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 ..الخلية..في..يحمل المادة الوراثية: هو عبارة عن جزيء كبير يشبه السلم الحلزوني وهو .. DNAحمض -1: 1س

 ..الخاليا.المعلومات الالزمة لعمل..ويخزن ..الكروموسومات..و..للجيناتوهو المكون األساسي ..
 
 ...DNAحمض في أنوية الخاليا الصديدية أصبح معروفاً باسم..العالم فريدريك ميشر أكتشف حمض نووي -2

 
 
 : من خالل دراسة الشكل التالي والذي يمثل تجربة الباحث فريدريك جريفث اكتب أسفل كل تجربة ما يحدث للفأر:2س
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ...تسبب التهاب رئويستربتوكوكس نومونيا ما اسم البكتيريا التي استخدمها الباحث جريفث وماذا تسبب؟..-1
 

 تتكاثر داخل الفأر الميت ما النسل الذي وجده في الفأر؟ Rميتة  مع بكتيريا   Sبعد أن ترك جريفث خليط بكتيريا -2

 ..................................................الملساء Sبكتيريا ساللة .......

 

 وإلى ماذا أدى ذلك ؟  Rو    Sفأر الميت بعد حقن خليط بكتيريا في ال Sماذا أفترض جريفث بعد أن وجد الساللة  -3

 Sإلى  Rالحية مما أدى إلى تحول ساللة  Rالميتة إلى الساللة   Sأفترض أن مادة التحول انتقلت بطريقة ما من الساللة .
 علل أوضح جريفث أن مادة التحول هي مادة وراثية؟-4

 ......................سل أي بكتيريا ذات غطاء مخاطيألن ظهرت صفات جديدة في الن...........
 
 هو المادة الوراثية وليس البروتينات علل ذلك ؟ DNAأفترض علماء آخرون أن حمض -5

 ..........ألن الحظوا أن العديد من البروتينات تتضرر بالحرارة ...
 
 ماذا أكتشف أوزوالد أفري وزمالؤه  ؟ -6
 .......Rضروري لتحويل الساللة  Sكتيريا من ساللة الب DNAأن حمض ..

 
 ......الذي يبني الموروثةهو .... DNAأكدت هذه النتائج أن حمض 
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 العالمان مارثا تشيس  وألفريد هيرشي من خالل تجربتهم على فيروس البكتيريوفاج )الفاج( والذي -1: 1س

 ...البروتين..و....DNAحمض يتركب من مكونين هما..

 
 عندما يغزو الفاج بكتيريا اشرشيا كوالي يلتصق بسطحها ويحقن مادة فيها ويبقى ما تبقى على سطح البكتيريا-2

 ...صفات خلية البكتيريا...و..عمليات االستقالب الخلوي )األيض(تضبط المادة المحقونة....
 
 إلى ماذا خلص هيرشي وتشيس؟-3

 ......قونة يجب أن تكون هي المادة الوراثيةأن المادة المح.........
 
 
 أم بروتين ؟  DNAهي : كيف أجاب هيرشي وتشيس على سؤال هل المادة المحقونة 2س

 ..مشع وخاليا بكتيرية ( DNAأعدّ خليط )فاج فيه ...

 ..وخليط آخر)فاج فيه بروتين مشع وخاليا بكتيرية أخرى( ..

 ..بمادتها الوراثية  التصقت الفاجات بالبكتيريا وحقنتها..

 .....بعد ذلك بدأت البكتيريا في إنتاج فيروسات جديدة )من البكتريوفاج(..
 ...دخل إلى خاليا البكتيريا....هو الذي ..المشعDNAوأتضح أن حمض...

 .....المشع DNAبمعنى أن البكتريوفاج حقن..

 
 

 ...البروتينيس.....ولDNAحمض ومن هنا استنتج العلماء أن المادة الوراثية هي ..

 
 الشكل التالي يوضح ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3الصفحة  

 

 عنوان الدرس: تركيب الحمض النووي وتضاعفه                                        اليوم:...................
 2017يخ:       /     /التار                                                                             3ورقة عمل 

=========================================================== 
 : ما المقصود بكل مما يلي :1س

  RNAو  DNAوهو المكون األساسي لألحماض النووية لنيوكليوتيد:.ا-1

سي رايبوز في الـ ويتكون من قاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات وسكرخماسي الكربون )منقوص األكسجين أو ديؤك
DNA  ورايبوز في الـRNA ) ........ 

  
مع كمية  دائماً  مع كمية الثايمين , وكمية السيتوسين تتساوى دائماً  أن كمية األدينين تتساوىقانون شارجاف:  -2

 الجوانين
 
 ...وهو جزيء ذو شريطين من النيوكليوتيدات ملتفين حول بعضهما بعضاً اللولب المزدوج :. -3
 
 : ما الفرق الوحيد بين البيورينات والبيريميدينات؟2س

 ( Gو   Aالبيورينات : هي جزيئات حلقية مزدوجة وتضم )..
 ... U )  و   Cو  Tأما البيريميدينات : هي جزيئات حلقية مفردة وتضم ) 

 
 ..النيوكليوتيدة : الشكل المجاور يمثل تركيب...3س
 ...ربون سكر خماسي الك( يشير إلى...1رقم )  

 ...مجموعة فوسفات ( يشير إلى...2رقم ) 
 ...قاعدة نيتروجينية( يشير إلى ..3رقم ) 

 
 DNA: ادرس الشكل التالي والذي يمثل تركيب 4س

 والمطلوب :أ (
 G( يمثل الجوانين 1الرقم ) -1
 ..C( يمثل... 2الرقم ) -2
 ....T...يمثل(  3)  الرقم-3

 ..A...يمثل(  4)  الرقم-4
 ( 5ا نوع الرابطة التي يمثلها رقم ) ب( م
 .........رابطة تساهمية........

 
 ( 2( و )  1ج( ما نوع الرابطة بين رقم ) 

 (4( و ) 3وكذلك بين ) 
 .....روابط هيدروجينية......
 

 ( 2( و ) 1د( ما عدد الروابط بين رقم ) 
 ....ثالث روابط........

 
 دائماً   DNAهـ ( في حمض الـ 

 ...الثايميننين مع   ...ياألد يرتبط
 ...الجوانينويرتبط السيتوسين مع...

 و( قارن بين الرابطة التساهمية والرابطة الهيدروجينية من حيث القوة ؟
 .....الرابطة التساهمية قوية بينما الرابطة الهيدروجينية ضعيفة....
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  DNAتبين كيف يتم تضاعف الـ   DNAب المزدوج لحمض الـ بعد اكتشاف واطسون وكريك لتركيب اللول: 1س

 في ضوء العبارة العلمية السابقة :     
 لعملية تضاعف ؟ DNAعلل قبل انقسام الخلية تخضع مادة حمض -أ

 ...... DNAعن االنقسام على نسخة كاملة ومتطابقة من الـ لكي تحصل كل خلية ناتجة ....

 : DNA فية تضاعف حمض اكمل الفراغات لتحصل على كي-ب

 ويتم ذلك بوساطة  DNA قبل أن تبدأ عملية التضاعف يجب فك التفاف اللولب المزدوج وفصل شريطي حمض -1

 ..الروابط الهيدروجينية التي تربط القواعد المتكاملةطة معينة بكسر..الذي يفصل اللولب المزدوج عند نقهيليكيزإنزيم..
 
 .الشريطينعلى كل من..بروتينات ..و..إنزيمات أخرى ..عندما ينفصل الشريطان ترتبط -2

 .إعادة التفافهما...و.تقاربهماوتمنع..
 
 ) يعمل  DNA..على طول كل من شريطي حمض DNAبلمرة حمض بدءاً من شوكة التضاعف تتحرك إنزيمات -3

 ...........عدنظام ازدواج القوا.للقواعد المكشوفة بحسب....نيوكليوتيدات( مضيفة ..قالبكل شريط كـ
 
 .جديدان لولبان مزدوجانعلى طول الشريطين يتشكل  DNA بينما تتحرك إنزيمات بلمرة  -4

 ..باالنفصال.إشارة تأمرهاوتبقى هذه اإلنزيمات مرتبطة بالشريطين حتى وصولها إلى..
 
