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 الوراثة: الوحدة االولى 

 .وراثة الصفات : الفصل االول 

 .مبادئ علم الوراثة هو العالم غريغور مندل عن طريق التجارب التي اجراها على نبات البازيالء اول من وضع * 

 :دور العرب منذ القدم في التطبيق العملي لمبادئ الوراثة * 

 .اهتمامهم بالخيول العربيه االصيلة  -1

 (علل . ) ظوا على انسابهم وصفاتها حاف -2

 .قاموا بتكثيرها من سالالت الخيول المميزة بشكلها وقوتها وعدم اختالطها بالسالالت االخرى ( اجابة )  -3

 :الوراثة المندلية * 

 .الجينات تتحكم في ظهور الصفات الوراثية وان لكل جين شكلين يسمى كل منهما اليال * 

 . t( يرمز له بحرف صغير )اليل متنحي  -T  .2( يرمز له بحرف كبير ) ليل سائد ا -1: انواع االليل * 

 .كل صفة تحتوي على اليلين : قاعدة 

 .  ttالصفة المتنحية           . TT      /Ttالصفة السائدة         

 ( .متماثلة االليالت ) عندما يكون االليلين متماثلين تسمى الصفة نقية 

 ( .غبر متماثلة االليالت ) الليلين غير متماثلين تسمى الصفة غير النقية عندما يكون ا

 ( :قانون مندل االول ) تجارب مندل لدراسة صفة طول الساق في نبات البازيالء * 

قصير  X( نقي ) اباء               طويل  

 TT      X  tt 

 T           t(         G) جاميتات  

 F1          Ttافراد الجيل االول  
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 : مالحظات على التجربة 

عند اجتماع اليل سائد مع اليل متنحي نالحظ انه يظهر تأثير اليل طول الساق السائد وال : قانون السيادة التامه  -1
 .يظهر تأثير اليل قصر الساق المتنحي 

ان االليلين المتقابلين لصفة وراثية واحدة ينفصل كل منهما عن ( : قانون انعزال الصفات ) ل االول قانون مند -2
 .االخر عند تكوين الجاميتات في عملية االنقسام المنصف 

 الصفات السبع التي درسها مندل على نبات البازيالء ؟  ما* 

 

3              :1 

57    :        %57 % 

 كون حصل بينفإن التزواج ي

 خليط× خليط 

 غير نقي× غير نقي 

1              :1 

75    :        %75 % 

 فإن التزواج يكون حصل بين

 متنحي× خليط 

 أو

 متنحي× غير نقي 

 

 

 

 مهم
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 ( :مندل االول )  أسئلة منوعة على قانون إنعزال الصفات

 : السؤال األول 

أكتب الطرز الجينية . sموقع الزهرة المحوري  اليل سائد على Sموقع الزهرة الطرفي  اليلفي البازيالء 
 لألبوين إذا حصلت هذه التجارب ؟

. محوري  32: طرفي  111طرفي  × طرفي  -1

 .محوري  211: طرفي  211محوري  × طرفي  -2

. صفر محوري : طرفي  01محوري  × طرفي -3

. محوري  111: محوري  صفر طرفي × محوري -4

 . صفر محوري: طرفي  111طرفي  × طرفي  -5

************************************************************** 

 :  انيالسؤال الث

وأجريت تجارب على نبات البازيالء  gور الخضراء اليل البذسائد على  Gور الصفراء في البازيالء اليل البذاذا كان 
  -: كالتالي 

  .تم تهجين نبات مع آخر بذوره صفراء فكانت جميع األفراد الناتجة صفراء: التجربة األولى -
%  25: صفراء %  55تم تهجين نفس النبات مع نبات آخر بذوره صفراء فنتجت أفراد بنسبة : التجربة الثانية -

. خضراء 
. اكتب الطرز الجينية والشكلية لجميع النباتات في التجربتين : المطلوب -

*************************************************************** 
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: ثالثالسؤال ال

في جميع التجارب التالية  wسائد على اليل لون الشعر األسود  Wفي األغنام اليل لون الشعر األبيض 
 : أكتب الطرز الجينية لألبوين حتى ينتج. كالهما أبيض الشعر  ابوينبين  حصل تزواج

.جميع األفراد تحمل الصوف األبيض طرازهم الجيني نقي -1

نصف االفراد يحملون الصوف االبيض طرازهم الجيني نقي النصف يحملون الصوف األبيض -2
 .طرازهم الجيني غير نقي 

. يحملون الصوف األسود  1/4األفراد يحملون الصوف األبيض و  3/4 -3
************************************************************ 

 ( :التركيز على احتماالت الحل ) رابع السؤال ال

اذا حصل تزاوج بين فأر وفأرة كالهما  wسائد على اليل لون الشعر األبيض   Wاليل لون الشعر األسود 
 . ة والشكلية لالباء واألفراد الناتجين علمًا ان للفأر أب أبيض الشعرأسود الشعر، أكتب الطرز الجيني

************************************************************** 

(: كر ذن السؤال تثبيت الطراز الجيني للالهدف م)  الخامسالسؤال 

فإذا أجري تزاوج بين ذكر شعره  r سائد على اليل الشعر األسود Rاليل الشعر االبيض ( س) في عائلة 
 : إناث من نفس العائلة كالتالي  3ابيض اللون من هذه العائلة مع 

انثى شعرها أبيض وانجبت طفل شعره ابيض -1 -1
انثى شعرها اسود فأنجبت طفل شعره ابيض -2 -2
انثى شعرها أبيض فأنجبت طفل شعره اسود -3 -3

.  لجميع األفراد الناتجةأكتب الطراز الجينية للذكر واإلناث الثالث و 
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 ( :قانون مندل الثاني ) قانون التوزيع الحر * 

 :  صفتين معا في نبات البازيالءتجارب مندل لدراسة توارث 

 اصفر القرون مجعد البذور Xاباء                           اخضر القرون املس البذور 

                                      GGRR             X     ggrr 

 GR                        grجاميتات                               

F1                                                GgRr 

 اخضر القرون املس البذور                                          

F1                             ذور اخضر القرون املس البX  اخضر القرون املس البذور 

                                        GgRr             X  GgRr 

 GR , Gr , gR  , gr          GR , Gr , gR , grجاميتات                         

F2                              GGRR , GGRr , GgRR , GgRr 

                                 GGRr , GGrr , GgRr , Ggrr  

                                  GgRR , GgRr , ggRR , ggRr 

                                  GgRr , Ggrr , ggRr , ggrr  

 :مالحظات على التجربة * 

الطالب ان االباء الجيل الثاني وعندما تظهر هذه النسبة اعلم عزيزي  فرادبأ 0:3:3:1ظهور نسبة  -1
 ( .للصفتين ) غير نقي  Xستكون غير نقي 

 ( .للصفتين ) متنحي  Xوعندها تكون االباء غير نقي  1:1:1:1وقد تظهر نسبة االفراد 

ينفصل اليال كل صفة وراثية ويتوزعان بصورة مستقلة عن اليالت الصفات : قانون التوزيع الحر  -2
 .اء عملية االنقسام المنصف االخرى عند تكوين الجاميتات في اثن

