
تمارین حول القوانین اإلحصائیة النتقال الصفات الوراثیة 
 

: 1 تمرین 
 

نرغب تتبع انتقال صفتین عند األبقار، ألجل ذلك نقترح علیك التزاوجات التالیة: 
 

 التزاوج األول: تم بین بقرات عمیاء  aveugle وثیران سلیمین Normal فأدى إلى جیل أولF1 یتكون من 
 من %25 من األفراد برؤیة سلیمة و %75 فیما بینھم نحصل على F1أفراد كلھم سلیمون، عند مزاوجة أفراد 

األفراد یعانون من العمى. 
 

حدد جمیع المعلومات المتعلقة بانتقال ھذه الصفة والتي یمكن استنتاجھا من خالل ھذه النتائج (أجب خلف  )1
الورقة). 

 

التزاوج الثاني: تم بین بقرات ھجینة تحمل زغبا مبقعا وثیران تحمل زغبا عادیا فتم الحصول على جیل F2  
یتكون من المظاھر التالیة: 

 إناث بزغب عادي. 3/1 •
  إناث بزغب مبقع.3/1 •
  ذكور بزغب عادي.3/1 •

 

" وغیاب  P =  poiluلإلشارة فإن شكل الصفة: زغب مبقع ھي حالة وسیطة بین شكلي الصفة "وجود الزغب
"   S = sans poilsالزغب

 

 حدد حالة السیادة بین شكلي الصفة المدروسة مع تعلیل جوابك. )2
  

 حدد نوعیة الصبغي الذي یحمل المورثة الموجھة لشكل الزغب علل جوابك (أجب خلف الورقة). )3
 

 ھل یمكن الحصول على ثیران بزغب مبقع؟ علل جوابك. )4
  

 ؟  F2بماذا یمكنك تفسیر النتیجة المحصل علیھا في ھذا الجیل الخلف )5
 

 عادي وزغب عادي وبقرات عمیاء لھا زغب مبقع فتم رصبب التزاوج الثالث: تم بین ثیران من ساللة نقیة 
 یتكون من:  F3الحصول على جیل 

 أنثى ببصر عادي وزغب عادي 250 •
 أنثى ببصر عادي وبزغب مبقع 250 •
  ذكر ببصر عادي وزغب عادي250 •

 

اعتمادا على المعلومات المقدمة في التزاوجین األول والثاني وعلى نتیجة ھذا التزاوج، ھل المورثتین  )6
 المعنیتین مستقلتین أم مرتبطتین؟ علل جوابك.

  

بعد تحدید الرموز المختارة، اعط النمط الوراثي ألبوي التزاوج الثالث.   )7
 

اعط تفسیرا صبغیا لنتائج ھذا التزاوج.  )8
 

: 2 تمرین 
 

.  coconتتمیز الفراشة القزیة بكونھا تعطي یرقة (دودة القز) تنسج خیطا من الحریر تلفھ حول جسمھا مكونة شرنقة
لدراسة انتقال بعض الحلیالت عند ھذه الفراشة، قام أحد الباحثین بالتزاوجات التالیة: 

 

  التزاوج األول: تم بین ساللة تنسج شرنقة بیضاءcocon blanc وساللة تنسج شرنقة صفراء cocon 
jaune فتم الحصول على جیل ،F1 .ینسج جمیع أفراده شرنقة صفراء 

 

 اذكر جمیع االستنتاجات التي یمكنك استخالصھا من خالل ھذه النتائج. )1
 

 التزاوج الثاني: تم بین أفراد الجیل F1 فتم الحصول على جیل ،F2 مختلف مظاھر أفراد ھذا 3، تمثل الوثیقة 
الجیل وعددھا. 
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 F2نتائج الجیل  3الوثیقة 
النسب المئویة عدد األفراد المظھر الخارجي 

  4917أفراد تنسج شرنقة صفراء 
  1654أفراد تنسج شرنقة بیضاء 

 
 ).3 (امأل جدول الوثیقة F2احسب النسب المائویة ألفراد الجیل  )2

  

. (امأل الجدول جانبھ)  F1بعد اختیار رموز مناسبة، حدد النمط الوراثي آلباء التزاوج األول وأفراد الجیل  )3
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعط تفسیرا صبغیا لنتائج التزاوجین األول والثاني.  )4
 

