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إرشادات خاصة حل مسائل الوراثة
عزٌزي -:الطالب قبل البدأ بحل أي مسألة وراثة ٌجب علٌك قرأتها بتمعن و تحلٌلها جٌداً ثم تحدٌد نوع
الوراثة وٌتم ذلك من خبلل األمثلة و النسب المئوٌة وسوف نتعرف علً بعض الطرق التً من خبللها
ٌمكن تحدٌد نوع الوراثة

 – 1السٌادة التامة
*** اذا حجبت صفة الصفة المضادة لها مثل طوٌل  xقصٌر جمٌع األفراد الناتجة طوٌلة
**من خبلل تزاوج فردٌن ٌحمبلن نفس الطراز المظهري وظهر طراز مظهري جدٌد مثل تزاوج
طوٌل Xطوٌل ظهر فً األبنا قصٌر ٌعنً ننا سٌادة تام ألن صفة الطول كانت تخفً صفة القصر
**من خبلل ظهور النسبة  3:1للصفة الواحدة وٌكون طرازنا الجٌنً غٌر متماثل للصفتٌن
مثبلً Tt X Tt
**النسبة  1 : 1للصفة الواحدة وٌكون أحد األبوٌن ٌحمل الصفة السائدة بشكل غٌر نقً و األخر متنحً
مثبلً Tt X tt
**تزاوج فردٌن ٌحمبلن نفس الطراز ا لشكلً علً سبٌل المثال طوٌل الساق مع طوٌل الساق ونتج من
خبلل التزاوج نبات قصٌر
** ظهور أربع طرز شكلٌة فردٌن ٌحمبلن صفتٌن وطرازنما الجٌنً غٌر متماثل و بنسبة  1: 3 : 3 :9مثل قانون
( علً سبٌل المثال )  TtRrللفردٌن
مندل الثانً ( توزٌع مستقل ) وتكون الطرزالجٌنٌة

 – 2السٌادة غٌر التامة -:
ٌمكن التعرف علٌها من خبلل
أ – األمثلة مثل نبات شب اللٌل – نبات فم السمكة  -شكل الشعر عند اإلنسان
ب -ظهور صفة وسطٌة
ج – ظهور النسبة  1: 2: 1للصفة الواحدة وفً نذة الحالة ٌكون اآلبا ٌحملون الصفة الوسطٌة
نبات برتقالً  Xنبات برتقالً

ال ٌمكن أنت تظهر النسبة  1:2:1عنما تكون
الصفة سٌادة غٌر تامة و مرتبطة بالجنس وذلك
ألن ال ٌمكن تزاوج فردٌن ٌحمبلن الصفة
الوسطٌة

تكون النسبة  1أحمر  2 :برتقالً  1 :أحمر

 – 3الجٌنات القاتلة
أ -إعطا معلومة فً المسألة تفٌد موت ربع النسل تقرٌبا ً
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ب – ظهور النسبة 1 : 2

أو

0:3

*** فً حالة ظهور النسبة  1 : 2فإن الجٌن السائد النقً نو الذي ٌموت مثل الفئران الصفرا النقٌة وٌكون الجٌن
القاتل للصفة التً نسبتها  2نً األعلى و التً كان من المفترض أن تكون

3

** مرض هتٌغتون ٌتحكم به جٌن قاتل سائد فالشخص الذي طرازه الجٌنً ٌ H hكون مصاب
فً حالة النسبة  3 :0تكون الجٌنات القاتلة نً المتنحٌة مثل نبات الذرة أخضر اللون  Gسائد علً األصفر  gالذي
ٌمنع انتاج مادة الكلوروفٌل لذلك ٌكون تزاوج نبات اخضر غٌر متماثل الجٌنات مع نبات اخضر غٌر متماثل تكون النسبة
3 : 0لؤلن األصفر ٌموت
*** األبا فً الجٌنات القاتلة تكون نجٌنة فمثبل عندما رمزنا للون األصفر فً الفئران  Ayو الرمادي  Aفإن الفئران
الصفرا ال بد أن تكون نجٌنة
 – 4األلٌبلت المتعددة :نتعرف علٌها من خبلل
أ – فصائل الدم
ب – أذا تم تزاوج فردٌن ٌحمبلن طرازٌن مظهرٌن لنفس الصفة وظهر أربع طرز مظهرٌة احدانا وسطٌة
مثل تزاوج نبات

أحمر األزنار Xنبات أصفر

وظهرت النتائج  :أحمر – أصفر  -أبٌض  -برتقالً و جمٌعها بنسبة 1: 1: 1 : 1

 - 5الجٌنات المرتبطة فً الجنس
***نً جٌنات ٌجب تحمٌلها علً الكرموسومات الجنسٌة و ٌمكن االستدالل علٌها من خبلل
أ  -األمثلة التالٌة عمً األلوان  -عسر النمو العضلً  -نزف الدم( الهٌموفٌلٌا )  -لون العٌون فً ذبابة الخل
ب – إذا تم تصنٌف األبنا الً ذكور و إٌناث
ج -إذا تم توضٌح ذلك فً المسألة
عزٌزي الطالبٌ :جب أن تنتب دائما ً الً نوع النظام المحدد للجنس علً سبٌل المثال نظام  XYفً الثدٌات و نظام
 ZWفً الطٌوروالفراش

– 6الصفات المتأثرة بالجنس
ٌتم التعرف علٌها من خبلل
أ – صفة الصلع عندا إلنسان وصفة القرون عند الماشٌة و األبقار
ب – إذا كان جٌن الصفة سائد فً جنس و متنحً فً جنس أو إذا تم توضٌح ذلك من خبلل المسألة
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ج -إذا وجد فردٌن لهما نفس الطراز الجٌنً  b bو ٌختلفان فً الطراز

المظهري

-

أنثً بشعر طبٌعً

د – إذا ظهرت النسبة 3سائد  :متنحً  1و انعكست بٌن الجنسٌن مثل  3ذكور صلعا

ذكر أصلع

:ذكر  1شعر طبٌعً

وفً األناث  3شعر طبٌعً  1 :صلعا

***تنوٌ عزٌزي الطالب جٌنات الصفات المتأثرة فً الجنس ال ٌتم تحمٌلها علً الكرموسومات الجنسٌة
عزٌزي الطالب نناك أربع حاالت ممكن ان نستدل من خبللها علً الجٌنات المرتبطة
الحالة األولً  -ظهور النسبة  1: 3للصفتٌن معا ً

مثال تزاوج ذكر ذبابة خل طوٌل الجناح رمادي اللون و ذبابة خل طوٌلة الجناح رمادٌة اللون و كبلنما
ٌحمبلن الصفات بشكل غٌر نقً
فظهرت النسبة  1: 3فسر ذلك علً اسٌس و راثٌة
ننا نفهم ان النسبة  1 : 3للصفتٌن معا ً و من نذه الحالة نعرف ان الجٌنات مرتبطة كون النسبة ظهرت
للصفتٌن معا التفسٌر
نرمزلجٌن طول الجناح  Tو جٌن لون الجسم الرمادي  Bأذا الطراز الجٌنً لؤلبوٌن نو Tt B b

طوٌل رما دي

طوٌل رمادي X
Tt B b
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 1قصٌر الجناح أسود
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 3طوٌل الجناح رمادي الجسم

الحالة الثانٌة
ظهورالنسبة  1 : 1عند تورٌث صفتٌن معا ً بدل ظهور النسبة 1:1:1: 1
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مثال  -:اجري تزاوج بٌن انثً دبابة خل رمادٌة اللون طبٌعٌة الجناح مع ذكر أسود اللون ضامر الجناح فكانت النتائج كما
ٌلً -:
 %55رمادي طبٌعً الجناح و  %55أسود ضامر الجناح
أستخدم الرمز  Gالً اللون الرمادي و الرمز  gاألسود و  Tطبٌعً الجناح و  tضامر الجناح
عزٌزي الطالب نستدل من وجود النسبة  1: 1للصفتٌن و كذلك من لون الجسم وشكل الجناح فً ذبابة الخل ( الدروسفٌال )
ان هناك جٌنات مرتبطة ولكن ال ٌوجد عبور
لذلك ٌجب تحمٌل جٌنات الصفتٌن علً نفس الكرموسوم وتورٌثها كوحدة واحدة
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 %55أسود ضامر  %55 :رمادي طبٌعً الجناح
سؤال  /حصل تزاوج بٌن فردٌن ٌحمالن الطرازٌن الجٌنٌن التالٌن  Bb Aaو األخر  bbaaفظهرت النتائج بنسبة
 1سائد  1 :متنحً فسر نذلك علً اسٌس وراثٌة
عزٌزي الطالب فً هذه الحالة استخدم نفس الخطوات فً المثال السابق
الحالة الثالثة -:
ظهور نسب غٌر عادٌة عند تزاوج فرد ٌحمل الصفة السائدة بشكل غٌر نقً مع أخر ٌحمل الصفة المتنحٌة وتكون فٌها
نسبة الصفات األبوٌة ٌعنً المشابهة لصفات األباء عالٌة بٌنما الصفات الشكلٌة الجدٌدة تكون نسبتها قلٌلة
نستذل من هذه النتائج أن الجٌنات مرتبطة ٌعنً محمولة علً نفس الكرموسومو م لكن االختالف عن السابق بأنه حدثت
عملٌة عبور
مثال  - /تم تزاوج انثً ذبابة خل طبٌعٌة الجناح رمادٌة اللون غٌر متماثلة الجٌنات مع ذكر ضامر الجناح أسود اللون
فكانت النتائج
455أسودضامر الجناح و  44رمادي ضامر الجناح و  452رمادي طبٌعً الجناح و  51أسود طبٌعً الجناح فسر
ذلك علً اسٌس وراثٌة
الجدٌدة صغٌرة ٌعنً
الحل ظهور نسب غٌر طبٌعٌة و نسبة األفراد التً تحمل صفات األباء كبٌرة و التً تحمل الصفات
G
g
g
هنا انه ٌوجد جٌنات مرتبطة مع حدوث عملٌة عبور
g
t
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ثم نكمل التزاوج وتظهر الطرزالمظهرٌة األربعة
خبلصة القول بأننا استدلٌنا من وجود النسب الجدٌدة و بنسبة قلٌلة علً حدوث عملٌة العبور أحٌانا ٌتم اعطائك نسب
مئوٌة
الحالة الرابعة
ظهور النسبة  1: 2: 1للصفتٌن معا ً ٌكون ننا ارتباط و لكن ٌكون االرتباط بٌن الجٌنات بشكل متعاكس
مشبلً كان األفراد الطراز الجٌنً لهما  AaBbفكون توزٌع الجٌنات بهذا الشكل
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ٌحمل أحد الصفات السائدة
1
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ٌحمل الصفـــٌن السائدــــتٌن
2
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A
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ٌحمل الصفة السائدة الثانٌة
1 :

