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السؤال األول (عالمة ونصف لكل فقرة)
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السؤال الثاني
أ)
 .1الطرز الجينية لألب األول:
الطرز الجينية لألب الثاني:

( RW TT Aaعالمة ونصف)
( RW tt aaعالمة ونصف)

 .2الطرز الجينية لغاميتات األب الثاني( ( W t a ( , ) R t a ( :عالمة)

 .3الطرز الجينية المحتملة لألفراد ملساء البذور طويلة الساق حمراء األزهار( RR Tt Aa :عالمة)
ب)

( mRNA : UCC GAG AUC UUA AGU AGG UCGعالمتان)

( tRNA : AGG CUC UAG AAU UCA UCC AGCعالمتان)

ج) قارن بين( :نصف عالمة لكل وجه مقارنة =  4عالمات)
وجه المقارنة
سمك الجدار
سعة التجويف
وجه المقارنة
السبب
النتيجة

الشريان
سميك
أقل
التهاب المفاصل العظمي
تآكل الغضروف المفصلي الزاللي
يصبح الغضروف أرق وأكثر خشونة ،يسبب
احتكاك العظام ببعضها وإصابتها بالتلف

الوريد
أقل سمكا
أكبر
التهاب المفاصل الروماتيزمي
مهاجمة جهاز المناعة ألنسجة الجسم
التهاب المفاصل وتصلبها وتشوهها

د) ما مضاعفات:

 .1ضغط الدم المرتفع :حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية ،ويؤثر على الكلى وشبكية العين( .عالمة)
 .2التصلب المتضاعف (المتعدد) :الشلل والعمي ويمكن أن يؤدي إلى الموت( .عالمة)
1

ج

السؤال الثالث
أ.
( 5 .1نصف عالمة)

 .2روبيسكو (نصف عالمة)

 .3حمض غلسرين أحادي الفوسفات (نصف عالمة) ،عدد جزيئاته ( 36نصف عالمة)

 .4ألن فيها يتم حصول كل جززيء حمزض غلسزرين أحزادي الفوسزفات علزى مجموعزة فوسزفات وطاقزة مزن ATP
ليتحول إلى حمض غلسرين ثنائي الفوسفات حيث يتم اختزاله بواسطة ( NADPHإلكترونات عالية الطاقة) لينتج
ب.

( .G3Pعالمة)

 .1الطراز الجيني للشاب ( XMY IBIB b+b+ :عالمة ونصف)
 .2الطراز الجيني للفتاة ( XMXm IAIB bb :عالمة ونصف)

( ) Y IB b+ ( ,عالمة)

 .3الطراز الجيني لغاميتات الشاب ) XM IB b+ ( :
( 1/8 .4عالمة)
ج .اكتب عن( :عالمة لكل فقرة)

 .1قانون انعزال الصفات :أول قانون في الوراثة ،وضعه العالم منزدل كالصصزة لنتزائج وتفسزيرات تجاربزه ويزن

على أن :زوج العوامل المتقابلة (األليصت) للصفة الوراثية الواحدة تنفصل عشوائيا عند تكزوين الغاميتزات أثنزاء
عملية االنقسام المنصف.

 .2اإلنترونات :تتابعات من النيوكليوتيدات توجد أساسا على  DNAويتم نسالها على  mRNAاألولي ،وهي أجززاء
غر فاعلة في بناء البروتين لذلك يتم إزالتها في عملية المعالجة من  mRNAاألولي ليتحول إلى  mRNAناضج.

 .3خاليا الدم القاتلةة البييعيةة :إحزد وسزائط الحمايزة الداخليزة ،وتسزمى أيضزا الالصيزا الليمفيزة المحببزة الكبيزرة،
ووظيفتها مهاجمة الالصيا المصابة بالفيروسات والالصيا السرطانية.

 .4دور خاليا  :TCتفرز بروتين بيرفورين الذي يسبب ثقوبا على سطح الاللية المستهدفة ،ثم تفزرز غرانززيم خزصل
الثقوب مما يؤدي إلى تحلل  DNAالاللية وبالتالي موتها.

د.