 حدد التزاوج الراجع في ھذا المثال.  )5
 

 اعط نتائج ھذا التزاوج الراجع.     )6
 

 
: 3 تمرین 

 

 تم بْین نبـات ذي فاكھة كبیـرة وحسـاس للفطـر، ونبـات ذي فاكھة صغـیـرة ومقـاوم للفطـر. فتم التزاوج األول:
 كل أفراده ذووْا فاكھة صغـیرة ومقـاومـة. F1 الحصول على جیـل

 

  الذي یتكـون من:F2 فیما بینھم ، فتـم الحصول على جیـل F1 تـم بین أفراد الجیـل التزاوج الثاني :
 

 شجرة ذات فاكھة صغـیرة و حسـاسـة . 459شجرة ذات فاكھة صغـیرة و مقاومة .           ـ 1371    ـ 
  شجرة ذات فاكھة كـبیـرة و حـسـاسـة .152 شجرة ذات فاكھة كبیرة و مـقـاومـة .             ـ 452    ـ 

 

لتمثیـل المورثـة المسؤولة عـن    r أو Rلتمثیـل المورثـة المسؤولة عـن حجـم الفاكھة، و   gأو    Gنستعمل الرموز 
 المقـاومـة للفطـر.

 

 كیف تفسر نتائج ھذه التزاوجات ؟  )1
 

 ذات الصـفـة " فـاكـھـة كـبـیـرة ومـقـاومة "، ستعـطـي إذا تـزاوجـت فـیـمـا F2ھـل كـل نـبـاتـات الجیـل  )2
 بـیـنـھـا، نـبـاتـات تتوفر على ھـذه الـصـفـة ؟ عـلـل جــوابـــك .

 

 
: 4 تمرین 

 

 لدراسة بعض مظاھر انتقال الصفات الوراثیة عند الكائنات الثنائیة الصیغة الصبغیة، نقترح نتائج التزاوجات التالیة:
 

 التزاوج األول: قمنا بمزاوجة قطط ذكور من ساللة نقیة تتوفر على  فرو أسود بزغب قصیر Fourrure noire 
courte بإناث من ساللة نقیة تتوفر على فرو أشقر بزغب طویل Fourrure blonde longue  فحصلنا على ،

 إناث ذات فرو أسمر %50 +ذكور تتوفر على فرو أشقر بزغب قصیر  %50  یتكون من النسب التالیة:F1جیل 
فاتح بزغب قصیر. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

المظھر 
 الخارجي

النمط 
 الوراثي

األب الذي ینسج شرنقة 
 صفراء

األب الذي ینسج شرنقة 
 بیضاء

 F1الجیل 
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ماذا تستنتج من خالل نتیجة ھذا التزاوج؟   )1
 حدد الصبغي الحامل لكل من المورثتین المسؤولتین عن الصفتین المدروستین. علل جوابك.  )2
ھل المورثتان المسؤولتان عن الصفتین المدروستین مستقلتان أم مرتبطتان؟ علل جوابك.   )3
 بعد اختیار رموز مناسبة، حدد النمط الوراثي لألبوین.  )4
 اعط تفسیرا صبغیا لنتائج التزاوج األول. )5

 

  التزاوج الثاني: تم بین ذكور وإناث الجیلF1 فتم الحصول على جیل ثاني ،F2 یرجى منھ الحصول على قطط 
 بفرو أشقر وزغب طویل.

 

.  F2 حدد النتائج النظریة المتوقع الحصول علیھا في ھذا الجیل )6
حدد احتمال الحصول على قط ذكر بفرو أشقر وزغب طویل.   )7
 ھل یمكن الحصول على قطط ذكور بفرو أسمر فاتح؟ علل جوابك.  )8

 

 
: 5 تمرین 

 

 إحداھما منحدرة من بذور صفراء ملساء والثانیة منحدرة من بذور  بمزاوجة نبتتین من الذرة من ساللتین نقیتینقمنا
 تزاوجا بین نبتتین بعد ذلك أجرینابنفسجیة ذات غشاء أملس. كل بذوره   F1جیل على حصلنا؛ فزرقاء متجعدة

 كون من:یت  F2 على جیلحصلناف  F1ناتجتین عن إنبات بذور الجیل
 

  16/ 1بذور صفراء متجعدة            16/1 بذور زرقاء متجعدة 
  16/2          بذور بنفسجیة متجعدة  16/3 بذور صفراء ملساء 