عزٌزي الطالب معلومات مهمة اٌضا فً حل بعض المسائل
اذا اعطٌت فً المسألة عدد افراد تحمل الصفة األبوٌة السائدة و عدد افراد تحمل الصفة األبوٌة المتنحٌة وكان فً هذه
الحالة عدد األفراد كبٌر تدل هذه النسبة علً االرتباط و عدد األفراد التً تحمل الطرز الجٌنٌة الجدٌدة ٌكون مجموع نسبتها
بالنسبة للعدد الكلً ٌساوي نسبة عد د تكرار عملٌة العبور و بالتالً ٌمثل المسافة بٌن الجٌنات اٌضا ً
سأعطٌك مثال علً ذالك
اّذا تم تزاوج انثً دروسوفٌال طوٌلة الجناح رمادٌة اللون غٌر متماثلة الجٌنات مع ذكر اسود اللون قصٌر الجناح فكانت
النتائج علً النحو التالً  455فرد طوٌل الجناح رمادي اللون و  465فرد اسود قصٌر الجناح و  44فرد اسود طوٌل
الجناح و  52فرد رمادي قصٌر الجناح
فإذا علمت أن رمز جٌن اللون الرمادي  Gورمز جٌن اللون األسود  gو رمزجٌن طول الجناح  Tورمزجٌن قصر
الجناح  tو جٌن لون الجسم  Gمرتبط مع جٌن طول الجناح T
المطلوب -:
 ) 1فسر النتائج علً اسٌس وراثٌة
 )2أحسب نسبة االرتباط بٌن الجٌن

Gو T
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 )3ماهً المسافة بٌن بٌن الجٌن  gو T
أوالً نحسب نسب األفراد بالنسبة للمجموع الكلً
462
طوٌل الجناح رمادي اللون =
455  465  49  52
459
* 100
اسود قصٌر الجناح =
959  462  49  52
رمادي قصٌر = 5% = 100* 52
1021
= 5 % = 100* 51
اسود طوٌل
1021

–1

*% 45 =155

–2

= % 45

–3
–4

ظهورهده النسب دلٌل علً وجود جٌنات مرتبطة و حدوث عملٌة العبور
 -1نسبة األرتباط بٌن الجٌنٌن Tو  Gتساوي مجموع النسب األبوٌة % 90
المساقة بٌن  T , gهً نسبة تكرار ظهور التراكٌب الجٌنٌة الجدٌدة =  % 10إذاً المسافة  10سنتٌمرغان
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حلول أسئلة الوراثة ( المتفوق )
السؤال االول :تم تلقٌح نبات بازٌبل طوٌل الساق ابٌض األزنار مع نبات اخر قصٌر الساق املس البذور
 ،وجمعت البذور الناتجة وزرعت
فكانت النتائج كما ٌلً طوٌل الساق  % 50حمرا األزنار  % 100مجعدة البذور %25
. 1ما الطرز الشكلٌة للنبات االول بالنسبة لشكل البذور والثانً للون األزنار.
. 2ما الطرز الجٌنٌة للنباتٌن . 3 .ما احتمال ظهور نبات طوٌل احمر املس بٌن افراد الجٌل الناتج.
تحلٌل المسألة
 50%طوٌل إذاً  50 %قصٌر أنت تعلم عزٌزي الطالب أن هذه النسبة تظهر عندما تكون الطرز الجٌنٌة
لألبوٌن Tt X tt
بالنسبة للون األزهار الناتج  100%حمراء من التزاوج مع نبات أبٌض إذاً الطراز الجٌنً للنبتتٌن rr X RR

البدور المجعد ة  %25إذاً الملساء سوف تكون
للصفة Mm X Mm

إذا الطراز الجٌنً

 75%أي النسبة 3 : 1

 – 2الطرز الجٌنٌة للنباتتٌن tt RRMm X Tt rrMm
الجامٌتات

trm
3
8

طوٌل احمر أملس

1
4

trM ,

1
4

Trm ,

1
4

TrM ,

1
4

tRm

x

1
2

,

tRM

1
2

ممكن حساب النسبة باستخدام الخطوط المتفرعة أو االحتماالت البسٌطة أو إجراء

عملٌة التلقٌح باستخدام مربع بانت
السؤال الثانً -:تزاوج خنزٌر غٌنٌا اسود الشعر خشن الجلد بأنثى بٌضا خشنة الجلد فانجبا عدد من الخنازٌر
كان من ا
 8/3أسود خشن الجلد  , 8/3ابٌض خشن الجلد  , 8/1سودا ناعمة الجلد  8/1بٌضا ناعمة الجلد  /ما
نً الطرز الوراثٌة لآلبا واالفراد الناتجة
الحل من خبلل دراسة المسألة نسبة األسود  :األبٌض
الخشن :الناعم

6
8

:

2
8

3:1

تحدٌد الرموز  - :أسود B :
االطراز الجٌنً bbAa :

4
8

:

4
8

اذا النسبة

 1 : 1و كذلك بالنسبة إلً

أبٌض  b :الخشن  : Aالناعم a
BbAa X
4
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السؤال الثالث  :عند تلقٌح نبات بازٌبل طوٌل الساق اصفر البذور غٌر نقً للصفتٌن مع نبات آخر ظهرت
النتائج كما ٌلً % ٥5 ،طوٌلةالساق صفرا البذور % 25 ،طوٌلة الساق خضرا البذور .فإذا علمت أن
طوٌل الساق سائد على القصٌر والبذور الصفرا سائدة على الخضرا  ،اكتب
. 1الطرز الجٌنٌة لبلبوٌن للصفتٌن معا

2

.الطرز الجٌنٌة للغامٌتات االبوٌن

من خبلل النسب التً ظهرت فً األبنا نستطٌع أن نتعرف علً الطرز الجٌنٌة للنبتتٌن و الشكلٌة للنبات األخر

توضح النسب أن الطوٌل  %100 = %25 + % ٥5وذكر فً السؤال أن النبات الطوٌل للنبتة األولً
غٌر نقً إذاً الطراز الجٌنً  Ttوفً نذه الحالة ٌكون النبات األخر طوٌل نقً TT
بالنسبة للون البدور الناتجة  % ٥5صفرا  %25 :خضرا النسبة  1: 3نذا دلٌل بأن كبل النبتتٌن
صفرا البدور غٌر نقً  ،نرمز للون األصفر  Yو األخضر  yاذا الطراز الجٌنً للنبتتٌن Yy
 -1الطراز الجٌنً لؤلبوٌن

TtYy

 - 2الطرز الجٌنٌة للجامٌتات

TTYy X

X TY , Ty , tY , ty

TY , Tyإ

السؤال الرابع  :عند تلقٌح نبات بازٌبل طوٌل الساق اصفر األزنار مع نبات مجهول الطراز الشكلً
ظهرت أفراد الجٌل األول كما ٌلً
 % 50 - 1اصفر األزنار  % 50 -2اخضر األزنار % 25- . 3قصٌر الساق  % ٥5 . 4طوٌل الساق

فإذا علمت أن طوٌل الساق سائد على قصٌر الساق وان األصفر سائد على األخضر - ،اكتب الطرزالجٌنٌة
والشكلٌة لؤلبوٌن
من خبلل النسب الناتجة الناتجة فً األبنا نتعرف على الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن
ظهور النسبة  %50أصفر  % 50 :أخضر و األصفر سائد الطراز الجٌنً للنبتتٌن للصفة Yy X yy

