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صفبد االنٛالد انًزؼذدح  ْٙ :صفبد ٔساصٛخ ٚزؾكى ف ٙظٕٓسْب أكضش يٍ أنٛهٚٔ ٍٛؾًم انفشد ف ٙكم خهٛخ يٍ خالٚبِ انغسًٛخ أنٛه ٍٛفقظ يٍ ْزِ االنٛالد


ٌتحكم االلٌالن  IA ،IBفً وجود بروتٌنات سكرٌة على سطح خالٌا الدم الحمراء تدعى مولدات
الضد



ٌؤدي وجود االلٌل  IAإلى تكوٌن مولد الضد A



ٌؤدي وجود مولد الضد  IBإلى تكوٌن مولد الضد



فً حال غٌاب األلٌلٌن  IA ،IBفال ٚظٓش ػهٗ سطٕػ خالٚب انذو انؾًشاء أ٘ يٍ يٕنذاد
انضذ فٛكٌٕ انطشاص انغٔ ii ُٙٛفصٛهخ ديّ O

انسٛبدح انًشزشكخ ًَ ْٙ :ظ ٔساصٚ ٙؾذس ػُذيب ال ٚسٕد أ٘ يٍ االنٛه ٍٛػهٗ اٜخش ٔٚظٓش رأصٛش كم يًُٓب ف ٙانطشاص انشكه ٙنهكبئٍ انؾ ٙدٌٔ أٌ ٚخزف ٙاٜخش
ط  :أػظ أيضهخ ػهٗ سٛبدح يشزشكخ ؟
 -1فصٛهخ انذو ( ) AB

 -2أصْبس َجبد انكبيٛهٛب

ط  :ؽذد فصٛهخ انذو ف ٙكم يٍ انؾبالد اٜرٛخ :
ٔ -1عٕد يٕنذ انضذ  Aيٍ دٌٔ ٔعٕد يٕنذ انضذ B

() A

ٔ -2عٕد يٕنذ انضذ  Bيٍ دٌٔ ٔعٕد يٕنذ انضذA

()B

 -3اعزًبع يٕنذ٘ انضذ  A ٔ Bػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء
 -4ػذو ٔعٕد أ٘ َٕع يٍ يٕنذاد انضذ  A ٔ Bػهٗ أغشٛخ خالٚب انذو انؾًشاء

( ) AB
()O
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ط  :قبسٌ ث ٍٛفصبئم انذو يٍ ؽٛش َٕع يٕنذاد انضذ ٔػذد يٕنذاد انضذ ٔانطشاص انغ ُٙٛنكم يًُٓب :
فصٛهخ انذو

َٕع يٕنذ انضذ

ػذد إَٔاع يٕنذاد انضذ

انطشاص انغُٙٛ
IA i

A

A

1

IA IA

\

B

B

1

IB IB

\ IB i

AB

AB

2

IA I B

O

ال ٕٚعذ

صفش

ii

ط  :رضٔط سعم فصٛهخ ديّ َ Aق ٙانصفخ يٍ أَضٗ فصٛهخ ديٓب َ Bقٛخ انصفخ أٚضب  .أٔعذ انطشص انغُٛٛخ ٔانشكهٛخ نٟثُبء

انطشص انغُٛٛخ نٟثٍٕٚ
انطشص انغُٛٛخ نغبيٛزبد اٞثٍٕٚ
انطشص انغُٛٛخ نٟثُبء
انطشص انشكهٛخ نٟثُبء

