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 أعت ػهٗ األعئهخ آالريخ

: عؤال األٔلال

 (دسعبد 10):      كزت يزكشاد يخزصشح ػٍ خًغخ يًب يأرٗا. 1

.    غفشاد االعزجذال. أ

: ٜٝٓ٘ج ٗٞػجٕ ثألخشٟٓقَ ( ثُوٞثػذ)ف٤ظ ٣ضْ ك٤ٜج إفالٍ إفذٟ ث٤ًِٞ٤ُ٘ض٤ذثس 

ف٤ظ صقَ هجػذر د٤ٞس٣ٖ ٓقَ أخشٟ ٖٓ ٗلظ ثُ٘ٞع ٝ هذ صقَ هجػذر  transitionغفشاد االعزجذال يزًبصم  . أ

. ٓضٌجكبؽلشثس ثعضذذثٍ  أ٣ؼج٣ش٤ٔ٣ذ٣ٖ ٓقَ هجػذر أخشٟ ٖٓ ثُذش٤ٔ٣ذ٣ٖ ٝ ٣طِن ػ٤ِٜج ح

 أٝف٤ظ صغضذذٍ هجػذر ٖٓ ٗٞع ثُذ٤ٞس٣ٖ دأخشٟ ٖٓ ٗٞع ثُذش٤ٔ٣ذ٣ٖ  transversionغفشاد االعزجذال يزجبيٍ  . ة

   .ٓضٌجكبثُؼٌظ ٝ ٣طِن ػ٤ِٜج ؽلشثس ثعضذذثٍ ؿ٤ش 

 

.  غفشح انؾزف ٔ غفشح اإلدخبل. ة

. ف٤ظ ٣غضوطغ ؽضء ٖٓ ثُؾ٤ٖ ٝ ٣لوذ Deletionح انؾزف غفش

 .ف٤ظ ٣ضْ إدخجٍ ٤ًِٞ٤ٗض٤ذر إػجك٤ز  Insertionٔ غفشح اإلدخبل

 

. االَمالثبد ٔ االَزمبالد. ط

٠ٛ ػذجسر ػٖ صذجدٍ هطغ ًشٝٓٞع٤ٓٞز د٤ٖ ثٌُشٝٓٞعٞٓجس ؿ٤ش ثُٔض٘جظشر ف٤ظ ٣قذط  Translocationsاالَزمبالد 

٤ٖٓٝ ثُٔشضش٤ًٖ ك٠ ثالٗضوجٍ عْ ٠ِ٣ رُي ثٗضوجٍ ثُؾضء ٖٓ ثُزسثع ثٌُٔغٞس ٖٓ ثٌُشٝٓٞعّٞ ث ًغش ك٠ ًَ ٖٓ ثٌُشٝٓٞط

ٝ ثُضقجٓٚ ٓغ ثُٜ٘ج٣ز ثُِضؽز ثُ٘جصؾز ػٖ ثٌُغش ك٠ ثٌُشٝٓٞعّٞ ح ٝ ك٠ ٗلظ ثُٞهش ثٗضوجٍ ثُوطؼز ثٌُٔغٞسر ٖٓ 

 .ثٌُشٝٓٞعّٞ ح ٝ ثُضقجٜٓج دجُٜ٘ج٣ز ثُِضؽز دجٌُشٝٓٞعّٞ ث

 

٣قذط ثالٗوالح ػ٘ذٓج ٣ضْ فذٝط ًغش ك٠ ٗوطض٤ٖ ػ٠ِ ؽٍٞ ثٌُشٝٓٞعّٞ عْ صذٝس ثُوطؼز د٤ٖ  Inversionsاالَمالثبد 

عْ صِضتْ ثُٜ٘ج٣جس ثُِضؽز ٓشر ثخشٟ دق٤ظ ٣ٌٕٞ صشص٤خ ثُؾ٤٘جس ٓؼٌٞعج دجُ٘غذز ُٞػؼٜج ثالط٠ِ  °180ٗوطض٠ ثٌُغش 

(. سعْ)

  

. انطفشح انكبثزخ. د

ع ثُطلشر ثألٓج٤ٓز ثالط٠ِ دق٤ظ ٣ؤدٟ رُي إ٠ُ صظق٤ـ أٝ إُـجء ٓج صقذعٚ ٝ ٠ٛ صقذط صـ٤٤ش ك٠ ٓٞهغ ٓج ؿ٤ش ٓٞم

. ثُطلشر ثألٓج٤ٓز ٝ ثعضؼجدر ثُضؼذ٤ش ثُطذ٤ؼ٠ ُِؾ٤ٖ ك٠ ٓٞهغ ثُطلشر ثألٓج٤ٓز

 

٣٘ٔٞ أفذٛٔج ك٠  ٝػجدر ٓج  Tow Gonadsك٠ ثُط٤ٞس ٣ٞؽذ ػؼ٣ٖٞ ٖٓ ثألػؼجء ثأل٤ُٝز ُِؾ٘ظ  :دعبعخ كشٔ. ِ

٣ِذظ ثُؼؼٞ  فذط صِق ُٜزث ثُٔذ٤غ ك٠ دؽجؽز ٓج كال إرث ٓذ٤غ ػجَٓ د٤٘ٔج ٣ذو٠ ث٥خش أعش٣ج ٝ إ٠ُثألٗغ٠ ثُطذ٤ؼ٤ز 

 ثالٗوالحٝهذ عؾِش فجُٚ ٖٓ فجالس   Sex Reversalخظ٤ز ٝدزُي ٣قذط ثٗوالح ك٠ ثُؾ٘ظ  إ٠ُثألعشٟ إٔ ٣٘ٔٞ 

ؽجؽز صجٓز ثُخظٞدز ٝأػطش ػذدث ف٤ظ ًجٗش ٛزٙ ثُذ 1923ك٠ ع٘ٚ   Crewثٌُجَٓ ك٠ ثُؾ٘ظ ك٠ ثُذؽجؽز ثُض٠ ٝؽذٛج 

