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   Sex Determinationتحديد الجنس 

 
 تحتوي خاليا معظم الحيوانات على مجموعتين من الكروموسومات .

 وتكون متماثلة في خاليا الذكور أو خاليا اإلناث . كروموسومات جسمية : .1

عددها اثنان ) زوج ( ويكونان متماثالن عند اإلناث في اإلنسان ويرمز  كروموسومات جنسية : .2

 .XY وغير متماثلين عند الذكور ويرمز لها بالرمز   XXلهما بالرمز 

 

  واحد إلظهار الصفات الذكرية .  Y* يكفي وجود كروموسوم  

, إذا يحمل الذكر الطراز  ذبابة الفاكهة* يتحدد الجنس في بعض الحيوانات كما في اإلنسان مثال ذلك 

 .  XXسومي الجنسي , في حين تحمل األنثى الطراز الكرومو XYالكروموسومي الجنسي  

 

, إذا يحمل الذكر طرازا  الطيور* ال يحدد الذكر الجنس في بعض الحيوانات األخرى كما في 

  XY, وتحمل األنثى طرازا مختلفا من الكروموسومات الجنسية   XXكروموسوميا جنسيا متماثال 

 أي أن األنثى في الطيور هي التي تحدد الجنس من الناحية الوراثية.

 

  علل* 

 عن تحديد الجنس : المسئولفي اإلنسان وذبابة الفاكهة الذكر  .1

بينما تنتج  Yونوع يحمل الكروموسوم  Xألنه ينتج نوعين من الجاميتات نوع يحمل الكروموسوم  -

 .  Xاألنثى نوعا واحدا من الجاميتات تحمل على الكروموسوم 

 

 في الطيور األنثى المسئولة عن تحديد الجنس : .2

بينما ينتج  Yونوع يحمل الكروموسوم  Xتنتج نوعين من الجاميتات نوع يحمل الكروموسوم ألنها  - -

 .  Xالذكر نوعا واحدا من الجاميتات تحمل على الكروموسوم 

 

 الكائنات الحية : بعضتوضيح الطرز الكروموسومية عند 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 
لم تكن تمطر عندما بنى نوح السفينة                                                     0788694044  أ. محمد الذيب    

 يالطراز الكروموسوم اسم الكائن الحي

 األنثى                           الذكر       

 XY XX اإلنسان

 XY XX ذبابة الخل

 XY XX الطيور
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  Linked Traits –Sexس الصفات المرتبطة بالجن

 

 . Yفقط دون  Xالجنسي  مهي تلك الصفات المرتبطة بالجنس والتي تحمل جيناتها على الكروموسو

 مثال :

 صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة . .1

 مرض نزف الدم عند اإلنسان . .2

 مرض عمى األلوان عند اإلنسان . .3

 

 * تتبع تجربة مورغان على ذبابة الفاكهة :

رغان بين إناث حمراء العينين ) متماثلة األليالت ( وذكور بيضاء العينين فكانت الطرز زاوج مو -

 الشكلية ألفراد الجيل األول جميعها حمراء العينين .

 

. 

 

 

______________________________________________________ 

 
 احة مكان جميل , ولكن .... ال شي ينمو هناكقد تكون الر                         0788694044  أ. محمد الذيب  
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تابع مورغان تجاربه بإجراء تزاوج بين ذكور وإناث من أفراد الجيل األول , فكانت نتيجة هذا التزاوج 

أبيض (. ومما أدهش مورغان أن جميع الذبابات بيضاء العينين  1أحمر :  3بالنسبة إلى لون العينين : ) 

 كانت ذكورا.  