أالو IBIB

اٞة IAIA

IB

IA
IA IB

عًٛغ اٞثُبء ٚؾًهٌٕ صفخ فصٛهخ انذو AB

ط :إرا ػهًذ أٌ فصٛهخ دو طفم ْٔ ، O ٙفصٛهخ دو أيّ  ، Aفؾذد فصبئم انذو انًؾزًهخ ٞث ّٛ؟
انطشاص انغ ُٙٛنهطفم ْٕ ( ٔ ) iiثًب أٌ فصٛهخ دو أيّ ْٕ (  ) Aفبؽزًبل فصبئم انذو ٞث ) A , B , O ( ْٙ ّٛالؽزًبنٛخ ٔعٕد انغ ٍٛانًزُؾ ٙفًٓٛب ٔانز٘ ٕٚعذ ف ٙانطفم .
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ط  :شبة فصٛهخ ديّ غٛش يؼشٔفخ  ،رضٔط يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب  ، Aفٕنذ نًٓب طفم فصٛهخ ديّ  ، Oفئرا كبَذ فصٛهخ دو ٔانذ انفزبح ٔ Bفصٛهخ دو ٔانذح انشبة  Aيزًبصهخ انغُٛبد  ،فبكزت انطشص
انغُٛٛخ انًؾزًهخ نفصٛهخ دو كم يٍ  :انشبة  /انفزبح ٔ /انذ انشبة ٔ /انذح انفزبح ؟
انؾم َ :شسى انًخطظ ف ٙثذاٚخ انؾم نًؼطٛبد انسؤال
ٔانذ انشبة

ٔانذح انشبة َ Aقٙ

انشبة

ٔانذ انفزبح

ٔ Bانذح انفزبح

انفزبحA

انطفم O

صى َؼًم ػهٗ ٔضغ انطشص انغُٛٛخ انٕاضؾخ يٍ انسؤال يضم  :انطفم ) ٔٔ ( iiانذح انشبة
ٔانفزبح ثًب أٌ ٔانذْب B

)َ Aقٛخ ( ) (IA IA

ْٔ A ٙفٓزا ٚؼُ ٙأٌ طشاصْب انغ ُٙٛغٛش َق ( ٙغٛش يزًبصم  ( IAiأ٘ أَٓب ؽصهذ يٍ ٔانذْب ػهٗ انغ ٍٛانًزُؾ ٙيًب ٚؼُ ٙاٌ ٔانذْب فصٛهخ ديّ  Bغٛش َق ) IBi ( ٙأ

غٛش يزًبصم انغُٛبد ٔ أٌ ٔانذرٓب رؾًم انغ ٍٛانسبئذ يٍ ْٔ IAزا ٚؼُ ٙأٌ ٔانذرٓب ٚؾزًم أٌ ركٌٕ فصٛهخ ديٓب أيب (  Aف ٙؽبنخ َقٛخ أ غٛش َقٛخ ٔأيب  ) ABنك ٙرؼط ٙاثُزٓب انغ ٍٛانسبئذ IA .
أيب انشبة ثًب أٌ اثُّ ٚؾًم انغ ٍُٛٛانًزُؾ ٍٛٛفٓزا ٚؼُ ٙأٌ أؽذ انغ ٍُٛٛأخزِ يٍ أثٔ ّٛإرا َظشَب إنٗ فصٛهخ دو أو انشبة فُالؽع أَٓب َقٛخ أ يزًبصهخ انغُٛبد ْٔزا ٚؼُ ٙأَٓب سزؼط ٙاثُٓب انغ ٍٛانسبئذ
يٍ ٔ Aػه ّٛركٌٕ فصٛهخ دو انشبة  Aغٛش َقٔ . ٙثًب أٌ انشبة ٚؾزٕ٘ ػهٗ ع ٍٛيزُؾ ٙفٓزا ٚؼُ ٙاَّ ؽصم ػه ّٛيٍ أثْٔ ّٛزا ٚؼُ ٙأٌ اؽزًبل فصبئم انذو ٞثّٛ
ْ ٙكبنزبن:( A , B , O ) .ٙ
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انؾم ٔساصٛب:
ٔانذ انشبة

ٔانذح انشبة

IAi , IBi , ii

ٔانذ انفزبح
IAi , IA IB, IA IA

IA IA

انشبة

ٔانذح انفزبح
IBi

انفزبح A
IA i

IA i

انطفم O
i i
ط  :رضٔط سعم فصٛهخ ديّ  Oيٕعت انؼبيم انشٚضٚس ٙيزًبصم انغُٛبد يٍ أَضٗ فصٛهخ ديٓب  Aيزًبصهخ انغُٛبد سبنجخ انؼبيم انشٚضٚس . ٙأٔعذ انطشص انغُٛٛخ ٔانشكهٛخ نٟثُبء ػهًب أٌ  Rع ٍٛانؼبيم
انًٕعت ٔ  rع ٍٛانؼبيم انسبنت
انؾم:
انطشاص انًظٓش٘ نٝثبء
انطشص انغُٛٛخ نٟثٍٕٚ
انطشص انغُٛٛخ نغبيٛزبد اٞثٍٕٚ
انطشص انغُٛٛخ نٟثُبء
انطشص انشكهٛخ ( انشكهٛخ ) نٟثُبء