٣لشص ٛشٓٞٗج ٓلؼٍٞ ٛشٕٓٞ ثُزًٞسر ٝػ٠ِ رُي  ثإلٗجط٣ؼضوذ إٔ ثُٔذ٤غ ك٠  ٖٓ ثُ٘غَ ك٠ ثألٗغ٠ ٝثػٔقالُٚ صٔجٓج ٝ

. كجٗٚ ك٠ ؿ٤جح ثُٔذ٤غ ٣ٌٖٔ ُِخظ٤ز إٔ ص٘ٔٞ

 

 انؼٕايم انًًيزخ انًزُؾيخ.ٔ
صٌٕٞ ٛزٙ ثُطلشر  ال ثإلٗغجٕٝثُق٤ٞثٕ ٝثُ٘ذجس ٝك٠  ثإلٗغجٕ أٝ كوذ ثُٔوذسر ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ ثُظذـز ك٠ ًَ ٖٓ ثالُذ٣ٞ٘٤قذط 

ثألكشثد ثُز٣ٖ ٣ؼجٕٗٞ ٜٓ٘ج ٝهج٣ز أٗلغْٜ ٖٓ ثُضأع٤ش ثُؼجس ألشؼز ثُشٔظ دِذظ ثُٔالدظ ٓغال  ٓوذس٤ٔٓٙضز ف٤ظ ٣ٌٕٞ ك٠ 

 .ًٝزُي ك٠ ثُق٤ٞثٕ ف٤ظ ٣ٌٔ٘ٚ ثُٔؼ٤شز ك٠ ثألٓجًٖ ثُٔظِِز ًٔج إٔ ثُلشثء ٣ق٤ٔٚ ٖٓ أشؼز ثُشٔظ 

صلوذٛج ثُٔوذسر ػ٠ِ ص٣ٌٖٞ طذـز ثٌُِٞسٝك٤َ ثُؼشٝس٣ز ُق٤جصٜج كجُذجدسثس  ثالُذ٤٘ٞأٓج ك٠ ثُ٘ذجصجس ثُخؼشثء كجٕ ؽلشر  

 .ثُذ٤ؼجء صؼؾض ػٖ ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز ثُضٔغ٤َ ثُؼٞة٠ ٝص٣ٌٖٞ ثُ٘شج كضٔٞس دٔؾشد ٗلجر ثُـزثء ثُٔخضٕ ك٠ ثُذزسر ،

سٝػز ُ٘ذجصجس ثُزسر ٝثُؤـ ٝثُشؼ٤ش ٝثُطٔجؽْ ٝؿ٤شٛج فٞث٠ُ ثُشدغ ٓٔج ٣ذٍ ك٠ ثُذزٝس ثُٔض ثالُذ٤٘ٞصٌٕٞ ٗغذز ثُذجدسثس 

 .طلز ٓض٘ق٤ز ٝإٔ ث٥دجء ثُٔ٘ضؾز ُٜج صٌٕٞ خ٤ِطز ك٠ صٝػ ٖٓ ثُؼٞثَٓ ثُٔضقٌٔز ك٠ ٛزٙ ثُظلز  ثالُذ٤٘ٞػ٠ِ إٔ 

 

 

  



  The Free-Martin :انشبرحاألَضٗ انزٕأو  -ـة

خ٤ِض٤ٖ ص٘ؼ ػٖ ًَ ٜٓ٘ٔج كشد ٓطجدن صٔجٓج ك٠ ؽ٘غٚ  إ٠ُر ٖٓ ص٣ؾٞس ٝثفذ أٗوغْ ثُضٞأّ ك٠ كظ٤ِز ثألدوجس هذ صٌٕٞ ٗجصؼ

أٝ إٔ ثُضٞأ٤ٖٓ هذ ٣٘ضؼ ًَ ٜٓ٘ٔج ػٖ د٤ؼز   Identical Twinsثُٔضطجدوز  ثُضٞثةْٝطلجصٚ ُضٞأٓٚ ُزث ٣طِن ػ٤ِٜج 

ًٕٞ ثُضٞأّ أفذٛٔج رًشث ٣ٝضظجدف إٔ ١. ٓخظذز ٓغضوِز ٝك٠ ٛزٙ ثُقجُز ٣قضلع ًَ ٜٓ٘ٔج دؾ٘غٚ ٝطلجصٚ ثُخجطز دٚ

ثألٗغ٠ ػٖ ؽش٣ن ثُذٝسر ثُذ٣ٞٓز  إ٠ُٝث٥خش أٗغ٠ ٝصضشٌَ ؿذد ثألٗغ٠ ٝصلشص ثُخظ٤ضجٕ ٛشٓٞٗجس ثُزًٞسر ثُض٠ صظَ 

 Freeطذـ أٗغ٠ ػو٤ٔز ٣طِن ػ٤ِٜج ثألٗغ٠ ثُضٞأ٤ٓز ثُشجرر  سصشٞٙ ؽٜجصٛٔج ثُض٘جع٠ِ ف إ٠ُثُٔشضشًز ك٤ؤدٟ رُي 

Martin. 

 

   .صييخانٕساصخ انغيزٕثال.و
ٌُٖٝ ثُغِٞى ثُٞسثع٠ ُٜزٙ ثُظلجس ٣ٌٕٞ ( ؿجُذج ػٖ ؽش٣ن أؽغجّ ع٤ضٞدالص٤ٓز)ٝك٤ٜج ٣ٌٕٞ ثٗضوجٍ ثُظلجس دٞثعطز ثُذ٤ؼز 

صخؼغ  ٓقٌٞٓج دؾ٤٘جس ثألّ ٤ُٝظ دجُضش٤ًخ ثُٞسثع٠ ُِؾ٤ٖ٘، ٝصخضِق ثُٞسثعز خجسػ ثٌُشٝٓٞصّٝ ػٖ ثُٞسثعز ثُٔ٘ذ٤ُز ك٠ أٜٗج ال