  16/3             بذور زرقاء ملساء  16/6بذور بنفسجیة ملساء  
 

       ماذا تستنتج من تحلیل نتائج التزاوجین ؟ )1
 .اعط تفسیرا صبغیا للتزاوجین )2

 

 
: 6 تمرین 

 

  طفرة الصلع علة وراثیة تتمیز بغیاب كلي للزغب عند ساللة من الكالب تسمى "الكالب المكسیكیة الصلعاء
chiens Mexicains nus نشیر إلى أن مورثة الصلع ھذه ممیتة في حالة تشابھ االقتران (یعني تتسبب في ،"

 موت الجراء بعد والدتھا) وأن ھذه الصفة سائدة على الصفة العادیة.
 

 قمنا بمزاوجة كالب صلعاء chauve3/2حصلنا على جیل یتكون من   فیما بینھا، بعد فترة الحمل واإلنجاب 
. normale كالب عادیة 3/1كالب صلعاء + 

 

حدد النمط الوراثي للفردین المتزاوجین والجیل الذي ینتمیان إلیھ.  )1
أعط  تفسیرا صبغیا للنتائج المحصل علیھا.  )2
 أعط التزاوج الراجع وحدد نتائجھ. )3

 

 
: 7 تمرین 

 

  زاوجMorgonبین ساللتین نقیتین من ذباب الخل: ساللة متوحشة ذات أجنحة طویلة وعیون حمراء  
ailes longues yeux rouges وأخرى طافرة ذات أجنحة أثریة وعیون أرجوانیة 

 yeux pourpres ailes vestigiales فحصل على جیل ،F1.كل أفراده بأجنحة طویلة وعیون حمراء  
 

 ماذا تستنتج من ھذه النتیجة؟ )1
 

  بعد ذلك أجرى Morgon :تزاوجین راجعین
     تم بین ذكر ھجین من 1التزاوج الراجع :F1 وأنثى ثنائیة التنحي (یعني تحمل الصفتین المتنحیتین) فحصل في 

 على النتائج التالیة:  F’2الجیل 
   ذبابة ذات أجنحة أثریة وعیون أرجوانیة 500 + ذبابة ذات أجنحة طویلة وعیون حمراء  500
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حلل ھذه النتائج.  )2
 أعط التفسیر الصبغي لنتائج التزاوجین السابقین. )3

 

   زاوج 2 التزاوج الراجع :Morgon بین ذكر ثنائي التنحي وأنثى ھجینة من F1 فحصل في الجیل F’2 على 
 .سفلھالنتائج المبینة في الجدول أ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

امأل الجدول بما یناسب.  )4
حلل ھذه النتائج.  )5
 فسر نتائج التزاوج الراجع الثاني. )6

 

 
: 8 تمرین 

 

 صفات عند ذبابة الخل: "شكل األجنحة"، "لون العیون" و"لون الجسم"، نتتبع انتقال ھذه الصفات 3   لدراسة انتقال 
مثنى – مثنى: 

  ندرس انتقال الصفتین: "شكل األجنحة" و"لون العیون". 1المرحلة :
 زاوجنا إناثا ذات عیون حمراء R+ وأجنحة طبیعیة N+ بذكور لھا عیون بیضاء R-   وأجنحة مبتورةN- فحصلنا 

]. +N+ R كل أفراده بعیون حمراء وأجنحة طبیعیة [F1على جیل 
ماذا یمكنك استنتاجھ من خالل ھذه النتیجة؟  )1
  بعد ذلك زاوجنا ذكور وإناث الجیلF1 فیما بینھم، فحصلنا على جیل F2  :على النتائج التالیة

 

  اناث بعیون حمراء وأجنحة طبیعیة 49 %
  ذكور بعیون حمراء وأجنحة طبیعیة 23 %
  ذكور بعیون حمراء وأجنحة مبتورة 03 %
  ذكور بعیون بیضاء وأجنحة طبیعیة 03 %
 ذكور بعیون بیضاء وأجنحة مبتورة 22 %

 