اٞة  Oيٕعت

×

أالو  ABسبنت
rr IA IB

RR ii

r IB

Ri
Rr IBi
B+

,

r IA ,

Rr IA i
A +
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ط : 1رضٔط شبة فصٛهخ ديّ  ABػ َّٕٛصسقبء يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب  Bػسهٛخ انؼ ٍُٛٛغٛش َقٛخ نهصفز . ٍٛانشيض ًٚ Hضم انؼ ٌٕٛانؼسهٛخ ٔانشيض ًٚ hضم انؼ ٌٕٛانضسقبء  .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنكم يٍ انشبة ٔانفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -3يب انطشاص انغ ُٙٛنفصبئم انذو انًؾزًهخ ف ٙاٞثُبء
 -4يب اؽزًبل إَغبة طفم فصٛهخ ديّ  Aػسه ٙانؼ ٍُٛٛيٍ ث ٍٛعًٛغ اٞثُبء

ط : 2رضٔط سعم فصٛهخ ديّ  Aػسه ٙانؼ ٍُٛٛيٍ فزبح فصٛهخ دو ٔانذْب  Oػسه ٙانؼَ ٍُٛٛقٔ ، ٙأَغجب طفهخ أَضٗ فصٛهخ ديٓب  Bصسقبء انؼ . ٍُٛٛانشيض ٚ Hشيض نهؼ ٌٕٛانؼسهٛخ ٔانشيض  hنهؼٌٕٛ
انضسقبء  .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنكم يٍ انشبة \ انفزبح \ انطفهخ \ ٔانذ انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -3انطشاص انشكه ٙنهفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -4يب فصبئم انذو انًؾزًهخ ف ٙاٞثُبء
 -5يب اؽزًبل إَغبة طفم فصٛهخ ديّ  Aاصسق انؼ ٍُٛٛيٍ ث ٍٛعًٛغ اٞثُبء نٓزِ انؼبئهخ
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ط : 3رضٔط سعم فصٛهخ ديّ  Aاصسق انؼ ٍُٛٛيٍ فزبح فصٛهخ ديٓب  ABػسهٛخ انؼٔ ٍُٛٛانذْب اصسق انؼٔ ٍُٛٛأَغجب طفال فصٛهخ ديّ  Bػسه ٙانؼ . ٍُٛٛانشيض ٚ Hشيض نهؼ ٌٕٛانؼسهٛخ ٔانشيض h
نهؼ ٌٕٛانضسقبء  .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهصفز ٍٛيؼب نكم يٍ انشعم \ انفزبح \ انطفم
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد انطفم ثؼذ ٔصٕنّ سٍ انجهٕؽ
 -3يب فصبئم انذو انًؾزًهخ ف ٙاٞثُبء
 -4يب اؽزًبل إَغبة أثُبء فصٛهخ ديٓى  Aػسه ٙانؼ ٍُٛٛيٍ ث ٍٛعًٛغ اٞثُبء
 -5يب ًَظ انٕساصخ نفصٛهخ دو انفزبح

ط : 4رضٔط شبة فصٛهخ ديّ  Aيٕعت انؼبيم انشٚضٚس ٙيٍ فزبح فصٛهخ ديٓب  Bيٕعجخ انؼبيم انشٚضٚسٔ ٙأَغجب طفال ركشا فصٛهخ ديّ  Oيٕعت انؼبيم انشٚضٚسٔ ٙطفهخ أَضٗ فصٛهخ ديٓب  ABسبنجخ
انؼبيم انشٚضٚس . ٙانشيض  Rنصفخ يٕعت انؼبيم انشٚضٚسٔ ٙانشيض  rنصفخ سبنت انؼبيم انشٚضٚس ، ٙانًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهصفز ٍٛيؼب نكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔانطفم ٔانطفهخ
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -3يب اؽزًبل إَغبة طفم فصٛهخ ديّ  Bيٕعت انؼبيم انشٚضٚسٙ
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طًٚ : 5ضم انغذٔل صٔاط سعم ثبيشأح ٔرٕاسس صفز ٍٛثًُٓٛب ًْب صفخ فصبئم انذو ٔنٌٕ انؼٔ ٌٕٛانًطهٕة :