ظهور النسبة من معطٌات المسئلة  % ٥5طوٌل  %25 :قصٌر
Tt X Tt
الطراز الجٌنً لؤلبوٌن Tt Yy X Tt yy
السؤال الخامس عند تهجٌن نبات بازٌبل مجهول الطراز الجٌنً مع نبات أبٌض األزنار مجعد البذور
كانت أفراد الجٌل األول
 96بٌضا األزنار ملسا البذور
 99حمرا األزنار ملسا البذور
فإذا علمت أن اللون األحمر سائد على اللون األبٌض والبذور الملسا سائدة على البذور المجعدة -
اكتب الطرز الجٌنٌة لآلبا والجامٌتات واألفراد الناتجة
أحمر :أبٌض ملسا  :مجعدة
أحمر  – Rأبٌض  - rملسا  - Mمجعدة m
نأخد كل صفة على حدا و نتعرف على النسب

4

 %100ملسا
96 : 99
 1 : 1بنا اً على النسب تكون الطرز الجٌنٌة
mm X MM
rr X Rr
الطرز الجٌنٌة لآلبا MMRr X mmrr
الجامٌتات MR , Mr X mr :
األفراد الناتجة MmRr , Mm rr
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أ  .أكرم الزٌناتً

السؤال السادس تم تلقٌح نباتٌن ثم جمعت بذورنما وزرعت فنتجت نباتات بالصفات والنسب التالٌة
 – 1حمرا طوٌلة (  - 2 )1زنرٌة طوٌلة (  – 3 ) 2زنرٌة قصٌرة (  -4 ) 2بٌضا طوٌلة ( ) 1
 – 5بٌضا قصٌر (  –6 ) 1حمرا قصٌرة (  ) 1فسر ذلك على اسس وراثٌة ؟
الحل  0:نأخذ كل صفة على حدا ونتعرف على النسب
قصٌر
:
طوٌل
حمرا  :زنرٌة  :بٌضا
4 : 4
2 :
4 :
2
ظهور النسبة  1 : 1اذا الطراز الجٌنً Tt x tt

النسبة ننا  1 : 2 : 1ظهور نذه النسب دلٌل علً
أن نوع الوراثة سٌادة غٌر تامة  Rأحمر  Wأبٌض
زنري  RWالطراز الجٌنً للنبتتٌن بالنسبة للون RW

الطراز الجٌنً للنبتتٌن بالنسبة للصفتٌن TtRW X Tt RW

السؤال السابع فً نبات البازٌبل البدور الصفرا (  )Yو األزنار المحورٌة (  )Dوالطرفٌة ( )d
والساق الطوٌل (  )Tوالقصٌرة (  ) tحصل تزاوج بٌن نبتٌن األول صفرا طرفٌة طوٌلة والثانٌة
صفرا محورٌة قصٌرة ثم جمعت البدور وزرعت فكان أفراد الجٌل الناتج كما ٌلً :
 )1أصفر محوري طوٌل( ) 151

 )2أصفر طرفً طوٌل ( )155

 ) 3أخضر محوري طوٌل( ) 53

 )4أخضر طرفً طوٌل ( ) 50

المطلوب
 ) 1أكتب الطرز الجٌنٌة للنبتتٌن و الغامٌتات
صفرا  :خضرا

 ) 2اكتب الطرز الجٌنٌة الممثلة ألفراد النبتاتٌن 3، 2
طوٌل  :قصٌر

محوري  :طرفً

 409طوٌل
 %100طوٌل نستنتج
 TT X ttحسب السؤال التزاوج حدث مع قصٌر

205 : 204
103 :306
1 :1
1: 3
dd X Dd
Yy X Yy
 – 1الطراز الجٌنً للنبتتٌن Yy dd TT X Yy Dd tt
 - 2نبات رقم  YyddTT 2أو  YY dd TTرقم yy Dd Tt 3
السؤال الثامن  - :حصل تزاوج رجل لدٌ شعر علً شكل قمة األرملة وعٌون خضرا و كانت أم
عٌونها زرقا ولٌس لدٌها قمة أرمل من فتاة غٌر معروفة الطرز الشكلٌة للصفتٌن فأنجبا أطفاالً األول
لدٌ قمة أرمل وعٌون زرقا والثانً لٌس لدٌ قمة األرملة وعٌون زرقا و الثالث لدٌ قمة أرملة
وعٌون خضرا و الرابع لدٌ قمة أرملة وعٌون خضرا
المطلوب :أ – اكتب الطراز الجٌنً والشكلً لؤلم

ب – اكتب الطرز الجٌنٌة لغامٌتات األبوٌن
15
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ج  -اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبنا
من خبلل قرا ة السؤال ٌتضح لنا النسب التالٌة شعر قمة الرملة  :لٌس علً شكل قمة األرملة
1: 3
عٌون خضرا  :عٌون زرقا
1:1
شعر قمة األرملة  Aلٌس على شكل قمة األرملة  aبنا على النسبة الطراز الجٌنً لؤلبوٌن

Aa XAa

عٌون خضرا  Gعٌون زرقا  gالطراز الجٌنً لؤلبوٌن اعتماداً على النسب gg X Gg
أ – الطرزالجٌنٌة والشكلٌة لؤلم شعر قمة األرملة عٌون زرقا Aa gg
الرجل  X AaGgالفتاة Aa gg
ب  -الجامٌتات X AG ,Ag , aG,ag

Ag , ag

ج – ط ج لؤلبنا AAGg, AAgg , AaGg ,AagG ,AaGg, Aagg , aaGg ,aagg

السؤال التاسع  :تزاوج أرنب قصٌر الشعرأبٌض اللون مع أخر طوٌل الشعر أسود اللون فكانت أفراد
الجٌل األول كلها قصٌرة الشعر رمادٌة اللون أما الجٌل الثانً فكانت نتائج كما ٌلً  30قصٌر أبٌض -
 55قصٌر رمادي –  29قصٌر أسود –  10طوٌل ابٌض  15طوٌل رمادي  9 -طوٌل أسود
المطلوب –
 - 1ما نوع الوراثة
 - 2وضح الطرز الجٌنٌة لكل من أبا الجٌلٌن األول والثانً
 – 1قصٌر الشعر  :طوٌل الشعر

3٥ : 11٥
النسبة

1 :3

أبٌض  :رمادي  :أسود

: 40
النسبة

1

٥6
2 :

35 :
:

1

نوع الوراثة لطول الشعر سٌادة تامة  Aقصٌر الشعر  aطوٌل الشعر Aa X Aa
نوع الوراثة بالنسبة للون سٌادة غٌر تامة وذلك بسبب ظهور صفة وسطٌة أبٌض W
أسود  Bرمادي  B Wوتظهر النسبة من تزاوج BW XBW
ابا الجٌل األول  AA WW X aa BBابا الجٌل الثانً AaBW
11
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السؤال العا شر :مربً ماشٌة لدٌ ثور طوبً وبقرة بٌضا وٌرٌد انتاج قطٌع أحمر اللون وضح علً
اسس وراثٌة الخطوات التً ٌجب اتباعها دون االستعانة بأفراد خارج القطٌع
أحمر  ، Rأبٌض  . Wطوبً RW
طوبً  Xأبٌض

طوبً  Xطوبً

WW X RW

RW X RW

RW , WW

أحمر  Xأحمر
RR X RR

 R Rقطٌع أحمر

RR . RW . RW . WW

السؤال الحادي عشر  :فً نوع معٌن من النباتات تتفتح ألوان األزنار باأللوان األصفر و البرتقالً و
األحمر و كان العدد الناتج من التزاوجات كالتالً
 – 1أ جمر Xبرتقالً 125أحمر  130 :برتقالً
 119برتقالً فقط
 -2أحمر  Xأصفر
 – 3أصفر  Xبرتقالً  92أصفر  59 :برتقالً
 – 4برتقالً Xبرتقالً  43أحمر  41 :أصفر  5٥:برتقالً
وجود صفة و سطٌة دلٌل علً ان الوراثة تتبع السٌادة غٌر التامة
 – 3اصفر  Xبرتقالً
 – 2أحمر  Xأصفر
 – 1أحمر  Xبرتقالً
1 : 1
 %100برتقالً
النسبة 1 : 1
R Y X YY
YY X RR
R . Y X Y
Y XR
R Y X RR
R Y , YY
RY
RY , RR

ٌ -4رتقالً  Xبرتقالً
1 : 2: 1
RY X RY
R , Y X R, Y
RR , RY , RY , YY

أجري تزاوج بٌن حمامتٌن كبلنما عارٌة الرقبة فوضعت  20بٌضة من عدة
السؤال الثانً عشر-:
تزاوجات ففقست  15بٌضة وكا ن ناتجها 5حمامات ذات رٌش علً الرقبة و 10عارٌة الرقبة
المطلوب  -:ما نوع الوراثة وفسر ذلك علً أسٌس وراثٌة
بما أن جز من البٌض ال ٌفقس اذا ننا ٌوجد جٌن قاتل و كذلك ظهور النسبة  1: 2نذا دلٌل قاطع على
أن المسألة تتبع الجٌنات القاتلة
عارٌة الرقبة  Xعارٌة الرقبة
عارٌة الرقبة  : 10دات رٌش على الرقبة 5
النسبة 1 : 2
AR A X ARA
R
التفسٌر عارٌة الرقبة  - Aذات رٌش على الرقبة A