 .1تتكون من:
❖ أمصح الكالسزيوم التزي تشزكل ثلثزي كتلزة العظزم وتعطيزه الصزصبة وتكزون علزى شزكل أمزصح مثزل فوسزفات
الكالسيوم وكربونات الكالسيوم ،أضافة إلى أمصح أخر ( .نصف عالمة)
❖ ألياف الكوالجين وبروتينات أخر تشكل ثلث كتلة العظم وتعطيه المرونة( .نصف عالمة)

 .2توجد في مركز جهاز هافرس تحتوي أعصابا وأوعية دموية تزود خصيا العظم باألكسجين والغذاء( .نصف عالمة)
 .3تربط بين أجهزة هافرس وترتبط مع قنوات هافرس( .نصف عالمة)

 .4يوجد وسط العظام القصيرة والمسطحة ،وفي نهايات العظام الطويلة( .عالمة)
2

السؤال الرابع
أ.

 .1نقطة التشبع الضوئي :النقطة التزي يبزدأ عنزدها معزدل البنزاء الضزوئي فزي الثبزات مهمزا زادت شزدة الضزوء بعزد كلزك.
(عالمة)

( .2عالمتان)

ب .جينات قاتلة مرتبطة بالجنس.
الطرز الشكلية لألبناء :ككر طويل الرقبة
الطرز الجينية لآلباء:
الطرز الجينية للغاميتات:
الطرز الجينية لألبناء:

أنثى قصيرة الرقبة
( Zb Wعالمة)

ZB Zb

ZB , Zb

ZB Zb

الطرز الشكلية لألبناء :ككر طويل الرقبة

/

( Zb , Wعالمة)

Zb Zb

/

Zb W

ككر قصير الرقبة أنثى قصيرة الرقبة

/

( ZB Wعالمة)

تموت (عالمة)

ج .علل ما يأتي( :عالمة لكل فقرة)

 .1ألنها تحول الدهون الموجودة تحت الجلد إلى فيتامين  Dالذي يساعد على تصنيع هرمون كالسيتريول في الكلية
الضروري المتصاص أيونات الكالسيوم والفوسفات في األمعاء وتنظيم نسبة الكالسيوم في الدم.
 .2ألن مسبب المرض الميت أو الضعيف ينبه عملية تكوين األجسام المضادة والالصيا الذاكرة التي تكون جاهزة للقضاء
على مسبب المرض إكا دخل الجسم في أي وقت (مناعة إيجابية).

 .3ألن البصزميدات من أكثر نواقل قطع  DNAشيوعا فزي الهندسزة الوراثيزة ,وكلزك بسزبب حجمهزا المناسزب وتنوعهزا،
وسهولة الحصول عليها والتعامل معها ،وتضاعفها المستقل عزن الكروموسزوم البكتيزري ،بافضزافة الحتوائهزا علزى
مواقع مالتلفة فنزيمات القطع.
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السؤال الخامس
أ) (نصف درجة لكل مركب)

 .1المركب رقم ( 3 :)1كرات
المركب رقم ( 3 :)4كرات
المركب رقم ( :)5كرتين

 .2المركب رقم ( :)2أسيتل ألدهايد
المركب رقم ( :)3بيروفيت

 .3المركب رقم ( 4 :)2جزيئات
المركب رقم ( 4 :)3جزيئات

 .4عدد جزيئات المركب ( 6 :)1جزيئات
ب) (نصف عالمة لكل خبوة)
❖ق
❖ق

 DNAالمطلوب وهو جين هرمون األنسولين باستالدام أنزيم القطع.

بصزميد البكتيريا باستالدام أنزيم القطع.

❖ يتم ربط جين هرمون األنسولين مع البصزميد.
❖ يتم ادخال البصزميد داخل البكتيريا.

❖ تتكاثر البكتيريا في وسط غذائي مناسب وتبدأ في إنتاج هرمون األنسولين.
❖ يتم استالصص هرمون األنسولين وتنقيته.
ج) علل ما يأتي( :عالمة لكل فقرة)

 .1ألن صفة الطول في نبات البازيصء يتحكم فيها زوج من الجينات (له أليصن أحدهما سائد واآلخر متنحي) ،أما صفة
الطول في افنسان فيتحكم فيها عدة أزواج من الجينات لها تأثير تراكمي تشترك معا في تحديد درجة الطول.

 .2ألن حليب األم يحتوي أجسام مضادة تعطي الطفل مناعة ضد األمراض (مناعة سلبية).
 .3ألن خصيا الدم الحمراء الناضجة ال تحتوي نواة التي يوجد بها .DNA

إعداد مديرية رفح
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