ٝسثعز طلز ثُضخط٤ؾ ٝ ثُٔغجٍ ػ٠ِ رُي  ثُ٘غَ ثُ٘جصؼ ػٖ ؽش٣ن ثألّ إ٠ُالس ثُٞسثع٤ز، ف٤ظ ص٘ضوَ ثُظلز ُِطشم ثُٔؼضجدر ُِضق٢ِ

 .ثُؾ٤٘جس ثُوجصِز ك٠ ثُذشثٓغ٤ّٞٝ   Striped Plants: ك٠ ثُ٘ذجس 
 

انًظٓش انُغخٗ .و

ر ٠ٛ ثُض٠ صغجػذ ػ٠ِ ظٜٞس ٛزٙ ،ٝثُذ٤ب ثإلٌٓج٤ٗجسصظٜش ثُظلجس ٗض٤ؾز ُضلجػَ ثُؾ٤٘جس ٓغ ثُذ٤تز كجُؾ٤٘جس ٠ٛ ثُض٠ صقذد 

 إ٠ُٝػ٘ذٓج ٣قذط ؽلٞس ك٠ ؽ٤ٖ ٓج كجٕ صأع٤شٙ ثُٔظٜشٟ ٣ضـ٤ش أ٣ؼج ٝك٠ دؼغ ثألف٤جٕ ٣ؤدٟ فذٝط صـ٤ش ك٠ ثُذ٤تز  ثإلٌٓج٤ٗجس

ٓظٜش ٓشجدٚ ُزُي ثُزٟ  إػطجء، ٝصٌٕٞ ثُ٘ض٤ؾز (ؿ٤ش ؽجكش)ؽ٤ٖ ػجدٟ  ٣ؼط٤ٚفذٝط صـ٤ش ٓشة٠ ك٠ ثُٔظٜش ثُخجسؽ٠ ثُزٟ 

. ؽش٣ن ؽلشر ٓؼشٝكز٣قذط ػٖ 

كل٠ ثُذؽجػ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى   Phenocopyٝدزُي ٣ٌٕٞ ٛزث ثُٔظٜش صو٤ِذث ُِؾ٤ٖ ثُطجكش، ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزث ثُضـ٤ش ثُٔظٜش ثُ٘غخ٠ 

س٣شٚ ٣ٌٖٝٔ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٛزث ثُشٌَ ثُظجٛشٟ  ص٘ٔٞ ك٤ٜج كوشثس ثُز٣َ ٝال ؽ٤ٖ ؽجكش، ٓغتٍٞ ػٖ طلز ػذ٣ْ ثُؼؾض ف٤ظ ال

. هذَ صقؼ٤٘ٚ  دجألٗغ٣ٖ٤ُٞقَٔ ثُؾ٤ٖ ثُخجص دظلز ػذ٣ْ ثُؼؾض  ثُزٟ ال ثٟثُؼجدٟ  ٝرُي دٔؼجِٓز ثُذ٤غ

سد٤ش ث٤ُشهجس ثُؼجد٣ز ػ٠ِ د٤تز ؿزثة٤ز صقضٟٞ ػ٠ِ أٓالؿ ثُلؼز كجٗٚ ص٘شأ ػٜ٘ج  إرثك٠ فششر ثُذسٝعٞك٤ال ف٤ظ  أخشٝٛ٘جى ٓغجٍ 

ٝؽذ ك٠ ثُضش٤ًخ ثُٞسثع٠ ُِقششر ؽ٤ٖ  إرثٙ ك٠ فجُز ٗلظ ثُٔظٜش ثُزٟ ٗقظَ ػ٢ِ ٙس ٝٛزث ثُٔظٜش ٣شجحففششثس ُٕٞ ؽغٜٔج أص

ؽجكش ٣غذخ ثُِٕٞ ثألطلش ُِؾغْ ، ٣ٌٖٝٔ ص٤٤ٔض ثُٔظٜش ثُ٘غخ٠ ػٖ ثُٔظٜش ثُ٘جصؼ ػٖ ثُطلٞس ثُؾ٠٘٤ دإٔ ثُ٘غَ ثُ٘جصؼ ػٖ 

ر ثُٔظٜش ثُ٘جصؼ ػٖ ٝدجُؼٌظ ك٠ فجٍ(كؼز  أٓالؿؿزثء دٚ )ُْ صضٞثكش ُٚ ثُذ٤تز ثُٔقٞسر  إرثثُٔظٜش ثُ٘غخ٠ ٣ؼط٠ أكشثد ػجد٣ز 

  .ؽلٞسثٍ
 

( دسعبد 5)      DNAانزشريت االرٗ يًضم عضء يٍ أؽذ خيطٗ ال  2 . ة

 

3 TAC CCC TTC GGA ATT 5 

:  انًطهٕة

 .انًزكٌٕ ثبنُغخ mRNAرشريت انمٕاػذ ػهٗ ال   - رشريت انمٕاػذ ػهٗ انغضء انًكًم نهخيػ انضبَٗ

 3.ػذد االؽًبض االييُيخ انًغئٕل ػُٓب ْزا انغضء  -ح ْزا انغضءانًغزخذو فٗ رشعى( Anti code)انشفشاد انًعبدح 

 

 . ATG GGG AAG  CCT  TAA 3  5 : االعبثخ 

 

5  AUG  GGG  AAG  CCU  UAA  3 

 

. خًغخ اؽًبض اييُيخ

 

: أعت ػهٗ خًظ َمبغ فمػ: انغؤال انضبَٗ

( دسعبد 3) انفشق ثيٍ خاليب انكبئُبد ؽميميخ انُٕاح ٔ ثذائيخ انُٕاح ؟     . أ

 

ٝ ٣قجؽ ثُغ٤ضٞدالصّ دـشجء ع٤ضٞدالص٠ٓ  -خال٣ج ثٌُجة٘جس فو٤و٤ز ثُ٘ٞثر صقضٟٞ ػ٠ِ ٗٞثر ٣لظِٜج ػٖ ثُغ٤ضٞدالصّ ؿشجء ٟٗٞٝ

