


273صفحة 



ما لون األبناء التي ينتجها سرطان البحر في العادة ؟

لماذا ؟للون اآلباء، مشابهة لون أحمر أبناء  ذات 

تنتقل صفة اللون ألن 

إلى اآلباءمن بالوراثة

.األبناء



274مصبوغ باألزرق ؟ صفحة سرطان البحر هل 



الحصة لدرس اليوم أهداف 
ما المقصود بالوراثة ؟❑

كيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر ؟❑

دور الجينات في الوراثة ؟ما ❑
؟األليالتو الكروموسوم و الجينات و DNAما الفرق بين ❑

الخلية الكروموسوم

األعضاء



الخ...، شكل األذن ، لون العين ، لون الشعر 

اذكر بعض الصفات المشتركة بين األم و صغارها ؟

بين اآلباء و األبناء ؟الصفات المشتركة ماذا نسمي تلك  

الصفات الوراثية 



............للكائن الحي تنتقل من جيل ............صفات 

...................عبر عملية ..............إلى جيل 

؟بالصفات الوراثية ما المقصود 

اآلباءمميزة
التكاثراألبناء



276: بالوراثة ؟ صفحة المقصودما

جيل اآلباء إلى جيل  من الصفات الوراثية انتقالهي 

.األبناء 



ما الصفات الوراثية التي تنتقل لألبناء ؟

المنقار المعقوفو الجناحانو الريش األخضر 

يمتلك هذا الببغاء ريشا ً أخضر و 

جناحان و منقار معقوف ، كما 

يمتلك مهارة وضع الكرة في السلة 

،وقد تعرض لحادث وفقد أحد 

.مخالبه



؟ال تنتقل لألبناء ما  هي الصفات التي 

.المخلبفقد و مهارة وضع الكرة في السلة 

يمتلك هذا الببغاء ريشا ً أخضر و 

جناحان و منقار معقوف ، كما 

يمتلك مهارة وضع الكرة في السلة 

،وقد تعرض لحادث وفقد أحد 

.مخالبه

المكتسبة.......................تـُسمى هذه الصفات بالصفات 



. حياتهأثناء ...........الكائن الحي أو .............صفات 

ما المقصود بالصفات المكتسبة ؟

يطورهايكتسبها



التكاثر..............بواسطة عملية 

كيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر ؟

الالجنسيالجنسي



التكاثر الالجنسي : أوالً 

كيف تنتقل الصفات الوراثية إلى األبناء ؟

(االنقسام المتساوي ) انقسام الخلية بواسطة عملية 



التكاثر الالجنسي : أوالً 

ما صفات النسل الناتج عن التكاثر الالجنسي ؟

.للكائن األصلي .....................يكون النسل الناتج   ً مطابقا



التكاثر الالجنسي : أوالً 

اذكر أمثلة على كائنات تتكاثر بهذه الطريقة ؟

بعض أنواع النباتاتالبكتيريااألمبيا



التكاثر الجنسي : ثانياً 

كيف تنتقل الصفات الوراثية إلى األبناء ؟

االنقسام المنصفبواسطة عملية 



التكاثر الجنسي : ثانياً 

ما صفات النسل الناتج عن التكاثر الجنسي ؟

ألحد األبوان أو .....................يكون النسل الناتج 

.لهما ال يكون مطابقاً كالهما ، لكنه 
 ً مشابها



ما دور الجينات في الوراثة ؟

واحدةلصفة وراثية معلوماتجينيحمل كل



277صفحة : حل سؤال 

واحدةلصفة وراثية معلوماتجينيحمل كل



؟و الكروموسوم و الجينات و األليالت DNAما الفرق بين 

؟DNAهوما:أوالً 

، يلتف حول نفسه  مكونا ً...........يتكون من عدد من جزيء

..........، و يقع داخل ..................
الجينات

النواةكروموسوم
ً 2mحوالي DNAيبلغ طول  تقريبا



؟و الكروموسوم و الجينات و األليالت DNAما الفرق بين 

؟الكروموسوم  هوما:ثانياً 

..........الحمض النووي من سالسل طويلة من تركيب  DNA

مئات الجينات على الكروموسوم الواحد يحتوي 



، الذي يحتوي ............من الحمض النووي جزء

.وراثية معينة ..............لـمعلومات وراثية  على 

؟و الكروموسوم و الجينات و األليالت DNAما الفرق بين 

 ً ؟هي  الجينات   ما:ثالثا

DNA
صفة

DNAتعتبر الجينات مقاطع من شريط 



الكروموسوممعينة على .......التي تحدد ...........الجينات

؟و الكروموسوم و الجينات و األليالت DNAما الفرق بين 

؟هي  األليالت   ما:رابعاً 

المتقابلة

مسؤول أليل

عن صفة لون 
العين الزرقاء

مسؤول أليل

عن صفة لون 
العين الزرقاء

صفة



الغمازات صفة وراثية سائدة ، تظهر 

بسبب اختالف في تركيب العضلة

.الوجهية 

يحدد هذه الصفة ؟( جين ) أليلكم 

أليلين
مسؤول أليل

عن وجود 
الغمازة 

مسؤول أليل

عن وجود 
الغمازة 



نواة الخليةالتي تقع في الكروموسوماتفي  الجيناتتقع 

؟يقع كل من الجينات و الكروموسومات  أين 
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282صفحة :حل سؤال 

.الصفات الوراثية من جيل  إلى آخر انتقال 

بالصفات الوراثية خاصة  تحمل الجينات معلومات 



283صفحة : سؤال حل 

الصفة الوراثية 



283صفحة : حل سؤال 

اءيكون النسل مطابقاً لآلبفي التكاثر الالجنسي 

يكون النسل مشابهاً ألحد في التكاثر الجنسي 

األبوين أو كالهما ،وال يكون مطابقاً لهما

الخليةكروموسومDNAالجين



295صفحة :  سؤال حل 

الصفة الوراثية 

296صفحة :  حل سؤال 



296صفحة :  حل سؤال 

298صفحة :  حل سؤال 



298صفحة :  حل سؤال 



80صفحة : أسئلة التمارين حل

تقل مميزة للكائن الحي تنصفات 
آخر عبر عملية إلى جيلمن 

.التكاثر  لون العين 
لون الشعر  

الصفات الوراثية من انتقال 

.اآلباء إلى األبناء 

DNA
، الذي يحتوي على معلومات DNAجزء من الحمض النووي 

خاصة لصفة وراثية معينة

تركيب مكون من سالسل طويلة من الحمض النووي
DNA



80صفحة : أسئلة التمارين حل

معلومات خاصة  تحمل الجينات 

.وراثيةلكل صفة 



276صفحة  :تخطيط الدرس 
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277صفحة  :تخطيط الدرس 


