
 

 مدرسة التربٌة اإلسبلمٌة الخاصة                                                         الثانً عشر العام 

 ملخص مادة االحٌاء                                                                       اعداد األستاذة : اسراء الدباغ 

 

 االنمسام المنصؾ :

 الوراثٌة : خصائص تنتمل من الوالدٌن الى األبناء مثل :لون الشعر او الطول او لون العٌنٌن .الصفة 

  توجد التعلٌمات داخل االنوٌة فً الكروموسومات والكروموسوم ٌتكون منDNA . 

  الجٌنات : لطعة منDNA  على الكروموسوم تتحكم فً انتاج البروتٌنات 

 وكل جٌن ٌؤدي دورا مهما فً تحدٌد : ٌتكون كل كروموسوم من مئات الجٌنات 

 وظٌفة الخلٌة  -2خصائص الخلٌة       -1

 

 الكروموسومات المتماثلة :
 كروموسومات تشكل ازواجا والتً ٌكون احد الوالدٌن مصدر كل منهما .

 

 : الكروموسومات المتماثلة لها 

 القطعة المركزٌة                         الطول نفسه                                                      -1

 موقع القطعة المركزٌة نفسه  -2
 ٌحمل الجٌنات نفسها  -3

 

 من االم                                        من االب                                                         

 

  زوج من الكروموسومات كل زوج  23كروموسوم او  46فً كل خلٌة جسمٌة من خبلٌا جسم االنسان هنان

منهما ٌسمى متماثل و ٌرث االنسان واحد من كل زوج من االم واألخر من االب وهكذا فان الفرد ٌحصل على 

 كروموسوم اخر من االب . 23كروموسوم من االم و 23

  مثال : هذا الزوج الكروموسومً ٌحمل جٌن صفة شحمة االذن 

 

 

 شحمة اذن سائبة                      شحمة اذن ملتحمة                                            

 بالنتٌجة ال تكون الكروموسومات المتماثلة تحمل دائما نفس 

 نوع شحمة االذن دائما .) الن احد الكروموسومٌن ورث 

 من االم واألخر من االب (

 : الكروموسومات .خبلٌا جنسٌة تحمل نصؾ العدد من االمشاج 

  االخصاب : العملٌة التً ٌتحد فٌها مشٌجان كبلهما احادي المجموعة الكروموسومٌةn  

الخبلٌا ثنائٌة المجموعة  الخبلٌا أحادٌة المجموعة الكروموسومٌة  وجه الممارنة 
 الكروموسومٌة 

 n 2n الرمز 

العملٌة التً 
 تكونها 

 االنمسام المتساوي االنمسام المنصؾ 

نوع الخبلٌا 
التً ٌحصل 

 جسمٌة  مشٌجٌة ) جنسٌة (

@EmSAT21
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 فٌها االنمسام 

عدد 
 الكروموسومات 

نصؾ العدد ) كروموسوم واحد فمط من كل 
 زوج متماثل (

 العدد الكامل 

 

  تحتوي االمشاج على نصؾ العدد الكروموسومً وعند اتحادها ٌرجع العدد الكروموسومً وتزدوج

 الكروموسومات المتماثلة مرة أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  االنمسام المنصؾ ٌشمل مرحلتٌن : المرحلة األولى ٌختزل فٌها عدد الكروموسومات الى النصؾ  وتنتج

 والمرحلة الثانٌة تنمسم الخلٌة فٌها انمسام عادٌا . nخلٌتٌن كبلهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل : ٌسمى االنمسام المنصؾ انمساما اختزالٌا ؟

 النه ٌختزل عدد الكروموسومات الى النصؾ 
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2

n 

  ثبات عدد الكروموسومات االنمسام المتساوي ٌحافظ على. 

 

 المرحلة األولى من االنمسام المنصؾ :
A- : تضاعؾ -1الطور البٌنً :تحدث فٌه عملٌات االٌض المختلفة منهاDNA 2- 3تركٌب البروتٌنات- 

 تتكاثؾ لتصبح كروموسومات عصوٌة الشكل ( . DNAٌتكثؾ الكروماتٌن ) خٌوط دلٌمة من 

 

B- : الطور التمهٌدي األول 

 مرتبطٌن بالمطعة المركزٌة  تصبح الكروموسومات متضاعفة ) كل كروموسوم مكون من كروماتٌدٌن شمٌمٌن

) 

 . تبدا األزواج بعملٌة التشابن :تبلصك الكروموسومات المتماثلة على امتداد طولها 

  تحدث عملٌة العبور :عملٌة ٌحدث فٌها تبادل لبلجزاء على مستوى زوج من الكروموسومات المتماثلة

 واهمٌتها تؤدي الى التنوع الوراثً .

