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 الحديث الوراثةعلم 
 

 

َوَركهمْ  َوالسََّماَء بِنَاءً  قََراًرا الَِّذي َجعََل لَكهمه األْرضَ  هللاه  (قال هللا تعالى   َركهْم فَأَْحَسَن صه ه  َوَرَزقَكهْم ِمَن الطَّي ِبَاتِ  َوَصوَّ ذَِلكهمه َّللاَّ

ه َربُّ اْلعَالَِمينَ  َربُّكهمْ   يمصدق هللا العظ(   فَتَبَاَرَك َّللاَّ

 

 إلى اآلباءوكيفيه انتقالها وتوارثها من  الحيةت وما ينتج عنه من تنوع الكائنات ليالالعلم الذي يدرس األ : الوراثةعلم 

 . مختلفة أمجيل بعد جيل سواء كانت متشابهه  األبناء

 الموروثةالصفات  الحديث هو العالم مندل في منتصف القرن التاسع عشر حيث قام بمراقبه الوراثةمن درس علم  أول -

 . األبناء إلى اآلباءوكيفيه انتقالها من  الحيةللكائنات 

كانت مبادئ توريث الصفات مستخدمه منذ تاريخ بعيد لتحسين المحصول الزراعي وتحسين النسل الحيواني عن طريق  -

العرب يزاوجون كمثال على ذلك الحصان العربي األصيل حيث كان  –تزويج حيوانات من سالله ذات صفات جيده 

 .على نسل قوي اليحصلو األقوياءالحصان والفرس 

 

 س : كيف اهتم العرب بالخيول العربية األصيلة وحافظوا على أنسابها وصفاتها ؟ 

 بتكثيرها من سالالت الخيول المميزة بشكلها وقوتها . -1

 عدم اختالطها بالسالالت األخرى . -2

 

 

 الوراثة المندلية

في البحث  العلمية ألطريقهوقد نجح في تجاربه وذلك بسبب انه اتبع  ، الوراثةلعالم مندل هو من درس علم ا أندرست سابقا  

 والتجريب .

توفر نمطين  أهمهاواختار مندل نبات البازيالء في تجاربه وكان موفقا في اختياره لما يمتلكه هذا النبات من خصائص 

 في الجدول التالي : موجودةلتي تقابلها صفه قصر الساق وعده صفات مثل صفه طول الساق ا الواحدة للصفةمختلفين 

 

 

___________________________________________________  
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  معلومات إضافية

 : أهمهاعليه ال بد من توافر الشروط فيه من  وراثيةتجربه  إجراءكائن حي بهدف عند اختيار 

 

 مثل صفه طول الساق وقصر الساق في نبات البازيالء . الواحدة للصفةالتغاير : وجود نمطين مختلفين  .1

 جديدةالتي يحدث فيها تراكيب  الحية: يفضل الكائنات  الجديدةالتراكيب  .2

 للدراسة أفضلكان ذلك  كلمااقصر  الحياةا كانت دوره كلم :قصيرة الحياةدوره  .3

 للدراسة أفضلكلما زاد عدد النسل كلما كان : عدد النسل  .4

 

 تعاريف توضيحيه

 

 شكل القرن ....الخ، ألزهرهالتي يحملها الفرد ويعبر عنها بالكلمات مثل لون  ةالمظهري الصفة : الشكليةالطرز 

 ....الخ  A ، a، B، bمثل  نأليالويكون  أحرفرد ويعبر عنه بللف الجينيالتركيب  :جينيةالالطرز 

 الصفةهر على ظوت Aaغير نقيه  أو AAفي الفرد وتكون نقيه  لظهورهاواحد  أليلالتي يكفي  الصفة : السائدة الصفة

 . المتنحية

 . األولالجيل  أفرادفي  تظهرفي الفرد وتكون دائما نقيه وال  لظهورهاواحد  أليلالصفي التي ال يكفي  : المتنحية الصفة

 . هو أن تنتقل حبوب اللقاح من متك ألزهره إلى ميسم ألزهره نفسها التلقيح الذاتي :

 هو أن تنتقل حبوب اللقاح من متك ألزهره إلى ميسم زهره أخرى. التلقيح الخلطي :

______________________________________________________ 
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 تجارب مندل 

شكلين ، يسمى كل منهما  أليلوأن لكل يتحكم في ظهور الصفة الوراثية الواحدة ،  األقلعلى  واحدا أليلأن افترض مندل 

   أليال .