 

 

 
 

 

______________________________________________________  

 
 لم أحلم يوما بالنجاح , بل عملت لتحقيقه                                                 0788694044  أ. محمد الذيب  
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( Xاستنتج مورغان أن جين صفة لون العينين في ذبابة الفاكهة يحمل على الكروموسوم الجنسي ) -

( أو أليل الصفة RX( , ويعبر عنه بـ )R( أليل الصفة السائد )Xذا فقد يحمل الكروموسوم الجنسي )وله

 ( ال يحمل أليال لهذه الصفة .Y( , في حين أن الكروموسوم )rX( ويعبر عنه بـ )rالمتنحي )

 

جنسية أليل التي تحمل على أحد كروموسوماتها ال  (rX RXاألليالت ) متماثلةيطلق على األنثى غير  -

 . غير المصابة حامله أليل المرضاإلصابة بالمرض وال تظهر عليها أعراض المرض اسم األنثى 

 إذ إن تأثير األليل السائد يمنع ظهور تأثير األليل المتنحي المسئول عن اإلصابة بالمرض .

 

( فال Y)لجنسي  ، وبما أن الذكر يرث الكروموسوم االذكر : أليل متنحي واحد يكفي لظهور المرض  -

 ( ال يحمل هذا األليل .Yمن أبية : ألن الكروموسوم الجنسي ) إليه اإلصابةيمكن نقل أليل 

 

 

  معلومات إضافية 

 

عدم القدرة على التمييز بين اللونين األخضر واألحمر وينتج هذا المرض عن جين  مرض العمى اللوني :

 .Xمتنح يحمل على الكروموسوم الجنسي 

 

ويسبب وجوده  Xمرض يحدث نتيجة وجود جين متنح على الكروموسوم الجنسي  لدم :مرض نزف ا

 نقص بروتين ضروري لتجلط الدم .

 

 مثال

 

 علل : نسبة إصابة الذكور بمرض نزف الدم أو عمى األلوان أكثر منها في اإلناث .

في ( ويكXألن هذه الصفة مرتبطة بالجنس ويسببها أليل متنح يحمل على الكروموسوم ) -

لظهور الصفة عند الذكور وجود أليل واحد , بينما يحتاج ظهور الصفة عند اإلناث إلى 

 أليلين متنحيين وهذا االحتمال ضعيف. 

 

 

إذا كان األمر مخيفا , قد يكون من المفيد تجربته                                        0788694044  أ. محمد الذيب    
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 1 مثال

 

( R( وكان جين العيون الحمراء )t( سائد على جين الجناح الضامر )Tالجناح ) إذا كان جين طول

( علما بأن صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة مرتبطة بالجنس , فإذا rسائد على جين العيون البيضاء )

حصل تزاوج بين ذكر ذبابة الفاكهة طويل الجناح )خليط( ذو عيون حمراء مع أنثى ذبابة فاكهة ضامرة 

 الجناح حمراء العيون )خليطه( . المطلوب :

 اكتب الطرز الجينية للذكر واألنثى . .1

 اكتب الطرز الجينية للجاميتات . .2

 اكتب الطرز الجينية والشكلية لإلفراد الناتجة . .3

 ما احتمال إنجاب ذكر طويل الجناح ابيض العيون . .4

 

 

 2 مثال

 

وراثي من فتاه عيونها عسلية وغير مصابة تزوج شاب أزرق العيون ومصاب بمرض العمى اللوني ال 

بمرض العمى اللوني , ولكن والدها مصاب بمرض العمى اللوني , وأنجبا طفل أزرق العيون ومصاب 

( . وجين h) سائد على جين العيون الزرقاء (H)فإذا علمت أن جين العيون العسلية  بالعمى اللوني ,

 ( . المطلوب :aن اإلصابة بالعمى اللوني )( سائد على جيAبالعمى اللوني ) ةعدم اإلصاب

 ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاة والطفل . .1

 ما الطرز الجينية لكل من جاميتات الفتاة والطفل . .2

 ما احتمال إنجاب طفلة مصابة بالعمى اللوني . .3

 ما احتمال إنجاب طفل ذكر أزرق العيون وغير مصاب بالعمى اللوني . .4

 

 

 

______________________________________________________  

 

