علم الوراثة الحديث
ص َو َر هك ْم َو َر َزقَ هك ْم ِمنَ ال َّ
طيِبَا ِ
س َما َء بِنَا ًء َو َ
األر َ
سنَ ه
ص َّو َر هك ْم فَأَحْ َ
ارا َوال َّ
ت ذَ ِل هك هم َّ
قال هللا تعالى ) هللاه الَّذِي َجعَ َل لَ هك هم ْ
ض قَ َر ً
َّللاه
ب ا ْلعَالَ ِمينَ ) صدق هللا العظيم
َّللاه َر ُّ
اركَ َّ
َربُّ هك ْم فَتَبَ َ
علم الوراثة  :العلم الذي يدرس األليالت وما ينتج عنه من تنوع الكائنات الحية وكيفيه انتقالها وتوارثها من اآلباء إلى
األبناء جيل بعد جيل سواء كانت متشابهه أم مختلفة .
 أول من درس علم الوراثة الحديث هو العالم مندل في منتصف القرن التاسع عشر حيث قام بمراقبه الصفات الموروثةللكائنات الحية وكيفيه انتقالها من اآلباء إلى األبناء .
 كانت مبادئ توريث الصفات مستخدمه منذ تاريخ بعيد لتحسين المحصول الزراعي وتحسين النسل الحيواني عن طريقتزويج حيوانات من سالله ذات صفات جيده – كمثال على ذلك الحصان العربي األصيل حيث كان العرب يزاوجون
الحصان والفرس األقوياء ليحصلوا على نسل قوي.
س  :كيف اهتم العرب بالخيول العربية األصيلة وحافظوا على أنسابها وصفاتها ؟
 -1بتكثيرها من سالالت الخيول المميزة بشكلها وقوتها .
 -2عدم اختالطها بالسالالت األخرى .

الوراثة المندلية
درست سابقا أن العالم مندل هو من درس علم الوراثة  ،وقد نجح في تجاربه وذلك بسبب انه اتبع ألطريقه العلمية في البحث
والتجريب .
واختار مندل نبات البازيالء في تجاربه وكان موفقا في اختياره لما يمتلكه هذا النبات من خصائص أهمها توفر نمطين
مختلفين للصفة الواحدة مثل صفه طول الساق التي تقابلها صفه قصر الساق وعده صفات موجودة في الجدول التالي :
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النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية لألشياء
1

معلومات إضافية
عند اختيار كائن حي بهدف إجراء تجربه وراثية عليه ال بد من توافر الشروط فيه من أهمها :
 .1التغاير  :وجود نمطين مختلفين للصفة الواحدة مثل صفه طول الساق وقصر الساق في نبات البازيالء .
 .2التراكيب الجديدة  :يفضل الكائنات الحية التي يحدث فيها تراكيب جديدة
 .3دوره الحياة قصيرة :كلما كانت دوره الحياة اقصر كلما كان ذلك أفضل للدراسة
 .4عدد النسل  :كلما زاد عدد النسل كلما كان أفضل للدراسة

تعاريف توضيحيه
الطرز الشكلية  :الصفة المظهرية التي يحملها الفرد ويعبر عنها بالكلمات مثل لون ألزهره ،شكل القرن ....الخ
الطرز الجينية :التركيب الجيني للفرد ويعبر عنه بأحرف ويكون أليالن مثل .... b ، B، a ،Aالخ
الصفة السائدة  :الصفة التي يكفي أليل واحد لظهورها في الفرد وتكون نقيه  AAأو غير نقيه  Aaوتظهر على الصفة
المتنحية.
الصفة المتنحية  :الصفي التي ال يكفي أليل واحد لظهورها في الفرد وتكون دائما نقيه وال تظهر في أفراد الجيل األول .
التلقيح الذاتي  :هو أن تنتقل حبوب اللقاح من متك ألزهره إلى ميسم ألزهره نفسها .
التلقيح الخلطي  :هو أن تنتقل حبوب اللقاح من متك ألزهره إلى ميسم زهره أخرى.
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سر النجاح على الدوام هو أن تسير دوما لألمام
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تجارب مندل
افترض مندل أن أليل واحدا على األقل يتحكم في ظهور الصفة الوراثية الواحدة  ،وأن لكل أليل شكلين  ،يسمى كل منهما
أليال .
قام مندل بإجراء عمليه تلقيح بين نباتين بازيالء طويل الساق نقي مع نبات بازيالء قصير الساق نقي فكانت جميع أفراد
الجيل األول طويل الساق غير نقية بنسبه % 100
الطرز الشكلية لألبوين