ٝ صٞؽذ ثٌُشٝٓٞصٝٓجس دثخَ ثُ٘ٞثر ٝ صٌٕٞ ثُخال٣ج ثالػؼجء ك٠ ثٌُجة٘جس ثُشثه٤ز ٓغَ ثالٗغجٕ، ثُق٤ٞثٕ ٝ ثُ٘ذجس د٤٘ٔج 

صٌٕٞ ُٜج ًشٝٓٞصٝٓجس دجُٔؼ٠٘ ثُٔلّٜٞ ٝ ٌُٖ ٣ٞؽذ ًشٝٓٞصّٝ فِو٠ ٝثفذ ٝ ال صٞؽذ ػؼ٤جس  خال٣ج دذثة٤ز ثُ٘ٞثر ال

. ٝ صٌٕٞ ٛزٙ ثُخال٣ج ثكشثد ٓغَ ثُذشٝصٞصٝث ٝ ثُذٌضش٣ج ٝ ثال٤ٓذجع٤ضٞدالص٤ٓز 

 

    



( دسعبد 3) ؟        يب ْٗ انؼشيشح ٔ اْى ششٔغ ارضآَب.ة

: ٗغذ٤ج صضضثٝػ ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ػشٞة٤ج ٝ ششٝؽٜجثُؼش٤شر ٠ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثالكشثد صٌٕٞ ًذ٤شر 

 .سد آخشفثُلشطز ألٕ ٣ضضثٝػ ٓغ أٟ  ط ٣ٌٕٞ ٌَُ كشد ٗلظ٣١ز دـاث٣ٝشر دطش٣وز ػشػشك٠ ثٍ ثألكشثدإٔ ٣ضْ ثُضضثٝػ د٤ٖ .

 .ػذد ثألكشثد ك٠ ثُؼش٤شر ًذ٤شث ٗغذ٤جٕٝ ٣ي إٔ .2

 .ٕ ٝث٠ُ ٛزث ثُٔؾضٔغّ Migrationٛؾشر  طإٔ ال صقذ .3

 .صٔغػثُْ ٟف Selectionثالٗضخجح ٗٞع ٖٓ ٟ ٣قذط أإٔ ال  .4

. ثال٤ُالس ٤٣شُٔؾضٔغ صؤدٟ إ٠ُ صؾك٠ ث Mutationكشر ؽط أٟ ٝدؿ ػذّرُي ٣لضشع ى .5

 

( دسعبد 3) ٔظؼ ؽبالد انطفم انًُغٕنٗ ٔ انطفم انزئت؟      . ط

 

. ٣ؾز ُؼذّ ثالٗلظجٍ ك٠ ثالٗوغجّ ث٤ُٔٞصٟعالعز ٓشثس ٗش 21ٗض٤ؾز ُضٌشثس ثٌُشٝٓٞعّٞ سهْ ( ص٘جرس ثُٔ٘ـ٤ُٞز)ص٘جرس دثٕٝ 

. ثُضثةذ 21ٝصٌٕٞ ثألّ ٓظذس ثٌُشٝٓٞعّٞ 

٣ٌٖٔ ثُضؼشف ػ٠ِ ثُشخض ثُٔظجح ف٤ظ صٌٕٞ ثُؾلٕٞ ٓوِٞدز إ٠ُ أػ٠ِ ًٔج صٞؽذ دوغ ك٠ هضف٤ز ثُؼ٤ٖ ٝ ٣ٌٕٞ ثألٗق 

ر هظ٤شر ٝ ثألرٕ ؿ٤ش ؽذ٤ؼ٤ز ٝ طـ٤شث ٝ ٣ٌٕٞ ثُٞؽٚ ٓلِطقج ٝ صٞؽذ ع٤٘جس ٓضضج٤ُز ُِؾِذ فٍٞ ثُشهذز ٝ صٌٕٞ ثُؾٔؾْ

ٓ٘خلؼز ثُٔغضٟٞ ٝ ٣خضل٠ ثُخؾ ثُٞعط٠ ك٠ سثفز ث٤ُذ ك٠ ٓؼظْ ثُقجالس ٝ صٌٕٞ ثألطجدغ ثُظـ٤شر هظ٤شر ٝ ٓؼٞؽز 

. IQ%  50إ٠ُ ثُذثخَ دجإلػجكز إ٠ُ ثُضخِق ثُؼو٠ِ ثُزٟ هذ ٣ظَ إ٠ُ ثهَ ٖٓ 

 

ٝ هذ ٗضؼ رُي ػٖ ٗوض ؽضة٠ . صشٞٙ ك٠ هضف٤ز ثُؼ٤ٖ صخِق ػو٠ِ ٝ ٓالٓـ ؿ٤ش ؽذ٤ؼ٤ز ك٠ شٌَ ثُٞؽٚ ٝ: ص٘جرس ُٝٝق

 .4ك٠ ثُزسثع ثُوظ٤ش ٌُِشٝٓٞعّٞ سهْ 

 

( دسعبد 3) ؟        RNAٔ ال  DNAانفشق ثيٍ ال . د

 

DNA 

 

RNA 

  .فِضٕٝ ٓضدٝػ 

 .طٞسر ٝثفذر

 .٣قضٟٞ ػ٠ِ عٌش د٣ًٞغ٠ س٣ذٞص

 .٣قضٟٞ ػ٠ِ ع٤ج٤ٖٓ

 .ك٠ ثٌُجة٘جس ثُشثه٤ز

فِضٕٝ ٓلشد 

  mRNA, tRNA, rRNAٝس ُٚ عالط ص

 ٣قضٟٞ ػ٠ِ عٌش س٣ذٞص

 .٣قضٟٞ ػ٠ِ ٣ٞسثع٤َ

 .ك٠ ثُل٤شٝعجس

 

( دسعبد 3) انصفخ انٕصفيخ ٔ انصفخ انكًيخ ؟       يب انفشق ثيٍ. ِ

 

 ثُظلز ثُٞطل٤ز

 

ثُظلز ث٤ٌُٔز 

ع٤ز سثثَُٞٓ ٣ٜج صٝػ ٝثفذ ٖٓ ثُؼٞث٣ضقٌْ ف

  .عشىأٝ صٝؽجٕ ػ٠ِ ثأل

 .ٓؼجَٓ صٞس٣غٜج ػج٠ُ

 .٣٘ؼذّهذ ٣َ ٍٝر ماد٣ٍ٢ش ثطصأ

 .عصذج٣ٜ٘ج ٓضوؾ

 .ظٜش٣زُْث ثصٚثا٣ذ فصقذعَٜ ١

٣ٜج ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُؼٞثَٓ ف٣ضقٌْ 

 .٣زطٝسثٍث

 .عٛج ٓ٘خقطٓؼجَٓ صٞس١

 

 .طَسٜٗج ١ّدجس

 .ٛش٣زظصٜج ثُْكتجح صقذ٣ذ ع٣ض

 

 (دسعبد 3) ؟       خصبئص انشفشح انٕساصيخ يب ْٗ . ٔ

 

. Universalػج٤ُٔز . 