احسب نسبة المظاھر األبویة  و الجدیدة التركیب.  )2
ھل المورثتان "لون العیون" و "شكل األجنحة" مرتبطتان أم مستقلتان؟ علل جوابك.  )3
على أي صبغي تحمل المورثتان؟  )4
.     F2 و F1أعط النمط الوراثي لآلباء ثم فسر نتائج  )5
 احسب المسافة بین المورثتین. )6

 

  ندرس انتقال الصفتین "لون العیون" و"لون الجسم" 2المرحلة :
 یعطي تزاوج أنثى ثنائیة الھجونة ذات عیون حمراء وجسم رمادي مع ذكر من ساللة نقیة ذي عیون بیضاء وجسم 

 ذباب ذي مظھر خارجي جدید التركیب. %10 ذباب ذي مظھر خارجي أبوي + %90رملي النتائج التالیة: 
حدد المظاھر األبویة والمظاھر الجدیدة التركیب.  )7
ھل المورثتان "لون العیون" و"لون الجسم" مرتبطات أم مستقلتان؟ علل جوابك.  )8
ماذا تستنتج حول المورثات الثالث؟  )9

أعط إذن الخریطة العاملیة لھذا الصبغي.  )10
 كیف یمكن التأكد عملیا من التموضع الحقیقي للمورثات الثالث؟ )11

 %العدد  2 للتزاوج الراجع F’2نتائج الجیل 
  401ذباب بأجنحة طویلة وعیون حمراء. 

  399ذباب بأجنحة أثریة وعیون أرجوانیة. 
  50ذباب بأجنحة أثریة وعیون حمراء. 

  50ذباب بأجنحة طویلة وعیون أرجوانیة. 
  :  المجمــــــــــوع
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: 9 تمرین 
 

، على ھاتین blanc وساللة ذات ریش أبیض roseلدینا ساللتین نقیتین من طائر الكناري، ساللة ذات ریش وردي 
الساللتین أجرینا التزاوجات التالیة: 

 

 بریش أبیض، فحصلنا على جیل أنثى بریش وردي و ذكر التزاوج األول: زاوجنا بین F1إناث %50   یضم 
 بریش مختلط [وردي وأبیض]. ذكور %50بریش وردي + 

 

 بریش وردي فحصلنا في الجیل إناث بریش أبیض و ذكور: زاوجنا بین 2 التزاوج F1بریشإناث %50  على  
 بریش مختلط. ذكور %50 أبیض + 

 

ماذا تستنتج من النتائج المحصل علیھا؟  )1
أعط تفسیرا صبغیا لھذه النتائج.  )2
 ھل یمكن الحصول على إناث بریش مختلط؟ علل جوابك. )3

 

  ))ZZ) والذكر متشابھ األمشاج (ZW ملحوظة : عند الطیور، األنثى مختلفة األمشاج ((
 

 :10 تمرین 
 

الصنفین من  تبین بعد زرع ھذین.  نتوفر على صنفین من الطماطم: صنف ذو ثمار كبیرة وآخر ذو ثمار صغیرة
الطماطم في منطقة صحراویة (باستعمال وسائل الري)؛ أن الصنف األول ذا الثمار الكبیرة حساس لفطر طفیلي من 

؛ على عكس الصنف الثاني. لتطویر إنتاج الطماطم في ھذه المنطقة؛ حاول المختصون الحصول  Fusariumنوع
 . Fusariumعلى صنف جدید تكون ثماره كبیرة ومقاومة لفطر

 

 وضح كیف یمكن التأكد من نقاوة ساللة الطماطم ذات الثمار الكبیرة. )1
 

  ساللة نقیة ذات ثمار كبیرة وحساسة لفطر ةزاوجمبعد Fusarium وساللة نقیة ذات ثمار صغیرة ومقاومة 
. فطرھذا المكون من طماطم ذات ثمار صغیرة ومقاومة ل F1؛ حصل المختص على جیل أول  Fusariumلفطر

 

 ماذا تبین ھذه النتائج بخصوص الصفتین المدروستین: (قد الطماطم وسلوكھا اتجاه الفطر)؟ )2
 

  قام المختص بعد ذلك باإلخصاب الذاتي ألفراد الجیل F1 فحصل في الجیلF2 المدونة في الجدول  على النتائج
التالي: 

 

 
 
 
 
 
 
 

