  :1س

 ليوتيدات.حتدد املورثة نوعيّة الربوتني من حيث عدد احلموض األمينية املشكّلة له ونوعها، وترتيبها، إذا يتحدد كل محض أميين ب الثيّة من النك

 ما هي الرامزة؟ :2س

 رسول. RNAنكليوتيدات على   3هي كل * 

 مرسال؟ وملاذا؟  RNAما هي عدد أنواع الروامز على  :3س

 ملاذا ملعظم احلموض األمينية أك ر من رامز؟       

 وهددذا يفددود عدددد احلمددوض األمينيددة العشددرين. نسددتنتج مددن هددذا أن       (mRNA)رامددزا  علددى   34 = 64* عدددد أنددواع الروامددز:  

 ملعظم احلموض األمينية أك ر من رامز.     
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 نيــب الربوتــل تركيـــمراح
 ما هي مراحل تركيب الربوتني؟  :1س

 * مرحلة البدء، مرحلة االستطالة، مرحلة االنتهاء. 

 ما هو رامز البدء؟  :2س

 الذي يدعى: رامز البدء. (AUG)* الرامز 

 ما هو الناقل البادئ؟  :3س

 عليه الرامزة املعاكسة و موق  احلمض األميين اخلاص به.  RNAهو* 

 متى توبح الريباسة وظيفية؟  :4س

 * عندما تلتحم الوحيدة الكبرية م  الوحيدة الوقرية، توبح الريباسة يف حالة عمل وظيفي. 

 ما هي مواق  الريباسة الوظيفية؟  :5س

 * متتلدددك الريباسدددة مدددوقعني لت بيدددت النواقدددل )ببتيددددي ومحضدددي(: يف بددددء تركيدددب الدددربوتني يتوضددد  الناقدددل البدددادئ احلامدددل      

 الببتيدي، ويكون املوق  احلمضي شاغرا . للمتيونني املعّدل يف املوق     

 مباذا يتوف احلمض األميين امليتونني املعدل؟  :6س

 * محض أميين زمرته األمينية ال تستطي  أت ترتبط بزمرة الكربوكسيل حلمض أميين آخر. 

 كيف يتم ارتباط امليتونني املعدل م  احلمض األميين ال اني؟  :7س

 للحمدددض   :2سNH-)للمتيدددونني املعدددّدل مددد  الزمدددرة األمينيدددة       (COOH-)لوظيفدددة احلمضدددية   * تتشدددكل رابطدددة ببتيديدددة بدددني ا    

 األميين ال اني.    

 من أين تأتي الطاقة الالزمة الرتباط احلموض األمينية م  بعضها؟  :8س

 * تأتي الطاقة الالزمة من تفكك الرابطة بني الناقل البادئ واملتيونني املعّدل يف املوق  الببتيدي. 

 متى يتوقف تركيب الربوتني؟ وملاذا؟  :9س

 . عندما يول اجلسيم الرييب ألحد روامز التوقف* 

 متى تنفول الوحدة الوقرية عن الكبرية للجسم الرييب؟  :10س

 ناقل. RNAعند الوصول إىل روامز التوقف اليت ليس هلا روامز معاكسة على * 

 ناقل على الريباسة؟  RNAمن أين تأتي الطاقة الالزمة لتوض   :11س

 . (GTP)* تأتي الطاقة من تفكيك مركب 

 مرسال؟  RNAمن أين تأتي الطاقة الالزمة النزالد الريباسة على  :12س

 . (GTP)* تأتي الطاقة من تفكك مركب 

 ل؟ مرسا RNAملاذا يكون عدد السالسل الببتيدية اليت يتم تركيبها مساويا  لعدد الريباسات املتزلقة على  :13س

نفسه ريباسات عدة بفاصل زمين، فيكون عدد السالسل الببتيدية اليت مت تركيبها مساويا   (mRNA)* ميكن أن ينزلق على 

