
  ١
   : علل لما یأتي: أوال 

   اختیار مندل لنبات البسلة إلجراء تجاربھ الوراثیة -١

   نجاح مندل في تجاربھ الوراثیة -٢

   في حالة السیادة التامة قد یكون للطرز المظھري الواحد طرزین جینیین -٣

   في حالة السیادة التامة قد الیدل الطرز المظھري على الطرز الجینى -٤

   تمثل الطرز الظاھري فقط للجیل الثاني عند مندل ١:  ٣ النسبة -٥

   بالرغم من أن األبوین عیونھما بنیة إال انھما انجبا طفل عیونھ زرقاء -٦

   بالرغم من أن األبوین متسعا العینان إال انھما انجبا طفل ضیق العینیین -٧

  بقرون  بالرغم من أن الثور والبقرة لیس لھما قرون إال انھما انجبا عجل -٨

   والدة طفل امھق من أبوین طبیعیین -٩

   والدة طفل بشرتھ عادیة ألب امھق وأم بشرتھا عادیة -١٠

   في اختبار درجة نقاوة الفرد في صفة وراثیة إال بفرد یحمل الصفة المتنحیة ن ال یستعا-١١

   الیتم التلقیح االختبارى إال مع فرد متنحى -١٢

  قح نفسھا ذاتیا لعدة أجیال  ترك مندل نباتات البسلة تل-١٣

   سھولة حدوث التلقیح الذاتي في نبات البسلة -١٤

   سھولة حدوث التلقیح الخلطى في نبات البسلة -١٥

   قانون مندل األول یسمى قانون انعزال العوامل الوراثیة -١٦

   قانون مندل الثاني یسمى قانون التوزیع الحر أو المستقل للعوامل  -١٧

   : المصطلح العلمي المناسب لكل عبارةاكتب : ثانیا 

  عند تزاوج فردان نقیان في زوج واحد من صفاتھما % ٧٥ صفة وراثیة مندلیة تظھر في الجیل الثاني بنسبة -١

       المتضادة 

  عند تزاوج فردان نقیان في زوج واحد من صفاتھما % ٢٥ صفة وراثیة مندلیة تظھر في الجیل الثاني بنسبة-٢

  ادة      المتض

   الشكل الخارجي لمظھر الصفة الوراثیة التي یحملھا الكائن الحي -٣

   دائما نقیة وتظھر على ربع أفراد الجیل الثاني في حالة السیادة التامة -٤

  سائد  والجیل الثاني % ١٠٠ إذا تزاوج فردان نقیان یختلفان في من صفاتھما المتضادة فان الجیل األول یكون -٥

   متنحى ١:  سائد ٣بة       یكون بنس

   فرد لدیھ جینان مختلفان إلحدى الصفات الوراثیة -٦

   التركیب الوراثي للصفة التي یحملھا الكائن الحي -٧

   تجربة تستخدم لمعرفة ما إذا كانت الصفة السائدة نقیة أم ھجینھ -٨

   التمییز بین السائد النقي من السائد الھجین بواسطة المتنحى -٩
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 

 الوراثة المندلیة :  األول الفصل مراجعة 



  ٢
  الفرد بھا نصف العدد الصبغى لتلك التي توجد في الخالیا الجسدیة لنفس الفرد  خالیا ب-١٠

   تلقیح لمعرفة الطرز الجینى للفرد حامل الصفة السائدة -١١

   : تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس: ثالثا 

  ھو  فرع علم األحیاء الذي یفسر كیفیة انتقال الصفات من اآلباء واألجداد إلى ساللتھم -١

  )  التكاثر – DNA – الوراثة –األجنة                                          ( 

   لم یقتصر في دراستھ للنسل–اختار نموذج و أسلوب دقیق في تجاربھ (  من أسباب نجاح مندل في تجاربھ انھ -٢

  )  جمیع ما سبق – ریاضیة  عد النسل وحلل النتائج على أسس–                 على صفات الجیل األول فقط 

   كل صفة مندلیة تمثل بعاملین في كل مما یأتي عدا -٣

  )  الخالیا التناسلیة – خالیا أعضاء التناسل – خالیا المخ –الزیجوت                                        ( 

   تمثل الصفة االلیلومورفیھ في الخالیا التناسلیة للفرد بـ -٤

  ) الشيء مما سبق – ثالث جینات – جینین –جین واحد                         (                

   إذا حدث تلقیح خلطي بین آباء متبایني الالقحة في حالة السیادة التامة ستكون نسبة الطرز المظھري الناتج-٥