 .( اهمية التوزيع الحر ) . وبهذا يعد التوزيع الحر احد اهم مصادر التنوع الوراثي في الكائنات الحية 
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( : التوزيع الحر ) اسئلة على قانون مندل الثاني 

 : السؤال األول 

نبات  02بذور الناتجة وزراعتها نتج تم تلقيح بين نباتي بازيالء احدهما قصير الساق أصفر القرون وعند جمع ال
(  t) والقصر(  T)اذا كان اليل طول الساق نبات أصفر القرون  45القرون و  نبات أخضر 45طويل الساق و 

 : جد (  a) والخضراء ( A)واليل القرون الصفراء 

. أكتب الطراز الجينية لالباء  -1
. اكتب الطراز الشكلية للبنات المجهول  -2
. حتمال الحصول على نبات طويل الساق أصفر القرون ما ا -3

 :  الحل 

قصير الساق أصفر ×  طويل الساق أخضر  -1

TTaa             x   ttAa

 .طويل الساق اخضر  -2
3- ½ . 

************************************************************ 
: ال الثاني ؤ الس

: ء ثم أخدت البذور الناتجة وزرعت وأنتجت اإلفراد دات الصفات اآلتية أجري تلقيح بين نباتي بازيال

 قصير الساق اصفر القرون  42طويل الساق أخضر القرون   111

 طويل الساق أصفر القرون  33قصير الساق أخضر القرون   122

سائد على (  G) واليل القرون الخضراء (   t) سائد على اليل القصر (  T)اذا كانت اليل طول الساق 
 : المطلوب ( g)اليل القرون الصفراء 

. ما الطراز الشكلية والجينية لالباء  -1 -1
. ما احتمال الحصول على نبات طويل الساق أخضر القرون  -2 -2
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 :السؤال الثالث 

سائد  Wواليل الشعر االبيض  dسائد على اليل عدم وجودها  Dفي الفئران اليل وجود البقعة على الرأس 
( أمه بدون بقعة ، سوداء الشعر )فإذا أجري تلقيح ذكر ذوبقعة أبيض الشعر  wى اليل الشعر األسود عل

 . وانثى بدون بقعة ، سوداء الشعر

  F 1اكتب الطراز الجينية والشكلية لـ   -2.  أكتب الطراز الجينية لألبوين  -1 -1

 . مااحتمال ظهور فرد أبيض الشعر وبدون بقعة  -3 -2

********************************************************** 
 

 :وراثة الصفات غير المندلية * 
 ( .الوراثة المندلية ) لماذا سميت بهذا االسم ؟ النها تختلف بأنماطها ونسبها عما درسه مندل : سؤال 

 : تشمل الصفات غير المندلية ما يلي * 
 .عددة الصفات ذات السيادة المشتركة واالليالت المت -1
 ( .الجينات المتراكمة ) الصفات متعددة الجينات  -2
 .الصفات المرتبطة بالجنس  -3
 .الصفات المتأثرة بالجنس  -4
 

 :دة المشتركة واالليالت المتعددة الصفات ذات السيا* 
 ( .اليل اللون االبيض  CW \اليل اللون االحمر  CR) ولون ازهار نبات الكاميليا  .فصائل الدم : مثال 

 ( . IA, IB , i) اليالت هي  3 يتحكم في ظهور فصائل الدم -
 .يحمل الفرد في كل خلية من خالياه الجسمية اليلين من هذه االليالت  -
 . Aمسؤول عن تكوين مولد الضد :  Aاالليل  -
 .  Bمسؤول عن تكوين مولد الضد :  Bاالليل  -

 .خاليا الدم الحمراء بروتين سكري موجود على سطح : تعريف مولد الضد 
 
  :السيادة المشتركة  -

يظهر تأثيرهما معا في الطراز الشكلي وال يختفي تأثير اي منهما وتكون (   IA , IB) عند اجتماع االليلين 
 .  ABفصيلة الدم 
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 ؟  Oمتى تظهر فصيلة الدم : سؤال 
 A , Bاء اي من مولدي الضد فال يظهر على سطوح خاليا الدم الحمر  IA , IBفي حال غياب االليلين 

 .  iiوطرازها الجيني   Oفتظهر فصيلة الدم 
 : فصائل الدم تمتلك نمطين من الوراثة هما * 
 السياة التامة  -1
 السيادة المشتركة  -2

 :وتكون 

  IAIB  ,  IAi  , IBi        متخالف االليالت

   ii  ,   IAIA  , IBIB        متماثل االليالت
 IAIA , IAi        فصيلة دم نوعهاA  

IBIB,IBi             فصيلة دم نوعهاB  

ii                فصيلة دم نوعهاo 

IAIB               فصيلة دم نوعهاAB 

 . وجود نمطين من السيادة في وراثة فصائل الدم عند اإلنسان ( : علل ) سؤال 

تكون IBi ,  IAi االليلينفعند إجتماع  IA , IB , iوهي مسؤولة عن تحرير فصائل الدم  اليالت 3الن هناك 
 . تكون  السيادة مشتركة  B  IAIاالليلين وعند اجتماع ( متنحي  i االليل) السيادة تامة 

 :اذن  

 :يعد مثااًل على كل من  ABOتوريث فصائل الدم في اإلنسان حسب نظام*
 .المتعددة االليالت -3السيادة المشتركة  -2السيادة التامة  -1

 .  Oإنجاب طفل فصيلة دمه   ABال يمكن ألب فصيلة دمه : سؤال 

   Oي تكون فصيلة دمه واالبن الذ IB  ,  IAا األب ٌينتج نوعان من الجاميتات هما ألن هذ: الحل 

 . ويجب أن يأخد أحدهما من األب واآلخر من األم  iiيحمل الطراز الجيني 
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 ة واحدة فصيلة كل منهما تختلف عن اآلخر؟ أطفال في عائل 4وجود : سؤال  

***************************************************** 

 Oوفصيلة والد الفتاة  Bالشاب  ةفإدا كانت فصيلة دم والد Bتزوج بفتاة  Aشاب فصيلة دمه : سؤال
 : المطلوب 

 .مالطراز الجيني للشاب والفتاة  -1
 . الشاب ووالدي الفتاة  لديمالطراز الجينية المتوقعة لوا -2
 (ركز جيدا .. اجب انت ) .  ABكر فصيلة دمه ذما احتمال أن ينجب طفل  -3

 : الحل 
 والدها             والدتها         والده             والدته                 

                     IAIB     IBIB     IBi           ii                   IBi        IAi    IAIB   IAIA         

                         

 

 فتاة  ×                         شاب                   

         A                                ×                              B                                

                 IBi                                                             IAi 

                (IB,i)                                                          (IA,i) 

 

       F1             IAIB,      IAi ,   IBi,  ii 

ا ذ، إ O  فصيلة دمه فولد لديهما طفل Aشاب فصيلة دمه غير معروفة تزوج فتاة فصيلة دمها : سؤال 
 . ليالتمتماثل اال  Aوفصيلة دم والدة الشاب  Bكانت فصيلة دم والد الفتاة 

