
 

 

 

 

 

ملا  hسلائ  عللا الزرءلا   Hواليل العيون العسلليه ¼ اذا كان احتمال انجاب طفل ازرق العينين في عائله هو  -1

 :احتمال ان تنجب هذه العائله طفل عيونه عسليه

 ¼( صفر           ( ج¾             ( ب½          ( أ
 

 :اح  الصفات التالية تعتبر صفة متنحية في نبات البازيال   -2

  طول الساق  -        لون البذور الخضرا  -ج      موءع االزهار المحورية -بون القرون االخضر ل - أ

 

اجري تلقيح لنبات بازيال  اصفر املس البذور غير نقي للصفتين مع اخر مجهول الطراز الشكلي فظهرت  -3

اذا رمز أللبل البذور الصفرا  اصفر مجع  %  27: اصفر املس % 57: االبنا  بالطرز الشكلية والنسب التالية 

A   والبذور الخضراa   والبذور الملساB  والمجع هb  فان الطراز الجيني للنبات المجهول هو: 

 Aabb      - AaBB -ج       AaBb -ب      AABb - أ

 

و  AaBBعن  اجرا  تلقيح بين نباتين طرازهما الجيني  AAbbاحتمال الحصول علا نبات طرازه الجيني  -4

AaBb  هو: 

 11\1 - ⅛      -صفر    ج -ب¼      - أ

 :هو TtRRGgaaالطراز الجيني الصحيح للجاميت المتوءع ان يعطيه الفر  ذو الطراز الجيني   -7

 tRaa              )trga( ج         TRga( ب          TtGg ( أ
 

 :  غير متماثلة الجينات فان احتمال انتاج افرا( RrTT  ×rrTt) عن  تلقيح نباتين طرازهما الجيني  -1

 11\1 - ⅛       -ج¼        -صفر     ب - أ

 

 : اح  النسب الوراثية التالية تمثل وراثة الصفات غير المن لية  -5

 1:3:3:1         3:3:1:1. ج                      4:1.  ب                               3:1. أ

 : هو   aarrdd فان احتمال انتاج نبات طرازه الجيني Aarrddجيني عن  ح وث تلقيح ذاتي لنبات طرازه ال -8

 % 155 -      % 75. ج%                       27. صفر                              ب. أ

 : هو  AABbGgع   أنواع الجاميتات المحتملة التي ينتجها الفر  ذو الطراز الجيني   -1

 8 -        1. ج                              4. ب                                       2. أ



 

 

هذا ( اذا تقابل اليال الصفتين المتقابلتين في الفر  فان صفة االليل السائ  تظهر وال تظهر صفة االليل المتنحي )  -15

 :النص يمثل 

 .السيا ة التامة  -    السيا ة غير التامه  -ءانون التوزيع الحر     ج -ءانون انعزال الصفات    ب - أ

 

 :فإن النسبة المتوءعة في االفرا  الناتجة   WwGgعن  تلقيح نباتي بازيال  يحمل كالهما الطراز الجيني  -11

    1:3:3:1 –             1:2:1 –ج              3:1 -ب         1:1:1:1 –أ             

 : فر  طرازه الجيني   EETtو األخر   Eettي ء  ينتج من تزاوج فر ين أح هما طرازه الجين -12

    Eett               – EeTT –ج             eeTt –ب            EETT –أ          

 : فر  طرازه الجيني  HHRRواآلخر طرازه الجيني  hhrrء  ينتج من تزاوج فر ين أح هما طرازه الجيني  -13

  HhRr          – hhRR –ج         HHrr  -ب        HHRR –أ              

 :يكون الطراز الجيني لصفة من لية غير متماثلة األليالت  -14

 rM               – rr   -ج               Rr –ب            RM –أ               

 : لصفة لون البذور ما احتمال إنتاج جاميتات تحمل أليالً متنحياً من نبات بازيال  غير متماثل األليالت  -17

 صفر   –                -ج                 -ب                -أ     

أح هما ممتلئ القرون أرجواني األزهار و اآلخر , ُيمثل الج ول أ ناه نتائج عملية تلقيح بين نباتي بازيال   -11

و رمز ,  (g)وألليل شكل القرن المجع  بالرمز (G)ة شكل القرن الممتلئ بالرمز فإذا رمز ألليل صف. مجهول 

فإن الطراز الجيني و ,  (r)و ألليل لون الزهرة األبيض بالرمز (R)ألليل صفة لون الزهرة األرجواني بالرمز 

 :الشكلي للنبات المجهول 

 rG  RG جاميتات 

Rrgg  RRgg  Rg 

   RrGg  

 مجع  القرون أبيض األزهار  (rrgg) –ئ القرون أرجواني األزهار    ب ممتل (RrGg) –أ  

 

 ممتلئ القرون أبيض األزهار  (rrGg) –مجع  القرون أرجواني األزهار       (Rrgg) –ج  



 

 

إذا علمت أن مخطط ساللة اآلتي يوضح وراثة صفة جسمية في اإلنسان؛ إذ يمثل المربع المظلل ذكر تظهر  -15

علا ( 2)و الفر  رءم  (1)ال ائرة المظللة أنثا تظهر عليها الصفة فإن الطراز الجيني للفر   عليه الصفة و

 : الترتيب 

 

  DD و   dd         – ddو  Dd –ج        Ddو   Dd  -ب        dd و   dd –أ 

و يسو  أليل ,   (r)علا أليل لون الثمار األصفر (R)في نبات البن ورة يسو  أليل صفة لون الثمار األحمر -18

فإذا تم تلقيح نباتات بن ورة طويلة الساق حمرا  الثمار مجهولة ,  (t)علا أليل ءصر الساق (T)صفة طول الساق 

فإن الطراز , وكان من بين النباتات الناتجة نباتات ءصيرة الساق صفرا  الثمار , الطراز الجيني تلقيحاً ذاتياً 

 :الجيني للنباتات المجهولة 

    ttRr                 –  TtRr –ج            Ttrr  -ب             TTRR – أ   

وأن أليل صفة موءع ,  (t)في البازيال  سائ  علا أليل ءصير الساق (T)إذا علمت أن أليل صفة طول الساق  -11

اتي بازيال  أح هما فإذا جرى تلقيح بين نب.  (h)سائ  علا أليل موءع األزهار الطرفي  (H)األزهار المحوري 

غير )طويل الساق محوي األزهار غير متماثل األليالت لكال الصفتين و األخر ءصير الساق محوري األزهار 

 :  (TtHH)فإن احتمال ظهور نبات طرازه الجيني , (متماثل األليالت

    -                       -ج                         -ب                   -أ          

25-  

  

 كل التوفيق لكم  

 استاذكم شادي الفوارس



 

 

 

 

 

 

 

 