 )                               ٩ : ٦ : ١  /١ : ٢ : ١  /  ١ : ١  /  ١ : ٣ : ٣ : ٩  /  ١ : ٣ (    

   توصل مندل إلى قانون السیادة التامة من خالل إجراء تجارب-٦

  )  تلقیح ذاتي یتلوه تلقیح خلطي – التلقیح االختبارى – التلقیح الخلطى –التلقیح الذاتي                           ( 

   تمكن مندل من تفسیر المبادئ األساسیة للتوارث على أساس مبدأ -٧

  )  التلقیح االختبارى – قانون توزیع الصفات – تناسل النباتات –السیادة التامة                     (       

   تعتبر مندل أول من درس -٨

  )  سلوك الصفات الوراثیة – تركیب الخلیة والنواة – تركیب الجینات –تركیب الصبغیات                     ( 

  ) متنحى – نقى – سائد –خلیط ( ئدة والمتنحیة في فرد فانھ یسمى  عندما یوجد عامال الصفة السا-٩

   عندما یتزوج فردان نقیان مختلفان في زوج من الصفات المتقابلة فان الصفتین تظھر في الجیل-١٠

   ) ١ : ٢ : ١الثاني بنسبة    / ١ : ٣الثاني بنسبة   / ١ : ١األول بنسبة   / ١ : ٣األول بنسبة               ( 

   وجد مندل أن الطرز الجینیة لنباتات الجیل األول الناتجة من تلقیح نبات بسلة طویل نقى مع نبات قصیر-١١

  ) قصیرة نقیة – طویلة نقیة – قصیرة ھجینة –كلھا طویلة ھجینة                                  ( 

   تكون في السیادة التامة عند ظھور الصفة المتنحیة في الفرد البد أن-١٢

  )  مماثلة الحد األبوین – وسط بین صفتي األبوین – نقیة –ھجینة                                   ( 

   عند تزاوج فرد سائد نقى مع آخر متنحى فان الصفة السائدة تظھر في-١٣

  ) لثاني   الجیل األول وا– الجیل الثاني فقط –الجیل األول فقط                                   ( 

  

  

  
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٣
   في التلقیح الذاتي یتم اندماج االمشاج المذكرة والمؤنثة -١٤

  )   لفردین من عائلتین – لنفس الفرد – لفردین من نفس النوع –لفردین من نفس الجنس                    ( 

  ة صنف من أصناف البسل )  ١٤ – ٧ – ٢٣ – ٣٢(  أجرى مندل تجاربھ في علم الوراثة باستخدام  -١٥

   فرد فان عدد األفراد ١٥٠  ونتج عن ھذا التزاوج aa   واخر تركیبھ  Aa أجرى تزاوج بین كائن تركیبھ -١٦

   ) ١٥٠ – ١٠٠ – ٧٥ – ٥٠(  یكون Aa       ذوى التركیب الجینى 

   یحتمل أن یكونaa وعند التزاوج فان التركیب الجینى البنائھما Aa ذكر وأنثى تركیبھما الجینى -١٧

     )                                                                ١٠٠ - % ٧٥ -% ٥٠ - % ٢٥ ( %  

   تتفق كل من الكروموسومات والعوامل الوراثیة للصفة المندلیة في خالیا الفرد الجسمیة بأنھا توجد-١٨

  )  بصورة متشابھة –د كبیرة  بأعدا– بصورة فردیة –بصورة زوجیة                                  ( 

   في وراثة زوجین من الجینات المستقلة تكون النسبة في الجیل الثاني ھي-١٩

 )                                              ١ : ٢ : ١   /  ٧ : ٩   /    ١ : ٣ : ٣  : ٩   /   ١ : ٣  (    

     ) AABB  /  AaBB  /  AaBb( ى        یتكون نوعان من االمشاج من الفرد الذي طرزه الجین-٢٠

   : صوب ما تحتھ خط: رابعا 

   للصفة المتنحیة وھجین الفرد النقى وراثیا عند مندل متشابھ الالقحة للصفة السائدة -١

   أن تنعزل أفراد تحمل الصفة المتنحیة من أفراد تحمل الصفة السائدة الیمكن -٢

  صفة الوراثیة في حالة السیادة التامة   لنفس الجینیین تحتوى الجامیتھ على -٣

   مختلفین من االمشاج فقط  نوعین یعطى AaBb الفرد ذو الطرز الجینى -٤

   المتنحى یستخدم التلقیح االختبارى لمعرفة الطرز الجینى للفرد -٥

   للتعرف على الطرز الجینى للفرد المختبر في التلقیح االختبارى السائد النقى یستخدم الفرد -٦