. non overlappingصذثخِز ؿ٤ش ّ. 2

. sense codonعالع٤ز رثس ٓؼ٠٘ . 3

 .صٌٕٞ ٛ٘جى شلشر دجدةز ٝ شلشر ٤ٜ٘ٓز ُِضشؽٔز. 4

 



( دسعبد نكم َمطخ 10)أعت ػهٗ اآلري         :انغؤال انضبنش

. انغغًيخيخزهفخ يٕعٕدح ػهٗ اؽذ انكشٔيٕعٕيبد  غفشاد يزُؾيخ نضالس يٕألغ  a, b, cفٗ ؽششح انذسٔعٕفيال انًٕالغ  .1

صى نمؼ ثيٍ ركٕس ٔاَبس انغيم االٔل نذساعخ االسرجبغ , نمؾذ اَضٗ اصيهخ نٓزِ انطفشاد انضالس يغ ركش ثشٖ ػبدٖ اصيم

:  ثيٍ ْزِ انًٕالغ انضالس ٔؽصم ػهٗ انُزبئظ انزبنيخ 

انؼذد انزشكيت انٕساصٗ انؼذد انزشكيت انٕساصٗ 

ABC 1330 A b c 44 

a BC 40   A b C 4 

a B c 5 a b C 86 

AB c 84 a b c 1310 

  a-c, a-b, b-cاؽغت َغيخ االسرجبغ ٔانؼجٕسييٍ انًٕالغ 

. ة يؼبيم انزٕافك ٔيؼبيم انزذاخم َزيغخ نؾذٔس انؼجٕسطاػٔ اسعى انخشيطخ انكشٔيشعٕييخ ثيٍ انًٕالغ 

 

a-b ( =44+40+4+5( /)1330+1310+40+44+4+5+86+84 )َغجخ انؼجٕس ثيٍ 

 

b-c ( =84+86+4+5( /)1330+1310+40+44+4+5+86+84 )ثيٍ  َغجخ انؼجٕس

 

 b-cَغجخ انؼجٕس ثيٍ +  a-bَغجخ انؼجٕس ثيٍ =  a-cَغجخ انؼجٕس ثيٍ 

 

 

 اصُبء رخهيك ثشٔريٍ ؟ DNAفٗ َغخ ٔ رشعًخ ال  RNAٔظؼ دٔس األَٕاع انضالصخ نم  .2

 

. ك٠ صخ٤ِن ثُذشٝص٤ٖ ٣mRNA, tRNA and rRNAششؿ دجخضظجس دٝس ًَ ٖٓ 

 

  :أعت ػهٗ االرٗ :ساثغانغؤال ال

 

ٔ ْٗ  اإلَبسصبؽت اؽذ انكالة  أػطٗ, في انكالة رزكٌٕ صجغخ انًيالَيٍ انغٕداء يٍ خالل ػذح رفبػالد ٔعطيخ . أ

عالنخ ثيعبء َميخ ٔ رنك ثغشض انزهميؼ يزٕلؼب انؾصٕل  أيعبعالنخ ثيعبء كهجزّ نصبؽت اؽذ انكالة انزكٕس ٔ ْٕ 

كبٌ انُغم انُبرظ نَّٕ اعٕد في انجطٍ انٕاؽذح ؽيش كبٌ انشكم انًظٓشٖ  انغبئذ ْٕ  ٔيغ رنك. ػهٗ َغم اثيط 

صبؽت انكهت انزكش اعزجذل كهجّ  أٌانًؾبكى يذػيب  ألؽذٖصبؽت انكهت انزكش  األَضٗاشزكٗ صبؽت انكهت .  األعٕد

 انؾبنخغيٓب نهمبظٗ نزفغيش ْزِ يب ْٗ انُصيؾخ انٕساصيخ انزٗ رغ ؟ ثكهت أخش اعٕد ٔ لبو ثزهميؼ كهجخ انًغُٗ ػهيّ

 (دسعبد 5) .؟

 

ٝ إٔ ثُغالُز ثأل٠ُٝ ( B)ٝ ثألخش إلظٜجس ثُِٕٞ ( C)دلشع إٔ ثُِٕٞ ثألعٞد ٣ضقٌْ ك٤ٚ ؽ٤٘جٕ ثفذٛٔج خجص دجُظذـز 

صقضٟٞ ػ٠ِ ثفذ ثُؾ٤٘٤ٖ كوؾ ك٠ طٞسر عجةذر ٝ ثُغالُز ثألخشٟ صقضٟٞ ػ٠ِ ثُؾ٤ٖ ثألخش ك٠ طٞسر عجةذر ٝ ػ٘ذٓج 

ٝ إرث صشً٘ج ثُؾ٤َ ثألٍٝ . ثُؾ٤٘جٕ ك٠ ثُؾ٤َ ثألٍٝ ٣ٌٕٞ ثُ٘جصؼ رٝ ُٕٞ ثعٞد ُضٞثكش ثُؾ٤٘٤ٖ ٓؼج ك٠ طٞسر خ٤ِطز٣ؾضٔغ 