AR, A X AR, A
12

ARAR , AR A ,ARA , AA

رٌش على الرقبة  ،عارٌة الرقبة  ،عارٌة الرقبة  ،عارٌة الرقبة تموت
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جوال 0567833954 :

أ  .أكرم الزٌناتً

السؤال الثالث عشر  -:حدث تزاوج بٌن دٌك زاحف ودجاجة طبٌعٌة فكان الجٌل الناتج بنسبة 1
طبٌعً  1 :زاحف ثم حدث تزاوج بٌن دٌك زاحف ودجاجة زاحفة فكانت النتائج  2زاحف  1 :طبٌعً
المطلوب  - :وضح نوع الوراثة مفسراً ذلك علً أسٌس وراثٌة
الحل  0 :ظهور النسبة  1 : 2على جٌن قاتل و كون زاحف نسبت  2إداً الجٌن المسؤل عن إظهار صفة
الزحف نو الجٌت القاتل
زاحف AY :
طبٌعً :

AAY X A AY
A , A Y X A , AY

A

AAY

, AY A Y
زاحف ٌموت

AAY ,

زاحف

زاحف

AA ,
طبٌعً

النسبة 1 : 2
تزوج رجل فصٌلة دم  Aوعٌناه بنٌة اللون من فتاة غٌر
السؤال  - :السؤال الرابع عشر -:
فأنجبا طفل فصٌلة
معروفة بالنسبة للصفتٌن كانت فصٌلة دم والدتها  Bمتماثلة الجٌنات وعٌنانا زرقا
دمع  Oوعٌناه زرقاوان
المطلوب أكتب الطرز الجٌنٌة والشكلٌة لؤلبوٌن و لؤلبنا
تحلٌل المسألة الرجل فصٌلة دمه  Aفالطراز الجٌنً هنا له احتماالن  IA IAأو  IA iو لكن وضح فً
السؤال بأنه أنجب طفل فصٌلة دمه  ) ii ( oاذاً الطراز الجٌنً للرجل  IA iو بالنسبة للون العٌون عٌناه بنٌة
و انجب طفل أزرق العٌون اذاً عٌناه بنٌة غٌر نقٌة نرمز للون العٌون البنٌة  Aو الزرقاء  aاذا الطراز
الجٌنً لعٌون الرجل Aa
الطراز الجٌنً للرجل للصفتٌن Aa IA i
بالنسبة للفتاة وضح السؤال ان والدتها تحمل فصٌلة الدم  Bنقٌة لذلك سٌكون احد جٌناتها  IBو كونها انجبت
فتاة فصٌلة دمها  ) ii ( oاذاً طرازها الجٌنً لفصٌلة الدم  IB iو بالنسبة للون العٌون والدتها كانت عٌونها
زرقاء اذاً ستحمل أحد جٌنات اللون األزرق (  ) aلذلك طرازها الجٌنً بالنسبة للون العٌون Aa
الطراز الجٌنً لؤلبوٌن

الرجل

 Xالفتاة
13
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A

X Aa I i
الجامٌتات

B

Aa I i

 A i , a IB , ai X AIA, Ai ,a IA , a iوA IB
الطرز الجٌنٌة لؤلبنا
a IA
Aa IAIB
Aa IAi
aa IAIB
aa IAi

Ai
Aa IBi
Aa ii
aa IBi
aa ii

AIA
AA IAIB
AAIAi
AaIAIB
Aa IAi

Ai
AAIBI
AA ii
Aa IBi
Aaii

الجامٌتات
A IB
Ai
a IB
ai

السؤال الخامس عشر  - :عند تلقٌح نبات أحمر األزنار بنبات أصفر األزنار كانت النتائج نباتات ذات
أزنار حمرا  :صفرا  :بٌضا  :برتقالٌة :
بنسبة 1: 1:1 : 1
فسر ذلك علً أسس وراثٌة موضحا ً نوع الوراثة
عزٌزي الطالب هذا السؤال ٌتبع األلٌالت المتعددة ( مثل فصائل الدم ) و نستنتج ذلك ألن صفة واحدة و
هً صفة اللون ٌظهر منها أربع طرز شكلٌة وذلك واضح امامك فً المسألة تشبه تورٌث فصائل الدم
الحل - :
أحمر األزهار  Rو أصفر األزهار  Yو أبٌض األزهار  aوفً هذه الحالة جٌن احمر األزهار ٌسود
علً أبٌض االزهار و أصفر الزهار ٌسود على أبٌض األزهار و األحمر و و األصفرال ٌسود احدهما
على األخر

أحمر  Xأصفر
الطرز الجٌنٌة
الجامٌتات
الطرز الجٌنٌة لؤلبنا

Ya X R a
X R , a
, aa

Y, a

Ya, Ra

YR ,

14
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أبٌض
1

أحمر
1

:

أصفر

برتقالً

1 :

:

1

السؤال السادس عشر  - :رجل فصٌلة دم  Bوفصٌلة دم أحد ابنا ه من زوجت األولً  Oتزوج زواجا ً
ثانٌا ً بامرأة فصٌلة دمها  ABما نً النسب المحتملة ألطفالها من الفصٌلة O

فصٌلة دم الرجل  IB iفصٌلة دم الزوجة الثانٌة IA I B

النسبة المحتملة من الفصٌلة  = Oصفر

السؤال السابع عشر -:رجل عٌناه عسلٌة ودم  Aتزوج فتاة عٌنانا زرقاوان ودمها  ABفأنجبا طفبلً
عٌناه زرقا وفصٌلة دم B
 – 1اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الفتاة والرجل و الطفل

 – 2اكتب غامٌتات كل من الرجل و الفتاه

 – 3اكتب الطرز الشكلٌة و الجٌنٌة لؤلفراد الجٌل الناتج
من خبلل دراسة السؤال  - :رجل عٌناه عسلٌة طبعا ً انت تعلم بأن العسلً سائد على األزرق اذاً ننا
احتماالن  AAأو Aa
لكن كون انجب طفل أزرق العٌون اذا طرازه الجٌنً Aa
فصٌلة دم الرجل IA i

ألن انجب طفل فضٌلت  IB iعند تزاوج من فتاة IAIB

الجواب  - 1الطرز الجٌنٌة للرجل  Aa IA iالطرازالجٌنً للفتاة  aa IAIBالطراز الجٌنً للطفل aa IB i

الجامٌتات - :

الرجل
Aa IA i

X A I A , A i , a IA , a i

 Xالفتاة
X

aa IAIB
a IA ,

a IB

Ai
a IA
ai
A
A A
Aa I i
aaI I
aa IAi
فصٌلة دم  Aعٌون فصٌلة دم  Aعٌون
فصٌلة دم A
عسلً
زرقا
عٌون زرقا
B
A B
Aa I i
aa I I
aa IB i
فصٌلة دم Bعٌون
فصٌلة دم
فصٌلة دم Bعٌون
عسلً
ABعٌون زرقا
زرقا

A IA
A a IA IA
فصٌلة دم  Aعٌون
عسلً
Aa IA IB
فصٌلة دم
ABعٌون عسلً

15

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=19&subject=6

الجامٌتات
a IA
a IB
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أ  .أكرم الزٌناتً

الشؤال الثامن عشر  - :تزوج رجل شعره مموج وفصٌلة دم  Bمن فتاه غٌر معروفة الطراز الجٌنً
لكبل الصفتٌن فأنجبا طفل فصٌلة دم  Aوشعره مجعد وطفل فصٌلة دم  Oوشعره مستقٌم
المطلوب  -1ما نوع الوراثة

 -2اكتب الطرز الجنٌة لكل من األبوٌن و الطفلٌن

 – 1نوع الوراثة صفة الشعر سٌادة غٌر تامة وفصائل الدم ألٌبلت متعددة
 – 2بالنسبة للشعر المجعد  Mو المستقٌم  Sو المموج MS
الطرز الجٌنٌة للرجل أوالً فصٌلة الدم  IB iألن انجب طفل  iiوبالنسبة للشعر  MSمموج الطراز
الجٌنً للصفتٌن MS IB i
الطراز الجٌنً للفتاة بالنسبة لفصٌلة الدم  IAiألنها انجبت طفل فصٌلة دم  Aو طفل فصٌلة دم O
وبالنسبة للشعر SM
الطراز الجٌنً للفتاة للصفتٌن SM IAi
الطراز الجٌنً للطفلٌن األول  MM IA iالطفل الثانً SS ii
السؤال التاسع عشر  -:فً أحدا نواع الطٌور تم تزاوج ذكر برتقالً طوٌل الجناح مع انثً صفرا قصٌرة
الجناح فكان الناتج كما ٌلً
 – 4ذكر طوٌل
 – 1انثً قصٌرة حمرا  -2انثً طوٌلة صفرا  – 3ذكر قصٌر برتقالً
أصفر
المطلوب - :
 -2وضح الطراز الجٌنً لكل من األبا و األبنا
 – 1مانوع الوراثة
 – 1بالنسبة لصفة اللون سٌادة غٌر تامة ومرتبطة بالجنس وصفة الطول سٌادة تامة ومرتبطة بالجنس
الطراز الجٌنً لؤلنثً
x
 - 2الطراز الجٌنً للذكر
tY
TY tR
Z W
X
Z Z
t
TY
tR
ZY , W
XZ
,Z
tR

t

TY

tR

t

TY

Z ZY ,Z ZY Z W ,Z W
الطرز الجٌنٌة لؤلبنا
السؤال العشرون -:حصل تزاوج قطة مبرقشة وقط أسود فكان أفراد الجٌل الناتج كا ٌلً
 – 2إناث سودا %25
 – 1اناث مبرقشة % 25
 – 4ذكور بٌضا %25
– 3ذكورسودا %25
 مانوع الوراثة للون القطط
 ما الطرز الجنٌة و الغامٌتات
 ما احتمال إنتاج ذكر مبرقش
16
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قطة مبرقشة  xقط أسود
B
X X CW X CB
XC Y
الجامٌتات