   أن قیمة وفائدة أي تجربة تتحدد بموائمة المادة للھدف الذي تستخدم من اجلھ مورجان من أقوال -٧

   لتسھیل توضیح نتائج التھجین واالتحادات المحتملة بین االمشاج الذكریة واألنثویةمندل یستعمل مربع -٨

   للحصول على الجیل الثاني اإلنسان یمكن إجراء التلقیح الذاتي في -٩

    االختبارى إذا كانت بتالت التویج تحیط باالسدیة والكرابل أتاح ذلك سھولة إجراء التلقیح -١٠

   جیل اآلباء  أبناء الجیل البنوى الثاني ھم-١١

   تطویر أساس مبادئ النظام الجینى یعود الفضل للعالم مندل في -١٢

  
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٤
     في النباتات والحیواناتتعالج مبادئ التباین الوراثة ھي أحد فروع علم البیولوجي التي -١٣

   الصفة االلیلومورفیة الصفة التي تختفي عند مندل بعد ظھور األبناء تسمى -١٤

   للكائن حقیقة الصفة الخاصة موضع الدراسة المظھري یصف الطرز -١٥

  : مسائل متنوعة : خامسا 

   وكان والده متسع  -  العینین فسر على اسس وراثیة التركیب الوراثى لالفراد الناتجة من تزاوج رجل متسع-١

  مع امراة ضیقة العینین -     العینین نقى وامھ ضیقة العینین 

   فاذا علمت ان اللون – لقح ثور اسود اللون بقرة حمراء اللون فكان نصف الناتج اسود والنصف االخر احمر -٢

   فسر ذلك على اسس وراثیة –    االحمر سائد على اللون االسود 

   فما ھى صفات الجیل الناتج من–ر سائد على قصر الشعر فى نوع من القطط  طول الشع-٣

   فسر ذلك وراثیا –    تزاوج قط طویل الشعر متباین الالقحة مع قطة قصیرة الشعر 

  انجاب طفل ضیق العینین البوین كالھما متسع العیون :  علل على اسس وراثیة -٤

  ،ان نسلھما المكون من سبعة افراد كلھم یتمتعون ببشرة طبیعیة  تزوج رجل امھق بامراة طبیعیة البشرة فك-٥

  ،    فى حین تزوج رجل بامراة كالھما طبیعى البشرة فظھر فى نسلھما بعض االفراد المھق 

      فسر ذلك على اسس وراثیة  علما بان الجلد االمھق صفة متنحیة 

  مراة عیونھا بنیة وكان والدھا ازرق العینین وامھا بنیة  با-  تزوج رجل ازرق العینین كان ابواه عیونھما بنیة  -٦

   ما ھى احتماالت وراثة لون العیون فیما یرزقانھ من ابناء –    العینین 

   ) ٣٠٧(  فى الدروسوفیال یوجد جین یسبب تقوس االجنحة وعند تزاوج حشرتین ذات اجنحة مقوسة نتج -٧

   اشرح ھذه النتیجة على اسس وراثیة – ذات اجنحة عادیة حشرة ) ١٠١( ،       حشرة ذات اجنحة مقوسة 

  :  اذا علمت ان صفة المھقة متنحیة فى االنسان اذكر احتماالت لون البشرة فى االبناء الناتجة من تزاوج -٨

  لون جلد الزوجین عادى لكن والد كلیھما كان امھق   - أ

 الزوج امھق والزوجة عادیة لكن والدھا كان امھق   - ب

  مھقاء والزوج عادى ولم یظھر فى عائلتھ حالة مھقة من قبل    الزوجة - جـ

   اوجد ناتج تھجین نبات بسلة طویل الساق ابیض االزھار خلیط مع نبات اخر من نفس النوع قصیر الساق احمر -٩

        االزھار خلیط      

   سائد على Tالرجل القصیرة  واb سائد على جین اللون االحمر B فى بعض سالالت الكالب جین اللون االسود -١٠

   حدث تزاوج بین كلب احمر اللون قصیر االرجل وانثى سوداء اللون طویلة االرجل فانجبا t       االرجل الطویلة 

  فسر ذلك وراثیا )  احمر قصیر    ١:  اسود طویل ١:  احمر قصیر ١:  اسود قصیر ١(        افراد بنسبة    