 قع بعض األخطاءت دألن أثناء عملية التضاعف ق علل()دور في التدقيق اللغوي DNA لدى إنزيم بلمرة حمض -5

.قد يضاف  إلى الشريط الجديد. يزيل هذا  اإلنزيم النيوكليوتيد الخاطئ ويستبدله نيوكليوتيداًخاطئاً حيث أن .
 بالنيوكليوتيد الصحيح

  DNA : ادرس الشكل التالي والذي يمثل تضاعف 2س

 اكمل البيانات على الشكل-1
 غوي؟دور في التدقيق الل DNAعلل لدى إنزيم بلمرة  -2

 خاطئاً  ألن أثناء عملية التضاعف قد تقع بعض األخطاءحيث أن نيوكليوتيداً 
 قد يضاف  إلى الشريط الجديد. يزيل هذا  اإلنزيم النيوكليوتيد الخاطئ

 ويستبدله بالنيوكليوتيد الصحيح 
 بأنها تضاعف DNA علل توصف عملية تضاعف حمض  -3

 نصف محافظ ؟ 

 وي يحتوي على شريط واحدجديد يحت DNAألن كل جزيء ..

 جديد وشريط واحد أصلي
 قارن حسب الجدول التالي: -4

 
 
 
 
 

 خيطي DNAحمض  دائري  DNA حمض  وجه المقارنة 

 خاليا حقيقية النواة ) أوليات النواة(البكتيريا الكائن الذي يمتلكه

 أشواك تضاعف عديدة 2     التضاعفعدد أشواك 

اتجاه حركة شوكة 
 التضاعف

 ي مكان معينتبدآن ف
وتتحركان باتجاهين 
 مختلفين إلى أن تلتقيا 

 تبدأ في الوسط وتتحرك
باتجاهين متعاكسين 

 التضاعفمحدثة فقاعات 

مكان التضاعف في  
 الخلية

 النواة السيتوبالزم
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي  :1س

 مكونة من تتابعات من النيوكليوتيدات ) القواعد النيتروجينية ( ويشكل هذا  DNAعبارة عن مقاطع من حمض -1

 ....(الجيناتالتتابع شفرة تصنيع البروتينات في الخلية )..   
 
 الموجود داخل  DNAشريط مفرد من النيوكليوتيدات يؤدي دوراً مهماً في نقل المعلومات الوراثية من حمض -2

 ( الرسول (   mRNAصنيع البروتين النواة إلى السيتوبالزم لت

 
 (النسخ  ........................)  mRNAإلى شريط الـ  DNAهو عملية نقل المعلومات الوراثية من شريط -3

 
 ( الترجمة   عملية عن طريقها تتحول لغة قواعد األحماض النووية إلى لغة البروتينات ) األحماض األمينية( .)-4
 
 بحسب نظام ازدواج القواعد إلنتاج DNAيوكليوتيدات للقواعد المكشوفة لشريط حمض وهو إنزيم يضيف ن-5

 (  RNAإنزيم بلمرة   أثناء عملية النسخ. ) mRNAشريط حمض  

 
 األولي النواة تزيل إنزيمات اإلنترونات وتربط اإلكسونات بعضها ببعض  mRNAقبل أن يغادر حمض -6

 (RNA)تشذيب تسمى هذه العملية   

 
 : قارن حسب الجدول التالي :2س

 اإلكسونات اإلنترونات وجه المقارنة

 أجزاء ال تشفر ) التترجم ( إلى بروتينات تعريفها

 mRNAعلى شريط 
أجزاء تشفر ) تترجم ( إلى بروتينات على 

 mRNAشريط 
 
 : والمطلوب RNA   حمض: ادرس الشكل التالي والذي يمثل عملية نسخ 3س

 
 ..RNAإنزيم بلمرة إلى...( يشير  1الرقم ) 

 
 ..mRNA..إلى يشير(  2)  الرقم

 
 ...T...إلى يشير(  3)  الرقم
 

 ......U...إلى يشير( 4)  الرقم

 
 ...C...إلى يشير(  5)  الرقم
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي :1س
 
 ( الكودون   تحدد حمضاً أمينياً معيناً هو ......... ) mRNAمجموعة من ثالثة نيوكليوتيدات على  -1

 
 (AUG  كودون يحدد البدء من خالل استدعاء الحمض األميني ميثيونين لبدء تصنيع البروتين.)-2

 
 (UAA-UAG-UGAكودونات التوقف كودونات ال تشفر )التترجم ( ألي حمض أميني وتدل على التوقف هي  .)-3

 

 خالل عملية الترجمة وتكون متكاملة مع الكودون الذي  tRNAثة نيوكليوتيدات يحملها وهو مجموعة من ثال-4

 (مقابل الكودون يسمى .) mRNAيحمله 

 

 (الرايبوسوم المفعل يسمى . ) tRNAمع الوحدتين الرايبوسوميتين الكبرى والصغرى وأول  mRNAارتباط -5

 
 : قارن حسب الجدول التالي :2س

 mRNA tRNA rRNA وجه المقارنة

 
 الوظيفة

 

في  DNAينقل المعلومات الوراثية من الـ

 النواة إلى الرايبوسوم في السيتوبالزم

 يحمل األحماض األمينية
في السيتوبالزم إلى 

  mRNAالرايبوسوم والـ

في  مع البروتينات  يدخل
 تركيب الرايبوسوم 

 
 :ادرس الشكل التالي الذي يمثل تصنيع البروتين:3س

 ..رابطة ببتيدية( يشير إلى.. 1الرقم ) 
 

 ...حمض أميني) فينيل أالنين( ...إلى يشير(  2)  الرقم

 
 ....tRNA ..إلى يشير(  3)  الرقم

 
 .mRNA...إلى يشير(  4)  الرقم

 
 

 : اجب عما  يلي :4س
 ؟ A  تنتهي عملية الترجمة حين يصل كودون التوقف إلى الموقع  -1

 ......كودون وال يشفر ) ال يترجم ( إلى أحماض أمينية ألنه كودون ليس له مقابل.....
 بماذا تحدد خصائص البروتينات ؟ -2
 .............يتحدد بحسب ترتيب وعدد ونوع األحماض األمينية في سلسلة عديد الببتيد....
 مما يتألف الرايبوسوم وما أهميته؟-3

 وبروتين rRNAية الترجمة ويتكون من الحمض يتألف من وحدة كبيرة وحدة صغيرة ترتبطان أثناء عمل.....

 ......األهمية مركز تصنيع البروتين في الخلية
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 :  : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي1س
 
 في جانب واحد من الجين إلى جانب المواقع التنظيمية حيث ترتبط بروتينات DNAجزء من الـ  -1

 (TATAصندوق   نسخ.)تنظم علمية ال 

 
 (  التعبير الجيني  تنشيط الجين يؤدي إلى تصنيع الخلية للبروتين الذي يتحكم هذا الجين بإنتاجه هذا ما يعرف بـ...)-2

 
 (الكابح نزيمات الهضم .................) ليوقف عمل الجينات التي تشفر إل DNAبروتين يرتبط بحمض  -3

 

 (محفز )  mRNAإلى DNAالذي يقوم بنسخ الـ RNAقع الرتباط إنزيم بلمرة يعمل كمو DNAجزء من حمض  -4

 
 : علل كالً مما يلي:2س
 
 تتصل أصابع أقدام البط بأغشية أما أصابع الدجاج فال؟ -1
 .....يعود ذلك إلى وجود بروتينات تسمى بروتينات تخليق العظام تحول دون نمو أغشية بين أصابع الدجاج...
 
 خالياك على الجينات نفسها لكنها ال تنتج كلها البروتينات نفسها؟تحتوي جميع -2
 .....ألن الجينات في كل خلية من خاليا الكائنات الحية لديها آليات تنظيمية تحفز بدء عمل الجينات أو توقفه...
 