طويل الساق (نقي)

قصير الساق (نقي)

الطرز األليلية لألبوين

TT

tt

الطرز األليلية لجاميتات األبوين

T،T

t،t

الطرز األليلية لألبناء

Tt، Tt ، Tt ،Tt

الطرز الشكلية لألبناء

طويل الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق ،

النسبة المئوية

طويل الساق % 100

 ثم قام بإجراء تلقيح أفراد الجيل األول فظهرت أفراد الجيل الثاني بنسبه %75طويل الساق

 %25قصير الساق

الطرز الشكلية لألبوين

طويل الساق (نقي)

قصير الساق (نقي)

الطرز األليلية لألبوين

Tt

Tt

الطرز األليلية لجاميتات لألبوين

t،T

t ،T

الطرز األليلية لألبناء

tt، Tt ، Tt ،TT

الطرز الشكلية لألبناء

طويل الساق  ،طويل الساق  ،طويل الساق  ،قصير الساق ،

النسبة المئوية

طويل الساق ،قصير الساق
% 75
3

% 25

،
،

1
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النجاح ساللم ال تستطيع أن ترتقيها ويدك في جيبك
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واستنتج من تجاربه :
 .1مبدأ السيادة التامة  :إذا اجتمع أليال الصفتين المتقابلتين في الفرد فان صفه األليل السائد تظهر وال تظهر صفه
األليل المتنحي .
 .2قانون انعزال الصفات ( قانون مندل األول )  :تنفصل أزواج األليالت المتقابلة عن بعضها البعض عند تكوين
الجاميتات في مرحله االنقسام المنصف .

قواعد الوراثة
 .1إذا كانت النسبة بين األبناء  %100سائدة فان اآلباء احدهما سائد نقي واألخر متنحي .
 .2إذا كانت النسبة بين األبناء  1 : 3فان اآلباء كالهما سائد غير نقي .

 .3إذا كانت النسبة بين األبناء  1:1فان اآلباء احدهما سائد خليط واألخر متنحي .
توضيح بالرموز
النسبة بين األبناء

الطرز األليلية لآلباء

% 100

tt،TT

1:3

Tt،Tt

1:1

tt،Tt

قانون مندل الثاني ( التوزيع الحر )
لقح مندل في إحدى تجاربه نباتات بازيالء خضراء القرون ملساء البذور متماثلة األليالت ( للصفتين معا ) مع نباتات
بازيالء صفراء القرون مجعدة البذور  .ورمز إلى أليل القرون الخضراء ( )Gوإلى أليل القرون الصفراء ( ، )gوأليل
البذور الملساء ( )Rوأليل البذور المجعدة ( . )rفظهرت نتائج الجيل األول من التلقيح خضراء القرون ملساء البذور (
للصفتين معا ) .
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أفصح الخطباء هو النجاح
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وعند تلقيح أفراد الجيل األول ذاتيا  ،ظهرت النتائج في الجيل الثاني بالنسبة العددية (  )1:3:3:9على النحو التالي :
 9خضراء القرون ملساء البذور

 3خضراء القرون مجعدة البذور

 3صفراء القرون ملساء البذور

 1أصفر القرون مجعد البذور

 -الشكل التوضيحي لتجارب مندل األولى والثانية
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إنسان ناجح  +تواضع وإخالص = نجاح في الدنيا واآلخرة
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ومن هذه التجربة توصل العالم مندل إلى قانون التوزيع الحر الذي ينص على أن :
أليلي كل صفه ينفصالن عن بعضهما ويتوزعان على الجاميتات توزعا عشوائيا ومستقال عن أليلي الصفة األخرى
أي أن كل صفه وراثية تورث بشكل مستقل عن الصفات األخرى.
 يعد التوزيع الحر أحد أهم مصادر التنوع الوراثي في الكائنات الحية .أمثلة
* اجري تزاوج بين ذبابه فاكهه (ذبابه خل ) طويل الجناح سائدة نقيه  TTوذبابه ضامرة الجناح متنحية  ttثم اجري
تزاوج بين أفراد الجيل األول الناتجة  .المطلوب :
 .1ما الطرز األليلية والشكلية إلفراد الجيل األول .
 .2ما الطرز األليلية والشكلية إلفراد الجيل الثاني .
* تم تلقيح نبات بازيالء احمر األزهار غير نقي مع أخر ابيض األزهار فإذا علمت أن أليل اللون األحمر  Rسائد على أليل
اللون األبيض  . rالمطلوب :
.1