إن أردت أن تعيش حياه سعيدة ، اربطها بهدف ، وليس بأشخاص أو أشياء            0788694044  أ. محمد الذيب             
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 2002وزاري 

 

( سليمة من عمى األلوان الوراثي , فولد لهما A( من فتاه فصيلة دمها )Bتزوج رجل فصيلة دمه )

( سائد على R( ومصابه بعمى األلوان الوراثي . إذا كان جين الرؤية الطبيعية )Oلة فصيلة دمها )طف

 ( , المطلوب :rجين عمى األلوان )

 ما الطرز الجينة لكل من الرجل, الفتاه , الطفل )للصفتين معا ( . .1

 ما الطرز الجينية المحتملة لجاميتات الرجل . .2

 ( ومصاب بعمى األلوان الوراثي .ABدمه )ما احتمال إنجاب طفل ذكر فصيلة  .3

 

 2003وزاري 

 

( كان والدها مصاب بمرض نزف الدم ABفتاة غير مصابة بمرض نزف الدم الوراثي , فصيلة دمها )

( وكانت والدته مصابه بنزف الدم الوراثي , إذا علمت أن Oالوراثي , تزوجت من شاب فصيلة دمه )

 :( . المطلوبh( سائد على جين اإلصابة )Hوراثي )جين عدم اإلصابة بمرض نزف الدم ال

 اكتب الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاه ) للصفتين معا ( . .1

 ما فصائل الدم المحتملة ألبناء الشاب والفتاه . .2

 اكتب الطرز الجينية المعتمدة لصفه مرض نزف الدم لكل من والده الفتاه ووالد الشاب . .3

 

 2004وزاري 

 

 ( مصاب بنزف الدم من فتاة , فأنجبا طفلين ذكرين :Aة دمه )تزوج رجل فصيل

( وغير مصاب بالمرض , فإذا O( ومصاب بنزف الدم , والثاني فصيلة دمه )ABاألول فصيلة دمه )

 ( . المطلوب :r( وجين اإلصابة بالمرض )Rعلمت أن جين عدم اإلصابة بالمرض )

 ما الطرز الجينة لألبوين ) للصفتين معا ( . .1

 .رض نزف الدم من بين جميع األبناء( ومصابة بمAاحتمال إنجابهما لطفلة فصيلة دمها ) ما .2

______________________________________________________ 

 

كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم                                               0788694044  أ. محمد الذيب    
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 2006ري وزا

 

 

 ( مصاب بعمى األلوان من فتاة , فأنجبا طفلين ذكرين :Bتزوج رجل فصيلة دمه )

( وغير مصاب بالمرض فإذا O( ومصاب بعمى األلوان , والثاني فصيلة دمه )ABاألول فصيلة دمه )

 ( . المطلوب :h( وجين اإلصابة بالمرض )Hعلمت أن جين عدم اإلصابة بالمرض )

 لكل من الوالدين والطفلين  ) للصفتين معا ( .ما الطرز الجينية  .1

 

 

 2007وزاري 

 

 يمثل الشكل المجاور جاميتات ألبوين :

 المتنحية (d( وجين عمى األلوان )r( سائد على جين اللون األسود للشعر )Rجين لون الشعر األحمر )

 صفة مرتبطة بالجنس , المطلوب :

 ن معا ( .ما الطرز الجينية لكل من األبوين  ) للصفتي .1

 ما الطرز الشكلية لكل من األبوين  ) للصفتين معا ( . .2

 ( بالجدول .1ما الطراز الشكلي للفرد الذي يمثله الرقم ) .3

 ( بالجدول .2ما احتمال إنجاب الطراز الشكلي الذي يمثله الرقم ) .4

 

rY DrX RY DRX الجاميتات 

 (1)   DRX 

(2)    dRX 

 

 

 

______________________________________________________  

 

 نحن من نصنع النجاح أو الفشل ليس الظروف                                      0788694044  أ. محمد الذيب  
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 صيفي 2010

 