  ساق كیف یمكنك التعرف على تركیبھ الجینى بطریقتین مختلفتین مع التوضیح على   لدیك نبات بسلة طویل ال-١١

          اسس وراثیة  

  قدرى نافع/ األستاذ إعداد   
 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٥
  

   :  خطھصوب ما تحت/ ١س

   من الجینات زوج واحد یتحكم في وراثة عامل ریسس -١

   أفراد البشر جمیع توجد مولدات ریساس في -٢

   على زیادة فرص التنوع في الصفات الوراثیة بین أفراد النوع الواحد االرتباط التام یعمل -٣

    +AB   إذا خال دم شخص من المولدات كانت فصیلة دمھ-٤

   نسبة العبور زادت واحد م كلما كانت المسافة بین الجینین صغیرة على كر وموسو-٥

   قانون مندل الثاني فىذبابة الفاكھة توارث لون الجسم وطول الجناح یتبع -٦

    طرز مظھریة مختلفة٦ فصائل للدم یقابلھا ٤ توجد -٧

  كن العكس  وال یم )A(  إلى شخص فصیلة دمھ  )AB(  یمكن نقل دم من فصیلة -٨

   توجد في البالزما بینما المواد المولدة على سطح كرات الدم البیضاء األجسام المضادة توجد -٩

   تداخل فعل الجینات یمكن اعتبار وراثة عامل ریسس نوع من -١٠

   استثناء من قانون التوزیع الحرالعبور تعد ظاھرة -١١

   : اكمل الجمل اآلتیة/ ٢س

   ٠٠٠ ، ٠٠٠بعة بین األشقاء عندما یكون التركیب الجینى لألبوین ھو  تظھر فصائل الدم األر-١

   ٠٠٠ الیمكن أن ینجبا طفل من فصیلة AB ودم االم من فصیلة A إذا كان دم األب من فصیلة -٢

   ٠٠٠ ، ٠٠٠ بینما تستقبل دم من ٠٠٠ تعطى الفصیلة AB فصیلة الدم -٣

   ٠٠٠ الفرد سالب عامل ریسس تكون جمیع جیناتھ -٤

   ٠٠٠ تنتقل الجینات المحمولة على نفس الصبغى كوحدة واحدة فیما یعرف بظاھرة -٥

   بینما العكس یؤدى لالرتباط ٠٠٠ مع ذكر ٠٠٠ تظھر حالة العبور الوراثي عند تزاوج أنثى دروسوفیال -٦

   ٠٠٠ على ظاھرة العبور أي تغییر في النسب الناتجة إذا حدث بین كروماتیدین بھما ب ال یترت-٧

   ٠٠٠ ، ٠٠٠ إلى B یمكن نقل الدم من شخص فصیلتھ -٨

   ٠٠٠ وإذا لم یحدث فان الجینات یكون بینھا ٠٠٠ لالنقسام ٠٠٠ إذا حدث عبور وراثي فانھ یحدث في الطور -٩

   ٠٠٠ تستخدم نسبة العبور في رسم -١٠

    ٠٠٠ على  ٠٠٠ الخرائط الصبغیة رسم یحدد مواقع -١١

   ٠٠٠ أو ٠٠٠ الیمكن أن تكون فصیلة دم األب B وفصیلة دم االم Aدم الطفل  إذا كانت فصیلة -١٢

   موجب عامل ریسس بھ ثالثة أنواع من المولدات على سطح كرات الدم الحمراء  AB الفرد صاحب فصیلة الدم -١٣

    ٠٠٠ و ٠٠٠ و ٠٠٠ھي 

  

  

  

   مراجعة الفصل الثاني للوراثة

  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 
 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٦
   : اكتب المصطلح العلمي/ ٣س

  لتامة وانعدام السیادة وتعدد البدائل  حالة وراثیة تجمع بین السیادة ا-١

   أحد فصائل الدم یطلق علیھا مستقبل عام -٢

  من الجنس البشرى % ٨٥ مواد مولدة توجد في دماء -٣

  نتیجة العبور) غیر أبویة (  نوع من االرتباط یتكون فیھ ترتیبات جدیدة -٤

  ج الصبغیات المتماثلة  تبادل بعض أجزاء بین الكروماتیدات الداخلیةللصبغى بعد ازدوا-٥

   : تخیر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس/ ٤س

  )  تیرنر – داون – مورجان –مندل  (                     أول من رسم الخرائط الصبغیة-١