 تختلف طريقة ضبط التعبير الجيني بين أوليات النواة وحقيقيات النواة؟-3

 .البيئية للعوامل ستجابةكإ حاصل تغيير بأي مرتبط وقفه أو الجين عمل بدء  واةالن  أوليات في .....
ً  الخاليا عديدة النواة حقيقيات في أما  ......مختلفة معقدة عديدة أنظمة الجين عمل تنظيم يتضمن ما فغالبا
 

 : كيف تحدد الخلية أي الجينات سوف ينشط وأي الجينات يبقى ساكناً؟3س
 حين في RNA الـ بلمرة إنزيمات ارتباط لمواقع كمحفزات تعمل DNAعلى حمض  معينة تابعاتت من خالل وجود..

 ..........توقفها أو النسخ عملية لبدء كإشارات أخرى تتابعات تعمل
 :: أ( عند دراسة ضبط التعبير الجيني في أوليات النواة ومنها ايشيريشيا كوالي ماذا تتوقع في الحاالت التالية4س
 
 إلى محيط غني بالالكتوز؟ E.coliبكتيريا عندما تدخل -1   

 .DNA بحمض االرتباط على قادراً  يعود وال نشط غير األخير هذا فيصبح,  شكله مغيراً  بالكابح السكر هذا يرتبط .

ً  DNA حمض طول على ويتحرك مجدداً  بالمحفز RNA بلمرة إنزيم يرتبط وهكذا   الجين ناسخا

 ....الهضمية اإلنزيمات وتصنع  بعدئذ mRNA حمض ترجمي  .لهضمية ا لإلنزيمات يشفر الذي 

 بعد هضم كمية الالكتوز ؟-2
 اإلنزيمات بصنع تتحكم التي الجينات عمل ويتوقف DNA  بحمض لالرتباط حر ويصبح جديد من الكابح ينشط 

 .....جديد من الهضمية
 الدجاج؟لجنين في القدم اليسرى  BMPخلية لبروتينافر يسد مستقبالت الب( ماذا تتوقع أن يحدث عند إدخال جين ط

 ................تتكون أغشية بين أصابع قدم الدجاج اليسرى.....
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي :1س
 
 ط ويحدث لها نسخ يعني أن بعض الجينات فقط في كروموسومات حقيقيات النواة تعمل فعلياً أي تنش -1

 (التعبير الجيني االنتقائي....)حدث لها نسخ . ........أما باقي الجينات فمتوقفة عن العمل بشكل دائم أي مثبطة وال ي
 
 (عوامل النسخ ) . ......................             DNAوهي بروتينات منظمة وظيفتها تنشط عملية نسخ حمض -2

 
 مكونة من آالف النيوكليوتيدات في السلّة المشفرة وظيفتها DNAمن  وهي عبارة عن عدة قطع-3

 (معززات  ..........) تحسين عملية النسخ وضبطها .................................................................
 

 يلي:  : ادرس الشكل التالي والذي يمثل ضبط التعبير الجيني في حقيقيات النواة ثم أجب عما2س
 

 اكمل البيانات حسب األرقام -أ
 ..معزز ( يشير إلى .. 1الرقم ) 
 ....منشطات.. إلى يشير(  2)  الرقم
 ...مساعد منشطات .. إلى يشير(  3)  الرقم
 ...عوامل قاعدية.. إلى يشير(  4)  الرقم
 ..TATAبروتين ارتباط .. إلى يشير(  5)  الرقم

 ...TATAصندوق .. إلى يشير(  6)  الرقم

 ..RNAإنزيم بلمرة .. إلى يشير(  7)  الرقم

 ..DNAشريط .. إلى يشير(  8)  الرقم

 
 ما أهمية-ب
 ( 6الجزء المشار إليه برقم ) -1 
  TATAيرتبط به بروتين ارتباط  TATAصندوق ..

بالمحفز لبدء  RNAمما يساعد على ارتباط إنزيم بلمرة 

 ........عملية النسخ 
 (4برقم ) الجزء المشار إليه -2

 ........ليتم نسخهعلى المحفز لجين ما  RNAالعوامل القاعدية تساعد في تمركز إنزيم بلمرة ....

 
 :ادرس الشكل التالي الذي يمثل ضبط التعبير الجيني في حقيقيات النواة 3س
 
 ماذا يمثل كل مما يلي على الشكل وما أهميته؟-1

 ........كابح (.....1الرقم ) 
 ...........بروتين يرتبط بالصامتات إليقاف عملية النسخ وهو .......

 
 

 .......صامت(....... 2الرقم ) 
يرتبط بها الكابح إليقاف  DNAتتابعات نيوكليوتيدية على شريط ......

 ........النسخ
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 طفرة الوراثية يسمى التغير في المادة 1

الطفرات  تغيرات في بنية الكروموسوم أو تركيبه 2
 الكروموسومية

3  
 عندما ينكسر الكرموسوم ويفقد جزءاً منه تحدث طفرة تسمى

 النقص

4  
 عندما ينكسر جزء من الكروموسوم ويندمج في الكروموسوم المماثل له ) النظير( تحدث طفرة

 الزيادة)التكرار(

5  
 ينكسر جزء من الكروموسوم ثم ينتقل إلى كروموسوم آخر غير مماثل له تحدث طفرة عندما 

 االنتقال

6  
 عندما ينكسر جزء من الكروموسوم ويستدير حول نفسه ليعود ويتصل بالكرموسوم نفسه في

 االتجاه المعاكس تحدث طفرة 

 االنقالب

 م كل منها حسب األشكال التالية :: الطفرات الكروموسومية التركيبية أربعة أنماط اكتب اس2س
   
 
 
 

                الزيادة) التكرار(طفرة                                          النقصطفرة 
  
 
 
 
 
 

 االنتقال الروبرتسونيطفرة    االنقالبطفرة 
 : قارن حسب الجدول 3س

 

 

 
 
 

             
    
 االنتقال المتبادل   طفرة
  )غيرروبرتسوني (     

 
 : علل طفرة االنقالب أقل ضرراً من الزيادة والنقص ؟4س

 .........ألنها تغير ترتيب الجينات في الكروموسوم وليس عدد الجينات.....      

 االنتقال المتبادل االنتقال الروبروتسوني وجه المقارنة

 
ماذا يحدث 

 خالله

يحدث عند انكسار الكروموسوم عند منطقة 
السنترومير واتحاد كل من الذراعين 

ليشكالً الطويلين للكروموسومين 
 واحد  كروموسوم

أما الكروموسوم الذي يتشكل من الذراعين 
القصيرين فيتم فقدانه بعد عدة انقسامات 

 خلوية 

يحدث خالله تبادل 
 قطع كروموسومية 

 الحجم  غير محددة
 بين كروموسومين 

 غير متماثلين
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي :1س

1  
طفرة كروموسومية تسبب اختالالً في عدد الكروموسومات في خاليا الكائن الحي تعرف باختالل 

 الصيغة الكروموسومية.

الطفرة 
الكروموسومية 

 العددية

2  
 طفرة تؤثر في نيوكليوتيد واحد تسمى 

 طفرة النقطة

3  
 دخال النيوكليوتيدات أو نقصها تتابع القواعد النيتروجينية مما يؤدي إلى إزاحة إطاريغير إ

 القراءة في الرسالة الوراثية لذلك سمي تأثير هذه الطفرات بـ

طفرة إزاحة 
 اإلطار

4  
 هي تغيرات في تسلسل النيوكليوتيدات على مستوى الجين  

 طفرة جينية

 
 : قارن حسب الجدول التالي:2س
 

 متالزمة كالينفلتر متالزمة تيرنر متالزمة داون ه المقارنةوج

 ( XY+45) 47 العدد الكروموسومي
(45+XX ) 

45  (44 +XO ) 47  (44+XXY ) 

 (44  +XXXY ) 

زيادة كروموسوم واحد  السبب 
 21على الزوج 

  Xزيادة كروموسوم   Xنقص كروموسوم واحد 
 واحد أو أكثر

الكروموسومات التي يحدث 
 يهاف

 الكروموسومات الجنسية الكروموسومات الجنسية الكروموسومات الجسمية

 تخلف في النمو الجسدي - األعراض 
 تخلف عقلي -
تشوه في أعضاء معينة -

مثل القلب وتركيب مميز  
للجسم والوجه شبيه 

 بالمنغوليين

 أنثى متخلفة النمو 
 وعاقر

 ذكر عاقر 
 مع وجود بعض المالمح 

 األنثوية لديه

 : علل كل مما يلي3س
 ظهور اختالل في الصيغة الكروموسومية) اختالل في عدد الكروموسومات(؟-1
 نتيجة انقسام غير منتظم للخاليا يتمثل بعدم انفصال الكروموسومات المتماثلة أو الكروماتيدين الشقيقين....