 أفرادن نباتين بازيالء طويل الساق نقي مع نبات بازيالء قصير الساق نقي فكانت جميع عمليه تلقيح بي بإجراءقام مندل 

 % 100بنسبه  ةطويل الساق غير نقي األولالجيل 

 

 قصير الساق )نقي( طويل الساق )نقي( لألبوين الشكليةالطرز 

 TT tt لألبوين يةليلاألالطرز 

 T    ،    T t      ،      t ألبوينالجاميتات  يةليلاألالطرز 

 Tt   ،   Tt   ،   Tt   ،   Tt لألبناء يةليلاألالطرز 

 ،طويل الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق  لألبناء الشكليةالطرز 

 % 100طويل الساق  المئوية النسبة

 

 الجيل الثاني بنسبه أفرادهرت ظف األولالجيل  أفرادتلقيح  بإجراءثم قام  -

 قصير الساق  %25طويل الساق      % 75 

 

 

______________________________________________________   
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 قصير الساق )نقي( طويل الساق )نقي( الطرز الشكلية لألبوين

 Tt Tt ية لألبوينليلالطرز األ

 T    ،    t T      ،      t ية لجاميتات لألبوينليلالطرز األ

 TT  ،   Tt   ،   Tt   ،   tt ية لألبناءليلالطرز األ

 ،قصير الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق  ،ويل الساق ط الطرز الشكلية لألبناء

 قصير الساق   ،طويل الساق النسبة المئوية

75      %،      25 % 

3                     ،                 1 
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 واستنتج من تجاربه :

 

صفه  تظهروال  تظهرالسائد  ليلاأل الصفتين المتقابلتين في الفرد فان صفه أليالاجتمع  إذا:  التامة السيادةمبدأ  .1

 .المتنحي  ليلألا

عن بعضها البعض عند تكوين  المتقابلةت ليالاأل أزواجنفصل ت:  ( األولالصفات ) قانون مندل  نعزالاقانون  .2

 .الجاميتات في مرحله االنقسام المنصف 

  

  الوراثةقواعد 

 .متنحي  واألخراحدهما سائد نقي  اآلباءفان  سائدة% 100 األبناءبين  النسبةكانت  إذا .1

 .كالهما سائد غير نقي  اآلباءفان  1:  3 األبناءبين  النسبةكانت  إذا .2

 . متنحي واألخراحدهما سائد خليط  اآلباءفان  1:1 األبناءبين ة كانت النسب إذا .3

 توضيح بالرموز

 

 لآلباء يةليلاألالطرز  األبناءبين  النسبة

100 % TT ، tt 

3  :1 Tt ، Tt 

1  :1 Tt ، tt 

 

 

  قانون مندل الثاني ) التوزيع الحر (

 

( مع نباتات  معا   خضراء القرون ملساء البذور متماثلة األليالت ) للصفتينلقح مندل في إحدى تجاربه نباتات بازيالء 

( ، وأليل g( وإلى أليل القرون الصفراء )Gأليل القرون الخضراء ) إلىمز بازيالء صفراء القرون مجعدة البذور . ور  

ح خضراء القرون ملساء البذور ) من التلقي . فظهرت نتائج الجيل األول (rوأليل البذور المجعدة ) (R) لملساءالبذور ا

 للصفتين معا  ( . 

______________________________________________________ 
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 :  على النحو التالي( 1:3:3:9)  العدديةي الجيل الثاني بالنسبة وعند تلقيح أفراد الجيل األول ذاتيا  ، ظهرت النتائج ف

 خضراء القرون مجعدة البذور               3             خضراء القرون ملساء البذور 9

 أصفر القرون مجعد البذور  1             صفراء القرون ملساء البذور  3

 

 يةالشكل التوضيحي لتجارب مندل األولى والثان  -

 

 

______________________________________________________ 
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 :  أنالذي ينص على  قانون التوزيع الحر إلىتوصل العالم مندل  التجربةومن هذه 

 

 األخرى الصفةي أليلعن بعضهما ويتوزعان على الجاميتات توزعا عشوائيا ومستقال عن  صفه ينفصالني كل أليل

 .األخرىتورث بشكل مستقل عن الصفات  وراثيةكل صفه  أنأي 

 

 .يعد التوزيع الحر أحد أهم مصادر التنوع الوراثي في الكائنات الحية  -

 

 أمثلة

ثم اجري   tt متنحيةالجناح  ضامرةوذبابه   TTنقيه  سائدةجناح بين ذبابه فاكهه )ذبابه خل ( طويل ال تزاوجاجري  *