 ن خٌوط المؽزل ( الى األلطاب المتمابلة عند الخلٌة تنتمل المرٌكزات ) عضٌات تكو 

 . تتكون خٌوط المؽزل وترتبط بالكروماتٌدات الشمٌمة عند المطعة المركزٌة 

  ٌتحلل الؽشاء النووي 

 

                             

 

 

 

 

  

 التشابك                                                      العبور                  

C             - : الطور االستوائً األول 

 . تصطف ازواج الكروموسومات المتماثلة عند خط استواء الخلٌة 

 اثلةترتبط الخٌوط المغزلٌة بالقطعة المركزٌة لكل كروموسوم من الكروموسومات المتم 
 

D- : الطور االنفصالً األول 

  تنفصل الكروموسومات المتماثلة وٌتحرك كل كروموسوم ) مكون من كروماتٌدٌن (نحو قطب من اقطاب

 توجهه خٌوط المغزل و بالتالً ٌختزل عدد الكروموسومات الى النصف الخلٌة 
 

E – : الطور النهائً األول 

  تصل الكروموسومات ) كل كروموسوم مكون من كروماتٌدٌن (الى القطبٌن المتقابلٌن فً الخلٌة 

  الكروماتٌدات الشقٌقة قد تكون غٌر متطابقة :علل :بسبب حصول عملٌة العبور فً الطور التمهٌدي األول 

  تتحلل خٌوط المغزل 

                          الخلٌة الحٌوانٌة : تخصر فً غشاء الخلٌة تبتعد الكروموسومات وتكون نواتٌن 

 . تنقسم الخلٌة عن طرٌق انقسام السٌتوبالزم 

 الخبلٌا النباتٌة :تكون الصفٌحة الخلوٌة                                                                      

  لد تمر الخبلٌا بالطور البٌنً ولكن ال ٌتضاعؾDNA  مرة أخرى 

 

                    

 المرحلة الثانٌة لبلنمسام المنصؾ :                         

n 

n 
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 الطور التمهٌدي الثانً : -1

  ًتكون الجهاز المؽزل 

  تكاثؾ الكروموسومات 

 الطور االستوائً الثانً : -2

  تترتب الكروموسومات على خط استواء الخلٌة بواسطة الخٌوط المؽزلٌة 

  ٌصطؾ عدد من الكروموسومات أحادٌة  المجموعة الكروموسومٌة على خط استواء الخلٌة 

 الطور االنفصالً الثانً : -3

  ٌتم سحب الكروماتٌدات الشمٌمة خبلل الطور االنفصالً الثانً بعٌدا عن المطعة المركزٌة بواسطة خٌوط

 المؽزل وتتحرن الكروماتٌدات باتجاه المطبٌن المتمابلٌن للخلٌة 

 الطور النهائً الثانً : -4

  والنواة مرة ٌتكون ؼشاء نووي 

  انمسام السٌتوببلزم وتتكون اربع خبلٌاn  

 

 أهمٌة االنمسام المنصؾ :                                    

 ؼٌر متطابمة وراثٌا  nٌوفر التنوع الوراثً وٌنتج أربعة خبلٌا 

  ( 1الجدول ) 

 التنوع الوراثً ؟ٌوفر علل :االنمسام المنصؾ 

 عملٌة العبور التً تحدث فً الطور التمهٌدي األول  -1

التوزٌع الحر الذي ٌحدث فً الطور االنفصالً األول :ان طرٌمة اصطفاؾ الكروموسومات هً عملٌة  -2

عشوائٌة تؤدي الى انتاج امشاج ذات مجموعات مختلفة من الكروموسومات وبالتالً ٌنتج أربعة 

 تلفة من الكروموسومات امشاج ذات تشكٌبلت مخ
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 : ممارنة بٌن التكاثر الجنسً والبلجنسً                                  

  ًالتكاثر الجنسً فٌه تنوع وراث 

 التكاثر البلجنسً ٌفتمر للتنوع الوراثً فٌنتج فرد جدٌد متطابك وراثٌا 
 تتكاثر بعض الكائنات                                   

 

 

 

 فمط ال جنسٌا                         ال جنسً وجنسً                          جنسً فمط           

 ألكثر تطورا  مثل :البكترٌا                        مثل :الطبلئعٌات  ومعظم النباتات              مثل :الحٌوانات ا    