 ...........أثناء االنقسام وينتج عن ذلك تثليث كروموسومي أو وحيد الكروموسومي
 حدوث فقر الدم المنجلي ؟-2
  Aبالنيوكليوتيد  Tبسبب حدوث طفرة النقطة حيث يتم استبدال النيوكليوتيد ...

 ........فيحل الحمض األميني فالين محل الجلوتاميك فينتج هيمو جلوبين غير سليم
 
 ينتج من طفرات النقص واإلدخال الجينية إنتاج بروتين مختلف تماماً؟-3
 ي قرأ من خالل كودوناته خالل  الترجمة فيغير إدخال نيوكليوتيدات أو نقصها تتابع القواعد RNAمض ألن ح...

 ....مما يؤدي إلى إزاحة إطار القراءة في الرسالة الوراثية  
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1  
 اليانمو يسبب نمواً غير طبيعي للخ

 
 السرطان

2  
 ورم ال يغزو األنسجة المحيطة بل يحدث قليالً من المشاكل , يمكن إزالته بالجراحة.

 
 ورم حميد

3  
 ورم يكون مضر جداً وقادر على االنتشار في أنسجة أخرى ويتدخل في وظائفها.

 
 ورم خبيث 

4  
 ى .انتشار الخاليا السرطانية إلى مواقع بعيدة عن موقعها األصلي يسم

 
 االنبثاث 

5  
  جين يسبب سرطنة الخاليا يسمى 

 
 جين األورام

 
 
 

 : قارن حسب الجدول 2س
 

 الورم الخبيث الورم الحميد  وجه المقارنة

 يحدث بل المحيطة األنسجة يغزو ال المفهوم
  المشاكل من قليالً  عادة
 بالجراحة إزالتها يمكن
 

 في االنتشار على وقادراً  مضراً  يكون
   وظائفها في ويتدخل أخرى أنسجة

 قادر على االنتشار ال ينتشر القدرة على االنتشار

 يمكن إزالته بالجراحة  طرق العالج وامكانية الشفاء

 ويمكن استخدام األشعة

 األشعة –الجراحة 

 العالج الكيميائي-

 

 
 : األشعة السينية سالح ذو حدين وضح نتائج ذلك عند  :3س

 ؟اإلسراف في استخدمها  -1
 ...........قد تسبب حدوث طفرات تؤدي إلى السرطان ...
 

 االستخدام المتأني لها؟ -2
 وأسنان الكائن الحييساعد على تشخيص السرطان وعالجه وفي الكشف عن عظام .......

 .............وفي البحث الطبي
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12الصفحة  

 

 
 اليوم:...................           عنوان الدرس: الجينات والسرطان                                            

 2017التاريخ:       /     /                                                                             12ورقة عمل 
=========================================================== 

 
 : : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي1س

1  
 وهي جينات مسؤولة عن منع نمو خاليا األورام السرطانية وتعرف بمضاد جين األورام.

الجينات القامعة 
 لألورام

2  
  يسمى. DNAالعامل في البيئة الذي يمكن أن يحدث طفرات في حمض 

 
 مطفّر

3  
 العامل الذي يسبب أو يساعد في حدوث السرطان يسمى .

 

 
 عامل مسرطن

4  
 في تسلسل النيوكليوتيدات على مستوى الجين   هي تغيرات

 
 طفرة جينية

 
 : توجد ثالث طرق ليصبح الجين مسبباً لألورام اكمل الفراغات لتحصل على العبارة الصحيحة:2س
 

 البروتين يكون قد ولكن,  النمو عامل من طبيعية كميات إنتاج تسبب قد النمو ..جين عامل.. طفرة حدوث : األولى
ً  فيسبب , ...عامل نمو ضخم... ىإل محوراً  ً  انقساما ً  خلويا  . منضبط وغير سريعا

  
 .  مفرد نمو عامل جين من متعددة نسخ منه تنتج ..DNAحمض ... تضاعف في خطأ : الثانية

 ,  النمو عامل إلنتاج واحد جين ينسخ عادة
 

 .  االنتقال بفعل الكروموسوم على ......موقع الجين...تغير : الثالثة
 
 

 : عدد خمسة من العوامل التي تعتبر عامالً مسرطناً 3س
 قطران الفحم في بعض أصباغ الشعر-3بعض العقاقير: مواد كيميائية اللحوم المدخنة -2-القطران في السجائر -1.....
 .بعض أنواع األشعة مثل األشعة فوق البنفسجية  -5-الفيروسات   -4
 

 ؟ اكمل الفراغات لتحصل على اإلجابة DNAلـ : كيف تسبب المسرطنات تغيراً في حمض ا4س

 
 بتغييرها بـ أو DNA حمض في القواعد استبدال ـب أما المسرطنة العوامل تسبب أن يمكن-1

  
ً  تتشابه المسرطنات بعض-2  قواعد موازية وتسمى DNA حمض قواعد مع كيميائيا

ً  مطابقة ليست وألنها  DNA حمض جزئ مع تندمج أن يمكنها    DNA  حمض اعدلقو تماما

 . الوراثية الرسالة في وخلالً  ..........أزواج قواعد غير طبيعية ... ونتكّ  فإنها
 
 .تغيراً فيها وتحدث DNA حمض قواعد مع تتفاعل  األخرى المسرطنات بعض-3

 . ..الخاليا البنوية إلى DNA حمض رسالة في التغيرات تنتقل الخلية تنقسم عندما ثم 
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي  :1س

 التقنية الحيوية هي استخدام الكائنات الحية إلنتاج منتجات يحتاج إليها البشر 1

2  
 كائن ينتج من اتحاد القحتين متحدرتين من حيوانين مختلفين في النوع يسمى 

 
 الكمير

3  
 (  نباتات أو حيوانات) للكائنات ماحالس طريق عن النوع لتحسين طريقة

 بها المرغوب الصفات هذه يحمل نسالً   لتنتج تتزاوج أن بها المرغوب الصفات ذات  

 
التربية 
 اإلنتقائية

4  
 أجل من(  نفسها الساللة من)  وراثيا ومرتبطين متشابهين أبويين نبتتين أو حيوانين زاوجت

 .الداخلي التوالد جيل إلى جيل من معينة صفة على المحافظة

 
 التوالد الداخلي

 
 : قارن حسب الجدول 2س

 الكمير          الهجين          وجه المقارنة

 إخصاب من تتشكل القحة من  ينتج كيف ينتج 
 من أبوين من وبويضة منوي حيوان
 نفسه النوع

 من منحدرتين القحتين عن  ينتج
 النوع في مختلفين حيوانين

 يحمل صفات األبوين من النوع نفسه- لها الفرد الناتجالخصائص التي يحم
 ينتج في الطبيعة دون تدخل اإلنسان-

جسمه يتضمن خليط من أنسجة -
 الحيوانين المختلفين في النوع

 ال يمكن أن ينتج إال بتدخل اإلنسان -

 
 

 :  : عدد ثالثة من سلبيات أو عيوب طرق التهجين التقليدية 3س
ً تحدث غالباً بطريقة غ -1  ...........ير منضبطة نسبيا
 .........تستغرق وقتاً طويالً  -2
 .........يتطلب فصل المورثات غير المرغوب فيها عن المورثات المرغوب فيها جهداً كبيراً  -3

 
 : ماذا تتوقع في الحاالت التالية:4س
 

 تكرار عملية التوالد الداخلي بين األبناء من الساللة نفسها مع الوقت؟ -1     
 .........ظهور أجيال نقية النسل.......     
 
 تهجين نبات قمح سيفوم مع نبات سلموني ما النبات الناتج وما صفاته ؟ -2    
 طن/هكتار  4.5 -4اإلنتاج  –سم 90-80االرتفاع  –ينتج نبات بعلبك وصفاته : السنبلة متوسطة .....   