اكتب الطرز األليلية والشكلية لألبوين

.2

اكتب الطرز األليلية لجاميتات األبوين

.3

اكتب الطرز األليلية والشكلية لألبناء

* في الفئران وجد أن أليل اللون األبيض ( )Bسائد على أليل اللون األسود للشعر األسود ( )bفإذا أنجب لهما أفراد
تحمل الصفات التالية :
شعر ابيض 1

شعر اسود 1

المطلوب

.1

اكتب الطرز األليلية والشكلية لألبوين .

.2

اكتب الطرز األليلية لجاميتات األبوين

.3

اكتب الطرز األليلية والشكلية لألبناء .
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إنسان ناجح  +غرور وحب وشهرة = خسارة في الدنيا واآلخرة
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* إذا اجري تلقيح خلطي بين نباتات بازيالء طويل الساق أملس األزهار غير نقيه للصفتين مع نبات بازيالء قصير الساق
مجعد األزهار  ،فاجب عما يلي :
اكتب الطرز األليلية لكل من األبوين .
 .1ما احتمال أن تتكون جاميتات ( )trعند كل من األبوين .
 .2ما الطرز األليلية والطرز الشكلية لإلفراد الناتجة .
إذا علمت أن صفه طول الساق ( )Tسائدة على قصر الساق ( )tوصفه أملس البذور ( )Rسائدة على صفه مجعدة البذور
(. )r

* في نبات البازيالء صفه طول الساق ( )Tسائدة على صفه قصر الساق ( )tوصفه اللون األحمر ( )Rفي األزهار سائدة
على صفه اللون األبيض ( )rفإذا تم التلقيح بين نباتين األول طويل الساق احمر األزهار والثاني طرازه الشكلي غير
معروف فنتجت األفراد التالية :
طويلة حمراء 15

طويلة بيضاء 14

قصيرة بيضاء 6

قصيرة حمراء 5

 .1استنتج الطرز األليلية لألبوين
 .2ما الطرز األليلية إلفراد الجيل الناتج من هذا التلقيح
 .3ما الطراز الشكلي لألب الثاني المجهول
 .4ما احتمال ظهور كل من التالية :
 نبات طويل الساق احمر األزهار -نبات قصير الساق احمر األزهار

* في إحدى تجارب مندل على نبات البازيالء تم التلقيح بين نبات احمر األزهار أملس البذور مع نبات أخر ابيض األزهار
أملس البذور فنتجت األفراد التي تحمل الصفات واألعداد التالية :
احمر أملس 28

احمر مجعد 9

ابيض أملس 27

ابيض مجعد 9

علما بان أليل اللون األحمر  Rسائد على أليل اللون األبيض  rوأليل البذور الملساء  Bسائد على أليل البذور المجعدة b
 .1استنتج الطرز األليلية لألبوين
 .2ما الطرز األليلية إلفراد الجيل الناتج من هذا التلقيح
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أصول النجاح أربعة  :التخطيط  ،العمل  ،الصبر  ،والتوكل على هللا
7

 2007شتوي

2
 2007صيفي

 2008شتوي
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ما الفشل إال المفتاح الذي تفتح به أبواب النجاح
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 2011شتوي
يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح خلطي
بين نباتي بازيالء معا فإذا كان
يرمز لجين صفه طول الساق  Aو قصر الساق a
AB
Ab
aB
ab
ويرمز لجين صفه البذور الملساء B
ويرمز لجين صفه البذور المجعدة  bوالمطلوب :
 .1اكتب الطراز الجيني للصفتين معا لكل من النبات
2
1
األب والنبات إالم ؟
 .2ما الطراز الجيني للنبات رقم  1؟
 .3ما الطراز الشكلي للبنات رقم  2؟
 .4ما احتمال الحصول على نبات طرازه الجيني  AAbbمن بين جميع النباتات الناتجة ؟