( غير AB( والدته مصابة بالعمى اللوني , من فتاه فصيلة دمها )Oتزوج شاب فصيلة دمه )

, إذا علمت أن جين عدم اإلصابة بالعمى  ابا بالعمى اللوني, ووالدها مص مصابة بالعمى اللوني

 ( والمطلوب : r( سائدا على جين اإلصابة )Rاللوني )

 ما الطراز الجيني لكل من الشاب والفتاه  ) للصفتين معا ( . .1

 ما الطراز الجيني لصفه العمى اللوني لكل من والدة الشاب ووالد الفتاه . .2

 ناء الشاب والفتاة . ما فصائل الدم المحتملة ألب .3

 

 شتوي 2012

 

 

 

 شتوي 2013

 

( من فتاه غير مصابة بالعمى اللوني فصيلة دمعها Bتزوج شاب مصاب بالعمى اللوني فصيلة دمه )

( , وطفلة غير مصابة بالعمى ABغير معروفة , فأنجبا طفال مصابا بالعمى اللوني وفصيلة دمه )

( , وجين عدم اإلصابة rاإلصابة بعمى األلوان بالرمز ) ( , فإذا رمز لجينOاللوني فصيلة دمها )

 ( . المطلوب :Rبالرمز )

 اكتب الطراز الجيني لكل من : الشاب , الفتاه , الطفلة ) للصفتين معا ( . .1

 اكتب الطراز الجيني لجاميتات الفتاه ) للصفتين معا ( . .2

 اء .ما احتمال إنجاب طفلة مصابة بالعمى اللوني من بين جميع األبن .3
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 صيفي  2013

 

( , فإذا O( من فتاه غير مصابة بمرض عمى األلوان وفصيلة دمها )ABتزوج شاب فصيلة دمه )

علمت أن كال من والدة الشاب ووالد الفتاه مصابين بمرض عمى األلوان , وإذا رمز لجين عدم اإلصابة 

 ( . المطلوب :b( ولجين اإلصابة )Bبمرض عمى األلوان )

 . ) للصفتين معا (جيني لكل من الشاب والفتاه ما الطراز ال .1

 ما الطراز الجيني لكل من والدة الشاب ووالد الفتاه لصفه اإلصابة بمرض عمى األلوان . .2

 ما فصائل الدم المحتملة ألبناء الشاب والفتاه . .3

 

  شتوي 2014

 

الدم ( , من فتاه غير مصابه بمرض نزف Oتزوج شاب مصاب بمرض نزف الدم وفصيلة دمه )

( متماثلة الجينات لفصيلة الدم , فإذا علمت أن جين عدم اإلصابة Aووالدها مصابا به وفصيلة دمها )

 ( . المطلوب :h( سائد على جين اإلصابة )Hبمرض نزف الدم )

 . ) للصفتين معا (ما الطراز الجيني لكل من الشاب والفتاه  .1

 بوين .ما الطرز الجينية للجاميتات التي ينتجها كل من األ .2

 ما احتمال إنجاب أنثى مصابة بمرض نزف الدم لهذه العائلة من بين المواليد جميعها . .3

 

 صيفي 2014

تزوج شاب من فتاه طبيعية اإلبصار , ووالدها مصاب بمرض عمى األلوان , فولدت لهما طفلة أنثى 

ن اإلصابة عمى ( , ولجيRمصابة بمرض عمى األلوان , فإذا رمز لجين اإلبصار الطبيعي بالرمز )

 ( . المطلوب :hاأللوان بالرمز )

 ) للصفتين معا ( .ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاه  .1

 ما الطرز الشكلية للذكور المحتمل إنجابهم . .2

______________________________________________________ 

 

 لعلم ليس يناله ,,, من همه في مطعم أو ملبسوأعلم بأن ا                   0788694044  أ. محمد الذيب  
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 شتوي  2017

 

 

 

 صيفي 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

العلم يبني بيوت ال عماد لها ,,, والجهل يهدم بيوت العز والكرم                    0788694044  أ. محمد الذيب    
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