    ) A   -  O   -  AB  (          یمكن أن یستقبل دم من فصیلةB صاحب الفصیلة -٢

  نتمون لفصائل الدم األربعة یدل على أنھا حالة  نتج أبناء یB  وأمھ فصیلة دمھا A  عند تزاوج أب فصیلة دمھ -٣

  )  جمیع ما سبق – تعدد بدائل – انعدام سیادة –سیادة تامة      (                       

   وعلى ھذا قد یكون الطرز الظاھري لفصائل دم أوالدھم B  تزوج بإمرة فصیلة دمھا A  رجل فصیلة دمھ  -٤

                          )      A  فقط – B فقط – O  فقط – AB  قمیع ما سب ج– فقط (   

   سالب عامل ریسس وفى حاجة إلى دم فان الفصیلة التي تناسبھA إذا كانت فصیلة دم فرد -٥

                           )    O+   - B+  -  A+  O -    - (   

   أربع اخوة فصیلة دم كل منھما تختلف عن اآلخر یرجع ذلك إلى أن فصیلة دم األبوین-٦

                            ) ]   B × AB ( – ) AB × A ( – ) AB×  O ( – ) A × B [  (   

  )  الجنس – عدد الصبغیات – تركیب الصبغى –تركیب الجین (  في العبور الوراثي یتغیر -٧

 كروماتیدات متقابلة – كروموسومات غیر متماثلة –كروموسومات متماثلة (  یحدث العبور الوراثي في الخلیة بین -٨

  ) كروماتیدات متقابلة في الكروموسومات الغیر متماثلة –موسومات المتماثلة في الكرو

   )   O – AB – B – A (  كانت فصیلة دم األب المدعى علیھ ھي AB إذا حكم بنفي بنوة طفل دمھ -٩

   إلى إجراء تلقیح اختباري عدا ج جمیع الحاالت اآلتیة ال تحتا-١٠

  )  الفرد السائد في السیادة التامة – الفرد المتنحى في السیادة التامة –سیادة الغیر تامة  ال–انعدام السیادة    (  

  على الصبغى )   الكروموسومات   - الجینات – الكروماتیدات –الجامیتات (  الخرائط الصبغیة رسم یحدد تتابع -١١

   ھي ABكالھما  عند تزاوج فردین  A نسبة األفراد المحتمل ظھورھا من فصیلة الدم -١٢

  ) %  صفر – ٢٥ – ٥٠ – ٧٥ – ١٠٠       (                               

  : علل لما یأتي / ٥س

   وراثة فصائل الدم تمثل ثالث حاالت وراثیة في نفس الوقت -١

   مستقبل عام AB معطى عام والفصیلة O تسمى الفصیلة -٢

  

  
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٧
   في إثباتھا د تفید فصائل الدم في نفى األبوة وال تفی-٣

   یمكن أن یعیش الحمل الثاني المرأة سالبة عامل ریسس من زوجھا موجب ھذا العامل -٤

   احتمال موت الطفل األول موجب عامل ریسسس المرأة سالبة ھذا العامل -٥

   جین لون الجسم وطول الجناحین لقانون مندل الثاني ع في الدروسوفیال ال یخض-٦

  ثره  قد یحدث العبور الوراثي وال یظھر أ-٧

    عدم حدوث تالصق لكرات الدم الحمراء في الشخص العادي -٨

   وال یحدث العكس AB إلى الفصیلة A یمكن نقل الدم من الفصیلة -٩

      -Rh  إلى شخص +Rh ینصح بعدم تكرار نقل الدم من شخص -١٠

   -  :مسائل على الوراثة/ ٦س 

   وبعد عودتھما إلى منزلیھما شك – في المستشفى في نفس الیوم  وضعت فریدة و فوزیة مولودان ذكر-٢

   فإذا علمت أن –     زوج فریدة في حدوث تبادل بین الطفلین وان الطفل الموجود لدیھ لیس ابنھما 

    B وفصیلة دم الطفل لدیھما -  A وفصیلة دم زوجھا AB      فصیلة دم فریدة 

   AB وفصیلة دم الطفل لدیھما -  Bجھا  وفصیلة دم زوOفصیلة دم فوزیة       

   وضح على أسس وراثیة ؟ –      ھل یمكن أن یكون زوج فریده محقا في شكھ 

 عند تزاوج ذكر دروسوفیال رمادي اللون طویل الجناحین ھجین مع أنثى سوداء اللون قصیرة الجناحین كان الجیل -٣

 وماذا لو أن ھذه الصفات تتبع – فسر ذلك على أسس وراثیة ١ : ١الناتج یطابق الطرز المظھري لألبوین بنسبة 