 .ووالدة الفتاة / والد الشاب / الفتاة / أكتب الطراز الجينية المحتملة لكل من الشاب    
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إدا كانت ف ABتزوج من فتاة عيونها زرقاء وفصيلة دمها  Aرجل عيونه عسلي وفصيلة دمه : سؤال    
 . hالعيون الزرقاء سائد على اليل Hالعيون العسلية  وعيونها زرقاء واليل Bفصيلة دم والدة الرجل 

 .أكتب الطراز الجينية للرجل والمرأة -1
 . أكتب الطراز الجينية لألبناء المتوقعة  -2

 . ما هي فصائل الدم المتوقعة لألبناء  -3

 لون العيون  -فصيلة الدم     ب –الرجل بالنسبة لـ أ  ماالطراز الجينية المتوقع لوالد -4
************************************************************** 

 Bولكل طفل عائلة مختلفة فالعائلة األولى فصائل دم األبوين  Oوالثاني  Bطفالن فصيلة دم األول : سؤال 

,  A  العائلة الثانية فصائل دم األبوينA,AB ن وراثيًا ألي عائلة ينتمي كل طفل بي . 

************************************************************* 

 : الرفض المناعي 

تم وي عند الشخص المستقبل( من المتبرع ) حدوث توافق للعضو او الدم المنقول  عدموهو : تعريفه 
للتأكد من انهما متوافقان مناعيا مستقبل والمتبرع باجراء الكثير من الفحوص لكل من المعرفته والتحقق منه 

وذلك تجنبًا لحدوث الرفض المناعي اذ ان حدوثه يعرض الشخص  ؟"علل". او غير متوافقان مناعيا 
  .المستقبل لخطر شديد قد يودي بحياته 

 يتخلص الجهاز المناعي من االجسام الغريبه التي تدخل الى الجسم ؟: سؤال علل * 

 من مولدات الضد غير الذاتية ( التي تخصه ) ز المناعي يستطيع تمييز مولدات الضد الذاتية الن الجها

 ( .الغريبة ) 

يحتاج االنسان الى اجراء عملية زراعة عضو يتبرع به " : متى" " ماهي الحاالت " " علل " سؤال * 
 انسان اخر او لعملية نقل دم من متبرعين ؟

 . الحاالت المرضية او عند تعرضه لحادث معين وذلك عند تعرض االنسان لبعض 

 .عدم توافق فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المستقبل : ومن االمثلة على الرفض المناعي * 
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الى شخص مستقبل والتي من خاللها يمكن معرفة حدوث عملية نقل دم من شخص متبرع :  نقل الدم* 
 .او توافق مناعي ( رع والمستقبل في حال عدم توافق فصيلة دم المتب) رفض مناعي 

 * 

 نوع الفصيلة
مولد 
 الضد

نوع االجسام 
في  المضادة

 بالزما الدم
 الطراز الجيني

الفصائل التي 
 يأخد منها

الفصائل التي 
 يعطيها

A A anti – b IAIA ,  IAi A,O A,AB 

B B anti – a IBIB ,  IBi B,O B,AB 

AB A,B  --IAIB A,B,AB,O AB 

O  --
anti –a 

anti-b 
ii O AB,A,B,O 

 .  مستقبل عام           ABفصيلة الدم *  .معطي عام            Oفصيلة الدم * 

 : من خالل فهمك لنقل الدم من الجدول وشرح االستاذ اجب عما يلي : عزيزي الطالب ** 

لتغيرات في جسم ما هي ابرز ا( مهم جدا/ ) ماذا يحدث عند نقل دم غير متوافق مناعيا ؟: سؤال 
ما هي الية ( مهم جدا / ) المستقبل عند حدوث رفض مناعي عنده نتيجة استقبال دم غير متوافق ؟ 

 الرفض المناعي في نقل الدم عند الشخص المستقبل ؟ 
 : الجواب 

ان االجسام المضادة الموجودة في بالزما دم المستقبل ترتبط بمولدات الضد الموجودة على سطوح  -1
 . الدم الحمراء المنقولة اليه  خاليا

 .يؤدي ذلك الى تحلل خاليا الدم الحمراء المنقولة  -2
 .ترتفع درجة حرارة المستقبل  -3
  اعراض الرفض المناعي                                               .يحدث ارتعاش في جسمه  -4
 .فشل كلوي احيانا  -5
 . كمية الدم المنقولة اليه كبيرة  قد تودي بحياته في حال كانت -1
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 ؟A,B,AB,Oاستقبال دم من متبرعين فصائل دمهم  ABيمكن للشخص صاحب فصيلة الدم :سؤال فسر 
 

وذلك للتاكد انه يمكن التبرع به من دون وفي الواقع تجرى فحوصات اضافية قبل اجراء عملية نقل الدم * 
 .حدوث مضاعفات للشخص المستقبل 

 : Rhل الرايزيسي نظام العام** 
وهو عبارة عن مولد ضد غير مولدي ضد الدم .يعتبر نظام مهم وضروري في دراسة التوافق المناعي  -

A,B  

 : الى قسمين هما  Rhحسب نظم العامل الرايزيسي  يقسم االشخاص -
لد وهو الشخص الذي يوجد على سطح خاليا دمه الحمراء مو :  +Rhالشخص موجب العامل الرايزيسي  -1

 . Dضد 
وهو الشخص الذي اليوجد على سطح خاليا دمه الحمراء :  -Rhالشخص سالب العامل الرايزيسي  -2

 .  dويعبر عن عدم وجوده باستخدام الحرف  Dمولد ضد 
********************************************************************* 

 في دم المستقبل ؟  Anti-Dالجسم المضاد  مع Dماذا يحدث عند اجتماع مولد الضد : سؤال 
************************************************************ 

 التبرع بالدم ؟ -Rhمتى يمكن للشخص سالب العامل الرايزيسي : سؤال 
نهما يمكنه التبرع بالدم لالشخاص سالبي العامل الرايزيسي وموجبي العامل الرايزيسي شريطة توافق الدم بي

 . ABOمناعيا حسب نظام 
******************************************************** 

 التبرع بالدم ؟ +Rhمتى يمكن للشخص موجب العامل الرايزيسي : سؤال 
.   ABOيمكنه التبرع بالدم الخر موجب العامل الرايزيسي شريطة توافق الدم بينهما مناعيا حسب نظام 

اذ يتسبب دخول خاليا دم المتبرع  (علل) لتبرع بالدم لشخص سالب العامل الرايزيسي لكنه ال يستطيع ا
 .في جسم المستقبل  Anti-Dالى جسم المستقبل في تكوين اجساما مضادة  Dالتي تحمل مولد الضد 

****************************************************** 
  -: الفصائل التي يأخد منها حدد من التالية +Aشخص فصيلة دمه : سؤال 

O-,O+,AB-,AB+,B-,B+,A-,A+ 

  -: حدد من التالية الفصائل التي يأخد منها -Bشخص فصيلة دمه : سؤال 

O-,O+,AB-,AB+,B-,B+,A-,A+ 
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ما هي االجراءات المتبعه / ما هي االمور التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار بنقل الدم ؟ : سؤال مهم جدا 
 في نقل الدم ؟؟( عدم حدوث رفض مناعي ) ناعي لحدوث توافق م