ٝ ُزُي ٗ٘ظـ ثُوجػ٠ دؼذّ ٝؽٞد عٞء ٤ٗز (. ثد٤غ 7: ثعٞد  9)ُِضضثٝػ ثُؼشٞثة٠ صٌٕٞ ٗغذز ثالٗؼضثٍ ك٠ ثُؾ٤َ ثُغج٠ٗ 

. ٝ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز صٌٕٞ ؽذ٤ؼ٤ز

 

 

 (دسعبد 5)    انذسٔعٕفيال ٔ َجبد انًيالَذسيٕو –فٗ كم يٍ االَغبٌ  Y أًْيخ كشٔيٕعٕو . ح
 

 :ثإلٗغجٕصؼ٤٤ٖ ثُؾ٘ظ ك٠ 

رًش ٌُٖٝ ٣خضِق ثألٓش ٛ٘ج ف٤ظ ٣ٌٕٞ   XYأٗغ٠ ٝ   ٣XXٌٕٞ ٗظجّ صؼ٤٤ٖ ثُؾ٘ظ  ًٔج ك٠ ثُذسٝعٞك٤ال ال ثإلٗغجٕك٠ 

ث إٔ صضـِخ ػ٠ِ ًَ ؽ٤٘جس ثألٗٞعز ثُٔٞؽٞدر ك٠ دو٤ز فج٣ٝج ُؾ٤٘جس كؼجُز ك٠ صؼ٤٤ٖ ثُزًٞسر دق٤ظ ٣ٌٔ٘ٚ  Yثٌُشٝٓٞصّٝ 

ثُخظٞدز ٖٓ ثُٔظجدس  إ٠ُ دجإلػجكزك٠ أفذثط ثُزًٞسر   Yثُضش٤ًخ ثُٞسثع٠ ُِلشد ٝهذ أٌٖٓ ثُذشٛ٘ز ػ٠ِ دٝس ًشٝٓٞصّٝ 

:  ث٥ص٤ز

 

: أٝ ًشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ   Barrأؽغجّ 

٣ٌٕٞ ًشٝٓٞع٘ضش  ثٟ)ص٤ٖ ٣وذَ ثُظذـز دشذر ٝؽٞد ًشٝٓج 1949ك٠ ع٘ٚ   Bertramُٚ ١ٝصّ  Barrعؾَ ثُؼجُٔجٕ 

Chromocenter   ثُوطؾ  إلٗجطٝرُي ك٠ ثُخال٣ج ثُؼظ٤ذز .



.   Barrد٤٘ٔج ؿجح ٛزث ثُؾغْ ك٠ خال٣ج ثُزًٞس ٝأؽِن ػ٠ِ ٛزث ثُؾغْ أعْ ًشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ أٝ ؽغْ 

خال٣ج ثُؾِذ ٝثُ٘غ٤ؼ )٣شٙ ٖٓ ثُغذ٤٣جس ٝؽ ُإلٗغجٕٝهذ ُٞفع ٝؽٞد ٓغَ ٛزث ثُؾغْ ثٌُشٝٓجص٠٘٤ ك٠ ٓؼظْ ثُخال٣ج ثُؾغ٤ٔز 

د٘غذٚ أػال ٓٔج ك٠ أٗٞعز  ثإلٗجطك٠ أٗٞعز خال٣ج   Barrٝصٌٕٞ ٗغذز أؽغجّ دجس ( ثُخ.... ثُطالة٠ ثُٔذطٖ ُِلضقجس ٝخال٣ج ثُذّ 

. ٓٞؽذز ٌُشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ ٝثُزًٞس عجُذز دجُ٘غذز ٌُشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ ثإلٗجطخال٣ج ثُزًٞس كضٌٕٞ 

 

٣ٌٕٞ أًغش ًشثس ثُذ٤ؼجء ش٤ٞػج ٠ٛ ثٌُشثس ثُذ٤ؼجء ثُض٠ صٌٕٞ ٗٞثصٜج ٓلظظز أٝ عالعز ٝصظذـ  ٕثإلٗغجٝك٠ دّ 

ػ٠ِ شٌَ ػظ٠ ثُطذِز ٤ٔ٣ٝذ   ٣ٝBarrٌٕٞ ٛ٘جى ؽغْ   Neutrophil Leukocyteدجُظذـجس ثُوجػذ٣ز ُٝزُي صؼشف دـ 

. ُإلٗجط٣ز ثُٔٔغِز ٖٓ أفذ ثُلظٞص ٣ٌٕٝٞ ٝؽٞد د٤ُال هجؽؼج ػ٠ِ ثفضٞثء ػ٠ِ ث٤ُٜتز ثٌُشٝٓٞصّٝ

ًشٝٓٞصٝٓجس ثُؾ٘ظ ف٤ظ ٝؽذ إٔ ًشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ ٣شضن ٖٓ أفذ  ٝهذ ثصؼقش ثُؼالهز د٤ٖ ًشٝٓجص٤ٖ ثُؾ٘ظ ٝ

٣ٌٕٞ ثُقِضٕٝ ك٤ٚ شذ٣ذ ثالٗوذجع ٣ٌٕٝٞ ػذد ثألؽغجّ  ّٝ ؽغ٠ٔ ٝالٓٞطدٕٝ ث٥خش ثُزٟ ٣ؼَٔ ًٌشٝ×  ًشٝٓٞع٠ٓٞ

٣ٌٕٞ دخال٣جٛج ؽغْ ٝثفذ ٝثُزًش ( × 2دٜج)دٞثفذ كٔغال ثُٔشأر ثُؼجد٣ز × ثٌُشٝٓجص٤٘٤ز دثةٔج أهَ ٖٓ ػذد ًشٝٓٞصٝٓجس 

. ٣ٌٕٞ دٚ أؽغجّ ًشٝٓجص٤٘٤ز  ثُطذ٤ؼ٠ ال

أ٣ؼج ٝهذ  خظٞدضٚك٠  ٝإٗٔج٣ٌٕٞ ُٚ دٝس فجعْ ٤ُظ كوؾ ك٠ صقذ٣ذ ثُؾ٘ظ ثُٔزًش  ثإلٗغجٕك٠   ٣ٝYالفع إٔ ًشٝٓٞصّٝ 

ثُؾغ٤ٔز  ٌُِشٝٓٞعٞٓجس٣ٌٕٞ  ٝال× س ثألٗٞعز ػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ ٝؽ٤٘ج  Yصذ٤ٖ إٔ ؽ٤٘جس ثُزًٞسر صوغ ػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ 

Autosomes   دؼٌظ ٓج ك٠ ثُذسٝعٞك٤ال   ثإلٗغجٕدٝس ك٠ صقذ٣ذ ثُؾ٘ظ ك٠ .