 : المطلوب.  الناتجة األولالجيل  أفرادتزاوج بين 

 . األولالجيل  إلفراد والشكلية يةليلاألما الطرز  .1

 . الجيل الثاني إلفراد والشكلية يةليلاألما الطرز  .2

 

 أليلسائد على   Rاألحمراللون  أليل أنعلمت  فإذا األزهارابيض  أخرغير نقي مع  األزهارتلقيح نبات بازيالء احمر تم * 

 :المطلوب .   r األبيضاللون 

  لألبوين والشكلية يةليلاألاكتب الطرز  .1

 األبوينلجاميتات  يةليلاألاكتب الطرز  .2

  لألبناء والشكلية يةليلاألاكتب الطرز  .3

 

 أفرادلهما  أنجب فإذا   (b) األسودللشعر  األسوداللون  ليلأسائد على   (B) األبيضاللون  أليلفي الفئران وجد أن * 

 : التاليةتحمل الصفات 

  المطلوب                 1شعر اسود      1شعر ابيض 

 . لألبوين والشكلية يةليلاألاكتب الطرز  .1

 األبوينلجاميتات  يةليلاألاكتب الطرز  .2

 . لألبناء والشكلية يةليلاألاكتب الطرز  .3

 

______________________________________________________  
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قصير الساق غير نقيه للصفتين مع نبات بازيالء  األزهار أملس قطويل السااجري تلقيح خلطي بين نباتات بازيالء  إذا* 

  : فاجب عما يلي ، األزهارمجعد 

 . األبوينلكل من  ةيليلاألاكتب الطرز 

 . األبوينعند كل من   (tr) تتكون جاميتات أنما احتمال  .1

 . الناتجة لإلفراد الشكليةوالطرز  يةليلاألما الطرز  .2

البذور  مجعدةصفه  على سائدة( Rالبذور ) أملس( وصفه tعلى قصر الساق ) سائدة( Tصفه طول الساق ) أنعلمت  إذا

(r ). 

 

 سائدة األزهار( في R) األحمر( وصفه اللون tعلى صفه قصر الساق ) سائدة( Tفي نبات البازيالء صفه طول الساق )* 

والثاني طرازه الشكلي غير  األزهارطويل الساق احمر  األولتم التلقيح بين نباتين  فإذا( r) األبيضعلى صفه اللون 

 : التالية األفرادمعروف فنتجت 

 6بيضاء  قصيرة       5حمراء  قصيرة     14بيضاء  طويلة      15حمراء  طويلة

 لألبوين ةيليلاألاستنتج الطرز  .1

 الجيل الناتج من هذا التلقيح إلفراد يةليلاألما الطرز  .2

 الثاني المجهول  لألبما الطراز الشكلي  .3

 : التاليةكل من  ظهورما احتمال  .4

 األزهارحمر نبات طويل الساق ا  -

 األزهارنبات قصير الساق احمر  -

 

 األزهارابيض  أخرالبذور مع نبات  أملس األزهارتجارب مندل على نبات البازيالء تم التلقيح بين نبات احمر  ىإحدفي * 

 : التالية واألعدادالتي تحمل الصفات  األفرادالبذور فنتجت  أملس

  9ابيض مجعد         27 أملسبيض ا        9احمر مجعد         28 أملساحمر 

 b المجعدةالبذور  أليلسائد على  Bالبذور الملساء  أليلو  r األبيضاللون  أليلسائد على   Rاألحمراللون  أليلعلما بان 

 

 لألبوين ةيليلاألاستنتج الطرز  .1

 الجيل الناتج من هذا التلقيح إلفراد يةليلاألما الطرز  .2

______________________________________________________  
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 تويش 2007 

2 

 يفيص 2007

 

 تويش 2008

 

______________________________________________________ 
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   شتوي 2011

 

 يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح خلطي

 بين نباتي بازيالء معا فإذا كان

 a و  قصر الساق   Aيرمز لجين صفه طول الساق 

 B  يرمز لجين صفه البذور الملساءو

 والمطلوب :  bويرمز لجين صفه البذور المجعدة 

اكتب الطراز الجيني للصفتين معا لكل من النبات  .1

 األب والنبات إالم ؟

 ؟ 1ما الطراز الجيني للنبات رقم  .2

 ؟ 2ما الطراز الشكلي للبنات رقم  .3

 جميع النباتات الناتجة ؟ من بين AAbb ما احتمال الحصول على نبات طرازه الجيني  .4

 

 صيفي 2012

 