 ( : الجينات المتراكمة ) الصفات متعددة الجينات * 

عن لون البشرة في  ت جينات عدة مثل الجينات المسؤولةيتحكم في بعض صفات االنسان والحيوان والنبا
 .االنسان اذ يتحكم في انتاج صبغة الميالنين في الجلد العديد من الجينات 

 .ذه الجينات مسؤولة عن تفسير تدرج وتفاوت الصفات بين االفراد ه -

االليالت السائدة المسؤولة عن انتاج  A,B,Cجينات وتمثل الرموز  3يتحكم في ظهور هذه الصفات  -
 : صبغة الميالنين في الجلد وينتج من توارثها طرز شكلية متفاوتة متدرجة في لون البشرة فمثال 

 .يمتلك بشرة غامقة جدا  AABBCCجيني الفرد ذو الطراز ال

 .يمتلك بشرة فاتحة جدا  aabbccالفرد ذو الطراز الجيني 

التاثير نفسه في درجة ظهور الصفه وكلما زاد  aaBbCcوالطراز الجيني  AabbCcيكون الطراز الجيني  -
قا ولذلك تسمى الجينات عدد االليالت السائدة لدى الفرد كانت درجة لون البشرة في الطراز الشكلي اكثر غم

 .وهذا يفسر انتاج طرز شكلية متفاوتة ومتدرجة في بعض الصفات  . بالجينات المتراكمةالمتعددة ايضا 

 : المطلوب(  D,d)،( G,g)،(E,e)هي  االليالتأزواج من  3ور القمح ذيتحكم في لون ب: سؤال 

 . ور لونها غامق جداً ذأكتب الطراز الجيني لب -1
 . ور لونها فاتح جداً ذاز الجيني لباكتب الطر -2
 . ور لونها متوسط ذطراز جينية مختلفة لب 4أكتب -3
 DdEeggطراز جينية مختلفة تعطي نفس التأثير للطراز الجينية  3أكتب -4

 : الحل 

1- DD EE GG 
2- dd ee gg 
3- DdEeGg ،DDEegg  ،ddEeGG ،ddEEGg 
4- DdeeGg ،DDeegg  ،ddEEgg 
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 A,a/B,b/D,d ليالتد اإلنسان ثالثة أزواج من اال م في لون صبغة الميالنين في جليتحك: سؤال  
 : المطلوب 

 . رتب الطراز الجينية التالية تبعًا للون الجلد من االغمق إلى االفتح 

AaBbdd/Aabbdd/AaBBDd/AaBbDd 

 

 : المطلوب  AabbDDتزوج امراة تحمل الطراز  AabbDdرجل يحمل الطراز : سؤال  

 . مالطراز الجينية لجاميتات الرجل والمرأة  -1
 . مالطراز الجينية المحتملة البنائهن  -2
 . ما احتمال انجاب انثى لون بشرتها متوسط  -3
 . ما احتمال انجاب ذكر له نفس الطراز الشكلي أليبه  -4
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 : الصفات المرتبطة بالجنس * 
مسؤول عن الصفات الذكرية و  X,Y .yمن الكروموسومات الجنسية  يتحدد الجنس عند االنسان بنوعين -
x  الطراز الكروموسومي الجنسي لالنثى هو و . مسؤول عن الصفات االنثويةXX  . والذكرXY . 
 .الذكر هو الذي يحدد جنس االفراد الناتجة من عملية االخصاب  (علل )-

 . XYواالنثى  XXالذكر .. في الطيور  :ركز جيدًا *** 
ويحمل عدد قليل من الجينات على  Xالكروموسوم الجنسي ( فوق ) تحمل بعض الجينات على  -

صفات مرتبطة وتسمى الصفات التي تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية   Yالكروموسوم الجنسي 
 .بالجنس 

 
 .الخل / لفاكهة قام العالم توماس مورغان بدراسة توارث الصفات المرتبطة بالجنس عند ذبابة ا* 
 : تجارب توماس مورغان  -

 انثى حمراء  xذكر احمر      F1              انثى حمراء xاالباء    ذكر ابيض 
            XrY     x     XRXR                          XRY   x    XRXr 

G        Xr ,Y     x       XR                G        XR ,Y        XR , Xr 
F1                XRXr , XRY                F2     XRXR , XRXr , XRY , XrY 

 حمراء، حمراء ، احمر ، ابيض                    انثى حمراء، ذكر احمر                
ولهذا  Xان جين صفة لون العينين في ذبابة الفاكهة يحمل على الكروموسوم الجنسي : استنتاج مورغان 

 rاو اليل الصفة المتنحية  XRويعبر عنه ب  Rاليل الصفة السائدة  Xفقد يحمل الكروموسوم الجنسي 
 .ال يحمل اليال لهذه الصفة  Yفي حين ان الكروموسوم الجنسي  Xrويعبر عنه ب 

 
 :من االمثلة على الصفات المرتبطة بالجنس  -
اليل الصفة المتنحية  Rالسائدة احمر العيون  اليل الصفة. ) الخل / صفة لون عيني ذبابة الفاكهة  -1

 ( . rابيض العيون 
 ( . hواليل االصابة به  Hاليل عدم االصابة به ) . مرض نزف الدم  -5
 ( . aواليل االصابة به  Aاليل عدم االصابة به  . )مرض عمى االلوان  -3

جينات   Xمولة على الكروموسومفي معظم الصفات المرتبطة بالجنس في اإلنسان ال يكون للجينات المح
  .Yالكروموسوم مقابلةعلى

الموجودة في جاميتات األب إلى أبنائه الذكور بل   Xلذلك ال تنتقل الجينات المرتبطة بالكروموسوم الجنسي
الموجودة في جاميتات األم إلى   Xتنتقل إلى اإلناث فقط ، وتنتقل الجينات المرتبطة بالكروموسوم الجنسي

 . ميعًا الذكور و اإلناثأبنائها ج
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بناًء (.  n) متنحي وهو  اليلمرتبط الجنس وهذا المرض يسببه هو مرض ( س ) لو فرضنا ان مرض * 
 : على ذلك فإن حاالت الطراز الجينية لهذا المرض تكون كالتالي 

 : في الذكر 

XnY   ذكر مصاب بمرض س . 

XNY  ذكر غير مصاب بمرض س . 