 مقاومة الحوادث الزراعية–مقاومة متوسطة لألمراض  –استخدامه خبز وبرغل -                                     
 : علل كل مما يلي:5س
 أدت الطرق التقليدية لتهجين النباتات إلى نجاح بعض النباتات وأنتجت أيضاً تهجينات عديدة وأقل نجاحاً؟-1    
 ..............ألنها تحدث غالباً بطريقة غير منضبطة نسبياً ....
 يضطر علماء الوراثة إلى عزل الحيوانات التي تملك صفات غير مرغوب فيها ؟-2   

 ............من أجل الحفاظ على المورثات الحسنة من بين جميع المورثات األخرى إلنتاج نسل نقي......
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14الصفحة  

 

 اليوم:...................    عنوان الدرس: التقنية الحيوية                                                         
 2017التاريخ:       /     /                                                                             14ورقة عمل 

=========================================================== 
 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي :1س

1  
 نيات تغير شكل الجينات أو عدد الكروموسومات في األجيال القادمة بهدف تحسين اإلنتاج.تق

 
 طفرة مستحثة

2  
  . DNAاستخدام اإلشعاعات والمواد الكيميائية لتغيير تسلسل القواعد النيتروجينية في حمض 

 
طفرة جينية 

 مستحثة

3  
 أثناء االنقسام الميوزي .استخدام المواد الكيميائية لتغيير عدد الكروموسومات 

 

طفرة 
كروموسومية 

 مستحثة

 
 : يوجد نوعان للطفرات المستحثة )الصناعية( هما:2س
 
 ...الطفرة الجينية المستحثة-1
 
 ......الطفرة الكروموسومية المستحثة-2
 

 : ما أهمية التنوع في الكائنات الحية وكيف يمكن زيادته ؟3س
 

 االنتقائي شبه مستحيل من دون وجود التنوع في صفات موروثة معينة ألن قد يكون حدوث التهجين-.....
 منتشرة بين الجماعات

 ........زيادته : من خالل تحفيز حدوث عملية الطفرة -
 
 

 : ما أهمية اكتشاف إنزيمات القطع ؟ 4س
 

 .......في مواقع محددة من أجل تحديد بنيته وإنتاج نسخ كثيرة منه DNAالقدرة على قطع حمض .....

 
 : من خالل دراسة الطفرة الجينية المستحثة في  البكتيريا علل كل مما يلي؟5س
 
 فرص حصول الطفرات الجينية المتعددة والمتنوعة ضمن مادتها الوراثية كبيرة جداً؟-1

 .....................بسبب صغر حجم البكتيريا.......
 
 ذه البكتيريا؟هناك إمكانية لحدوث طفرات نافعة ومنتجة لدى ه-2

 الطفرات ......نتيجة حدوث العدد الكبير من ......
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1 
 

الهندسة  الجزيئي المستوى على تغييرها أو  الجينات لتحديد بها  االستعانة يمكن تقنية أي
 الوراثية

 بعد الهالم من صلبة شبه مادة على أطوالها بحسب DNA حمض قطع بفصل تسمح ةعملي 2

 .كهربائي لحقل تعريضها
 

الفصل 
 الكهربائي

 للهالم

 إنزيم ولكل , محددة نيوكليوتيدات أزواج تتابع تتعرف عندما DNA  حمض تقطع إنزيمات وهي 3

 . للقطع محدد وموقع محدد تتابع قطع
 

 إنزيمات القطع

 إنزيمي تناسخ خالل من  DNA شريط من معين جزيء عن عديدة نسخ تكوين على تساعد ةتقني 4

 و اختبارات إجراء يتسنى لكي النسخ هذا إنتاج ومضاعفة(  المختبر في)الحيوي النظام خارج
 .عليها إضافية أبحاث

 

 تفاعل البلمرة 
 المتسلسل

 

5  

 كائنات الحية .في المختبر وليس في ال DNAطريقة لنسخ قطعة من حمض 

   

 تفاعل البلمرة 
 المتسلسل

 
  مؤشب ؟ DNA: ما المقصود بـ 2س

 ............ذات مصادر مختلفة DNAمعد من أجزاء  DNAهو ........

 
 :   وتحليليها بتطبيق خطوتين هما DNA: تتم تقنية الفصل الكهربائي للهالم لدراسة بنية الـ 3س

 .............حية من خاليا كائنات DNAاستخالص حمض  -1
 ......................بخلطه بنوع من إنزيمات القطع DNAقطع حمض  -2

 : ماذا تتوقع في الحاالت التالية:4س
 

 عزل جين إنزيم لوسيفيراز الذي يجعل اليراعات تشع وحقنه في خاليا نبتة التبغ ؟-1     
 .........ع في الظالمعندما نمت نبتة من الخاليا الجديدة لوحظ  أنها تش......     
 

 ؟ DNA عندما يضاف إنزيم قطع إلى عينة من حمض  -2    

 ............التساهمية عند تتابعات قواعد محددة  DNAيقطع روابط حمض ........   

 
 : علل كل مما يلي:5س

 ن النيوكليوتيدات   بأنزيمات القطع إلى قطع صغيرة  تكون أطرافها مؤلفة من عدد م  DNA عند قطع حمض الـ -1    

 ؟غير المزدوجة تسمى األطراف الالصقة         
 ............ألنها تكون مفتوحة لروابط جديدة.........

 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16الصفحة  

 

 عنوان الدرس: تطبيقات الهندسة الوراثية                                                اليوم:...................
 2017التاريخ:       /     /                                                                            16ورقة عمل 

=========================================================== 
 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي  :1س
 

1  
 تستخدم الهندسة الوراثية حامالً للمادة الوراثية يسمى  . 

 

 
 الناقل

 
2 

 
 منفصلة عن الكروموسوم البكتيري. DNAقطع حلقية صغيرة من حمض 

 

 
 البالزميدات

هرمون ينتج طبيعياً بوساطة البنكرياس وينظم كمية الجلوكوز في الدم ويتنج باستخدام الهندسة  3
 الوراثية.

 اإلنسولين

 
 :  ت على الشكل حسب األرقام : ادرس الشكل التالي والذي يمثل إنتاج األنسولين وضح الخطوا2س

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ عدد ثالثة من أهداف الهندسة الوراثية في المجال الزراعي: 3س
 تحسين نوعية المحاصيل الزراعية وكميتها بطرق عديدة -1
 تسمح للنباتات بمقاومة اآلفات ومبيدات األعشاب الضارة -2
 والتخزينإنتاج فاكهة وخضار جديدة تناسب التسويق  -3

 : عدد أثنين من النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية؟4س

 ............الفيروسات..........2.........   البالزميدات......1
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 :...................اليوم                                                الوراثية الهندسة تطبيقات: الدرس عنوان
 2017:       /     /التاريخ                                                                            17 عمل ورقة

=========================================================== 

 

 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س
 

 (العالج الجيني   ي بجين سليم فاعل . )عملية يتم فيها استبدال الجين المسبب لالضطراب الوراث -1
 (الكيموسين     )  إنزيم يصنع من خالل نقل جينات البقرة التي تشفر الرنين إلى البكتيريا .       -2
 (الهيموفيليا       مرض يتصف بعدم تخثر الدم فالمصابين به ينقصهم البروتين الالزم لذلك.    ) -3

 
 : علل كل مما يلي :2س
 

 الجيني عن اللقاحات واألدوية المعالجة ؟ يختلف العالج -1
 .....ألنه يعمل على تغيير الجينات التي تسبب االضطراب الجيني .....
 غالباً ما تستخدم الفيروسات كنواقل للجينات ؟ -2

...... ً  .............بسبب قدرتها على الدخول إلى الخاليا وتعديل المادة الوراثية بدون أن تسبب مرضا
 
 

 التالي يمثل طريقة العالج الجيني اكتب البيانات حسب األرقام على الشكل: : الشكل3س
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  (للهندسة الوراثية فوائد عديدة إال أن المخاوف كثيرة ألن العالم يستطيع التالعب بالجينات): 4س
 في ضوء العبارة السابقة عدد ثالثة مخاوف من الهندسة الوراثية ؟