 اجري تلقيح بين نباتي بازيالء احدهما قصير الساق مجعد البذور وكانت أفراد الجيل األول كما يأتي 

 قصير الساق مجعد البذور (91)      طويل الساق أملس البذور  (92) 

   قصير الساق أملس البذور (29)     طويل الساق مجعد البذور     (30)

  

( T( وجين طول الساق )r( سائد على جين البذور المجعدة )Rإذا علمت أن جين البذور الملساء )

 :المطلوب  .الساق tسائد على جين قصر

 ما الطرز الجينية للنباتين األبوين ) للصفتين معا (  .1

 ما الطراز الشكلي لنبات البازيالء ) األب األخر ( للصفتين معا  .2

 ت بازيالء طويل الساق من بين جميع أفراد الجيل األول ما احتمال ظهور نبا .3

 

 شتوي 2013

 

( ويتحكم في dمتنحي ) أليل( ويتحكم في ظهور الشعر الطويل Dسائد ) أليليتحكم في ظهور الشعر القصير في األرانب 

رها قصير أسود غير ( تزاوجت أنثى شعbمتنح ) أليل( ويتحكم في ظهور الشعر البني Bسائد ) أليلظهور الشعر األسود 

 :حسب التوزيع الحر .نقيه للصفتين مع ذكر شعره قصير بني نقي للصفتين

 من التزاوج ؟ الناتجة لإلفرادللصفتين معا  يةليلاألاكتب الطرز  .1

 ؟ الناتجة األفراد( من بين جميع DdBbي )ليلاأل الطرازيحمل  أرنبما احتمال ظهور  .2

______________________________________________________  

 إنك ال تخسر حقا إال إذا توقفت عن المحاولة                                      0788694044    الذيـبأ. محمد 
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 صيفي 2013

 

 يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح خلطي

صفه  أليل( إلى Rحيث يشير الرمز ) بين نباتين بازيالء 

 األزهار األرجوانية السائدة 

 صفه األزهار المتنحية أليل( إلى rوالرمز )

 صفه األزهار المحورية السائدة أليل ى( إلHوالرمز ) 

 :المطلوب  صفه األزهار الطرفية المتنحية . أليل( إلى hوالرمز ) 

 للصفتين معا  األبوينللنباتين  يةليلاألما الطرز  .1

 ( 3. 2. 1) األرقامللنباتات التي تمثلها  والشكلية يةليلاألما الطرز  .2

 جميعها ؟ الناتجةمن بين النباتات  األزهارما احتمال ظهور نباتات بازيالء بيضاء طرفيه  .3

 

 صيفي 2014

  

ات نباتات بالصف فظهرتمجهول الطراز الشكلي  واألخر البذور أملسجرى تلقيح بين نباتين بازيالء احدهما طويل الساق  

 : التيهوالنسب 

 الساق  قصيرة%  50الساق     طويلة%  50

 البذور  مجعدة%  75% ملساء البذور    75

 

 ليل( وألAصفه البذور الملساء ) ليل( ورمز ألtصفه قصر الساق ) ليل( وألTصفه طول الساق بالرمز ) ليلرمز أل فإذا

 ( والمطلوب :a) المجعدةصفه البذور 

 

 ) للصفتين معا ( األبوينكل من النباتين ي لليلما الطراز األ .1

 ما الطراز الشكلي للنبات المجهول ؟ .2

 جميعها ؟ الناتجةالبذور من بين النباتات  مجعدةما احتمال ظهور نباتات طويلة الساق  .3

______________________________________________________ 

 
 ية هي األرض التي تنبت عليها أشجار النجاحالقوة النفس        0788694044  ب  ـأ. محمد الذي
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 شتوي  2015

 

يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح بين نباتين 

 بازيالء

( Rبالرمز ) األرجواني األزهارلون  ليلرمز أل فإذا 

موقع  ليل( ورمز ألr) األبيض األزهارلون  أليلو

  : ( والمطلوبhالطرفي ) األزهارموقع  ليل( وألHالمحوري بالرمز ) األزهار

 

 (5 .4 .3 .2. 1)  األرقامالتي تمثلها  األفراد أوللجاميتات  يةليلاألاكتب الطرز  .1

ثل ( مع النبات المم6المحتمل ظهورها من تلقيح النبات الممثل بالرقم ) األزهار أرجوانيةللنباتات  المئوية النسبةما  .2

 ( 7بالرقم )

 

 

 صيفي 2015

 

 التالية واألعداداجري تلقيح بين نباتين بازيالء مع بعضهما وجمعت البذور وزرعت فظهرت نباتات بالصفات  إذا