 :في األنثى

XnXn  مصابة بمرض س أنثى 

XNXN  أنثى سليمة بمرض س 

XNXn    اذ ان تأثير االليل السائد يمنع ظهور تاثير االليل    اليل المرض غير مصابة أنثى حاملة
 . للمرض س ( ناقلة ) المتنحي المسؤول عن االصابة بالمرض 

           ************************************** 

 . ألب وأم غير مصابين( عمى األلوان أو نزف الدم ) نجاب طفل مصاب يمكن إ( فسر : ) سؤال 

               ************************************** 

 .بين الذكور أكثر من اإلناث( عمى األلوان ونزف الدم ) يمكن انتشار االمراض الوارثية :  فسر

لك فإنه يلزم لظهور إعراض المرض عند واحد لذ Xوذلك ألن الذكور تمتلك كروموسوم جنسي : الحل
ناث فإنها ال يحمل بينما األ yمع العلم ان  Xمتنحي واحد على الكروموسوم الجنسي  اليلكور وجود الذ

لظهور أعراض المرض لذلك إنتشار  XXمتنحين على كروموسوماتها الجنسية  اليلينتحتاج إلى إجتماع 
 . ذكور أكثر منها عند اإلناث األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس عند ال

( س)ا حصل تزاوج بين ذكر البط مع انثى البط وكان الذكر مصاب بمرض مرتبط بالجنس هو ذإ: سؤال 
 جد الطرز الجينية والشكلية لألباء واألفراد ؟. مع انثى سليمة من المرض ( n) المتنحي  ليليسببه اال و 
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ا أعطيت ذلهذه العائلة لمرض عمى األلوان إلطراز الجينية سؤال في المخطط التالي لعائلة ما أكتب ا    
  -: التالية    إليك البيانات 
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سائد   B اليلاذا علمت أن . اذا حصل تزاوج بين ذكر غير مخطط مع انثى مخططة (:مهم جداً  ) سؤال

لى عدم متنحي يؤدي إ اليل b إلى ظهور خطوط على رأس الدجاج وفي الدجاج يؤدي  جنسومرتبط بال
 . ظهور هذه الخطوط 

 .  F1أكتب الطراز الجينية والشكلية لـ 

************************************************************** 

حصل تزاوج بين إذا  rالعيون البيضاء  لى اليلسائد ع Rالعيون الحمراء في ذبابة الفاكهة اليل: سؤال
أكتب الطراز الجينية . ثم تركت أفراد الجيل األول تتزاوج ذاتيًا  ذكر أحمر العيون مع انثى بيضاء العيون

 .  F1  /F2/ لـ األب 

*********************************************************** 

 Rالعيون الحمراء اليلو  tالجناح الضامر  سائد على اليل Tطول الجناح  في ذبابة الفاكهة اليل: سؤال
ا حصل تزاوج بين ذكر ضامر األجنحة احمر العيون مع انثى طويلة إذ rن البيضاءالعيو سائد على اليل

 . كر واألنثى واألفراد أكتب الطراز الجينية للذ( الصفتينمتخالفة ) األجنحة حمراء العيون 

 ضامر أحمر  ذكر        طويلة حمراء                   انثى :الحل

                Tt XRXr                          ×             tt XRyاباء  

 

 G       ((tXR,ty)                    (TXR,TXr,tXR,tXr 

 أكمل                                   

 

سليم من نزف الدم من فتاة فصيلة دمها غير معروفة لكن والدها  Aاذا تزوج شاب فصيلة دمه  :سؤال
مصاب  Bوغير مصابة بمرض نزف الدم فأنجب ولدًا فصيلة دمه (  االليالتمتماثل )  Aفصيلة دمه 

 . وما احتمال انجاب هذا الطفل . والد الفتاة / الفتاة / الطرز الجينية لكل من الشاب  أكتب. المرض 
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  تزوج شاب من فتاة فأنجب طفاًل سليمًا من عمى األلوان وطفلة مصابة فإدا كان والد الفتاة : سؤال 
 .الطراز الجينية لكل من الشاب والفتاة والطفل والطفلة ووالدة الفتاة ووالد الفتاة سليمًا، أكتب

 XAXaالفتاه                Xayالشاب        : الحل 

 XaXaأو XAXa: والدة الفتاة    XAy: والد الفتاة        XaXa: الطفلة        XAY: الطفل 

غير معروف انثى بة فاكهة أحمر العيون طويل األجنحة و باذ ذكر أجري تزاوج بين:  (نكشة مخ )  سؤال
كور بيض العيون  ونصف منها ذطرازها الجيني وكانت جميع أناث الجيل الناتج حمراء العيون وجميع ال

 . طويلة األجنحة نصف ضامرة األجنحة 

R سائد العيون الحمراء اليل .r متنحي العيون البيضاء اليل .T  سائد طول األجنحةاليل  .t اليل 
 .اكتب الطرز الجينية والشكلية لالباء  . متنحي ضامر األجنحة 

********************************************************* 
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 :الصفات المتأثرة بالجنس * 
 يتحكم فيها اليل يحمل على الكروموسومات الجسمية ولكن مستوى الهرمونات الجنسية الذكرية يؤدي الى اختالف -

 ( .سبب التسمية ) صفة متأثرة بالجنس في ترجمة بعض الطرز الجينية بين الذكور واالناث لذلك سميت 
 :من االمثلة على الصفات المتأثرة بالجنس  -
 .صفة الصلع المبكر عند االنسان  -1
 .صفة وجود القرون عند بعض انواع المواشي  -5
  .صفة وجود شعر الذقن في بعض انواع من االغنام  -1

 
 :فان. S والليل عدم وجودها D لك لو رمز الليل وجود القرون في المواشيبناًء على ذ  -

 الطراز الجينية
 الطراز الشكلية 

  

DD بقرنين بقرنين 

DS دون قرنين بقرنين 

SS دون قرنين دون قرنين 

 
 . Hواليل الشعر  Zت ان اليل الصلع النسان اذا علما للطرز الجينية والشكلية لصفة الصلع عند صمم جدوالً ** 

 
اما اذا كان الطراز  HHيكون نمو الشعر طبيعيا عند كل من الذكر واالنثى في حال وجود طراز جيني متماثل  -

 .ويصبح اصلع بعد سن البلوغ فيبدأ بفقدان شعره  ZZالجيني 
 
وال تكون االنثى ع عند الذكور فقط فتختلف ترجمته باختالف الجنس فتظهر صفة الصل HZواما الطراز الجيني  -

بسسب اختالف مستوى الهرمونات الجنسية الذكرية لكل منهما وهو ما يؤثر في ترجمة الطرز (  علل )صلعاء 
لظهور الصفة عند الذكر في حين يشترط  Zفانه يكفي وجود اليل صفة صلع واحد  ونظرا لهذا االختالفالجينية 

 .ظهر عند االنثى لهذه الصفة كي ت ZZوجود اليلين 
 ؟؟؟؟؟؟ DS X DSما نسبة االفراد الناتجة اذا حصل تزاوج بين  :سؤال 
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 : ا ينتج عن حاالت التزاوج التاليةماذ:  سؤال

      انثى           HH       ×HZ ذكر      -1

         انثى          HZ     ×HZ    ذكر    -2

3-ZZ       ذكر          ×HH      انثى           

 (بشعر  )    انثى   ×(   بشعر  ) ذكر     -4

 : وأجب عما يلي 

  3/3= أي توارث يكون فيه احتمال إنجاب ولد أصلع  -أ
 .  4كيف يمكن إنجاب ولد اصلع من الحالة رقم  -ب

 .  1/3= أي توارث يكون يه احتمال إنجال بنت صلعاء  -ج
 . صلع أي توارث يكون فيه جميع األبناء الذكور -د
 