B

XC

,

W
X C

X

,Y

B
XC

 - 3احتمال انتاج ذكر مبرقش صفر
السؤال الحادي و العشرون  - :حصل تزاوج بٌن ذكر طائر أسود الرٌش قصٌر األرجل مع أنثً بٌضا
قصٌرة األرجل فكانت أفراد الجٌل الناتج كما ٌلً:
 – 2ذكور رمادٌة الرٌش 15

 - 1إناث سودا الرٌش 15

 – 4ذكور وإناث طوٌلة األرجل  10فسر علً أسس وراثٌة

 – 3ذكور وإناث قصٌرة األرجل 20

من خبلل قرا ة المسألة  -:صفة اللون سٌادة غٌر تامة بسبب ظهور صفة وسطٌة و بالنسبة لطول
األرجل جٌنات قاتلة بسبب ظهور النسبة 2 : 1
ذكر اسود ا لرٌش قصٌر األرجل  Xانثى بٌضا قصٌرة األرجل
Ay A Z B ZB

X

Ay A ZR W

Ay ZR , Ay W , A ZR , A W X Ay ZB , A ZB
AW
A AZBW

A ZR
AyAZBZR

AAZBW

AAZBZR

y

Ay ZR
Ay W
AyAy ZBZR AyAy ZBW
انثً تموت ذكر ٌموت
y
A AZBZR
AyAZBW

B

y

A Z
A ZB

السؤال الثانً و العشرون  -:لون رٌش إناث نوع من عصافٌر الزٌنة إما أزرق أو أصفر بٌنما لون رٌش
ذكورنا أصفر أو أزرق أو أخضر حصل تزاوج بٌن ذكر أخضر الرٌش مع أنثً زرقا الرٌش
 – 1اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن
الحل  - :أزرق  - Bأصفر Y

1الطرزالجٌنٌة لؤلبوٌن

 -2اكتب الطرز الجٌنٌة و الشكلٌة لجمٌع أفراد الجٌل األول ما نوع الوراثة
أخضر  BYطبعا ً الخضر صفة وسطٌة ناتجة من التقا األصفر و األزرق

ZBZY X ZB W

 – 2الطرز الجٌنٌة و الشكلٌة لجمٌع افرد الجٌل

W
ZB W

ZB
ZB ZB

انثى زرقا
Y
17
أنثى صفرا

ذكر أزرق
B Y

Z W

Z Z

ذكر أخضر

الجامٌتات
ZB
ZY

جوال 0567833954 :

أ  .أكرم الزٌناتً

السؤال الثالث و العشرون -:
تزوج شاب فصٌلة دم  Aو سلٌم من عمً األلوان كانت فصٌلة دم والده
دمها  Oو طبٌعٌة النظر والدنا مصاب بعمً األلوان
 1أكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب و الفتاة و غامٌتاتهما
الذكور المصابٌن بعمً األلوان

 Oمن فتاة كانت فصٌلة

 – 2الطرز الجٌنٌة والشكلٌة لؤلبنا

 – 1الشاب  IAi XRYالفتاة i i XRXr
 الجامٌتات i y , iXR , IA y ، IAXR- 2

iiXr y

X

, i XR

IA i Xry

,

مصاب بعمى األلوان فصٌلة دم O

iXr

مصاب بعمى األلوان فصٌلة دم A

السؤال الرابع و العشرون  -:تزوج شاب فصٌلة دم  Aو سلٌم من عسر النمو العضلً بفتاة غٌر مصابة بأي
مرض وراثً فأنجبا ولداً فصٌلة دم  Oمصابا ً بعسر النمو العضلً فقط و بنتا ً فصٌلة دمها  ABمصاب بنزف
الدم فقط

المطلوب -:
 – 1ما الطراز الشكلً للشاب لصفة نزف الدم

 – 2ما الطراز الشكلً للفتاة لفصٌلة الدم

 – 3ما الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب و الفتاة لجمٌع الصفات
الحل- :
 - 1الشاب مصاب بنزف الدم ألن انجب بنت مصابة بنزف الدم
 - 2فصٌلة دم الفتاة ) IB i ( B
 – 3الطرز الجٌنٌة للشاب و الفتاة IAi XMr y

IB i XmR XMr ,

السؤال الخامس و العشرون -:تزوج شاب أزرق العٌون و مصاب بعمً األلوان من فتاة عٌونها عسلٌة و غٌر
مصابة بعمً األلوان فأنجبا طفبلً ذكر أزرق العٌون ومصاب بعمً األلوان فإذا علمت أن جٌن لون العٌون
العسلً سائد (  ) Aسائد علً العٌون الزرقا (  ) aوجٌن عدم اإلصابة بعمً األلوان ( ) B
المطلوب  – 1اكتب الطرز الجٌنٌة لكل من الشاب و الفتاة  – 2اكتب الطرز الجٌنٌة لغامٌتات الشاب و الفتاة
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 – 3ما احتمال إنجاب فتاة ذات عٌون زرقا مصابة بعمً األلوان
الحل  - 1 :الطز الجٌنٌة للشاب
a y , aXb - 2

X

الطراز الجٌنً للفتاة Aa XBXb

aaXb Y

A XB , A Xb , a XB , a Xb

1
8

السؤال السادس والعشرون  -:شاب فصٌلة دم )  ) Oغٌر معروف بالنسبة لنزف الدم تزوج من فتاة
فصٌلة دمها غٌر معروفة و لكن فصٌلة دم والدنا(  ) Bنقٌة لكنها سلٌمة من نزف الدم (  ) Rأنجبا
طفلة فصٌلة دمها (  ) Aمصابة بنزف الدم
 - 1اكتب الطرز الجٌنٌة للشاب والفتاة
 – 2ما احتمال إنجاب ذكر فصٌلة دم  Bمصاب بنزف الدم
من خبلل دراستنا للمسألة
فصٌلة دم الشاب (  i i ) Oغٌر معروف بالنسبة لنزف الدم و لكن انجب فتاة مصابة إذا نو مصاب Xr Y

i i Xr Y
طرازه الجٌنً للصفتٌن
بالنسبة للفتاة فصٌلة دم والدنا  Bنقٌة وانجبت فتاة  Aمن زواجها من شاب فصٌلة دم  Oإذا
فصٌلة دمها IA IB
و بالنسبة لنزف الدم سلٌمة و لكنها انجبت طفلة مصابة لذلك نً حاملة لجٌن المرض XR Xr
طرازنا الجٌنً للصفتٌن IA IB XR Xr
IA IB XR Xr
X
i i Xry
iXr , iy

X

IA XR , IAXr , IB XR ,IBXr
عزٌزي الطالب ممكن استخدام طرٌقة االحتماالت البسٌطة

1
8

IB i Xr y

السؤال السابع والعشرون - :اللون األحمر  Rال ٌسود علً اللون األصفر  Yأجري تلقٌح بٌن نباتٌن
أحدنما أحمر و األخر برتقالً
 2أحمر  1 -برتقالً  1 -أصفر
فكان الناتج
المطلوب فسر ذلك وراثٌا ً
 Rأحمر W -أ صفر  RW -برتقالً  a -أبٌض
نوع الوراثة الٌبلت متعددة
RW X Ra
الطراز الجٌنً لؤلبوٌن
RR , Ra
, RW , Wa

14

جوال 0567833954 :

أ  .أكرم الزٌناتً

 1أصفر

 1 :برتقالً  2 :أحمر

السؤال الثامن و العشرون  - :تزوج رجل اصلع مع امرأة طبٌعٌة الشعر فأنجبا طفلٌن كبلنما مصابان
بالصلع ما نً الطرز الجٌنٌة لكل من األبوٌن و إذا كانت أحدانما بٌنت علً ماذا ٌدل عدم ظهور الصلع
فٌها ؟
 xالمرأة
للرجل
الطرزالجٌنٌة
b+ b+
X
bb
 b+ bطفلٌن مصابان بالصلع واذا كانت بنت تكون ذات شعر طبٌعً ألن الصفة متأثرة بالجنس
السؤال التاسع و العشرون  - :أسرة مكون من الوالدٌن وطفلة وطفل كان الطفل الوحٌد فً األسرة
المصاب بعمً األلوان وكانت الطفلة الوحٌدة لٌس لها القدرة علً ثنً اللسان فهل ٌمكن ان ترزق نذه
األسرة بمولود ذكر جدٌد غٌر قادر علً ثنً اللسان مصاب بالعمً اللونً وضح ذلك
X Aa XR y