hi

Hi

6

HIA

♂

2

5

hhIAIB

1

4
♀♀

7

HhIAi

3

HhIAIA

♀

 -1انطشاص انشكه ٙنصفخ اٞة
 -2انطشاص انغ ُٙٛنالو
 -3انطشاص انغ ُٙٛنٟفشاد

2ٔ 1

 -4انطشاص انشكه ٙنٟفشاد

3\7

 -5يب اؽزًبل إَغبة انطشاص انشكه ٙنهفشد فٙ

5

 -6انطشاص انغ ُٙٛنهغبيٛزبد 6 ٔ 8 ٔ 4
 -7يب ًَظ انٕساصخ نفصٛهخ دو اٞو

نسب السيادة المشتركة ألزهار نبات الكاميليا
نسب األفراد
 %011ملون باألحمر واألبٌض

اآلباء
احمر

×

ابٌض

 %01احمر  % 01 :ملون

احمر × ملون

 %01ابٌض  %01 :ملون

ابٌض × ملون

 %50ابٌض  %01 :ملون  %50 :احمر

ملون × ملون

 %011احمر

احمر × احمر

 %011ابٌض

ابٌض × ابٌض
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ط : 1عشٖ رهقٛؼ ثَ ٍٛجبد كبيٛهٛب يهٌٕ اٞصْبس ثبٞؽًش ٔاٞثٛ

طٕٚم انسبق غٛش َق ٙيغ َجبد خخش يهٌٕ اٞصْبس ثبٞؽًش ٔاٞثٛ

قصٛش انسبق فئرا كبٌ انشيض ًٚ cRضم نٌٕ اٞصْبس انؾًشاء

ٔانشيض ًٚ cWضم اٞصْبس انجٛضبء ٔانشيض ًٚ Tضم طٕل انسبق ٔانشيض ًٚ tضم قصٛش انسبق ٔ .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهُجبر ٍٛاٞثٕ ٍٚنهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد اٞثٕ ٍٚنهصفز ٍٛيؼب
 -3يب انُسجخ انًئٕٚخ َ٠زبط أفشاد ؽًشاء اٞصْبس يٍ ث ٍٛعًٛغ انُجبربد انُبرغخ
 -4يب ًَظ انٕساصخ نكم يٍ انصفزٍٛ
 -5يب اؽزًبل إَزبط أفشاد يهٌٕ اٞصْبس طٕٚهخ انسبق يٍ ث ٍٛعًٛغ انُجبربد انُبرغخ

ط : 2عشٖ رهقٛؼ ثَ ٍٛجبر ٙكبيٛهٛب ٔظٓشد َزبئظ انزهقٛؼ كًب ٚأر: ٙ
َ 32جبد يهٌٕ اٞصْبس طٕٚم انسبق \ َ 16جبد اثٛ
َ 17جبد اثٛ

اٞصْبس طٕٚم انسبق \ َ 15جبد اؽًش اٞصْبس قصٛش انسبق \

اٞصْبس قصٛش انسبق \ َ 33جبد يهٌٕ اٞصْبس قصٛش انسبق \ َ 16جبد اؽًش اٞصْبس طٕٚم انسبق .