************************************************************** 
تزوج شاب من فتاة فأنجب ولدًا بشعر وبنتًا صلعاء فاذا كان والد الشاب بشعر ووالد الفتاة أصلع : سؤال 

 . أكتب الطراز الجينية لجميع أفراد العائلة. متماثل 
************************************************************ 

تزوج شاب بشعر سليم من عمى األلوان من فتاة بشعر غير مصابة بعمى األلوان :  (مهم ) سؤال
 .أكتب الطراز الجينية للعائلة . فأنجب ولدًا أصلع مصاب بعمى األلوان 

 : وجد احتمال كل من 
 .اصلع مصاب بالمرض انجاب ذكر  -1
 .بين اخوانه الذكور فقط  انجاب ذكر اصلع مصاب بالمرض -5
 .انجاب انثى بشعر غير مصابة بالمرض  -3
 .انجاب انثى بشعر غير مصابة بالمرض بين اخواتها االناث فقط  -4
 . انجاب انثى بشعر مصابة بالمرض  -7
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 ( : ارتباط الجينات ) الجينات المرتبطة * 

لذلك تحمل معظم الكروموسومات دد الكروموسومات تحتوي خاليا الكائن الحي عددا كبيرا من الجينات يفوق ع -
 .وتتحكم هذه الجينات في الصفات الوراثية المختلفة مئات الجينات او االالف منها 

اي تسلك سلوك ) عندما تقع الجينات على الكروموسوم نفسه وتتوارث بوصفها وحدة واحدة : الجينات المرتبطة  -
 ( .صفة واحدة 

 .خضع لقانون التوزيع الحر يال ارتباط الجينات  -

 :دور مورغان في ارتباط الجينات  -

وقام بالتجارب التالية . الخل/  درس توريث صفتين مرتبطين هما صفة لون الجسم وصفة حجم الجناح لذبابة الفاكهة
اليل الجناح  سائد على Tواليل الجناح الطبيعي  gسائد على اليل لون الجسم االسود  Gيكون اليل لون الجسم الرمادي 

مع ذبابات سوداء الجسم ضامرة  GGTTتزاوج بين ذبابات فاكهة رمادية الجسم طبيعية االجنحة  فأجرى . tالضامر 
  . GgTtفظهرت جميع افراد الجيل االول رمادية الجسم طبيعية الجناح  ggttالجناح 

 :كالتالي. . ggttوذكر طرازه  GgTtزاوج بين انثى فاكهة طرازها الجيني ، بعد ذلك 

    

الحظ مورغان ان صفتي لون الجسم وحجم الجناح ورثتا بوصفهما وحدة واحدة ولم تتفق النتائج مع ما هو 
 . 1:1متوقع بحسب قانون مندل التوزيع الحر فكانت االفراد الناتجة رمادية طبيعية وسوداء ضامرة بنسبة 

 . صل اثناء االنقسام المنصف لتكوين الجاميتات وان اليالت هذه الصفات تنتقل غالبا معا من دون ان تنف

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 الفوارس في الوراثة                              استاذ شادي الفوارس                                                                        

 الفصل االول / دة االولى الوح                                                                                                     7099708870

23 
 

 كيف تفسر ذلك وراثيًا؟  abو  ABأعطى فقط الجاميتين   AaBbفرد يحمل الطراز الجيني ( 1)سؤال 

مرتبطين  ab االليلينمرتبطين على نفس الكروموسوم و  AB االليليناالرتباط حيث يكون  بسبب: الحل 
  . على الكروموسوم المقابل

 

محمولين على نفس الكروموسوم  Dو   C   االليليناذا كان  CcDdZzالجيني  هنبات طراز (  5) سؤال 
 ما الجاميتات التي سوف ينتجها هذا النبات ؟ 

********************************************************* 

 ادية اللون طبيعيةرمأجرى تلقيح بين ذكر ذبابة خل اسود اللون قصير االجنحة وانثى (  3) سؤال 
سوداء %  75: األجنحة  رمادية اللون طبيعي%     75بنسبة     األول فنتجت افراد الجيل  االجنحة

 واليل(  g) اللون االسود  سائد على اليل(  G) اللون الرمادي  اذا كان اليلاللون قصيرة االجنحة  
 . المطلوب ( w)االجنحة القصيرة  سائد على اليل( W) االجنحة الطبيعية

 . اكتب الطرز الجينية لألبوين معًا  -1
 . ما الطرز لجاميتات األبوين ولألفراد الناتجة  -1

 

ولكن النسبة  1:  1:  1:  1الحظ ان النسبة في االبناء في حالة عدم وجود ارتباط سوف تكون 
 . مما يدل على ان الصفتين سلكتا سلوك صفة وراثية واحدة  1:  1الفعلية 
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عند إجراء تلقيح ذاتي لنبات  aabbما احتمال الحصول على نبات يحمل الطراز الجيني (  4 )سؤال 
 . مرتبطين على نفس الكروموسوم  B,A ليلينبأن اال  علماً  AaBbطرازه الجيني 

************************************************************* 

نثى كالهما رمادي اللون طبيعي االجنحة ونتج عن هذا اجري تلقيح بين ذكر ذبابة خل وا(  7) سؤال 
 اللون ضامرة األجنحة، اذا كان اليلأفراد سوداء  165فرد رمادي اللون طبيعي االجنحة و  435التلقيح 

 : المطلوب (  t)والضامرة (  T) االجنحة الطبيعية  واليل bواالسود  Bاللون الرمادي 

 . ن مالطرز الجينية لجاميتات األبوي -1
 . ما سبب ظهور هذه النسب -5

 ؟  F1مالطرز الجينية لـ  -3

 
 

 1:  3ولكن النسبة الفعلية  1:  3:  3:  9الحظ أنه في حالة عدم وجود ارتباط سوف تكون النسبة 
 . صفة وراثية واحدة  ما يدل على أن الصفتين سلكتا سلوكم
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األزهار مجعد البذور وأخر بنفسجي االزهار بين نبات أبيض  اجري تلقيح ( نكشة مخ ( )  6)سؤال 
 : أملس البذور وعند جمع البذور الناتجة وزراعتها نتجت نباتات 

 بيضاء األزهار ملساء البذور  555

 بنفسجية األزهار مجعدة البذور  515

(  A)ملساءالبذور ال اليلو (   r) األزهار البيضاء  اليلسائدًا على ( R)األزهار البنفسجية  اليلفإذا كان 
  ( . a) . سائدًا على جين البذور المجعدة

 : المطلوب 

 ( للصفتين معًا ) اكتب الطرز الجينية لألبوين  -1
 ؟ F1ماالطرز الجينية لجاميتات األبوين و  -5

************************************************************** 
ذبابة خل احمر العيون  اسود اللون قصير األجنحة  اجري تلقيح بين ذكر( مهم جدا ) (  5 )سؤال 

العيون  اليلفإذا كان ( قية للصفات الثالث غير ن) وأنثى حمراء العيون رمادية اللون طويلة األجنحة 
شكل  اليليو  gواألسود  Gواللون الرمادية  tوالقصيرة  Tواألجنحة الطويلة  rوالبيضاء  Rالحمراء 