من قد الطماطم وسلوكھا اتجاه الفطر؟ عن كل ماذا تستنتج بخصوص المورثتین المسؤولتین  )3
: مستعمال الرموز )4

 P لقد الطماطمPetite وRلسلوك الطماطم اتجاه الفطر Résistante :
 .F1 - حدد النمط الوراثي ألفراد أ

 .F1 ب- حدد النمط الوراثي لألمشاج المنتجة من طرف أفراد الجیل
 

. أعط النمط أو األنماط الوراثیة للطماطم ذات الصفات المرغوبة: (كبیرة القد مقاومة للفطر)أ -  )5
 . ب- ھل لجمیع ھؤالء األفراد نفس األھمیة لدى المنتجین؟ علل جوابك       
 

یتطفل فطر Fusarium أیضا على النخیل فیلحق أضرارا بالغة بالثمور  .
اعتمادا على معارفك في علم الوراثة اقترح وسیلة یمكن بواسطتھا الحصول على نخیل مقاوم لھذا الفطر علما  )6

 أن كل أصناف النخیل حساسة لھذا الفطر.

(الكسور)  النسبةالعدد  F2الجیــــــــــل 
  Fusarium 2742طماطم صغیرة ومقاومة لفطر 
  Fusarium 918طماطم صغیرة وحساسة لفطر 

  Fusarium 903 طماطم كبیرة ومقاومة لفطر
  Fusarium 304طماطم كبیرة وحساسة لفطر 

  4867وع ــــــــــــــــالمجم
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 :11 تمرین 
 

لدراسة بعض مظاھر انتقال الصفات الوراثیة عند الكائنات الثنائیة الصیغة الصبغیة، نقترح نتائج التزاوجات التالیة: 
 التزاوج األول: قمنا بمزاوجة قطط ذكور من ساللة نقیة تتوفر على  فرو أسود بزغب قصیر Fourrure noire 

courte بإناث من ساللة نقیة تتوفر على فرو أشقر بزغب طویل Fourrure blonde longue فحصلنا على ،
 إناث ذات فرو أسمر %50 + ذكور تتوفر على فرو أشقر بزغب قصیر  %50 یتكون من النسب التالیة:F1جیل 

فاتح بزغب قصیر. 
 

ماذا تستنتج من خالل نتیجة ھذا التزاوج؟   )1
 حدد الصبغي الحامل لكل من المورثتین المسؤولتین عن الصفتین المدروستین. علل جوابك.  )2
ھل المورثتان المسؤولتان عن الصفتین المدروستین مستقلتان أم مرتبطتان؟ علل جوابك.   )3
 بعد اختیار رموز مناسبة، حدد النمط الوراثي لألبوین. )4
 أعط تفسیرا صبغیا لنتائج التزاوج األول. )5

 

  التزاوج الثاني: تم بین ذكور وإناث الجیلF1 فتم الحصول على جیل ثاني ،F2 یرجى منھ الحصول على قطط 
 بفرو أشقر وزغب طویل.

 

. F2حدد النتائج النظریة المتوقع الحصول علیھا في ھذا الجیل  )6
حدد احتمال الحصول على قط ذكر بفرو أشقر وزغب طویل.  )7
 ھل یمكن الحصول على قطط ذكور بفرو أسمر فاتح؟ علل جوابك. )8

 

 
 :12 تمرین 

 

قمنا بمزاوجة نبتتین من الذرة من ساللتین نقیتین إحداھما منحدرة من بذور صفراء ملساء والثانیة منحدرة من بذور   
 كل بذوره بنفسجیة ذات غشاء أملس. بعد ذلك أجرینا تزاوجا بین نبتتین  F1زرقاء متجعدة؛ فحصلنا على جیل

   یتكون من: F2فحصلنا على جیل F1ناتجتین عن إنبات بذور الجیل
  

 بذور زرقاء متجعدة 16/1      +   بذور صفراء متجعدة    1 /16+    
 بذور صفراء ملساء 16/3 بذور بنفسجیة متجعدة           + 16/2+            
  بذور بنفسجیة ملساء16/6 بذور زرقاء ملساء              + 16/3+            

 

ماذا تستنتج من تحلیل نتائج التزاوجین ؟            )1
 .أعط تفسیرا صبغیا للتزاوجین )2

 

 
 :13 تمرین 

 

