
 

 

 

 االيرؽاٌ انٕؽُٙ انًٕؼذ نهثكانٕسٚا

 2009انذٔسج االعرذساكٛح 

 انًٕػٕع

 :انظلؽح

                    1 

 

    4 

  ػهٕو انؽٛاج ٔاألسع :انًــــــــــــادج

 (ج)انشؼة

 :أٔ انًغهك 

 شؼثح انؼهٕو انرعشٚثٛح يغهك انؼهٕو انضساػٛح

C:RS35 

 5 :انًؼايم

 يذج 

 :اإلَعاص
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 (َوؾ 4)  انرًشٍٚ األٔل  

 ( َوؾ 7)انرًشٍٚ انصاَٙ  

يُطوح )انًٕظٕدج كٙ انرشتح إنٗ خالٚا عُخ انُثاخ   Agrobacterium tumefaciensذرغشب تكرٛشٚا  

كرغثة ذكاششا يًٓا نخالٚا انغُخ ٚركٌٕ ػهٗ إششِ ٔسو  ذشكة خالٚاِ يٕاد ػؼٕٚح ( اذظال انعزٔس تانغام

ذكاشش ٔذشكٛة يٕاد )تُٛد دساعاخ  أٌ ْزا انرـٛش انًالؼع كٙ َشاؽ خالٚا ٔسو انغُخ . ذغرؼًهٓا انثكرٛشٚا نظانؽٓا 

ٔهذ اعرـم انثؽس انضساػٙ  خاطٛاخ ْزِ انثكرٛشٚا . َاذط ػٍ ذـٛٛش كٙ انزخٛشج انٕساشٛح نخهٛح انغُخ( ػؼٕٚح 

 .إلَراض َثاذاخ يؼذنح ٔساشٛا

كٙ انُوم انطثٛؼٙ   Agrobacterium tumefaciensيٍ خالل ػشع ٔاػػ ٔيُظى، تٍٛ دٔس انثكرٛشٚا 

 .نهًٕسشاخ، شى هـذو أْى انًشاؼم انرٙ ذغًػ تانؽظٕل ػهٗ َثاخ يؼذل ٔساشٛا ٚرٕكش ػهٗ خاطٛح راخ َلغ كالؼٙ 

 .ٚؼرثش انًعال انلالؼٙ يٍ أْى دػاياخ االهرظاد انًـشتٙ، نزنك ٚغؼٗ انًـشب تاعرًشاس إنٗ ذؽغٍٛ إَراظّ انلالؼٙ

 .A  ذؼرثش عالنح انغشد٘ يٍ تٍٛ أْى عالالخ األؿُاو تانًـشب ٔذؽظٗ تًكاَح يرًٛضج نذٖ انًغرٓهك انًـشتٙ، إال

  .أَٓا ذؼشف إَراظٛح يرٕاػؼح

ٔيكٍ ذرثغ َرائط ْزِ انرضأظاخ يٍ .  1ٔنرؽغٍٛ يشدٔدٚح ْزِ انغالنح أَعضخ انرضٔاظاخ انًثُٛح كٙ انٕشٛوح 

 .2انؽظٕل ػهٗ  انُرائط انًثُٛح كٙ أشكال انٕشٛوح

   انرضأظاخ انًُعضج

 S   :٘عالنح يؽهٛح؛ عالنح انغشد ْٙٔ 

 D  :عالنح انذياٌ ْٔٙ عالنح يؽهٛح ٔنٕدج؛ 

 A :عالنح يؽغُح؛ يغرٕسدج يٍ انخاسض؛ 

DS :عالنح انذياٌ انغشد٘ ْٔٙ عالنح ْعُٛح. 

 Sانزكش   S      xاألَصٗ  1انرضأض 

 Dانزكش   S      xاألَصٗ  2انرضأض 

 Aانزكش   S      xاألَصٗ  3انرضأض 

 Aانزكش    S D xاألَصٗ  4انرضأض 

 1الوثٌقة 
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 )1ٌ). 4و 3بنتائج التزاوجٌن  2و 1قارن نتائج التزاوجٌن  -1

 )2ٌ).اقترح تفسٌرا لالختالفات المالحظة مبرزا أهمٌة التهجٌن فً تحسٌن اإلنتاج الحٌوانً -2

 Kgاإلنتاجٌة الوزنٌة عند الفطام بـ : 1الشكل 

 

 سن الخروف عند الذبح بـاألٌام: 2الشكل 

 

 Kgبـ   وزن الخروف عند الذبح: 3الشكل 

 

2الوثٌقة   

.B  لتتبع انتقال بعض الصفات األخرى عند األغنام تم تزاوج أكباش من ساللةWenslydate-longwool  لها

 .وقوائم ذات قد قصٌر  صوف أسود اللون وقوائم ذات قد عاد، مع شٌاه من نفس الساللة لها صوف أبٌض اللون

 .مكون من أغنام بصوف رمادي اللون وقوائم ذات قد عاد F1نحصل فً التزاوج األول على جٌل 