  قوانین مندل الوراثیة ؟ 

   حدث تزاوج بین أنثى دروسوفیال رمادیة اللون طویلة الجناح ھجینة في الصفتین مع ذكر اسود مختزل الجناح -٤

  :       فكانت النتائج كاآلتي 

  رمادي طویل الجناح % ٤١٫٥       - تزل الجناح        اسود مخ % ٤١٫٥                    

   رمادي مختزل الجناح  % ٨٫٥       -اسود طویل الجناح          % ٨٫٥                       

   كیف تفسر ذلك على أسس وراثیة -       أ

   احسب المسافة بین الجینین على الصبغى -     ب

  فراد الطرز األربعة السابقة متساویة  لو كانت أعداد أك  ما تفسیر-     جـ

   عند تزاوج فردین نقیین یحمالن زوجین من الصفات المتبادلة كانت نسبة األفراد الناتجة في الجیل الثاني -٥

   فسر ذلك على أسس وراثیة -  )   ١ : ٣ : ٣ : ٩(   بدال من  ) ١ : ٣(    

  – فصیلة دم تختلف عن األخرى وعن األبوین  زوجان لھما نفس فصیلة الدم انجبا ولدین لكل منھما-٦

   وضح على أسس وراثیة التراكیب الوراثیة –     فإذا علمت انھ  یمكن وراثیا نقل دم أي من الولدین إلى أي من األبوین 

       لألبوین والولدین 

  

  
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٨
  

  

  سبة في أحد أنواع الثدییات تزاوج فردان كل منھما اسود قصیر الشعر فكان النسل الناتج بن-٧

   ابیض قصیر الشعر١:       اسود قصیر الشعر     ٢:      اسود طویل الشعر    ١

  ما ھو التركیب الوراثي لألبوین على أسس وراثیة

    تقع جمیعھا على صبغى واحد وترمز الربع صفات وراثیة فإذا كانت نسبة العبور بین A , B , C , D  الجینات -٨

)C, D = ٢٥ ( %وبین     A , B) =(    وبین%) ١٢ D , B = ٢٠( %    وبین  A , C )  ١٧(  %  

  A , D ارسم الخریطة الصبغیة لھذا الصبغى ثم احسب معدل حدوث العبور بین الجینین  

  : ماذا یقصد بالمصطلحات اآلتیة /  ٧س

     العبور   -ریسس    عامل -   تعدد البدائل  -       الجینات المرتبطة      الخرائط الوراثیة   -    الخرائط الصبغیة   

  

  

  

   : علل لما یأتي/ ١س

   الرجل ھو المسئول عن تحدید جنس أبناءه ولیست المرآة -١

   شاذ م كر وموسوY یعتبر الصبغى -٢

   لیس ضروري للحیاة Y الصبغى -٣

   ضروري للحیاة X الصبغى -٤

   یتمایز جنس جنین اإلنسان الذكر قبل األنثى -٥

  نس  مكون أساسي في تحدید الجY في اإلنسان الصبغى -٦

   أحیانا تتكون بویضات شاذة ینتج عنھا الحاالت الشاذة عند إخصابھا -٧

   یسھل التیقن من جنس بعض المتنافسین اإلناث في الدورات األولیمبیة عند الشك في طرزھم المظھري -٨

   جسم بار في الذكر د ال یوج-٩

   وجود جسم بار في بعض الذكور -١٠

  اكثر من جسم بار بعض األفراد یظھر في خالیاھم -١١

   إال الرجالب حالة كلینفلتر ال تصی-١٢

   إال النساء ب حالة تیرنر ال تصی-١٣

   بعض الصفات تمثل بجین واحد فقط -١٤

   في مرض الھیموفیلیا الشخص حامل المرض یكون أنثى دائما -١٥

  

  

   وراثة جنسیة – الفصل الثالث

  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 
 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ٩
  

  

  المرض علیھم وغیر كاف لظھور توریث االم لجین الھیموفیلیا أو عمى األلوان إلى أبنائھا الذكور كاف لظھور -١٦