 .د الثور ومتنحي عند البقرةن تشكل القرون سائد عنعند أحد أنواع األبقار یكون الحلیل المسؤول ع
 نزاوج بین ثور بدون قرون مع ثالث بقرات:

 

.  لھا قرون ولكن صغیرھا لیس لھ قرونA   -  البقرة 
.  لیس لھا قرون ولكن صغیرھا  لھ قرونB-  البقرة    
 . لھا قرون وصغیرھا أیضا لھ قرونC-  البقرة    

 

. حدد األنماط الوراثیة لإلباء والصغار وكذا جنس الصغار
.  للتعبیر عن غیاب القرونs أو S للتعبیر عن وجود القرون وa أو Aاستعمل الرمزین : 
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: 14 تمرین 
 

 نجري تزاوج بین ساللتین من الطماطم: الساللة أ ذات أوراق عادیة وازھرارات بسیطة والساللة التزاوج األول :
ب ذات أوراق مسننة وازھرارات مركبة، یتم الحصول في الجیل األول على نباتات ذات أوراق مسننة وازھرارات 

 بسیطة.
 

لتمثیل الحلیالت المسئولة عن  s أو S لتمثیل الحلیالت المسئولة عن شكل األوراق وd و Dاستعمل الرموز التالیة: 
نوع االزھرارات. 

 

ماذا تستنتج من خالل ھذا التزاوج ؟  )1
 

بین نبتة من الجیل األول ونبتة ذات أوراق عادیة وازھرارات مركبة، فحصلنا على جیل التزاوج الثاني :F2 
یتكون من: 

 

  نبتة ذات أوراق مسننة و ازھرارات مركبة.219 نبتة ذات أوراق مسننة وازھرارات بسیطة،       220
  نبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات مركبة.222 نبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات بسیطة،      223

   

 ماذا نسمي ھذا التزاوج الثاني؟ علل جوابك.  )2
 ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثاني ؟ علل جوابك.  )3
 حدد النمط الوراثي آلباء التزاوج األول وأفراد الجیل األول.  )4
حدد الظاھرة المسئولة عن تركیب المظاھر الجدیدة في التزاوج الثاني.  )5

  
 مسئول عن ظھور Rمن جھة أخرى ھناك مورثة أخرى مسئولة عن شكل الطماطم بحیث یكون الحلیل السائد 

 مسئول عن ظھور طماطم طویلة. rطماطم مستدیرة والحلیل 
 

 بین نبتة ذات ازھرارات مركبة و طماطم طویلة مع نبتة ذات ازھرارات بسیطة و طماطم مستدیرة التزاوج الثالث:
   مكون من : F’2یعطي جیال 

  نبتة ذات ازھرارات مركبة وطماطم مستدیرة.13 نبتة ذات ازھرارات بسیطة وطماطم طویلة،         11 
  نبتة ذات ازھرارات مركبة وطماطم طویلة.37 نبتة ذات ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرة،       39

 

 ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثالث؟ علل جوابك )6
 استنتج النمط الوراثي للنبتة ذات ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرة من آباء التزاوج الثالث. علل جوابك.  )7
 احسب المسافة بین المورثتین المسئولتین عن شكل الطماطم ونوع االزھرارات. علل جوابك.  )8
أنجز الخریطة العاملیة معتبرا ھاتین المورثتین فقط.   )9

ھل المورثتان المسئولتان عن شكل الطماطم وشكل األوراق مرتبطتین أم مستقلتین؟ علل جوابك.   )10
 حدد النمط الوراثي لنبتة ذات أوراق عادیة وازھرارات مركبة وطماطم طویلة.  )11

 

 
: 15 تمرین 

 

 نجري تزاوج بین ذباب الخل: ذكور ذوي أجنحة متقطعةالتزاوج األول :  b وعیون خشنةr    وإناث ذات أجنحة
 على ذباب ذو أجنحة كاملة وعیون ملساء. F1، یتم الحصول في الجیل األول +r وعیون ملساء +bكاملة 

 

ماذا تستنتج من خالل ھذا التزاوج ؟  )1
 

 بین ذكور ذوي أجنحة كاملة التزاوج الثاني :b+وعیون ملساء    r+وإناث ذات أجنحة متقطعة  bوعیون خشنةr  ،
 على ذكور ذوي أجنحة متقطعة وعیون ملساء وإناث ذات أجنحة كاملة وعیون F’1یتم الحصول في الجیل األول 

ملساء. 
 