 لعدد الريباسات املنزلقة عليه. 
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 اجلينــــوم
 السؤال األول:

 ألن طوهلا يتقري يف مرحلة مبكرة من تنامي بعض السرطانات مما جيعلها وامسات مقيدة يف الكشف عنه. .1

 تأثر األشخاص بالبيئة.اختالف  البشرية اليت تؤدي إىل اجلينومات الختالفألنه يسمى ذلك بالعال  الشخوي ويعود  .2

 السؤال الثاني:
1-  يف الوبقي احللقي الواحد. DNA هو انواع املورثات كلها وتتابعات الد لدى البدائيات:-

 يف العدد األحادي من صبقيات النوى يف اخللية. DNAهو املورثات كلها وتتابعات الد  لدى حقيقيات النوى:-       
2-  القمح أكرب من جينوم البشر خبمسة أضعاف حجم اجلينوم :-

 .مليار 3مليار أما عند اةنسان  17وعدد أشفاع النيوكليدات عند القمح -         
 اليت ميتلكها كائن حي يف العدد احلادي للوبقيات النوى ويف  DNAهو انواع املورثات كلها وتتابعات الد   السؤال الثالث:

 احلموض النووية لبعض عضيات اخللية.                    

 .الشمبانزي-2.                                                                                          %0.1-1          السؤال الرابع:
 .صح-2التوحيح نلجأ لتحليل اجملموعات الوبقية للكائن الواحد.            خطأ:-1         السؤال اخلامس:

 
 اهلندسة الوراثية

 السؤال األول:
 بالمسيد بواسطة أنظيم خاص. DNAمورثه مرغوبه م   DNA ربط  البالمسيد املؤشب:-
 لنوع ونقل املورثة املعزولة إىل نوع آخر  DNAهي تقانة حيوية يتم فيها عزل املورثات املفيدة من املادة الوراثية  اهلندسة الوراثية:-

 .كي تعطيه صفة جديدة                             
 .النسخ-2                 حرب اجلينات.                                                             -1         السؤال الثاني:
 السؤال الثالث:

 نقل هذا املورثة بنواقل خاصة..  2                                                           قص املورثة املرغوب فيها. .1

 معينة بكميات اقتوادية. إنتا  مواد عضوية.  4                                              نسخ املورثة ضمن اجلراثيم الناجتة. .3

 حرب اجلينات..   2                  البيئة. ة وراثيا  تسبب ضرر على صحة اةنسان و.   بعض األغذية احملور1األخطار:         

 
 الطفـــرات

 السؤال األول:
 .وهذا يؤدي إىل تقري نوعية الربوتني وتقري صفه DNAهي تبدالت تشمل نيوكليتيد واحد أو أك ر من  الطفرة املوروثية:-
 هو فقدان صبقيات لقط  كبرية أو صقرية من طرف صبقي أو من الوسط. النقص:-

 هو التحام صبقي م  صبقي آخر غري قرين له بشكل كامل. االنتقال الكامل:-
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 السؤال الثاني:
 يسبب نقص يف الذراع القورية من الوبقي اخلامس عند البشر. .1

 وبالتالي تعطي هذا األن ى أعراس غري نظامية. 14م  صبقي من الشف   21يسبب التحام صبقي من الشف   .2

 لعدم إمكانية تشاف  الوبقيات للفجل م  صبقيات امللفوف. .3

 ألن إمكانية استعادة األليل املتنحي غري املرغوب فيه سهل حيث يتم اكتشافه بسبب انعدام األليل الراجح عليه. .4

 ن  هجرة الوبقيات يف اخللية املنقسمة إىل القطبني.ألنها مت .5

 السؤال الثالث:
 .45يوبح العدد الظاهري لوبقيات األن ى  .1

 تعد زيفا صبقيا . .2

 نعم تلد أطفال موابة مبتالزمة داون ألن هذا األن ى تعطي أعراس غري نظامية. .3

 منط الطفرة هو تعداد صبقي غري متجانس. .4

               السؤال الرابع:

 تعداد صبقي ذاتي. .1

 .نقص صبقي .2

 السؤال اخلامس:
 .تعمل األشعة على تقطي  الوبقيات وإعادة التحامها بتنسيقات غري نظامية 

 
 التطـــــور

 السؤال األول:
 هو احملافظة على األمناط املتوسطة يف صفاتها ضمن اجلماعة وإبعاد األفراد املتطرفة اليت تنحرف بطوابعها  االصطفاء املستقر:-

 الظاهرية عن النمط املتوسط.                                
 عيش نوع يف بيئات خمتلفة. االنعزال البيئي:-

 هو التحام صبقي م  صبقي آخر غري قرين له بشكل كامل. االنتقال الكامل:-
 

 السؤال الثاني:
إىل أوراد الشجر العالية هو السبب الذي أّدى ألن الكّد و السعي املستمر الذي بذلته أسالف الزرافة ملد رقبتها للوصول  .1

 إىل طول رقبتها.

 بسبب االصطفاء الطبيعي املوجه الناتج عن طفرة مالئمة لتقريات البيئة اجلديدة. .2

 احلالية. DNAاملستحاثات و  DNAبسبب وجود تشابه بني  .3

 
 السؤال الثالث:

 النظرية التحويلية.-4متقابلة.                أعضاء-3.               فولي-2دارون.                   -1

 السؤال الرابع:
 النقد ملبدأ االستعمال و اةهمال ال يفّسر مبدأ خلق العضو اجلديد وإمنا يفّسر تقريات تطرأ على العضو املوجود أصال .-

 ثية.النقد لتوريث الوفات املكتسبة تؤثر يف الوفات اجلسمية من دون أن تؤثر يف املادة الورا-
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 أسئلــة الوحـــدة
 السؤال األول:

 ألنه يسمى العال  الشخوي ويعود الختالف اجلينومات البشرية الذي يؤدي الختالف تأثر األشخاص بالبيئة. .1

 ألنه يف بعض احلاالت مفيدة حلياة اةنسان وبعضها اآلخر هلا آثار تدمريية ألشكال احلياة على سطح األرض. .2

 والبشر بنسبة متوسطة وال يوجد تشابه م  بالمسا الطيور وال ديات.لوجود تشابه بني القردة  .3

 تتقري م  مرور الزمن. DNAحيمل املورثات نفسها و االختالف يعود إىل اختالف جزء من  DNAيف املراحل اجلنينية لوجود جزء مش ك من الد  .4

 بسبب طفرة ناجتة عن تعدد صبقي غري متجانس. .5

 نتيجة طفرة. 21بسبب زيادة صبقي على الشف   .6

 عليه. بسبب انعدام األليل الراجح حي غري املرغوب فيه سهلة حيث يتم اكتشافهألن إمكانية استعادة األليل املتن .7

 لوجود قرابة نسبية وليست مطلقة. .8

 لعدم تقابل صبقيات األعراس الذكرية و األن وية. .9

 بسبب االنعزال البيئي الذي أصاب هذا العوافري.  .10

 السؤال الثاني:
 صبقي. 24 .1

 .إعطاء صفات جديدة .2

3. 1.5%. 

 عال  جيين. .4

 أن وفني. .5

 العال  الشخوي. .6

 .ال الثيات والرباعيات .7

 اصطفاء توجيهي. .8

 انعزال بيئي. .9

 السؤال الثالث:
 جراثيم العوية القولونية. .1

 .مورثة .2

 نقل املورثه. .3

 اجلراثيم الناجتة. .4

 .انتا  مكونات عضوية بكميات اقتوادية .5

 السؤال الرابع:
1,6    -    2,4    -    3,2    -     4,10    -    5,8    -    6,9    -    7,11    -     8,7-5    -    10,3    -    11,12    -   12,1 

 