  :مكون من  F2على  جٌل (  F1 X F1)نحصل فً التزاوج الثانً 

 )1ٌ)يارا ذغرخهض يٍ َرائط انرضأض األٔل ؟ -3

تٍٛ يٍ خالل إَعاص شثكح انرضأض أٌ َرائط انرضأض انصاَٙ ذطاتن َرائط انٓعَٕح انصُائٛح نًٕسشرٍٛ   -4

 )3ٌ).يغروهرٍٛ

 . نهذالنح ػهٗ طلح انهٌٕ األعٕد نهظٕف bأٔ   B:  اعرؼًم             

                           W  ٔأw نهذالنح ػهٗ طلح انهٌٕ األتٛغ نهظٕف. 

 N   ٔأn نهذالنح ػهٗ طلح هذ انوٕائى. 

 .كشدا تظٕف سياد٘ انهٌٕ ٔهٕائى  راخ هذ هظٛش 20 .كشدا تظٕف سياد٘ انهٌٕ ٔهٕائى راخ هذ ػاد 59

 .كشدا تظٕف أتٛغ انهٌٕ ٔهٕائى راخ هذ ػاد 29 .كشدا تظٕف أعٕد انهٌٕ ٔهٕائى راخ هذ ػاد 31

 .أكشاد تظٕف أعٕد انهٌٕ  ٔهٕائى  راخ هذ هظٛش 10 .كشدا تظٕف أتٛغ انهٌٕ ٔهٕائى  راخ هذ هظٛش 11
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4 

 

 

، ٔ ْٕ َثاخ هشٚة يٍ َثاخ انغشخظ، كٙ انًُاؽن انشؽثح، ٔٚركٌٕ يٍ  ؿظٍ يؽذب ( (Isoèteًُٕٚ َثاخ 

 ( .3يٍ انٕشٛوح  1انشكم) ٚؽًم ظزٔسا ٔ يعًٕػح يٍ األٔسام انخؼشاء 

 :خالل كرشج انركاشش ٚركٌٕ كٙ هاػذج انُثاخ َٕػاٌ يٍ األكٛاط انثٕؿٛح

   أكٛاط األتٕاؽ انكثٛشج)macrosporange( :   ٙخهٛح  60داخم كم كٛظ ذركاشش انخالٚا األو  نرؼطٙ ؼٕان

 (. 3يٍ انٕشٛوح  3انشكم )يؽاؽح تعذاس عًٛك ٔ ذذػٗ األتٕاؽ انكثٛشج  (A)كثٛشج انؽعى 

    أكٛاط األتٕاؽ انظـٛشج)microsporange(  :  داخم كم كٛظ ذركاشش انخالٚا األو نرؼطٙ ػذدا كثٛشا

 (. 3يٍ انٕشٛوح  4انشكم )  (B)ذرطٕس ْزِ األخٛشج نرؽشس انخالٚا . يٍ انثٕٚـاخ( ؼٕانٙ يهٌٕٛ)

 3يٍ انٕشٛوح  2ذخؼغ انخالٚا األو نألتٕاؽ أٔ انثٕٚـاخ نظاْشج ذركٌٕ يٍ اَوغايٍٛ يررانٍٛٛ، ًٚصم انشكم 

 . يشؼهرٍٛ نٓاذّ انظاْشج 

، كٛرى ذؽشٚشْا ٔذغثػ كٙ اذعاِ األتٕاؽ Bؼًُٛا ٚظثػ انٕعؾ سؽثا ٚرطٕس انثٕٚؾ ٔ ذرشكم تذاخهّ خالٚا       

انرٙ ذرطٕس ٔذؼطٙ َثاذا ( 3ؿٛش يًصهح كٙ انٕشٛوح)  Z، ُٚرط ػٍ ْزا االنرؽاو خالٚا  Aانكثٛشج ؼٛس ذهرؽى تانخالٚا 

 .كرٛا ظذٚذا

 0,5ٌ.) 2انًًصهرٍٛ كٙ انشكم   a  ٔbؼذد، يؼهال إظاترك انًشؼهرٍٛ   - 1

 )A  ٔB  ٔ   .Z (1,5ٌؼذد انظٛـح انظثـٛح نهخالٚا   - 2

 )2ٌ.)أَعض انذٔسج انظثـٛح نٓزا انُثاخ، ٔؼذد ًَطٓا  - 3

 3انٕشٛوح 

 3انشكم 

 يشٛشج

 ظذاس عًٛك 

 Aانخهٛح 

 4انشكم 

 تٕٚؾ

 Bانخهٛح 
 خهٛح يشٛشٚح

 1انشكم 

 2انشكم 

a b 

 ( َوؾ 4)انرًشٍٚ انصانس  
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4 

 

 (َوؾ 5)  انرًشٍٚ انشاتغ 

يؼذل ذشكٛض أيالغ انُٛرشاخ كٙ  4يٍ انٕشٛوح  1ذرهٕز انًٛاِ انعٕكٛح ذؽد ذأشٛشػٕايم يخرهلح؛ ٚثٍٛ انعذٔل 