 :ن على نفس الكروموسوم المطلوباألجنحة ولون الجسم مرتبطي

 ( . للصفات الثالث ) اكتب الطرز الجينية لألبوين  -1
 :ما احتمال الحصول على  -5
 .انثى حمراء العيون سوداء اللون طويلة الجناح  -ب. ذكر ابيض العيون اسود اللون قصير  -أ 
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 : العبور الجيني * 

جينية جديدة غير موجودة في األبوين وهذا يساعد على تنوع تؤدي عملية العبور إلى ظهور تراكيب  -
كتسابها لصفات جديدة تساعدها على البقاء  . الصفات الوراثية وبالتالي تنوع الكائنات الحية وا 

 
مع  GgTtالحظ مورغان في احدى تجاربه على ذبابة الفاكهة عندما زوج ذبابات فاكهة طرازها الجيني  -

 .ظهرو افراد بنسب قليلة يحملون صفات تختلف عن صفات االبوين  ggttذبابات طرازها الجيني 
 : ويعزى ذلك الى

 
العبور حدوث انفصال بين اليالت الجينات المرتبطه في اثناء تكوين الجاميتات عن طريق عملية  

 تبادل اجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدات غير الشقيقة في زوج( : وتعريفه ) ،  الجيني
في اثناء الطور التمهيدي االول من االنقسام المنصف وهو ( متى يحدث ؟ ) الكروموسومات المتماثلة 

ما يؤدي الى انفصال اليالت بعض الجينات المرتبطه فتنتج تراكيب جينية جديدة تختلف عن تلك 
 . الموجودة عند اي من االبوين 

 

 
 

 
 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 الفوارس في الوراثة                              استاذ شادي الفوارس                                                                        

 الفصل االول / دة االولى الوح                                                                                                     7099708870

27 
 

 :مثال 

سائد  Bالحبة الممتلئة  اليل، و  c الحبة عديمة اللون اليللى سائد ع Cالحبة الملونة  اليلفي الذرة 
( متماثل للصفتين) إذا حصل تزاوج بين نباتي ذرة األول ملون ممتلىء  bالحبة الضامرة  اليلعلى 

للون ضامرة الحبة والثاني عديم اللون ضامرة الحبة أخذت افراد الجيل األول ولقحت مع نباتات عديمة ا
 لون الحبة وحجم الحبة مرتبطان على نفس الكروموسوم وحدث بينهما عبور ؟  ياليلبافتراض ان 

 
ل من المتوقع األفراد ذات الطرز الشكلية الجديدة الناتجة من تراكيب جينية جديدة كانت نسبة ظهورها أق

 بين (عبور )مرتبطة على الكروموسوم نفسه، ال بد لظهورها من حصول انفصال اليالتهاوظهرت مع أن 
المرتبطة عند تكوين الجاميتات مما أعطى فرصًا جديدة للتنوع و يفسر حدوث ذلك عملية  ليالتاال 

  .العبور الجيني
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 :  قواعد مهمة في االرتباط والعبور

 %  111×   مجموع أعداد التراكيب الجديدة= نسبة العبور  -1

  المجموع الكلي لألفراد الناتجة                                  

 %  111= نسبة العبور + نسبة االرتباط  -2

 ( وحدة خريطة ) بين الجينيننسبة االرتباط وتساوي المسافة  -%  111= نسبة العبور  -3

 نسبة العبور  -%  111= نسبة االرتباط  -4

في نوع من الطيور لون الجسم وطول الذيل صفتان مرتبطان على نفس الكروموسوم عند إجراء  :سؤال 
اسود اللون طويل الذيل مع اخر ابيض اللون قصير الذيل كانت األفراد الناتجة تحمل تزاوج بين طير 

 : الصفات والنسبة التالية 

 طيور سوداء اللون طويلة الذيل %  4757

 طيور بيضاء اللون قصيرة الذيل % 4757

 طيور سوداء اللون قصيرة الذيل %  457

 طيور بيضاء اللون طويلة الذيل %  457

 tوالقصير  Tالذيل الطويل  واليل bاللون األبيض سائد على اليل Bاللون األسود  ان اليل إذا علمت
 : المطلوب 

 

 . مالطرز الجينية والشكلية لالباء واألفراد -1
 . فسر ظهور هذه النسب  -5

 ما نسبة االرتباط بين جيني الصفتين على الكروموسوم ؟  -3

 روموسوم؟مالمسافة بين جيني الصفتين على الك -4
 ( ركززززززز جيدا باالجاااااااابة هذا المطلوب فكرة جديدة)ما احتمال الحصول على فرد ابيض قصير  -7

  
 : الحل 
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االزهار المحورية  اليلو  aاألوراق الصغيرة  اليلسائد على  Aاألوراق الكبيرة  اليل حد النباتاتفي ا :سؤال 
B  األزهار الطرفية  اليلسائد علىb  اوج نباتي بذوره األول يحمل الصفتين السائدتين بصورة غير نقية تز

 : والثاني يحمل الصفتين المتنحيتين وعند تحليل النتائج ظهر ما يلي 

 صغير طرفي  421كبير محوري  421

 صغير محوري  31كبير طرفي  31

 . فسر سبب ظهور هذه النسب  -1

 . لناتجة عن العبور اكتب الجاميتات الناتجة عن االرتباط وتلك ا -2

 . احسب نسبة كل من االرتباط ، العبور -3

 . ماالمسافة بين جيني الصفتين على الكروموسوم -4

 ( .ااابة هذا المطلوب فكرة جديدة ركززززززز جيدا باالجا) احتمال الحصول على فرد كبير طرفيما  -5

************************************************************* 

 : خريطة الجينات * 

 . وهي الخريطة التي من خاللها يمكن لنا تحديد مواقع الجينات وترتيبها على الكروموسوم والمسافة بينهما 

وظفت نتائج ظاهرة ارتباط الجينات و عملية العبور الجيني في عمل خرائط جينية تحدد مواقع الجينات  
جينات الصفات المرتبطة ،  (نسبة العبور )  ة نسبة انفصالو ترتيبها على الكروموسوم و يتم ذلك بمعرف

وهذا ما اعتمد عليه )  .و تكرار حدوث التراكيب الجينية الجديدة التي تعتمد على المسافة بين الجينات
 (.مورغان 

 كلما زادت المسافة بين الجينيين على الكروموسوم نفسه زاد احتمال حدوث العبور بينهم . 
 بور بين زوج معين من أزواج الجينات ثابتة ومحددة ذلك الن كل جين له موقع ثابت ثبت ان نسبة الع

 . ومحدد على الكروموسوم 
  وحدة القياس المستخدمة لتقدير المسافة بين موقعي جينيين على الكروموسوم الواحد تعادل المسافة التي

 .وتسمى وحدة خريطة واحدة %  1تسمح بحدوث نسبة عبور مقدارها 
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وحدات  3فان المسافة بينهما تساوي %  3تساوي  Bو   Aاذا كانت نسبة العبور بين الجينيين : ال فمث

 Cو   Aواذا كانت نسبة العبور بين الجينيين  %  05خريطة ونسبة االرتباط بين هذين الجينيين تساوي 

