
 

 

 2(لمادة العلوم ف1ورقة عمل )

 أوال:المصطلحات و المفاهيم، صل بخط بين المصطلح و التعريف المناسب له:
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 فسر ما يلي:ثانياُ:

 اختيار مندل نبات البازيالء الجراء تجاربه عليها. .1

 

 امكانية اجراء تلقيح ذاتي للبازيالء. .2

 

 

 والدة ابن عيونه زرقاء ألبوين يملكان عيون بنية. .3

 

 :ثالثا: سجل النسب الوراثي

 هو مخطط يبين جيلين او اكثر لعائلة ما و يوضح تاريخ صفة معينة.  

 يرمز للذكر باستخدام المربع        و لالنثى باستخدام الدائرة  *

 

 

 

 

  
 4االبنة       3االبن       2االبنة      1االبن                            

 صفة وجود الغمازات                               

 صفة عدم وجود الغمازات                    

 

 من خالل دراستك لسجل النسب الوراثي السابق أجب عما يلي:

 اي الصفتين سائد و أيهما متنحي. - أ

 ما هي صفة األبوين. - ب

 م 8

 م 8

 م2
 و

 م
 شمال



 

 

 للمتنحية( dللصفة السائدة و الحرف   Dما هي الطرز الجينية و الشكلية لالبنة الثانية)استخدم الحرف  - ج

 

 

 اكتب الطرز الجينية لالبوين. - د

 

 :رابعا مربع بانيت

يتكون مربع بانيت من عمودين و صفين، تكتب الطرز الجينية الحد االبوين فوق كل عمود و تكتب 

 الطرز الجينية لالب االخر بجانب كل صف.

 

مثال: تزوج شاب عيناه بنيتين )صفة غير نقية( من فتاة عيناها زرقاوتين، اكتب الطرز الجينية و 

 A.الشكلية لألبناء اذا علمت ان صفة لون العيون البنية سائدة و رمزها 

 

 نرسم المربع المكون من صفين و عموديناوال 

 نكتب الطرز الجينية لالبوين فوق كل عمود و بجانب كل صف  ثانيا

الشاب عيونه بنية و صفة غير نقية اي جنين                                                                       

 طرزه الجينية ستكونمختلفين  

   aaالطرز الجينية للزوجة  

 

 نكتب الطرز الجينية المتوقعة لالبناء في  ثالثا

 كل مربع جينين احدهما من االب و االخر من االم

 

 

 

 نكتب الطرز الشكلية المتوقعة باستخدام النسب المئوية: رابعا

 % عيون بنية غير نقي05                                               

 % عيون زرقاء05                                               
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سؤال: اذا تزوج شاب من فتاة كالهما يملك صفة القدرة 
مربع  باستخدامعلى ثني اللسان )صفة غير نقية(، اكتب 

الطرز الجينية و الشكلية لألبناء اذا علمت ان بانيت 
 .Rصفة القدرة على ثني اللسان سائدة و رمزها  