        الصفة على اإلناث 

   الذكور ھ صفة مرتبطة بالجنس ألبنائث الرجل ال یور-١٧

   مرض عمى األلوان نادر في النساء -١٨

   بنفس الدرجة عند األفراد المصابین ن عمى األلوان وسیولة الدم ال یكو-١٩

  ات  یعمل الجنس أحیانا على تحویر سیادة بعض الجین-٢٠

   ینتشر الصلع بین رجال بعض العائالت اكثر من النساء-٢١

   یفضل زواج األباعد على زواج األقارب-٢٢

   للتوائم المتماثلة أھمیة كبیرة في دراسة اثر البیئة على الكائنات الحیة-٢٣

   للبیئة دور في تحدید شكل الجناح في حشرة الدروسوفیال-٢٤

   : وضح بالتجربة العملیة/ ٢س

  حدید الجنس عن طریق فحص الخلیة  ت-١

   اثر البرودة على عمل الجینات في أرنب الھیماالیا - ٢ 

   اثر الضوء على جین الكلوروفیل في النبات                                                                   -٣ 
   اثر الحرارة على شكل الجناح في حشرة الدروسوفیال - ٤ 

  : ن كل مما یأتي قارن بی/ ٣س

   الكروموسومات الجسدیة والكروموسومات الجنسیة -٢ نوعى الكروموسومات الجنسیة               -١

  :  حالة كلینفلتر وحالة تیرنر وحالة داون من حیث -٣

   األعراض – أسباب الحالة – الشذوذ الكروموسومى – جنس الفرد – التركیب الصبغى – عدد الكروموسومات 

  : لصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس من حیث  ا-٤

   أمثلة – تأثر الجینات بالھرمونات الجنسیة – عدد الجینات المتحكمة في الصفة –      مكان وجود الجینات 

  اكمل الجمل اآلتیة / ٤س
   ٠٠٠ یوجد زوج من الصبغیات تحدد الجنس أما بقیة الصبغیات فتعرف بالصبغیات -١

   ٠٠٠ أزواج من الكروموسومات من بینھا زوج محدد ٠٠٠ي الدروسوفیال تحتوى الخالیا على  ف-٢

   ٠٠٠ أما بویضة اإلنسان فتركیبھا الصبغى ٠٠٠ بویضة الدروسوفیال تركیبھا الصبغى -٣

   ٠٠٠ ولكنھ لیس أساسیا ٠٠٠ مكون أساسي في Y الصبغى -٤

  

  قدرى نافع/ األستاذ إعداد   
 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 



  ١٠
  

   ٠٠٠ ، ٠٠٠  نھائیا في بعض الكائنات مثلY یختفي الصبغى -٥

   ٠٠٠ تتكون حالة Y إذا أخصبت بویضة شاذة تحتوى على صبغیین جنسیین بحیوان منوي -٦

   ٠٠٠ وفى حالة تیرنر یكون جنس الفرد ٠٠٠ في حالة كلینفلتر یكون جنس الفرد -٧

   ٠٠٠ المتماسك الذي یظھر في الطور البیني اسم  X یطلق على الصبغى الجنسي -٨

   ٠٠٠ وتسمى الحالة ٠٠٠ ونصفھا اآلخر ٠٠٠ نصف خالیاھا  بعض الحشرات تكون-٩

    ٠٠٠ في حالة البلھ المغولي تكون الزیادة في االوتوسوم رقم  -١٠

   ٠٠٠ في حالة تیرنر یكون عدد الصبغیات الذاتیة -١١

   بالجنس ٠٠٠ صفة الصلع المبكر عند الرجال بینما ٠٠٠ لون العیون في حشرة الدروسوفیال صفة -١٢

   ٠٠٠ ، ٠٠٠ في اإلنسان یوجد بعض الصفات مرتبطة بالجنس مثل -١٣

   ٠٠٠ أو ٠٠٠ وامھا ٠٠٠ األنثى المصابة بعمى األلوان تعنى أن أبوھا -١٤

   ٠٠٠ جین الصلع المبكر سائد ویتأثر بھرمون -١٥

  ٠٠٠ درجة تنمو أجنحتھا بعد التحول ٢٥ عند تعریض بیض ویرقات الدروسوفیال لدرجة حرارة -١٦

  ٠٠٠ درجة تنمو أجنحتھا بعد التحول ١٦ عند تعریض بیض ویرقات الدروسوفیال لدرجة حرارة -٢٠