%  3تساوي   Cو Bوحدات خريطة واذا كانت نسبة العبور بين الجينيين  5فالمسافة بينهما % 5تساوى
 :وحدات خريطة فيمكن ترتيب الجينات الثالثة على الكروموسوم كالتالي  3فالمسافة بينهما 

  
 وحدة خريطة  3          وحدة خريطة            5                     

 

 

               C                             A               B 

 وحدة خريطة  3                     

************************************************************* 

 : اذا كانت نسبة تكرار عملية العبور بين الجينات اآلتية كالتالي :  سؤال  

 D,A 14  % ،B,E 15  % ،E,D 16  % ،C,D 8  % 

 :ونسبة االرتباط بين الجينات التالية

B,D  96 % ،C,A  94 % ،B,C 88 % ،B,A  85 . % اجب عما يلي: 

 .   E,Cما هي المسافة بين الجينين  -5 .ما ترتيب الجينات السابقة على الكروموسوم  -1

 .اي الجينين يكون بينهما اقل نسبة ارتباط  -3

**************************************************** 
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 : ة الجديدة الناتجة من عملية العبور الجيني هي اذا علمت ان نسبة حدوث التراكيب الجيني: سؤال 

A,D =4  %D,C =5   %D,B =1 . % ان نسبة ارتباط الجينات كاالتيو: 

A,C=98   %A,B =97 . % فاجب عما يلي : 

 . B عن الجين  Cكم يبعد الجين  -ما ترتيب الجينات على الكروموسوم             ب -أ

 

********************************************************** 

  :سؤال 

 . E,Cما نسبة العبور بين الجينين  -F,A  . 2ما هي المسافة بين الجينين  -1

 . E,Fما نسبة االرتباط بين الجينين  -A,D .  4ما نسبة االنفصال بين الجينين  -3

 .وما هي هذه النسبة ، اي الجينين يكون بينهما اكبر نسبة ارتباط  -5

 .وما هي هذه النسبة ، ي الجينين يكون بينهما اكبر نسبة عبور ا -1

 .وما هي هذه النسبة ، اي الجينين يكون بينهما اقل نسبة ارتباط  -5
 :الحل 

 D,E  03%( 5%    04( 4% 11(   3%    14(   2   وحدة خريطة 15 -1

1 )B,C  34%   5 )B,C  11% 
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 (مطالعـــــــــــــــــــــــــــة ذاتيـــــــــــــــــــــــــــــــة )    : الجينية الى طرز شكلية  اثر العوامل البيئية في ترجمة الطرز* 

 .تؤثر العوامل البيئية في ترجمة الطرز الجينية الى طرز شكلية  -

 : لون الفراء في القطط السيامية : مثال 

 .غة الميالنين وهو انزيم حساس لدرجة الحرارة تمتلك هذه القطط اليل مسؤول عن انتاج انزيم تصنيع صب -

االنف واالذنين واالطراف والذيل درجة حرارة الجسم الطبيعية في منطقة  اقل منينشط هذا االنزيم ويؤدي وظيفته في درجة حرارة  -
 (.تأثيره / وظيفة االنزيم ) .فتنتج صبغة الشعر الداكن بصورة طبيعية فيها 

 االنزيم غير نشطرى التي ترتفع فيها درجة الحرارة اكثر من او يساوي درجة حرارة الجسم الطبيعية فيكون فيها اما اجزاء الجسم االخ -
 .وال يؤدي وظيفته بانتاج صبغة الشعر الداكن فتظهر هذه االجزاء باللون االبيض 

بلفافة على هذا الجزء مع االستمرار باردة مثبتة عند حلق جزء من فراء ظهر قط سيامي ثم وضع قطعة قطن : للتحقق من ذلك  -
في تغيير قطعة القطن الباردة لضمان خفض درجة حرارة هذا الجزء الى اقل من درجة حرارة جسم القط الطبيعية عندئذ ستالحظ نمو 

 .فراء جديد اسود اللون في هذا الجزء تحديدا 

*************************************************************************

 $$ال تجدها اال في الفوارس  $$  ( :اسئلة تحتاج الى تفكير في الوراثة    )

 :عند اجراء تزاوج بين ثور عديم القرون مع ثالث بقرات كانت النتائج كما يلي : السؤال االول

 .مع البقرة االولى ذات القرون ولدت عجال عديم القرون  -1
 .ت عجال له قرون مع البقرة الثانية ذات القرون ولد -2

 .مع البقرة الثالثة عديمة القرون ولدت عجال له قرون  -3

 ( .ذكر او انثى ) وحدد جنس العجل ، فسر ذلك على اسس وراثية 

********************************************************** 

واالخر مجعد البذور نقي الساللة اجري تلقيح بين نباتين احدهما املس البذور نقي الساللة : السؤال الثاني
فكانت جميع االفراد الناتجة اخذت الصفة المتوسطة بين االملس والمجعد وعند ترك افراد الجيل االول تتلقح 

 فسر ذلك على اسس وراثية . من افراد الجيل الثاني كانت ملساء البذور تماما كجدها االول  11\1، ذاتيا  

************************************************************* 
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اجري تلقيح بين ذكر طائر مخطط الريش ويملك عرف مع انثى مخططة الريش وبدون :  الثالثالسؤال  
سائدا  Aوجود العرف  عرف وريشها غير مخطط فاذا كان اليلعرف ونتج عن هذا التلقيح انثى ال تملك 

وصفة الريش  cالريش الغير مخطط  على اليل سائد Cوجين الريش المخطط  aعدم وجوده  على اليل
 .اكتب الطرز الجينية لالباء واالفراد . مرتبطة بالجنس 

اجري تلقيح بين صرصورين احدهما اسود اللون قرونه قصيرة واالخر احمر اللون قرونه : الرابعالسؤال  
القرون  واليل aلون االسود ال سائد على اليل Aاللون االحمر  فاذا كان اليل( غير نقي للصفتين ) طويلة 
 % .03طول القرون ولون الجسم مرتبطين بنسبة  واليلي eالقرون القصيرة  لى اليلسائد ع Eالطويلة 

 .ما هي المسافة بين الجينين المرتيطين على نفس الكروموسوم  -2 .ما الطرز الجينية لالباء واالفراد  -1

 .ما احتمال الحصول على فرد اسود طويل  -E . 4و  A ما نسبة العبور بين االليلين -3
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 لمزيد من االستفسار والفيديوهات وحلول االسئلة واالسئلة المقترحة تابعوني على  *** 

 facebook page  :  طالب وطالبات االستاذ شادي الفوارس   –فوارس االحياء . 

 حمع امنياتي للجميع بالتوفيق والنجا  \  تمت بحمد اهلل

فمن المهم . إن قاعدة النجاح األولى التي تعلو على أية قاعدة أخرى هي امتالك الطاقة* 

معرفة كيفية تركيز هذه الطاقة وترويضها وتوجيهها على األشياء الهامة بدال من تبديدها 

 . وتشتيتها على األشياء التافهة وغير المجدية

 7099708870 استاذ شادي الفوارس
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