 
 أ صنع كائن كالبكتيريا يمكن أن يؤدي إلى انتشار وباء جديد ال عالج لهيمكن عن طريق الخط-1
 تصنيع نباتات أو حيوانات يمكنه تغيير التوازن البيئي-2
 قضية االستنساخ غير العالج المثيرة للجدل-3
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 ..................:.اليوم                                                كروموسومات اإلنسان  : الدرس عنوان
 2017:       /     /التاريخ                                                                            18 عمل ورقة

=========================================================== 

 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س
 

 (الجينوم البشريلة للمعلومات الوراثية البشرية ويشمل عشرات اآلالف من الجينات . )هو المجموعة الكام -4
 (X)عدم فاعلية الكروموسوم ...........................في الخلية األنثوية...... Xخاصية تعطيل كروموسوم  -5

 : علل كل مما يلي :2س
 تتساوى نسبتا احتمال والدة ذكور و إناث  ؟ -3

 ك إلى توزيع الكروموسومات الجنسية أثناء االنقسام الميوزي كما في الجدول التالي:يعود ذل........
%50  XX إناث 

%50 XY ذكور 
 
 
 

 
 ( وبطريقة عشوائية ؟ XXتقوم الخلية األنثوية تلقائياً بتعطيل أحد الكروموسومين )  -4

 .................لعدم حاجتها إلى الكمية المضاعفة من البروتينات التي تنتجها.......
 :: قارن حسب الجدول التالي3س

 -أ

 21الكروموسوم الجسمي  22الكروموسوم الجسمي  وجه المقارنة

 
 عدد الجينات

 
 جين 545أكثر من 

 
225  ً  جين تقريبا

 
 عدد النيوكليوتيدات

 
 مليون زوج  51

 
 مليون زوج 48

 
 تأثير بعض الجينات

 التي يحملها

 لى الصحةبعض الجينات مهم للمحافظة ع-
 بعضها يسبب شكل من أشكال اللوكيميا-
 بعضها يسبب تليف النسيج العصبي-
 

 بعضها يسبب تصلب النسيج العضلي-
 الجانبي المعروف بمرض لوجيهريج

 
 -ب

 الخلية الجسمية األنثوية الخلية الجسمية الذكرية وجه المقارنة

 44 44 عدد الكروموسومات الجسمية

 XY XX سيةعدد الكروموسومات الجن
 العدد الكلي للكروموسومات 

 يعبر عنه بالمعادلة 
44 +XY 44 +XX 

 
 

  

 الخلية الجنسية األنثوية الخلية الجنسية الذكرية وجه المقارنة 

 22 22 عدد الكروموسومات الجسمية

 Y Xأو     X عدد الكروموسومات الجنسية
 ( 22  +X) (  Y+  22(  أو )  X + 22) العدد الكلي )الصيغة المعبرة(
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 :...................اليوم         الوراثة لدى اإلنسان )األمراض غير المرتبطة بالجنس(   : الدرس عنوان
 2017:       /     /التاريخ                                                                            19 عمل ورقة

=========================================================== 

 طلح العلمي المناسب لكل مما يلي:: اكتب المص1س

 بتتبع  للعلماء ويسمح العائلة في آخر إلى جيل من الصفات انتقال كيفية يوضح مخطط عن عبارة 1
 ما قد يحصل من اختالالت وأمراض وراثية فيها.

 سجل النسب

 الجين فرد. كل عند الكروموسوم من محدد جزء هو 2

 األليل نفسه . للجين مختلف شكل هو 3

 وأن,  الجسمية الكرموسومات على موجودة معتلة أليالت أو جينات تسببها التي األمراض هي 4
 الحاالت. بعض في المشتركة السيادة او التنحي أو السيادة قواعد يتبع الجينات هذه توارث

أمراض وراثية 
غير مرتبطة 

 بالجنس

 
 من األمراض الوراثية غير المرتبطة بالجنس : األمراض الناتجة من أليالت متنحية . قارن حسب الجدول :: 2س

 األعراض  سبب اإلصابة  وجه المقارنة

الفينيل 
 كيتونوريا
 

ينتج هذا المرض من أليل غير سليم 
 12الكروموسوم رقم متنح محمول على

 

إنزيم األشخاص الذين يعانون من هذا المرض ينقصهم 
الفينيل أالنين  يكسرالذي فينيل أالنين هيدروكسيليز 

 وأطعمة أخرىالحليب  موجود فيحمض أميني وهو
 وإذا ورث الطفل هذا المرض قد يتراكم 

الفينيل أالنين في أنسجته خالل السنوات األولى من حياته 
 له تخلف عقلياً شديداً  فيسبب

 

  البله المميت
مولة على ينتج من أليالت متنحية مح

  15الكروموسوم رقم.
 
 

 مرض وراثي نادر يؤدي إلى نقص إنزيم
 الذي هيكسوسامينيديز 

 الجانجليوسايد يؤدي دور في تكسير مادة
وعدم تكسيرها يؤدي إلى تراكمها في الخاليا العصبية في 

 الدماغ والحبل الشوكي وإلحاق الضرربها
 عضلي وضعفالبصر ومن أعراضه فقدان السمع و

الموت في األولى  ويؤدي في معظم األحيان إلى  عقليو
 من الطفولة

 
 : : من األمراض الوراثية غير المرتبطة بالجنس : األمراض الناتجة من أليالت سائدة  . قارن حسب الجدول2س
 

 األعراض سبب اإلصابة وجه المقارنة

  مرض الدحدحة
مرض وراثي من االختالالت 

 الجينية السائدة 

  بتعظم غضروفي باطنيالعظمي ويتسم  يصيب الهيكل
 القزامةيؤدي إلى قصر القامة بشكل غير طبيعي أي 

  مرض هانتنجتون
 سببه أليل طافر سائد محمول على

 7الكروموسوم رقم 
 
 

 فيسبب فقدان التحكم العضليالعصبي يصيب الجهاز
 وال تبدأ عوارضه بالظهور الوفاة  ويؤدي إلى
 ربعينالثالثين أو األ إال في سن

 العصبي بالتدهورحيث يبدأ الجهاز 
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 :...................اليوم                  )األمراض المرتبطة بالجنس(  اإلنسان لدى الوراثة: الدرس عنوان
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س

الجينات المرتبطة  اسم  Yو  X يطلق على الجينات الواقعة على الكروموسومين  1
 بالجنس

2  ً اللونين  وهو مرض وراثي ال يستطيع المصابون به تمييز األلوان بشكل واضح وخصوصا
 األخضر واألحمر.

 عمى األلوان

 مرض وراثي يظهر على شكل خلل في عوامل تخثر الدم ما يؤدي إلى نزيف حاد في  3
 حالة اإلصابة بجروح.

 نزف الدم 
 )الهيموفيليا(

مرض وراثي مرتبط بالجنس ويتسبب به أليل متنح غير سليم لجين موجود على الكروموسوم  4
 كوين مادة الديستروفين وهي مادة بروتينية في العضالتويتحكم في ت  Xالجنسي

وهن دوشين 
 العضلي

 
 :عدد ثالثة من األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس والناتجة عن أليالت متنحية؟2س
 ..وهن دوشين العضلي....-3....نزف الدم )الهيموفيليا( ......-2....عمى األلوان    .......-1  
 

 لوان لدى الذكور بنسبة أعلى مقارنة مع اإلناث؟: علل ظهور عمى األ3س
 واحد فقط  X ويملك الذكور كروموسوم  X محمول الكروموسوم الجنسي  متنح و ألن أليل هذا المرض........