فئرا كبٌ انشيض ًٚ cRضم نٌٕ اٞصْبس انؾًشاء ٔانشيض ًٚ cWضم اٞصْبس انجٛضبء ٔانشيض ًٚ Tضم طٕل انسبق ٔانشيض ًٚ tضم قصٛش انسبق ٔ .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغٔ ُٙٛانشكه ٙنهُجبر ٍٛاٞثٕ ٍٚنهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد اٞثٕ ٍٚنهصفز ٍٛيؼب
 -3يب اؽزًبل إَزبط َجبربد ؽًشاء اٞصْبس طٕٚهخ انسبق يٍ ث ٍٛعًٛغ انُجبربد انُبرغخ
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ط : 3عشٖ رهقٛؼ ثَ ٍٛجبر ٙكبيٛهٛب اؽذًْب اؽًش اٞصْبس طٕٚم انسبق ٔاٜخش يغٕٓل انطشاص انشكه ٙفظٓشد َجبربد رؾًم صفبد ثبٞػذاد اٜرٛخ  47 :طٕٚهخ انسبق \ َ 15جبد قصٛش انسبق \ َ 62جبد
يهٌٕ اٞصْبس  .فئرا كبٌ انشيض ًٚ cRضم نٌٕ اٞصْبس انؾًشاء ٔانشيض ًٚ cWضم اٞصْبس انجٛضبء ٔانشيض ًٚ Tضم طٕل انسبق ٔانشيض ًٚ tضم قصٛش انسبق  .انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهُجبر ٍٛاٞثٕ ٍٚنهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انشكه ٙنهُجبد انًغٕٓل نهصفز ٍٛيؼب
 -3انطشاص انغ ُٙٛانًزٕقغ نٟفشاد انُبرغخ
 -4يب اؽزًبل إَزبط أفشاد طٕٚهخ انسبق ؽًشاء اٞصْبس يٍ ث ٍٛعًٛغ انُجبربد انُبرغخ

ط : 4ف ٙاؽذ إَٔاع انطٕٛس ٚظٓش نٌٕ انشٚش ثهٌٕ اخضش أٔ اصسق أٔ يهٌٕ ثبٞخضش ٔاٞصسق ػُذ كال انغُس . ٍٛفئرا كبٌ انشيض ًٚ cBضم نٌٕ انشٚش اٞصسق ٔانشيض ًٚ cGضم نٌٕ انشٚش اٞخضش
ٔانشيض ًٚ Aضم صفخ اٞسعم انضاؽفخ ٔانشيض ًٚ aضم صفخ اٞسعم انؼبدٚخ  .عشٖ رهقٛؼ ث ٍٛركش يهٌٕ انشٚش ثبٞخضش ٔاٞصسق صاؽف اٞسعم غٛش َق ٙيغ أَضٗ يغٕٓنخ انطشاص انشكهٔ ٙظٓشد اٞفشاد
عًٛؼٓب صاؽفخ اٞسعم ٔأنٕآَب إيب خضشاء انشٚش ٔإيب يهَٕخ انشٚش .
انًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهزكش ٔاَٞضٗ نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انشكه ٙنصفخ اَٞضٗ نهصفز ٍٛيؼب
 -3انطشاص انغ ُٙٛنهزكش نهصفز ٍٛيؼب
 -4انُست انًئٕٚخ نهطشص انشكهٛخ ف ٙاٞفشاد انُبرغخ نكم صفخ ػهٗ ؽذح
 -5يب انطشص انغُٛٛخ نٟفشاد انُبرغخ يٍ انزهقٛؼ
-6

11

طًٚ : 5ضم يشثغ ثبَٛذ انًغبٔس ػًهٛخ رضأط ث ٍٛؽصبٌ ٔفشط نصفز ٙنٌٕ انغسى ٔنٌٕ انشؼش فئرا سيض نهٌٕ انغسى اٞؽًش ثبنشيض ٔ cRنٌٕ انغسى اٞثٛ

ثبنشيض ٔ cWسيض نهٌٕ انشؼش اٞسٕد

ثبنشيض ٔ Hنٍ انشؼش انجُ ٙثبنشيض ٔ . hانًطهٕة :
 -1انطشاص انغ ُٙٛنهفشط ( اٞو ) نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطشاص انشكه ٙنهؾصبٌ ( اٞة ) نهصفز ٍٛيؼب
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 -3انطشاص انغ ُٙٛنٟفشاد ( ) 5 \ 1
 -4يب اؽزًبل إَزبط انطشاص انشكه ٙف2 ٙ
 -5يب اؽزًبل إَزبط انطشاص انغ ُٙٛف8 ٙ
 -6يب انطشاص انغ ُٙٛنهغبيٛزبد 9 \ 6 \ 4
 -7انطشاص انغ ُٙٛنغبيٛزبد انفشد سقى 3
 -8يب انُسجخ انًئٕٚخ نصفخ نٌٕ انغسى ف ٙانفشد سقى  7يٍ ث ٍٛعًٛغ اٞفشاد انُبرغخ يٍ انزضأط
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