الجاميتات
Ab
ab

 2012صيفي
اجري تلقيح بين نباتي بازيالء احدهما قصير الساق مجعد البذور وكانت أفراد الجيل األول كما يأتي
( )91قصير الساق مجعد البذور
( )92طويل الساق أملس البذور
( )29قصير الساق أملس البذور
( )30طويل الساق مجعد البذور
إذا علمت أن جين البذور الملساء ( )Rسائد على جين البذور المجعدة ( )rوجين طول الساق ()T
سائد على جين قصر tالساق .المطلوب :
 .1ما الطرز الجينية للنباتين األبوين ( للصفتين معا )
 .2ما الطراز الشكلي لنبات البازيالء ( األب األخر ) للصفتين معا
 .3ما احتمال ظهور نبات بازيالء طويل الساق من بين جميع أفراد الجيل األول
 2013شتوي

يتحكم في ظهور الشعر القصير في األرانب أليل سائد ( )Dويتحكم في ظهور الشعر الطويل أليل متنحي ( )dويتحكم في
ظهور الشعر األسود أليل سائد ( )Bويتحكم في ظهور الشعر البني أليل متنح ( )bتزاوجت أنثى شعرها قصير أسود غير
نقيه للصفتين مع ذكر شعره قصير بني نقي للصفتين .حسب التوزيع الحر:
.1

اكتب الطرز األليلية للصفتين معا لإلفراد الناتجة من التزاوج ؟

.2

ما احتمال ظهور أرنب يحمل الطراز األليلي ( )DdBbمن بين جميع األفراد الناتجة ؟
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إنك ال تخسر حقا إال إذا توقفت عن المحاولة
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 2013صيفي

يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح خلطي

rh

rH

Rh

الجاميتات

RH

بين نباتين بازيالء حيث يشير الرمز ( )Rإلى أليل صفه

Rh

األزهار األرجوانية السائدة

rh

والرمز ( )rإلى أليل صفه األزهار المتنحية
والرمز ( )Hإلى أليل صفه األزهار المحورية السائدة
والرمز ( )hإلى أليل صفه األزهار الطرفية المتنحية  .المطلوب :
 .1ما الطرز األليلية للنباتين األبوين للصفتين معا
 .2ما الطرز األليلية والشكلية للنباتات التي تمثلها األرقام () 3. 2. 1
 .3ما احتمال ظهور نباتات بازيالء بيضاء طرفيه األزهار من بين النباتات الناتجة جميعها ؟

 2014صيفي

جرى تلقيح بين نباتين بازيالء احدهما طويل الساق أملس البذور واألخر مجهول الطراز الشكلي فظهرت نباتات بالصفات
والنسب التيه :
 % 50طويلة الساق  % 50قصيرة الساق
 % 75ملساء البذور  % 75مجعدة البذور
فإذا رمز ألليل صفه طول الساق بالرمز ( )Tوألليل صفه قصر الساق ( )tورمز ألليل صفه البذور الملساء ( )Aوألليل
صفه البذور المجعدة ( )aوالمطلوب :
 .1ما الطراز األليلي لكل من النباتين األبوين ( للصفتين معا )
 .2ما الطراز الشكلي للنبات المجهول ؟
 .3ما احتمال ظهور نباتات طويلة الساق مجعدة البذور من بين النباتات الناتجة جميعها ؟
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القوة النفسية هي األرض التي تنبت عليها أشجار النجاح
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 2015شتوي

يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تلقيح بين نباتين

rh

rH

1

RH

الجاميتات

بازيالء

5

4

RRhh

3

2

فإذا رمز ألليل لون األزهار األرجواني بالرمز ()R

7

rrHh

6

RrHh

rh

وأليل لون األزهار األبيض ( )rورمز ألليل موقع
األزهار المحوري بالرمز ( )Hوألليل موقع األزهار الطرفي ( )hوالمطلوب :
 .1اكتب الطرز األليلية للجاميتات أو األفراد التي تمثلها األرقام ( )5 .4 .3 .2. 1
 .2ما النسبة المئوية للنباتات أرجوانية األزهار المحتمل ظهورها من تلقيح النبات الممثل بالرقم ( )6مع النبات الممثل
بالرقم ()7