    األزهارالساق بيضاء  طويلة 28      األزهار أرجوانيةالساق  طويلة 80

    ألزهاراالساق بيضاء  قصيرة 10     األزهار أرجوانيةالساق  قصيرة 27

 

 األزهار أليل( وRبالرمز ) األرجوانية األزهار أليل( وtقصر الساق بالرمز ) أليل( وTطول الساق بالرمز ) ليلرمز أل فإذا

 :( المطلوب rالبيضاء )

 

 للصفتين معا ؟ األبوينلكل من النباتين  الشكليةما الطرز  .1

 ين ؟للجاميتات التي ينتجها النباتين األبو يةليلاألما الطرز  .2

 جميعها ؟ الناتجةمن بين النباتات  األزهار بيضاءالساق  قصيرةما احتمال ظهور نبات بازيالء  .3
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 12 

 شتوي 2016

 

 باإلعدادمجهول الطراز الشكلي فنتجت نباتات  واألخرمجعد البذور  األزهارجرى تلقيح بين نباتين بازيالء احدهما ابيض  

 : التيه الشكليةوالطرز 

 مجعد البذور  األزهارنبات ابيض  95        البذور  أملس األزهارنبات ارجواني  97

 البذور أملس األزهارنبات ابيض  94          ورمجعد البذ األزهارنبات ارجواني  92

 

    G صفه البذور الملساء بالرمز ليلوركز أل  r األبيضاللون  ليلوأل  R زبالرم األرجوانيصفه اللون  ليلرمز أل فإذا

 المطلوب  g  المجعدةصفه البذور  ليلوأل

 

 للصفتين معا ؟ األبويني لكل من النباتين ليلما الطراز األ .1

 لجاميتات النبات المجهول . المتوقعة يةليلاألطرز ما ال .2

 من بين النباتات جميعها ؟ األزهار أرجوانيةنباتات  لظهور المتوقعة المئوية النسبةما  .3

 

 صيفي 2016

 

بين نباتي  جينيمثل مربع بانيت المجاور عمليه ته

على    T لساقصفه طول ا أليلبازيالء حيث يسود 

  A  صفه شكل البذور الملساء أليلويسود   tالقصر 

   : المطلوب  a  المجعدةعلى البذور 

 للصفتين معا ؟ األبوينما الطراز الشكلي لكل من النباتين  .1

 ؟ 4 . 1 بالرقم  إليهمااميتين المشار جي لكل من الليلما الطراز األ .2

مع  2بالرقم  إليهمن تلقيح النبات المشار  ظهورهاالمحتمل ساء البذور الساق مل قصيرةللنباتات  المئوية النسبةما  .3

 ؟ 3بالرقم  إليهالنبات المشار 
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سائد  R  لإلزهار األرجوانيصفه اللون  أليلو  tقصر الساق  أليلسائد على   Tصفه طول الساق  أليلفي نبات البازيالء 

مجهول الطراز  واألخر األزهارطويل الساق ارجواني  األولوعند تلقيح نباتي بازيالء   r األبيضصفه اللون  أليلعلى 

 : التاليةصفات بالنسب الشكلي نتجت نباتات تحمل 

 :والمطلوب   قصير ابيض 1قصير ارجواني    1طويل ابيض    3طويل ارجواني    3

 

 ما الطراز الشكلي للنبات المجهول للصفتين معا ؟ .1

 عن النبات األول معا ؟ الناتجةللجاميتات  المحتملة يةليلاألما الطرز  .2

 ؟ الناتجةمن بين النباتات  األزهارالساق بيضاء  قصيرةما احتمال ظهور نباتات  .3

 

 صيفي 2018

 

بين نباتي بندورة أحدهما أرجواني الساق ) غير متماثل األليالت ( حواف أوراقه ملساء ، واآلخر أخضر جرى تلقيح 

( وألليل اللون األخضر Gالساق حواف أوراقه مسننه ) غير متماثل األليالت ( . فإذا رمز ألليل صفه اللون األرجواني )

(g، )  المسننةورمز ألليل صفه حواف األوراق (B( وألليل الحواف الملساء )b المطلوب . ) 

 

 للصفتين معا ؟الجيني لكل من النباتين األبوين ما الطراز  .1

 ؟ الناتجةلألفراد  المتوقعة الجينيةاكتب الطرز  .2

 ؟جميعها  ة من بين النباتات الناتج خضراء الساق حواف أوراقها ملساء ما احتمال ظهور نباتات  .3
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