Aa XR Xr

AXR, Ay , axR, a y

x

AXR , AXr , axR ,a xr

 aa Xr yذكر غٌر قادر على ثنً اللسان مصاب بعمى األلوان
السؤال الثبلثون  - :تزوج رجل أصلع مصاب بنزف الدم من فتاة نمو شعرنا طبٌعً ( غٌر نقٌة ) وغٌر
مصابة بمرض نزف الدم فانجبا طفبل ذكرا مصاب بنزف الدم ونمو الشعر عنده طبٌعً
أ )اكتب الطراز الجٌنً لكل من الرجل والفتاة والطفل
ب) ما احتمال انجاب طفلة مصابة بمرض نزف الدم من بٌن أخواتها اإلناث
أ – الطراز الجٌنً للرجل  b+ b Xryالطراز الجٌنً للفتاة  b+ b X R Xrالطفلb+ b+ Xr y
ب احتمال انجاب طفلة مصابة بنزف الدم من بٌن اإلناث 50%
السؤال الحادي و الثبلثون  - :تزوج شاب ازرق العٌون اصلع والده طبٌعً الشعر من فتاة طبٌعٌة الشعر
عٌونها عسلٌة انجبا طفلة تبدي صفة الصلع وعٌونها زرقا جٌن الصلع  bوجٌن الشعر الطبٌعً b+
حٌث  Aعٌون عسلٌة سائد على جٌن الزرقا a
تم تغٌر رمز جٌن الصلع
ا) اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن والجامٌتات
حسب الرمز فً الكتاب
ب) ما احتمال انجاب طفلة تبدي الصلع عٌونها زرقا
ج) ما احتمال انجاب طفل اصلع عٌون عسلٌة
الحل -:
25
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أ الطرز الجٌنٌة الرجل aa b+ b

الفتاة Aa b+ b

ب-

1
8

x

1
= 1
16
2

ج-

3
8

x

3
= 1
16
2

السؤالثانً و الثبلثون  -:فً أحد أنواع الماشٌة صفة القرون سائدة فً الذكور ومتنحٌة فً اإلناث
وٌختلف الطراز الشكلً للذكور عن لئلناث فً حال عدم تماثل الجٌنات وعند إجرا تزاوج بٌن ذكر عدٌم
القرون لون قرمدي مع أنثً بقرون قرمدٌة اللون كانت جمٌع الموالٌد الذكور بقرون وجمٌع الموالٌد
اإلناث بدون قرون فسر على اسس وراثٌة استخدم الرمز  Rللون األحمر و الرمز  Aللون األبٌض و
الرمز  b,بقرون و  b+بدون قرون
:الذكر قرمٌدي بدون قرون  Xاألنثى قرمٌدٌة بقرون
RA bb X
RA b+ b+
الطرز الجٌنٌة
+
+
Rb , Ab X Rb , Ab
RRbb+ , RAbb+ . RAbb+ . AAbb+
جمٌع الذكوربقرون و جمٌع اإلناث بدون قرون
السؤال الثالث و الثبلثون  -:فً أحد أنواع الفئران جٌن اللون البنً  Hسائد ممٌت علً جٌن اللون
األسود كما ٌسود جٌن الشعر القصٌر  Tعلً جٌن الشعر الطوٌل  tأوجد نتٌجة تهجٌن ذكر بنً قصٌر
نجٌن فً الصفتٌن مع انثً طوٌلة الشعر بنٌة نجٌنة
طوٌل بنً  Xقصٌر بنً
tt Hh

Tt Hh X

TH , Th , tH , th X tH , th
قصٌر  :طوٌل بنً  :أسود
1:1

tH

th
tt Hh
طوٌل بنً
tt hh
طوٌل أسود

tt HH
طوٌل بنً
مٌت
tt Hh
طوٌل بنً

Th

TH

TtHh
قصٌربنً

Tt HH
قصٌر بنً مٌت

Tt Hh
Tt hh
قصٌرأسود قصٌربنً

tH
th

2 :4
1 :2

السؤال الرابع و الثبلثون -:تزوج رجل مصاب بالهٌموفٌلٌا من امرأة مصابة بالعمى اللونً .ما احتماالت
توارث نذه الصفة بٌن األبنا  .موضحا ً ذلك على أسس وراثٌة.
نرمز لعدم الصابة بالهٌموفٌلٌا  Hو جٌن عدم اإلصابة بنزف الدم R
الطرازالجٌنً لكل من الرجل و المرأة

الرجل

Y

XhR

21

H H
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H H
x XhR Y
X rX r
جمٌع األبنا الذكورسلمٌن من الهٌموفٌلٌا و مصابٌن

بالعمى اللونً و

اإلناث سلٌمة من كبل المرضٌن

H h
XhR Y
X rX r X
الذكور  50%مصاب بالهٌموفٌلٌا و  50%سلٌم وجمٌعهم مصابٌن بالعمً

اللونً اإلناث  50%مصابة بالهٌموفٌلٌا و  50%سلٌمة و جمٌعها سلٌمة من عمى
األلوان

السؤال الخامس و الثبلثون  -:تزوجت فتاة غٌر مصابة بنزف الدم من شاب أم مصابة بالمرض فإذا
علمت أن والد الفتاة مصاب بالمرض
أكتب  -1الطرزالجٌنٌة للشاب و الفتاة  – 2ما احتمال ذكور مصابٌن بالمرض و مانً الطرز الجٌنٌة
لهم  – 3ما احتمال انجاب إناث حامبلت للمرض
نرمز لجٌن عدم اإلصابة بمرض نزف الدم Hو جٌن اإلصابة h
الطراز الجٌنً للفتاة  XH Xh :وذلك ألن والدنا مصاب الطرازالجٌنً للشاب Xh Y :
Xh Y
الطرز الجٌنٌة لؤلبنا

، XH Xh

X

XH Xh
Xh Y , X h Xh , XH Y

احتمال ذكور مصابٌن  50 %من بٌن الذكور  25 %من األبنا
احتمال انجاب اناث حامبلت للمرض  50%من األناث  25 %من األبنا
السؤال السادس و الثبلثون  -:عند تهجٌن ذكر فراش نقى متنحى بالنسبة لتلون األجنحة ووجود األشواك
مع أنثى سائدة نقٌة الصفتٌن وبعد الحصول على الجٌل األول وإجرا التلقٌح االختباري كانت أعداد النتائج
وطرزه كاآلتً :-. 903طرز أحد األبوٌن ـ  59٥طرز األب اآلخر –  95طرز جدٌد ـ  102طرز جدٌد
آخر .علل نذه النتٌجة على أسس وراثٌة
ذكر متنحً بالنسبة لتلون األجنحة ووجود األشواك  Xانثً سائدة نقٌة الصفتٌن
نرمزللصفات السائدة تلون األجنخة  Aوجود األشواك B
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طرزجٌنٌة أبوٌة طرز جٌنٌة جدٌدة ناتجة عن العبو ر طرز جٌنٌة أبوٌة سائدة

نسبتها بسٌطة

نسبتها عالٌة

نسبتها عالٌة

السؤال السابع و الثبلثون  - :تزوج رجل أصلع وتظهر صفة النمش علٌ كان والده ذو شعر طبٌعً من
فتاة طبٌعٌة الشعر غٌر معروف بالنسبة لصفة النمش فأنجبا طفلة صلعا ال تظهر صفة النمش وطفلة
صلعا تظهر صفة النمش
*ما نً الطرز الجٌنٌة لآلبا و الغامٌتات
*ما احتمال انجاب طفل ذو شعر طبٌعً و ال ٌظهر صفة النمش
نرمز لجٌن الصلع  bو جٌن الشعر الطبٌعً  b+و جٌن وجود النمش  Aو عدم وجود النمش a
** الطرز الجٌنٌة للرجل  X Aa b b+الفتاة Aabb+
Ab , Ab+ , ab , ab+ X Ab , Ab+ , ab , ab+
احتمال انجاب طفل ذو شهر طبٌعً الٌظهر النمش

1
16

x

1
2

السؤال الثامن و الثبلثون -:
تزو ج رجل أصلع مصاب بنزف الدم عٌون زرقا والده بشعر طبٌعً من فتاة طبٌعٌة الشعر سلٌمة من
نزف الدم عٌونها عسلٌة نقٌة فأنجبا طفبلً أصلع نقً وطفلة مصابة بنزف الدم
 – 1اكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبا و غامٌتاتهما

 -2أكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبنا
23
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الحل  - :نرمز لجٌن الصلع  bو جٌن الشعر الطبٌعً  b+و  Aعٌون عسلٌة و  aزرقاء و
عدماألصابة بنزف الدم  Hو جٌن اإلصابة h
 – 1الطراز الجٌنً للرجل  X aa b b+XhYالفتاة AA b b+XH Xh
, AbXH , AbXh , Ab+XH , Ab+Xh X abxh, abY , ab+Xh ,ab+Y
-2
Ab+Xh
Aabb+XhXh
Aabb+XhY

