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 األحيـــــــــــــاء                                ول الفصل الدرايس األ

 2021/2020للعام الدرايس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     عــلم الوراثة التطبيقي

   ثاين عرش عام الصف ال

 الغيط اعداد املعلم / سامي أبو

 الغيط    بوأاملعلم / سامي 
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 ـــــــــــالب  منها يوجــــــــــد سالالت خمتلفة من الكـــــ

  ) كلب بولييس ( البيغل –أ 

 ) كلب جر الزالجات (اهلاسكي  –ب 

 ) كلب اخلدمة (اجلريمان  شيربد  –ج 

 احليوانات ذات املرغوبة من أجل يريب اإلنسان 

 احلصول عىل نسل جديد قوي بصفات مفضلة  –أ 

 هلذا إنترشت الصفات املرغوبة يف احليوانات 

 

 إنتاج ثامر أكرب حجاًم  -أ  

 

 قرص فرتات النمو  –ب 

 

 

 

 كلب البيغل 

 كلب اهلاسكي 
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 الصورة
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 التهجني يف احليوانات 
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مكلف ماديا ويستغرق وقًتا 

طوياًل وقد ال تعطي النتائج 

 املرجوة بكثرة 

 تفتقد إلى التنوع الوراثي/ قد 

 تظهر صفات متنحية ضارة
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 األمحر  هجني غري نقي  األمحر نقي  حيمل اجلينني السائدين
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 نالحظ أن 

 

 

مل الصفة تؤكد النتائج أن الذي حي

 ينات السائدة نقي متامثل اجل

 نالحظ أن 

 

 

مل تؤكد النتائج أن الذي حي

متامثل  الصفة السائدة هجني غري 

 ينات اجل
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 .ةالغذائي املحاصيل يف االنتقائي التناسل أثر قوم

 قد يكون للتناسل النتقائي آثار إجيابية عىل إنتاج املحاصيل الغذائية،اإلجابة  :ـ  
 ومنها زيادة اإلنتاج واجلودة إىل جانب انخفاض احلاجة للرعاية وتقليل
 املحاصيل غري الصاحلة لالستعامل. ومع ذلك، فإن التناسل النتقائي

 .ًً مكلف ويستغرق وقتا طوًيال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيف. األغنام يف مرغوبة تكون قد صفات ثالث  صف - 2

 ذلك ارشح التايل؟ اجليل إىل  الصفات هذه نقل يمكن

 

 اإلجابة :ـ 

 شعر أطول وأكثر كثافة ونضج أرسع إىل مرحلة البلوغ وزيادة كتلة 
 اجلسم الغث، كلها صفات تنتقل عن طريق التهجني أو التكاثر الداخيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتهجني الداخيل التكاثر من كل بني  قارن وقابل  - 3

 اإلجابة :ـ 

  

 إن التكاثر الداخيل والتهجني مها طريقتان للحصول عىل الصفات
 حية النسل الناتج. وينطوي التكاثر الداخيل عىل تربية كائناتاملرغوبة يف 

 مرتبطة ببعضها بصورة وثيقة وتشرتك يف الصفة املرغوبة نفسها، بينام
 ينطوي التهجني عىل تربية آباء هلم صفات مرغوبة خمتلفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تزاوج عن ناتج نسل ألفراد يالظاهر الطراز  توقع - 4

 Ss بذور هلا وبرتقالةss       بذور  بدون برتقالة بني اختباري
 اإلجابة 

 سيكون لنصف الربتقال بذور وسيكون النصف اآلخر بدون بذور
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 أليالت  ً  حيمل كالمها وثور بقرة مزاوجة هل ينبغيقيم - 5

 أجب مع التعليل   طفرة جينية تسبب انخفاض إنتاج  احلليب  متنحية

 

 اإلجـــــــــــــــــــــابة 

 ينبغي عدم إجراء تكاثر داخيل لبقرة وثور مرتبطني بصورة وثيقة

 "السيئة"لصفة غري مرغوبة ألن الصفة  "متنح متامثل اجلينات"ً  وكالمها 
 ستنتقل إىل مجيع أفراد اجليل الناتج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري6.   -6   فيقوم اللون، سوداء لقطة اجليني الطراز حديدلت اختباريا ً    تزاوجا ً   املريب جيج

  نسبة بلغت إذاbb بيضاء قطة معBb و أBB ) )    السوداء للقطة تزاوج بإجراء

  يف السوداء للقطة اجليني الطراز هو فام   50 % النسل أفراد من السوداء القطط
 النسل؟

 اإلجــــــــــــابة 

 Bb.إن الطراز اجليني للقطة السوداء هو 
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