   ٠٠٠ أي اختالف یظھر على التوائم المتماثلة یكون نتیجة لـ -٢١

   ٠٠٠ بعامل بیئي ھو الضوء بینما لون الفراء في األرانب یتأثر بـ ٠٠٠ تتأثر صفة  -٢٢

  : اكتب المصطلح العلمي / ٥س

  بغى جنسي یعتبر أساسیا في تحدید الجنس                   ص-١

   صبغى جنسي یعتبر أساسا في الحیاة -٢

   الكروموسومات الجسدیة                                           -٣

   الجنسي المتماسك القابل للصبغة م الكر وموسو-٤

    حالة یكون فیھا نصف الجسم ذكر والنصف اآلخر أنثى-٥

   ذكر عقیم تبدو علیھ بعض مظاھر األنوثة  -٦

   أنثى عقیمة التصل لمرحلة البلوغ مھما تقدم عمرھا  -٧

   فقطX حالة وراثیة تحمل جیناتھا على الصبغى -٨

   حالة یكون فیھا الفرد ضیق العینین وتظھر علیھ أعراض التخلف العقلي -٩

   الجنس المؤنثة فعل الجین السائد في الفرد الھجین  حالة وراثیة تحجب فیھا ھرمونات-١٠

  

  

  

  

  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 
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  ١١
   : اجب عن األسئلة اآلتیة/ ٦س

   الجراد – الطیور –اإلنسان :  حدد المسئول عن الجنس في الكائنات اآلتیة -١

   ) X(  بویضة شاذة بحیوان منوي ت ماالذى ینتج إذا أخصب-٢

   )        XX(  إذا كانت البویضة -           أ

   ) X(  إذا كانت البویضة خالیة من -          ب

  :  بین حالة األفراد الناتجة من إخصاب كل مما یأتي -٣

   ) X(  بویضة خالیة من الصبغى الجنسي بحیوان منوي -         أ

   ) Y( بحیوان منوي بع الصبغى الجنسي  ) X+  صبغى ذاتي ٢٣(  بویضة بھا -       ب

   ) X + ٢٢( بحیوان منوي  ) X + ٢٢(  بویضة -     جـ

   ) Y( بحیوان منوي الصبغى الجنسي  ) X(  بویضة بھا الصبغى الجنسي  -       د

   ) Y+٢٢( بحیوان منوي  ) X+ ٢٢(  بویضة -     ھـ

   ) X( بحیوان منوي بع الصبغى الجنسي  ) X+  صبغى ذاتي ٢٣(  بویضة بھا -      و

  : ار في كل من  جسم بار ؟ وكم عدد أجسام بو ما ھ-٤

        حالة كالینفلتر  -     حالة تضاعف صبغى في أنثى     –    ذكر حالة داون    –       ذكر عادى   

  : مسائل على الوراثة الجنسیة / ٧س

   وضح على أسس وراثیة كیف یتم تحدید الجنس في حشرة الدروسوفیال -١

   حمراء العین ھجینة مع ذكر ابیض العیون  وضح على أسس وراثیة ناتج تزاوج أنثى دروسوفیال-٢

   فإذا كانت النتائج تعطى جمیع اإلناث حمراء العین– تزاوج ذكر دروسوفیال احمر العین مع أنثى حمراء العیون -٣

  ٠    بینما  الذكور یكون نصفھا احمر فقط والنصف ابیض 

   موضحا إجابتك على أسس وراثیة     استنتج التركیب الوراثي لكل من األبوین وأفراد الجیل األول 

   ماھى الطرز– تزوج رجل سلیم من مرض عمى األلوان بإمرتین إحداھما مصابة بھذا المرض واألخرى حاملة لھ - -٤

       المظھریة والجینیة الناتجة من ھذا التزاوج في كل حالة ؟ وضح على أسس وراثیة

  الھیموفیلیا وامرأة سلیمة وضح حالة األفراد الناتجة من تزاوج رجل مصاب ب-٥

   أما اإلناث فیظھر فیھا أیضا لون مشمشي – في ساللة من القطط تمیزت الذكور باللونین األسود واألصفر -٦

   تزاوج ذكر اسود مع قطة مشمشیة ة      ما نتیج

  :  عند تزاوج ذكر وأنثى من عصافیر الكناریا كانت األفراد الناتجة كاآلتي -٧

  إناث بیضاء % ٢٥،   إناث سوداء     % ٢٥،   ذكور بیضاء    % ٢٥،     قشة     ذكور مبر% ٢٥   

   وما نتیجة تزاوج ذكر اسود مع أنثي بیضاء -   بین التركیب الوراثي لآلباء واألبناء  

  ن في بین على أسس وراثیة ناتج تزاوج رجل وامرأة ھجینا– إذا علمت أن حالة الصلع المبكر صفة متأثرة بالجنس -٨

      ھذه الصفة
  قدرى نافع/ األستاذ إعداد 

 أول األحیاء بالمحلة الكبرىمدرس 