Ab+XH
Aabb+XHXh
Aabb+XHY

AbXh
AabbXhXh
AabbXhY

AbXH
AabbXHXh
AabbXHY

الجامٌتات
abxh
abY

ab+Xh Aabb+XHXh Aabb+XhXh Aab+b+XHXh Aab+b+XhXh
ab+Y Aabb+XHY Aabb+XhY Aab+b+XHY Aab+b+XhY
السؤال التاسع و الثبلثون  -:تزوج رجل أصلع مصاب بعمً األلوان من أمرأه شعرنا طبٌعً و غٌر
مصابة بعمً األلوان كان والدنا شعرة طبٌعً و مصاب بعمً األلوان فأنجبا طفل شعره طبٌعً
المطلوب - 1 -:أكتب الطرز الجنٌة للصفتٌن معا ً للرجل و الفتاة
 -1ما احتمال ظهور ذكور صلع ومصابٌن بعمً األلوان
اإلجابة -:
 - 1الطرز الجٌنٌة للرجل  bb+ XrYالطراز الجٌنً للمرأة احتماالن  bb+XRXrأوb+b+ XRXr
 – 2األحتمال األول

3
16

اآلحتمال الثانً

1
4

السؤال أربعون  - :فً أحد أنواع الطٌور البرٌة تم تزاوج ذكر برتقالً اللون مع أنثً بٌضا فكانت النتائج
علً النحو التالً  -:الذكور الحمرا إلً الذكور الصفرا  %50و اإلناث الحمرا إلً الصفرا %50
المطلوب  – 1 - :مانوع الوراثة

 – 2أكتب الطرز الجٌنٌة و الشكلٌة لكل من األبوٌن و األبنا

 - 1نوع الوراثة اللٌبلت متعددة مرتبطة بالجنس
 - 2نرمز للون األحمر  Rو اللون األصفر  Yاللون البرتقالً  RYو اللون األبٌض  bوكون
المسألة اللٌبلت متعددة نستنتج ان اللون األحمر و األصفر ال ٌسود اجدنما على األخر و ٌسودان على األبٌض
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Y

b

R

 – 2الطرز الجٌنٌة للذكر  Z Zالطراز الجٌنً لؤلنثى Z W
ZR Zb

الطرز الجٌنٌة لؤلبنا

ذكور حمرا : 50%

, ZY Zb

,

دكور صفرا 50%

. ZR W

ZY W

اناث حمرا  : 50%اناث صفرا 50 %

السؤال الواحد و األربعون  - :فً نبات الذرة الشامٌة أجري تلقٌح ذاتً لنبات أخضر غٌر نقً فكان أفراد
الجٌل الناتج جمٌعها خضرا فسر ذلك وراثٌا ً
Gg X Gg
نرمز للون الخضر  Gسائد و األصفر  gمتنحً

, gg

نستنتج أن الجٌن اللون األصفر متنحً و قاتل

أصفر ٌموت

GG , Gg , Gg
أخضــــــــــــــــــــر

السؤال الثانً و األربعون  - :الفراش األسترالً حصل تزاوج بٌن ذكر أبٌض منقط فً السواد مع أنثً
سودا فكان أفراد الجٌل األول كما ٌلً
 50ذكورسودا

 45ذكور بٌضا منقطة بالسواد

 53إناث سودا

 51إناث بٌضا

 – 1أكتب الطرز الجٌنٌة لئلبا و األبنا وجامٌتاتهما
– 2ما نوع الوراثة
ٌتبع الفراش نفس نظام تحدٌد الجنس فً الطٌور نرمز للون األسود  Bواللون األبٌض  Aاسود منقط
أبٌض BA
ونستنتج من اعداد األفراد الناتجة أن النسب الموجودة نً  1:1بالنسبة للذكور و كذلك لئلناث
 – 1الطراز الجٌنً لؤلبا
ZA

,

ZBZA

ZB

ZB W X

W X

الطرز الجٌنٌة لؤلبنا ZBZB

,

ZB

ZA W ,, ZB W , ZBZA ,

 – 2نوع الوراثة سٌادة مشتركة مرتبطة بالجنس
السؤال الثالث و األربعون  - :فً أحد أنواع الطٌور صفة اللون وطول الجناح صفتان مرتبطتان فإذا تم
تزاوج ذكر برتقالً اللون طوٌل الجناح مع أنثً صفرا قصٌرة الجناح ظهرت النتائج علً النحو التالً
 - 1أنثً قصٌرة برتقالٌة

 – 3ذكر قصٌر برتقالً  – 4ذكر طوٌل أصفر

 – 2أنثً طوٌلة صفرا
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المطلوب  -:أكتب الطرزالجنٌة لآلبا

جوال 0567833954 :

وجامٌتاتهما

 -:أكتب الطرز ا لجنٌة لؤلبنا

اإلجابة - :صفتان مرتبطتان تعنً محمولة على نفس الكروموسوم وٌتم تورٌثهما معا ً
وجود صفة وسطٌة دلٌل على ان صفة اللون تتبع السٌادة الغٌر تامة
نستخدم الرمز  Rأحمر و الرمز  Aأصفر و البرتقالً  RAو نستخدم الرمز  Tطوٌل و  tقصٌر

السؤال الرابع و األربعون - :
فً أحد أنواع الثدٌان الجٌن  Rمسؤول عن اللون الرمادي فً الجلد ونو سائدعلً اللون األبٌض  rو
الجٌن  Fمسؤول عن اللون الرمادي للشعر ونو سائد علً الجٌن  fالمسئول عن اللون األبٌض للشعر و
الصفتان ( لون الجلد و لون الشعر ) مرتبطتان و الجٌن  Aمسؤول عن وجود أذنٌن طوٌلتٌن و سٌادت
غٌر تامة علً الجٌن Bالمسؤول عن وجود أذنٌن قصٌرتٌن وعند التقا الجٌنٌن تظهر صفة متوسطة
الطول  ،أجري تلقٌح بٌن ذكر رمادي الشعر ذو أذنٌن طوٌلتٌن و انثً بٌضا الشعر ذان أ ذنٌن قصٌرتٌن
المطلوب -:
أوجد الطراز ا لجٌنً للذكر و األنثى
أوجد الطرز الجٌنٌة و الشكلٌة لؤلبنا
أوجد الطرز الجٌنٌة المحتملة للغامٌتات عند األبنا

 -1فً حالة عدم حدوث عبور  -2فً حالة حدوث عبور

اإلجابة - :
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السؤال الخامس و األربعون فً أحد أنواع الطٌور صفة تخطٌط الرٌش مرتبطة بالجنس و جٌن الرٌش
المخطط سائد علً جٌن غٌر مخطط و جٌن الذٌل الطوٌل سائد علً جٌن الذٌل القصٌر و جٌن الساق
العارٌة سائد علً جٌن الساق المغطاة و الجٌنان
( الذٌل الطوٌل و الساق العارٌة ) مرتبطان و جٌن وجود طوق عرٌض سائد سٌادة غٌر تامة علً عدم
و جود الطوق و الصفة الوسطٌة وجود طوق رفٌع حصل تزاوج بٌن ذكر غٌر مخطط و ذٌل طوٌل و
ساق عارٌة
( و الصفتان غٌر نقٌتان ) و طوق رفٌع مع أنثً مخططة الرٌش و ذٌلها طوٌل و ساقها عارٌة (و
الصفتان غٌرنقٌتان )و طوقها رفٌع استخدم الرموز التالٌ الرٌش المخطط  Bو الغٌر مخطط  bو الذٌل
الطوٌل Tوالقصٌر  tو الساق العارٌة  Gو المغطاة  gو الطوق العرٌض  Mوعدم وجودا لطوق N
المطلوب  -:أكتب الطرز ا لجٌنٌة للذكر و األنثى * أكتب الطرز الجٌنٌة للغامٌتات الناتجة عن الذكر* ما
عدد الطرز الجٌنٌة للغامٌتات الناتجة عن األنثى فً حالة عدم حدوث عبور و حالة حدوث عبور
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نظام تحددٌد الجنس المستخدم فً الطٌور
الجنس

 ZZللذكر و  Z Wلؤلنثى لذلك األنثً نً التً تحدد

السؤال السادس و األربعون ب .فً خرٌطة الجٌنات اذا علمت ان نسبة االرتباط بٌن الجٌن ( أ  ،ب =)9٥
 ،%و بٌن ( أ ،د = )  % 91ونسبة تكرار العبور
بٌن ( أ ،ج = )  % 10و بٌن( ج ،د = )  %. 1اكتب ترتٌب الجٌنات على الكروموسوم
نسبة اإلرتٌاط  - %100 =%9٥نسبة تكرار عملٌة العبور  – 100 = %9٥نسبة تكرار العبور
اذاً نسبة تكرارعملٌة العبور =  %9٥ - %100نسبة تكرار العبور = %3المسافة  3سنتمرغان
( وحدة خرٌطة ) وبنا على تكون المسافة بٌن أ ،د =  9سنتمرغان
و المسافة بٌن أ  ،ج =  10سنتمرغان ( وحدة خرٌطة ) و ج  ،د =  1سنتمرغان ( وحدة خرٌطة )

ج

 1د

ب

6

3

أ

السؤال السابع و األربعون  - :اذا كانت نسبة تكرار عملٌة العبور بٌن  %8 A , C,و نسبة االرتباط بٌن  Aو
 % 96 Bو نسبة تكرار عملٌة العبور  Cو  %2 Dو االرتباط بٌن  Bو  %98 Dمعتمداً علً الخرٌطة
أكتب أنواع الغامٌتات التً ٌنتجها فرد طرازه الجٌنً  AaBbو نسبة كل منها
الحل - :
4
2
2
A
B
D
C
A