 2015صيفي

إذا اجري تلقيح بين نباتين بازيالء مع بعضهما وجمعت البذور وزرعت فظهرت نباتات بالصفات واألعداد التالية
 80طويلة الساق أرجوانية األزهار

 28طويلة الساق بيضاء األزهار

 27قصيرة الساق أرجوانية األزهار

 10قصيرة الساق بيضاء األزهار

فإذا رمز ألليل طول الساق بالرمز ( )Tوأليل قصر الساق بالرمز ( )tوأليل األزهار األرجوانية بالرمز ( )Rوأليل األزهار
البيضاء ( )rالمطلوب :
 .1ما الطرز الشكلية لكل من النباتين األبوين للصفتين معا ؟
 .2ما الطرز األليلية للجاميتات التي ينتجها النباتين األبوين ؟
 .3ما احتمال ظهور نبات بازيالء قصيرة الساق بيضاء األزهار من بين النباتات الناتجة جميعها ؟
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 2016شتوي

جرى تلقيح بين نباتين بازيالء احدهما ابيض األزهار مجعد البذور واألخر مجهول الطراز الشكلي فنتجت نباتات باإلعداد
والطرز الشكلية التيه :
 97نبات ارجواني األزهار أملس البذور

 95نبات ابيض األزهار مجعد البذور

 92نبات ارجواني األزهار مجعد البذور

 94نبات ابيض األزهار أملس البذور

فإذا رمز ألليل صفه اللون األرجواني بالرمز  Rوألليل اللون األبيض  rوركز ألليل صفه البذور الملساء بالرمز G
وألليل صفه البذور المجعدة  gالمطلوب
 .1ما الطراز األليلي لكل من النباتين األبوين للصفتين معا ؟
 .2ما الطرز األليلية المتوقعة لجاميتات النبات المجهول .
 .3ما النسبة المئوية المتوقعة لظهور نباتات أرجوانية األزهار من بين النباتات جميعها ؟

 2016صيفي

يمثل مربع بانيت المجاور عمليه تهجين بين نباتي
بازيالء حيث يسود أليل صفه طول الساق  Tعلى
القصر  tويسود أليل صفه شكل البذور الملساء A
على البذور المجعدة  aالمطلوب :

tA

1

الجاميتات

2

TtAA

tA

ttAa

3

4

 .1ما الطراز الشكلي لكل من النباتين األبوين للصفتين معا ؟
 .2ما الطراز األليلي لكل من الجاميتين المشار إليهما بالرقم  4 . 1؟
 .3ما النسبة المئوية للنباتات قصيرة الساق ملساء البذور المحتمل ظهورها من تلقيح النبات المشار إليه بالرقم  2مع
النبات المشار إليه بالرقم  3؟
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 2017شتوي

في نبات البازيالء أليل صفه طول الساق  Tسائد على أليل قصر الساق  tوأليل صفه اللون األرجواني لإلزهار  Rسائد
على أليل صفه اللون األبيض  rوعند تلقيح نباتي بازيالء األول طويل الساق ارجواني األزهار واألخر مجهول الطراز
الشكلي نتجت نباتات تحمل صفات بالنسب التالية :
 3طويل ارجواني  3طويل ابيض  1قصير ارجواني  1قصير ابيض والمطلوب :
 .1ما الطراز الشكلي للنبات المجهول للصفتين معا ؟
 .2ما الطرز األليلية المحتملة للجاميتات الناتجة عن النبات األول معا ؟
 .3ما احتمال ظهور نباتات قصيرة الساق بيضاء األزهار من بين النباتات الناتجة ؟

 2018صيفي

جرى تلقيح بين نباتي بندورة أحدهما أرجواني الساق ( غير متماثل األليالت ) حواف أوراقه ملساء  ،واآلخر أخضر
الساق حواف أوراقه مسننه ( غير متماثل األليالت )  .فإذا رمز ألليل صفه اللون األرجواني ( )Gوألليل اللون األخضر
( ، )gورمز ألليل صفه حواف األوراق المسننة ( )Bوألليل الحواف الملساء ( . )bالمطلوب
 .1ما الطراز الجيني لكل من النباتين األبوين للصفتين معا ؟
 .2اكتب الطرز الجينية المتوقعة لألفراد الناتجة ؟
 .3ما احتمال ظهور نباتات خضراء الساق حواف أوراقها ملساء من بين النباتات الناتجة جميعها ؟
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