 ..أما لدى اإلناث لظهور المرض البد من وجود أليلين متنحيين  .لديهم  ويكفي أليل واحد لظهور المرض
 
 عمى األلوان من األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس  : إذا علمت أن مرض4س

بين نتائج تزاوج رجل مصاب بعمى األلوان من امرأة حاملة لمرض عمى األلوان علماً بأن أليل مرض عمى األلوان 
  Nوأليل رؤية األلوان بـ   dويرمز له بـ  Xمحمول على الكرموسوم 

 
 األم                     Xاألب                              

                      YdX                                 dXNX     1P األبوين 

 
                   Y      dX                              dX       NX     1G األمشاج  

 
 

F1   الجيل األول 

 
 
 
 
 
 

 : كيف يمكن معالجة المصابين بمرض نزف الدم )الهيموفيليا( في حالة اإلصابة بجروح5س
 ؟وعلل نسبة إصابة الذكور بهذا المرض أعلى مقارنة مع اإلناث 

 المعالجة عن طريق حقنهم ببروتينات التخثر الطبيعية-
  فقط واحد X  كروموسوم الذكور ويملك X  الجنسي الكروموسوم محمول و متنح المرض هذا أليل ألن -

 متنحيين أليلين وجود من البد المرض لظهور اإلناث لدى أما. لديهم  المرض لظهور واحد أليل ويكفي
 

   Y          

 

             dX   
 

♂ 
             ♀ 

YNX   
 ذكر سليم

d           XNX 
 أنثى حاملة للمرض

N        X  

YdX   
 ذكر مصاب

d         XdX 
 أنثى مصابة

d       X 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21الصفحة  

 

 12صفحة يتبع الصفحة التالية
 21الصفحة 20 متابعة لصفحة 

 : الشكل التالي يمثل سجل النسب لعائلة يعاني بعض أفرادها  وهن دوشين العضلي 6س
 لماذا المصابون هم من الذكور؟ -أ

 X  الجنسي الكروموسوم محمول و متنح المرض هذا أليل ألن
  فقط واحد X  كروموسوم الذكور ويملك

 .لديهم  المرض لظهور واحد أليل ويكفي
  متنحيين أليلين وجود من البد المرض لظهور اإلناث لدى أما 

 ومعظم اإلناث متماثلة الالقحة تموت
 إذا علمت أن مرض وهن دوشين العضلي مرتبط بالجنس -ب

 m ويرمز له بـ Xوأليل المرض محمول على الكروموسوم 
  Nواألليل السليم بـ 

 تكهل سبب المرض أليل سائد أم متنح ؟ برر إجاب-1 
 متنح ألن األبوين يظهران سليمين و ظهر المرض في األبناء

 ما التركيب الجيني لألبوين ؟-2
 ..Y   NXاألب ..
 ..mXNXاألم  ..
 وما جنسه؟ II3ما التركيب الجيني للفرد  -3

 YmX ذكر مصاب ....
 
 
 
 
 

 .Dالمقاوم لفيتامين : الشكل التالي يمثل سجل النسب لعائلة يعاني بعض أفرادها مرض كساح األطفال 7س

  r فيكون األليل السليم  Rويرمز له بـ  Xإذا علمت أن أليل المرض سائد ومحمول على الكروموسوم 
 والمطلوب 

 اكتب التركيب الجيني لكل فرد من أفراد العائلة؟-أ

 I :   r      XrX-2Y     RX-1الجيل األول ..
 
 II : Y     rX-2r      XRX-1الجيل الثاني ..
 
 III  :r   XrX-2Y     RX-1الجيل الثالث ..

 
  IV  :YrX-3    rXRX-2   rXRX-1الجيل الرابع ..
 
 علل يختلف هذا المرض عن غيره من أمراض الكساح-ب

 .Dألنه ال يستجيب للعالج بوساطة فيتامين 
 
 

 : علل مرض فرط إشعار صيوان األذن يظهر عند الذكور فقط؟8س
 ........Y رض مرتبطة بالكروموسوم ألن جينات هذا الم......
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 :...................اليوم       التليف الحويصلي وفقرالدم المنجلي(     ) اإلنسان لدى الوراثة: الدرس عنوان
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س
 

 7مرض وراثي شائع وغالباً ما يكون مميت وينتج من أليل متنح موجود على الكروموسوم رقم 1
 حيث يعاني المصابون من تجمع مادة مخاطية تسد ممراتهم التنفسية. 

التليف 
 لحويصليا

 مرض وراثي يسبب تغير في شكل كريات الدم الحمراء لتأخذ شكل منجلي  2
 

 فقر الدم المنجلي

 : قارن حسب الجدول التالي:2س

 فقر الدم المنجلي التليف الحويصلي وجه المقارنة
 

األليالت الناتج 
عنها )سائدأم متنح 
 أم سيادة مشتركة(

 سيادة مشتركةأليالت ذات  متنح أليل

.لثالث قواعد في الجين نقص يحدث نتيجة طفرة ... يف يحدث ك
 المنظم للتوصيل عبر الغشية

 قاعدة واحدة فقط يحدث نتيجة استبدال
  DNAفي تتابع حمض 

 الجلوتاميكوهذا يؤدي إلى استبدال حمض 
 الفالين األميني بحمض

 

 تسد مادة مخاطية كثيفةيعاني المصابون من تجمع  األعراض 
 مشاكل هضمية ويعانون مشاكل لتنفسية الممرات ا

 كثيرة
 

 تنكسر تميل كريات الدم المنجلية إلى أن
 كما أنهامكوناتها  بسرعة فتنحل

 لشعيرات الدموية تلتصق بـ
 جريان الدم فيهافتحول دون 

 مما يؤدي إلى تلف األنسجة والخاليا 
 الدماغ  في أعضاء كثيرة مثل

 الطحالوالقلب و
 الوفاة كثيرة إلىوقد يؤدي في حاالت 

 : علل كل مما يلي:3س
 ال يظهر مرض التليف الحويصلي في األفراد متبايني الالقحة؟-1

 ألن وجود أليل سليم واحد يكفي إلنتاج ما يكفي من قنوات الكلور البروتينية التي تسمح لألنسجة بأن تعمل بشكل سليم
 
 يظهرون مقاومة شديدة لمرض المالريا؟األفريقيين متبايني الالقحة لمرض فقر الدم المنجلي -2
 ألن تكسر كريات الدم المنجلية يؤدي إلى التخلص من الكائن الطفيلي ...
 
 تشكل المالريا خطراً على الصحة لذلك يصبح أليل فقر الدم المنجلي مفيداً للمصابين بهذا المرض؟ -3
 ........الطفيليألن تكسر كريات الدم المنجلية يؤدي إلى التخلص من الكائن  ....
 
 ال ينصح بالزواج بين األقارب  ) فردين بينهما صلة قربى(؟-4
 ........ألن ترتفع نسبة ظهور األمراض الوراثية التي تسببها األليالت المتنحية كلما زادت نسبة القرابة...
 ينصح بالزواج بين األباعد  )األفراد الذين ال تربطهم صلة القربى(؟ -5
 ..هذا التزاوج أفراد هجينة سليمة تحجب فيها األليالت السائدة الصفات التي تحملها األليالت المتنحيةألن ينتج عن ..
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س

هو مجموع الجينات الموجودة في نواة الخاليا أي كامل المادة الوراثية المكونة من الحمض  1
 (. DNAلنووي الرايبوزي منقوص اإلكسجين ) ا

 الجينوم البشري

 األساسي وبشكل عشوائي إلى قطع صغيرة ومن ثم نسخها  DNAتقنية تعتمد على تجزئة شريط  2

 وتحديد تتابع القواعد لكل منها .

تتابع إطالق 
 الزناد

 mRNAع التي يمكن أن تشكل جزءاً من عمل تتاب DNAعبارة عن سلسلة قواعد حمض  3

 المسؤول عن تشفير بروتين معين.