ٝدجُضج٠ُ كجٗٚ ٣ٌٕٞ أٗغ٠ ػو٤ٔز   ٣Yخِٞ ٖٓ ًشٝٓٞصّٝ  ثٟ  XOًجٕ ثُلشد ك٤ج ٣قضٟٞ ػ٠ِ  ثإلٗغجٕٝهذ ٝؽذس فجالس ك٠ 

ٝدجُضج٠ُ كٜٖٔ   XXYٝدجُٔغَ كأٗٚ هذ ٝؽذس دؼغ أكشثد صقَٔ   Turnerػ٤ِٜج أػشع ٣ٝؼج٠ٗ ٖٓ أػشثع ٓؼ٤٘ز أؽِن 

رًٞس سؿْ ٝؽٞد ًشٝٓٞص٤ٖٓٝ ٖٓ ًشٝٓٞصٝٓجس ثُؾ٘ظ ٝصؼج٠ٗ ٛزٙ ثألكشثد ٖٓ أؿشثع ٓشع ٣طِن ػ٤ِٚ ٓشع 

Klinefelter  .

ٝثُٔشجدٜز ك٠ صش٤ًذٜج ُِزًٞس   2A+XXYٝؽذس ك٠ ثُذسٝعٞك٤ال ٗؾذ إٔ فششر ثُض٠ صش٤ًذٜج  ٝدٔوجسٗز رُي دجُقجالس ثُض٠ 

 ٝثفذ ٝال× صٌٕٞ أٗغ٠ ػجد٣ز ٝدجُٔغَ ثُذسٝعٞك٤ال ثُض٠ صش٤ًذٜج دٚ ًشٝٓٞصّٝ  ثإلٗغجٕٖٓ   Klinefelterدٔشع  ثُٔظجدز

صٌٕٞ رًٞس ؽذ٤ؼ٤ز ك٠ ٓظٜشٛج ٌُٜٝ٘ج   Turner)ثُٔشػ٠ دٔشع  ثإلٗجط ثإلٗغج٣ٕشذٜٜج ك٠ )   ٣Yٞؽذ ًشٝٓٞصّٝ 

 .ػو٤ٔز 

 

: ٤ٌ٣ز ثُض٠ ٣قٌٜٔج ثُضٞثصٕ ثُؾ٠٘٤ث٤ٌُٔجٕ

ُِِٞٛز ثأل٠ُٝ هذ ٣ظٖ أٗٚ ك٠ ثُ٘ظجّ ثُغجدن ٝثُزٟ ٣ضقذد ٝكوج ثٌُشٝٓٞصٝٓجس ثُؾ٘ظ ٣ٝٞؽذ ثُؾ٤٘جس ثُٔقُٔٞز ػ٠ِ      

. صٌٕٞ ٓغتُٞز ٓطِوز ػٖ صؼ٤ٖ ثُؾ٘ظ   Yأٝ × ثٌُشٝٓٞصٝٓجس ثُؾ٘ظ 

ٝسثع٤ز ٌُال ثُؾ٘غ٤ٖ ٝإٔ ًَ  سأسًجة٘جس صِٔي دظلز ػجٓز هذ ٌُٖٝ هذ أؽش٣ش صؾجسح ٝأدقجط ًغ٤شر عذش ٜٓ٘ج إٔ ٓؼظْ ثٍ

٣ٝٞؽذ صٞثصٕ ده٤ن د٤ٖ ثألٗٞعز   Enter Sex )د٤ٖ ؽ٘غ٠  ثٟ)كشد ٣ٌٕٞ دذسؽز أٝ دأخشٟ ٝع٤طز د٤ٖ ثُٔزًش ٝثُٔؤٗظ 

. ٝثُزًٞسر ك٠ ثُٔقضٟٞ ثُٞسثع٠ ُِلشد

:-  ث٥ص٤زصؾج٤ٖٛ دٕٝ ث٥خش ًٔج ك٠ ثألٓغِز ػجدر ػ٠ِ أٓجُٚ ثُضٞثصٕ ٗقٞ أفذ ثال  XYٝصؼَٔ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗجس ٓغَ 

 

:- ك٠ فششر ثُذسٝعٞك٤ال 

دٞثعطز  1921دسعش ك٠ فششر ثُذسٝعٞك٤ال ع٘ٚ  أٍٝ ٓج  Genetic Balanceدسعش ٤ٌٓج٤ٌ٤ٗز ثُضٞثصٕ ثُٞسثع٠ ٛزٙ 

. ػشٝس٣ج ُخظٞدز ؽ٘ظ ثُزًٞس  Yكل٠ فششر ثُذسٝعٞك٤ال ٣ٌٕٞ ًشٝٓٞصّٝ   Bridgesثُؼجُْ 

٣ٞؽذ ٜٓ٘ج ػ٠ِ ثٌُشٝٓٞصٝٓجس  فذد ثُؾ٘ظ دلؼَ ؽ٤٘جس ػذ٣ذر صضٞصع ُذسؽز إٔ ٓجسالهز دضقذ٣ذ ثُؾ٘ظ ١ٌُٖٝٝ ُٚ ع 

. ٣قذد ثألٗٞعز× ٣ضٞصع ٜٓ٘ج ػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ  ثُؾغ٤ٔز ٣قذد ثُزًٞسر ٝٓج

ػٞثَٓ  رثٝصٞع٢ٓٞفِٔش ًَ ٓؾٔٞػز  كئرث  X\A ث٣ٟٝضقذد ؽ٘ظ ثُلشد دجالػضٔجد ػ٠ِ ثُ٘غذز د٤ٖ ًشٝٓٞصٝٓجس ثُؾغ٤ٔز  