 ماذا نسمي ھذین التزاوجین (األول والثاني)؟ علل جوابك.  )2
 ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثاني؟ علل جوابك.  )3
حدد النمط الوراثي آلباء التزاوج األول وأفراد الجیل األول.   )4
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 مسئول عن ظھور جسم +nمن جھة أخرى ھناك مورثة أخرى مسئولة عن لون الجسم  بحیث یكون الحلیل السائد 
 مسئول عن ظھور جسم اصفر. nعادي والحلیل 

 
 بین أنثى ذبابة خل ذات جسم عادي وعیون ملساء مع ذكر ذو جسم اصفر وعیون خشنة یعطي التزاوج الثالث :

  مكون من: F’2جیال 
 

  أفراد لھم جسم عادي و عیون خشنة.78 أفراد لھم جسم عادي و عیون ملساء،          1080
  أفراد لھم جسم اصفر و عیون خشنة.1071 أفراد لھم جسم اصفر و عیون ملساء،             66

 

ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثالث؟ علل جوابك.   )5
استنتج النمط الوراثي لذبابة الخل ذات الجسم العادي والعیون الملساء من آباء التزاوج الثالث. علل جوابك.  )6
حدد الظاھرة المسئولة عن تركیب المظاھر الجدیدة في التزاوج الثالث.  )7
احسب المسافة بین المورثتین المسئولتین عن لون الجسم وشكل العیون. علل جوابك.  )8
أنجز الخریطة العاملیة معتبرا ھاتین المورثتین فقط.   )9

ھل المورثتان المسئولتان عن لون الجسم وشكل األجنحة مرتبطتان أم مستقلتان ؟ علل جوابك.   )10
حدد النمط الوراثي لذبابة خل ذات أجنحة متقطعة وعیون خشنة وجسم اصفر.   )11

 

 
: 16 تمرین 

 

 قام أحد التقنیین في تربیة الدواجن بإجراء تزاوجات بین ساللتین من الحمام، ساللة ذات ریش أزرق وأخرى ذات 
ریش أسمر: 

 تم بین ذكور زرقاء وإناث سمراء فحصل على جیل كل أفراده لھم ریش أزرق. التزاوج األول :
 

من خالل ھذا التزاوج ونتائجھ بین:  )1
             أ- ھل آباء ھذا الجیل األول من ساللة نقیة؟ 

           ب- الحلیل السائد والحلیل المتنحي. 
 

   تم بین ساللتین نقیتین من الحمام ممثلتین بذكور سمراء وإناث زرقاء، فكانت النتیجة جیال التزاوج الثاني :F1 
 أنثى سمراء. 71 ذكرا أزرق و69یتكون من 

 

اعتمادا على مقارنة التزاوجین األول والثاني ونتائجھما، حدد طریقة انتقال ھذه الصفة المدروسة.  )2
، اعط تفسیرا صبغیا (ZZ) وأن ذكورھا متشابھة األمشاج (zw)إذا علمت أن إناث الطیور متغایرة األمشاج  )3

  للحلیل المتنحي.b للحلیل السائد والرمز Bلنتائج التزاوج الثاني مستعمال الرمز 
 

 إذا كان ھذا التقني في تربیة طیور الحمام ملتزما بتزوید مربي ھذا النوع من الطیور بسالالت نقیة، بحیث یكون 
مضطرا للتحقق من مدى نقاوة أو ھجونة كل طائر یقدمھ لھؤالء المربین. 

 

بین لماذا یكون ھذا التقني:  )4
    أ- متأكدا دائما من نقاوة الساللة عند إناث الحمام. 

 ب - غیر متأكد عندما یتعلق األمر بذكور زرقاء من الحمام؟ 
 

 للتأكد من نقاوة أو ھجونة الساللة عند الذكور ذات الریش األزرق یلجأ ھذا التقني إلجراء تزاوجات بین ھذه 
الذكور وإناث سمراء: 

 

ما ھي النتائج النظریة التي سیحصل علیھا في حالة إذا كان األب الذكر ذو الریش األزرق من ساللة ھجینة؟  )5
أنجز شبكة التزاوج وحدد النسب المائویة لكل مظھر خارجي. 
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