B
%45

A

a

a

b B
b
%45 %2 %2
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السؤال الثامن و األربعون
ٌمثل الشكل المسافات بٌن أربعة جٌنات علً كرموسوم بوحدة الخرٌطة الجٌنٌة فً كائن ما و المطلوب- :

 – 1ما نسبة العبور بٌن B,C
– 2ما نسبة االرتباط بٌن C, A
 – 3أرسم خرٌطة الجٌنات تبٌن مواقع الجٌنات األربعة علً طول الكرموسوم
 -4معتمداً علً الخرٌطة أكتب أنواع الغامٌتات التً ٌنتجها فرد طرازه الجٌنً
 AaDdوما نسبة كل منها

%7

 - 1ما نسبة العبور بٌن B,C

 - 2ما نسبة االرتباط بٌن 99 % = C, A

-3
A 1 C

4

D

2

B

السؤال التاسع و األربعون
إذا كانت نسبة تكرار عملٌة العبور بٌن الجٌنات التالٌة كما ٌلً :
 Cو 2% D

A 4%و D

ونسبة األرتباط بين  Aو C

Bو 1% D

 98%وبين  Aو 95% B

رتب الجينات عمي الكرموسوم وكم تبعد المسافة بين C

B

1

D

2

C

2

B A
6
A
6 B
7 1 C
2 4 D

A
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السؤال الخمسون ٌمتل الشكل الجدول باألسفل المسافات بٌن أربعة جٌنات مرتبطةعلً الكروموسوم
نفسة لخرٌطة جٌنٌة المطلوب
-1ما نسبة االرتباط بٌن الجٌن Yو الجٌن G
 - 2ما نسبة تكرار العبور بٌن الجٌن  Sو الجٌن R

Y

– 3ما ترتٌب الجٌنات المذكورة علً طول الكروموسوم

- 19
-

– 4كم وحدة خرٌطة ٌبعد الجٌن Sعن الجٌن G

R

S

- 25

- 26

- 20
-

 -1نسبة االرتباط بٌن الجٌن Yو الجٌن G
نسبة االرتباط =  – 100نسبة تكرار عملٌة العبور

G
25

- 26

- 20

19

الجٌنات
G
R
S
Y

%51 = 19 – 100
%26

 - 2نسبة تكرار العبور بٌن الجٌن  Sو الجٌن R
-3

R

6

19

Y

1 G

S

ٌ – 4بعد الجٌن  Sعن الجٌن  1 Gوحدة خرٌطة
أستاذ أكرم الزٌناتً

https://www.facebook.com/Biology.Sciences100

سؤال الحادي والخمسون - :فً نوع من الثدٌات الطراز الجٌنً غٌر نقً ذكور بدون قرون و إناث بقرون
 ،و اللون األبٌض المنقط بأسود ضهر فً اإلناث فقط
حدث تزاوج بٌن ذكر أسود بدون قرون و أنثى منقطة بقرون فكانت النتائج كما ٌأتً :
 %25إناث منقطة بقرون  %25 .إناث سودا بقرون
 %25ذكور بٌضا بدون قرون ،

 %25ذكور سودا بدون قرون

 – 1أكتب الطرز الجٌنٌة لؤلبوٌن وغامٌتاتهما

العلوم
الحٌاتٌة

 – 2ما نوع الوراثة
بعد دراسة المسألة نستنتج االتً بالنسبة لوجود القرون وعدم وجودنا
35

جوال 0567833954 :

أ  .أكرم الزٌناتً

اختبلف الطراز الشكلً لكل من الذكور و اإلناث مع انهما ٌمتلكان نفس التركٌب الجٌنً ( غٌرنقً ) دلٌل
على ان الصفة متأثرة بالجنس
نفرض األن الرموز بالنسبة للذكر  bبدون قرون سائد و  b+بقرون متنحً
بالنسبة لئلناث  bبدون قرون متنحٌة  b+بقرون سائدة
ذكر بدون قرون  xانثى بقرون
الطراز الشكلً
x

bb

الحدٌث فً المسألة على
أن الطراز الجٌنً للذكر
و األنثى كان متماثل و
مختلفان فً الشكلً
فقط للتعرف على نوع
الوراثة

B+b+

بالنسبة للون مٌز فً النسب بٌن الذكور و اإلناث دلٌل بأن الصفة مرتبطة بالجنس
ظهور تأثٌر جٌنً اللون األسود و األبٌض فً األنثى معا ذلٌل على السٌادة المشتركة  ،طبعا ننا ال
ٌمكن أن ٌضطر فً الذكور ( أبٌض منقط بالسواد) ألن جٌن واحد فقط قادر على اعطا اللون لذلك ممكن
أن ٌكون أسود أو أبٌض
A

D

األن نفرض الرموز  Cأبٌض و  Cاسود و لكن ننا ٌجب أن تحمل على الكروموسومات الجنسٌة
الطراز الجٌنً للصفتٌن معا

ذكر أسود بدون قرون  Xانثى منقطة بقرون
Y

الجامٌتات

X

bbX

bX , by,

الطرز الجٌنٌة لألبناء
الطرز الشكلٌة لؤلبنا

, bb+X Y

X
X

bb+ X

X

b+b+ X
, b+ X

b+X

, b b+ X Y ,

bb+ X X

ذكر أسود بدون قرون  ،أنثً سودا بقرون  ،ذكر أبٌض بدون قرون  ،أنثى بقرون بٌضا منقطة بأسود

سؤال الثانً و الخمسون  - :و جد مربً طٌور أن ربع البٌض المخصب الناتج من مزرعت ال ٌفقس ،
و أن ثلثً الناتج من الذكور فسر على أسس وراثٌة ؟
نحلل المسألة - :
 _ 1فقدان ربع النسل ٌدلل على وجود جٌن قاتل
 - 2ذكر فً النتائج أن ثلثً الناتج ذكور و نذا ٌعنً أن الثلث المتبقً إٌناث إذاً ٌوجد فً النتائج ذكور
و إناث فهذا دلٌل أن الصفة مرتبطة بالجنس

الحل :
*نظام تحدٌد الجنس فً الطٌور نو نظام ال
31
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الجٌن القاتل  Ayو الجٌن الطبٌعً A
ذكر  Xأنثً
الطراز الجٌنً
X Z A Y ZA
الجامٌتات

Z A Y , ZA

ZA W

ZAy W ,

األبنا

1
3

أنثً

ZA W
ZA

W X
ZAZA ,

أنثً ٌموت

,

,
2
3

Z A Y ZA

ذكور

السؤال الثالث و الخمسون - :أجري تزاوج بٌن نوع من البط ل عرف نتج من التزاوج  16بٌضة فقس منها  12و كان
 8من البٌض الفاقس ل عرف تجرٌبً قباطٌة

بالنسبة للبط

 16فقس منها  12جز من النسل أو البٌض فقد بسبب جٌن قاتل
بعرف  :بدون عرف
4 : 8

كما تبلحظ النسبة ننا  2 :1و لكن ننا غٌر ملرتبطة بالجنس ألن لم ٌدكر فً النتائج ذكور و إٌناث
Ay A X A y A
، AA
بدون عرف
أ .أكرم الزٌناتً

Ay A

Ay A ,

Ay Ay ,

ال ٌفقس

 ،بعــــــــــرف
صفحة العلوم الحٌاتٌة

سؤال الرابع و الخمسون  -:أنجب أبوٌن طفبلً كان جلده شدٌد الجفاف توفً بعد أسبوع واحد من والدت
فإذا كان األبوٌن ذو جلد رطب  .كٌف تفسر نذه الحالة موضحا ً نوع الوراثة
جاف الجلد متنحً a
رطب الجلد سائد A
رطب الجلد  Xرطب الجلد
الطراز الشكلً لألبوبت
A a X Aa
الطراز الجٌنً
AA , Aa , Aa , aa
الطراز الجٌنً لألبناء
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طفل جلده شدٌد الجفاف ٌموت

النسبة  3 ; 0نوع الوراثة جٌنات قاتلة متنحٌة

( متنحٌة للقتل و لرطوبة الجلد )
السؤال الخامس و الخمسون ٌ - :وجد عند األطفال مرض وراثً ٌعرف بالعت الطفولً ٌسبب الموت إذا
كانت جٌنات متنحٌة  iiكما أن صفة قصر األصابع تسبب الموت إذا كانت جٌنات  bbأحسب نسبة األفراد
التً تعٌش إلى التً تموت عند تزاوج شاب مع فتاة كبلنما نجٌن
سلٌم من المرض I
الطرز الجٌنٌة
الغامٌتات

مرٌض بالعته i

Bb Ii

طوٌل األصابع  Bقصٌر األصابع  bجٌن متنحً وقاتل

Bb Ii X

X BI , Bi , bI , bi

bi

BI , Bi ,bI . bi

bI

BI

Bi

1
16

BI

1
16

BBIi

Bi

bbIi 1

1
16

bbII

1
16

BbIi

1
16

BbII

bI

bbii 1

1
16

bbIi

1
16

Bbii

1
16

BbIi

1
16

Bb Ii

Bbii

BbIi

BbIi

16
16

1
16

1
16

نسبة األفراد التً تموت

BBIi

BBii

BBII
1
16

7
16
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