. 1.3صقذ٣ذ ثُزًٞسر صوذس 

( .  1.5:  2) ٝثألٗٞعز ً٘غذز ثُزًٞسرصٌٕٞ ثُ٘غذز د٤ٖ  ٓقذدثس (AA+XY) ٙصش٤ًخ ثُؼجدٟ ٝػ٠ِ رُي كجٕ ك٠ ثُزًش

صٌٕٞ ثُ٘غذز د٤ٖ   AA+XX)صش٤ًذٜج )ٝػ٠ِ رُي كجٕ ثُضٞثصٕ ثُؾ٠٘٤ ٣ٌٕٞ ك٠ ٓظِقز ثُزًٞسر د٤٘ٔج ك٠ ثألٗغ٠ ثُؼجد٣ز 

. ٝػ٠ِ رُي كجٕ ثُضٞثصٕ ٣ٌٕٞ ك٠  ٓظِقز ثألٗٞعز 3: 2ٝثألٗٞعز ً٘غذز  ٓقذدثس ثُزًٞسر

 

صؼ٤٤ٖ ثُؾ٘ظ ك٠ ثُ٘ذجس   

ٝػ٠ِ رُي كأٗٚ ٣ظشف ثُ٘ظش ػٖ ػذد  ٣Yضقذد ثُؾ٘ظ أعجعج ػ٠ِ ؽش٣ن ًشٝٓٞصّٝ  ثإلٗغجٕك٠ ثُ٘ذجصجس ٓغِٔج ك٠ 

  Yؿجح ًشٝٓٞصّٝ  إرثُؾؼَ ثُ٘ذجس رًشث ٣ٌل٠   Yٝػذد ٓؾج٤ٓغ ثألٝصٞعّٞ كإٔ ٓؾشد ٝؽٞد ًشٝٓٞصّٝ × ًشٝٓٞصٝٓجس 

. كأٗٚ ٣ٌٕٞ ٓؤٗغج

٣ٌٕٞ ًجك٤ج ُؾؼَ ثُ٘ذجس ٓزًشث   Yف٤ظ ٝؽذ إٔ ٓؾشد ٝؽٞد ًشٝٓٞصّٝ   Melandrium Albumٗذجس ث٤ُٔالٗذس٣ّٞ ك٠  

ةُٞز ػذد ٖٓ ثُشظج٣ج ٝٓؼشكز عًِٜٞج إٔ صقذد ٓ٘جؽن ٓؼ٤٘ز ػ٤ِٚ صٌٕٞ ٓظ إ٠ُ  Yٝهذ أٌٖٓ ػٖ ؽش٣ن صٌغ٤ش ًشٝٓٞصّٝ 

. ػٖ ثُؾ٘ظ



أص٣ِش ٛزٙ ثُٔ٘طوز ٣ظذـ ثُ٘ذجس ع٘جة٠ ثُؾ٘ظ  ٝإرث  Yٝثُٔٞؽٞدر ػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ  ثألٗٞعزصقَٔ ثُؾ٤٘جس ثُٔغذطز ُؾ٤٘جس 

. ٝصقَٔ ثُؾ٤٘جس ثُٔغتُٞز ػٖ دذث٣ز ٗٔٞ ثُٔضي ٝك٠ ؿ٤جدٜج ٣ظذـ ثُ٘ذجس ٓؤٗغج

ٓغتُٞز ػٖ خظٞدز ثُزًش ٝؿ٤جدٜج ٣ؼط٠ ٗذجصجس ٓزًشر ػو٤ٔز ص٘ظ٤ْ ٝصقٌْ ثألؽٞثس ثُٔضأخشر ٖٓ ٗٔٞ ثُٔضٞى ٝصقٟٞ ثُؾ٤٘جس ثٍ 

ُزث ك٠ٜ ثُٔ٘طوز ثُض٠ ٣قذط دٜج ثالصدٝثػ أع٘جء ثالٗوغجّ   X   ٝY ًشٝٓٞع٠ُٜٓٞج ٓضٞى ػجٓشر صٌٕٞ ٓضٔجعِز ك٠ ًَ ٖٓ 

ثُٔٞؽٞدر ػ٠ِ   Iؽوز ػ٘ذٓج صـ٤خ ثُٖٔ ثألٗٞعزكوؾ ٝصٞؽذ ػ٤ِٜج ثُؼٞثَٓ ثُض٠ صشؾغ × ث٤ُٔٞصٟ ٣وضظش ٝؽٞدٛج ػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ 

ٝػ٘ذ ٓوجسٗز ٓغَ ٛزٙ ثُ٘ذجصجس دقششر ثُذسٝعٞك٤ال ٗؾذ إٔ ثُؾ٤٘جس ثُٔقذدر ُِزًٞسر صٞؽذ ك٠ ثُذسٝعٞك٤ال ػ٠ِ   Yًشٝٓٞصّٝ 

ثُزًٞسر فض٠ ُٝٞ ًجٕ   ٣ٝYقذد ًشٝٓٞصّٝ   Yػ٠ِ ًشٝٓٞصّٝ  ٝثإلٗغجٕثٌُشٝٓٞصٝٓجس ثُؾغ٤ٔز د٤٘ٔج صٞؽذ ك٠ ثُ٘ذجس 

 ٝثإلٗغجٕػِٔج دأٗٚ ك٠ ثُ٘ذجس   Yثُض٠ صقذد ثألٗٞعز كوؾ ك٠ ؿ٤جح ًشٝٓٞصّٝ × دَ ػذد ٖٓ ًشٝٓٞصٝٓجس ٝثفذ ٓوج ًشٝٓٞصّٝ

 .ثُؾغ٤ٔز دٝس ك٠ صؼ٤٤ٖ ثُؾ٘ظ  ثٌُشٝٓٞصٝٓجس٣ٌٕٞ  ال

 

يغ أغيت األيُيبد ثبنزٕفيك 
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