تحديد إطار 
 القراءة المفتوحة

 
 : عدد أهداف مشروع الجينوم البشري الرئيسة :2س

ً  جين ألف 25-20 بين يتراوح عددها أن وظهر البشري DNA  حمض يحتويها التي الجينات عدد تحديد -1  .تقريبا

 .البشري DNA حمض تكون التي جينيةالنيترو القواعد من زوج مليارات 3 تتابع على التعرف -2

 . للبيانات قواعد على المعلومات جميع تخزين -3
 . البيانات هذه لتحليل الالزمة األدوات تطوير -4
 . المشروع من الناشئة واالجتماعية والقانونية األخالقية القضايا دراسة -5

 ما استخدامات مشروع الجينوم البشري ؟ -3س
 ........التشخيص قبل الوالدة...-2......الفحص الجيني .....-1
 
 

 :: علل  ال يقتصر إجراء الفحص الجيني على األفراد البالغين أو المقبلين على الزواج 4س
 

ً  سمحت الحديثة التقنياتألن   من خاليا فحص أو األمنيوني السائل فحص مثل,  لألجنة عدة اختبارات بإجراء أيضا
 المشيمية األنسجة

 
 فحص السائل األمنيوني ) تشخيص ما قبل الوالدة ( والمطلوب: : الشكل التالي يمثل5س
 

 اكتب التسميات المناسبة على الشكل حسب األرقام عليه؟ -1
 

 التقنيات الحديثة سمحت بإجراء اختبارات عدة لألجنة -2
 مثل فحص السائل األمنيوني 

  .....خاليا أنسجة المشيمة أو فحص
 ...نمطه النووي ودراسته إلعداد 
 قبل الوالدة الجنين DNAحمض راء فحص.أو إلج

 
 ما أهمية التشخيص قبل الوالدة -3
  كروموسومية تشوهات وجود عدم من للتأكد      
 . داون كمتالزمة      
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 : اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي:1س

 ا كان الجنين حامالً لمرض وراثي.فحص تجريه المرأة الحامل للمساعدة على معرفة ما إذهو  1
 

 فحص مصل األم

 .حامالً لمرض وراثي  هو  فحص عينة من دم تؤخذ من قدم الطفل لمعرفة ما إذا كان الطفل 2
 

 المسح الوراثي
 لحديثي الوالدة

مرض ناتج عن وجود ضمور خلقي للغدة الدرقية أو عيوب في تصنيع الهرمون نتيجة أليل  3
 ض الحاالت وسائد في حاالت أخرى.ممرض متنحي في بع

 

مرض قصور 
هرمون الغدة  

 الدرقية

 هذه التقنية عبارة عن فحص البويضة الملقحة في المختبر قبل حصول االنغراس في رحم األم 4
 

تقنية التشخيص 
الجيني قبل 
 االنغراس 

 
 : الشكل التالي يمثل سجل النسب لعائلة فيها يظهر مرض التالسيميا :2س
 ذا تستنتج من سجل النسب هل المرض متنح أم سائد ؟ولماذا؟ما-1
 متنح ألن األبوين في الجيل األول يظهران سليمين...
 
  IV-4والفرد  III-4ما التركيب الجيني للفرد -2

  N والطبيعي يرمز له بـ tعلماً بأن أليل المرض يرمز له بـ   
 Nt: ذكر  III-4الفرد ...
 ..tt : ذكر  IV-4الفرد ...

 (؟ III-4و  III-3ماذا تستنج من الزواج بين الفردين ) -3

 أن زواج األقارب يتيح الفرصة لظهور األمراض الوراثية....
 أقارب 4والذكر  3ألن األنثى 

 ؟ ا أهمية إجراء الفحص قبل الزواج م -3س
 بأمراض مصابين أوالد نجابهماإ وإمكانية,  معتلة لجينات حاملين كانا إذا ما معرفة من الخطيبان يتمكنلكي  .....

 ....اتباعها يجب التي الوقائية والطرق,  وراثية
 أطفال معتلين وراثياً ؟:: كيف يمكن الحد من إنجاب 4س
 المنتشرةاألمراض الوراثية  للتوعية حولالجهات المختصة  القيام بحمالت التوعية من قبل-1
 الزواج  إجراء الفحوصات الضرورية قبل-2
 الوالدة لفحوصات الضرورية قبلإجراء ا-3
 على المولودعوارض سريرية وبخاصة في حال ظهورالوالدة إجراء الفحوصات الضرورية بعد -4
 

 : عدد مراحل التشخيص الجيني في مرحلة ما قبل االنغراس؟5س
 زجاجي وبأنب في للزوج المنوية والحيوانات الزوجة بويضات جمع أي مخبري أنبوب في اإلخصاب عملية إحداث -1
 . المختبر في
 الممرض األليل وجود عن والتقصي الثالث اليوم في اإلخصاب من ناتج جنين كل من واحدة خلية على الحصول -2

 . DNA حمض وتحليل للهالم الكهربائي الفصل تقنيات بواسطة

 ت نجز فال المرض لظهور احتمال وجود تبين إذا أما.  والنمو لالنغراس األم رحم إلى فحسب السليمة األجنة نقل -3
 الرحم إلى الجنين نقل عملية
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 : عدد مهام الفريق الذي يعمل في العيادات لالستشارات الوراثية؟1س
 تشوهات خلقيةوالمشورة للعائالت التي يعاني أحد أفرادها من الصحية والمعلومات توفير الرعاية -1
 إصابة بعض أفرادها متشابهة في أسرة قد تكون في خطر نتيجة الشك فيمؤشرات مرضية  متابعة ظهور-2

 بمرض وراثي.
 األعالمالمنتشرة في وسائل طرح مشكالت األمراض الوراثية نشر التوعية من خالل -3
 

 : عدد مراكز االستشارات الوراثية المنتشرة في دولة الكويت؟2س
 
 اح الطبيةالصب في منطقةتخصصية لحديثي الوالدة  عيادات-1
 المنتشرة في كل المستشفيات.الوراثة التخصصية عيادات -2
 الطبية.الكويت لالختصاصات معهد -3
 

 : ماذا تقدم المراكز االستشارية الوراثية ؟3س
 أمراض حول بأبحاث يقومون الذين التمريض وكلية الثانويات مدارس لطلبة والوراثية الطبية للمعلومات مركز -1

 .العلوم منهج ضمن جينية تشوهات أو وراثية
 في الوراثي الصحي الوعي لنشر والدولية المحلية والمعارض المؤتمرات في للمشاركة لموظفيها فرصة -2

 . المجتمع
 .عالمية بحثية مراكز مع العلمية األبحاث إجراء في المشاركة خالل من لديها المستشارين أداء لتطوير فرصة -3
 قيد معين وراثي مرض انتقال تطور لمراقبة مستدامة علمية بحاثأ إجراء خالل من مهامها لتطوير فرصة -4

 .  عنه سنوية إحصاءات وتقديم الدراسة
 : عدد مهام مركز الكويت لألمراض الوراثية ؟4س

ً  الوراثية األمراض تشخيص -1  . مخبريا
 . الزواج قبل الطبي الفحص -2
 .الوالدة حديثي للمواليد الوراثي المسح -3
 . االنغراس قبل ما ةمرحل في الجيني التشخيص -4
 .الوراثية المراض حول الصحية التوعية -5
 . الكويت دولة في الخلقية للتشوهات سجل إعداد -6
 الكويت في انتشاراً  األكثر الوراثية لألمراض الوراثية الخريطة ورسم النووي النمط إعداد -7

 : عدد ما يجب أن يكون ملماً به المستشار الوراثي ؟5س
 
 طبيعي غير بشكل الجنين النمو تؤدي التي والعوامل البشرية األجنة كعلم األساسية العلوم  مجاالت في المعارف-1

 الخلقية والتشوهات الوالدة قبل ما التشخيصية واإلجراءات
  السريرية وتطبيقاتها البشرية الوراثة لـعلم األساسية والمبادئ المفاهيم-2

 أساس من هي التي الحيوية والكيمياء الجزيئية والوراثة اتالكروموسوم عن معلومات معرفته المبادئ هذه وتشمل
 الوراثية األمراض حدوث

 والتوجيه اإلرشاد ونظرية األمراض وعلم الطبية الوراثة علم-3
 . التالية األجيال إلى توريثها من الوقاية تقنيات وتحديد وعالجها البيوكيميائية الوراثية االضطرابات تشخيص-4
ً  األوالد توارث نسبة مدى وتحليل ما لعائلة النسب جلس وتحليل إعداد-5 ً  مرضا  مشورة تقديم أجل من وذلك.ما وراثيا

 .دقيقة وراثية
 النفسية والصدمات االكتئاب ذلك في بما ما عائلة في الوراثية األمراض وجود تأثيرات بعض-6

 .المعيشة ومشاكل والقلق