 . ػُٛح يٍ آتاس يُطوح ذشٓذ َشاؽا صساػٛا يرُٕػا

د انًؼاٚٛش انٕؽُٛح كًٛح أيالغ انُٛرشاخ كٙ انًاء انششٔب تـ : يهؽٕظح  .كؽذ أهظٗ  ) mg/l 50(ذُؽذِّ

نهرؽون يٍ انؼالهح تٍٛ ؽشٚوح اعرـالل األساػٙ انلالؼٛح ٔكًٛح األيالغ انًؼذَٛح انرٙ ذظم إنٗ انلششح انًائٛح 

ذرثغ يؼٓذ نهضساػح  ذـٛش يؼذل األيالغ انًؼذَٛح انرٙ ذلوذْا انرشتح ٔيؼذل األيالغ انًؼذَٛح انًٕظٕدج تًٛاِ انظشف 

 :  كٙ يُطورٍٛ ذرى كًٛٓا انضساػاخ انرانٛح

 صساػح َثاخ انزسج نٕؼذِ؛  -               

  (َثاخ ٚخظض نهؼهق)صساػح َثاخ انزسج َٔثرح انُغٛهح  -               

 .َرائط ْزِ انذساعح 4يٍ انٕشٛوح  2ٚهخض انعذٔل    

 :إلتشاص دٔس تؼغ يٍ ْزِ األيالغ انًؼذَٛح كٙ ذؽغٍٛ انًشدٔد انلالؼٙ أَعضخ انرعشتح انرانٛح

نٓا َلظ انوذ (  pôts| )كٙ أطض  )aulnes (داخم تٛد تالعرٛكٙ صسػد  تزٔس شعٛشاخ ظاس انًاء : انرعشتح      

َؼٛق إنٗ َظق األطٕص كوؾ كطشا ُٚرًٙ . ٔذؽرٕ٘ ػهٗ رتال ؿاتٕ٘ يؼوى أػٛلد إنّٛ كًٛاخ يٍ انلٕعلٕس

 .(Mycorhize)نلطشٚاخ  انعزٔس 

 .5ٚؼطٙ هٛاط ؽٕل انُثراخ تؼذ شًاَٛح أشٓش يٍ تذاٚح انرعشتح انُرائط انًهخظح كٙ انٕشٛوح  

 األيالغ
 انًؼذَٛح 

األيالغ انرٙ ذلوذْا 
 kg/hانرشتح ب  

األيالغ انًٕظٕدج تًٛاِ 
 mg/lانظشف ب  

صساػح 
انزسج 
 نٕؼذْا

صسا ػح انزسج  
 َٔثرح

 انُغٛهح 

 صساػح
انزسج 
 نٕؼذْا

صساػح انزسج 
 َٔثرح

 انُغٛهح 

 أيالغ انُٛرشاخ
 أيالغ انلٕعلاخ

 أيالغ انثٕذاعٕٛو

31 
0.20 
43 

22 
0.17 
11 

7.7 
0.051 
10.6 

6.1 
0.047 
2.9 

 2انعذٔل 

َٕع انُشاؽ انغائذ كٙ 
 انًُطوح

أيالغ يعًٕع 
انُٛرشاخ انًكشق 

كٙ آتاس  ػُٓا
  mg/lب انًُطوح 

 8 – 0 اعرـالل ؿاتح هذًٚح 1

صساػح يرُٕػح   2
 ٔذشتٛح انؽٕٛاَاخ

3 – 19 

 130 – 15 صساػح يكصلح 3
صساػح انثوٕنٛاخ 4

 ...(خؼش)
20 – 150 

 1انعذٔل 

 4انٕشٛوح 

 5انٕشٛوح 

 كٙ ؿٛاب كطشٚاخ انعزٔس

 تٕظٕد كطشٚاخ انعزٔس

 كًٛح انلٕعلٕس 

 (ppm)انًؼاف 

 يؼذل ًَٕ انُثراخ

 (mm) 

يثُٛا ذأشٛش اعرـالل األساػٙ انلالؼٛح ػهٗ انًٛاِ انعٕكٛح، شى اعرُرط انًُطوح انًًكٍ اعرـالل  4ؼهم انٕشٛوح  -1

 )1ٌ.)يٛآْا انعٕكٛح كًظذس نهًاء انششٔب

يارا ذغرُرط يٍ َرائط انرعشتح تخظٕص أًْٛح انلٕعلٕس  -2

 )2ٌ)ٔذأشٛش كطشٚاخ انعزٔس ػهٗ ًَٕ انُثاذاخ؟ 

تٍِّٛ أًْٛح كطشٚاخ انعزٔس كٙ ذؽغٍٛ انًشدٔد انضساػٙ  -3

 )2ٌ. )ٔذخلٛق ذهٕز انًٛاِ