 الحٌوانات البسٌطة                                              

 علل : تتكاثر بعض الكائنات جنسٌا و بعضها االخر ال جنسٌا ؟
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  ان معدل تراكم الطفرات المفٌدة اسرع عندما تتكاثر األنواع جنسٌا ممارنة بتلن التً تتكاثر الجنسٌا أي

 لى نحو اسرع عند حدوث التكاثر الجنسً ممارنة بالتكاثر البلجنسً .تتضاعؾ الجٌنات المفٌدة ع
 

 

 ( :علم الوراثة المندلٌة  2المسم ) 
  نشر النمساوي جرٌجور مندل نتائجه عن طرٌمة الوراثة فً نبات بازالء الحدائك  1866فً عام 

 . الوراثة :انتمال الصفات الوراثٌة من جٌل الى جٌل 

  علل : مندل حل لؽز الوراثة 
 بسبب نوع الكائن الذي اختاره للدراسة وهو نبات البازالء 

  نبات البازالء نبات نمً السبللة :نبات ٌنتج أبناء لها شكل واحد من الصفة 

 : ٌتكاثر نبات البازالء بطرٌمتٌن 

  ًاالخصاب الذات   ًاالخصاب الخلط 

  ٌتحد مشٌج ذكري مع مشٌج انثوي من
 نفسها  الزهرة

  ٌحدث تلمائٌا 

  ٌحدث ٌدوٌا أي نمل المشٌج الذكري الى
 المشٌج االنثوي 

 انتمال الصفات الوراثٌة على ٌد مندل الذي ٌعتبر مؤسسه. علم الوراثة :علم 
 

 وراثة الصفات :

 الوراثة

 آخر انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى جيل هي         

 
  وراثة الصفات

 تنتج أشكاالً محددة من الصفة جٌبلً بعد جٌل. البازالء سبلالت معٌنة فً نباتأن  مندل الحظ
 : مثبلً 

 دائًما صفراء دائًما وبعضها ٌنتج بذوًرا خضراء بعض السبلالت تنتج بذوًرا
 

 آلٌة توارث هذه الصفات لفهم
 أخضر البذور بازالء بنمل األمشاج الذكرٌة من زهرة نبات خلطًٌّا جرى تلمًٌحا

 آخر أصفر البذور. بازالء عضو التأنٌث فً زهرة نبات إلى 
 

 س/ كٌؾ تجنب حدوث التلمٌح الذاتً ؟
 أعضاء التذكٌر او المتون عن االزهاربإزالة  

 
 الجٌل األول والجٌل الثانى
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  اطلك مندل على حبوب نبات البازالء الخضراء والصفراء جٌل اإلباء وٌرمز له بالحرؾP  

  جٌل األبناء سماه مندل الجٌل األولF1  ًاما الجٌل التالً سمً الجٌل الثانF2  

  الجٌل األول نتج عن طرٌك التلمٌح الخلطً وكان جمٌعه ٌحمل الصفة السائدة اما الجٌل الثانً نتج عن طرٌك

 ( 3:1التلمٌح الذاتً وكان ٌحمل نسبة )

 هً :  البازالء سبع صفات مختلفة لنبات مندل درس 

  لون البذرة                

 لون الزهرة 

 لون المرن 

 )شكل البذرة )ملمسها 

 شكل المرن 

 طول الساق 

 مولع الزهرة 

  1:3وجد أن جمٌع أفراد النباتات الناتجة عن تلمٌح الجٌل األول تُظهر النسبة 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازواج الجٌنات :

  لكل صفة .وكل شكل ٌتحكم به عامل ٌسمى االلٌل استنتج مندل وجود شكلٌن 

 االلٌل : هو شكل اخر لجٌن مفرد ٌنتمل من جٌل الخر 
 الٌل                                 

 جٌن             

 الٌل                               

 

 Rللطوٌل مثبل  Tنرمز للصفة السائدة دائما بحرؾ كبٌر  F1 الصفة التً ظهرت فً أفراد الجٌل األول الصفة السائدة
 الحمر االزهار 
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ابٌض  r لصٌر  tنرمز لها بحرؾ صؽٌر  F1 الصفة التً لم ٌظهر تأثٌرها فً أفراد الجٌل األول الصفة المتنحٌة
 االزهار ) من نفس حرؾ السمة السائدة (

 

 السٌادة

 
 األول : الجٌلبعد بالتلمٌح الذاتً ألفراد  مندل استنتاج

 إظهارصفته ان الجٌن المتنحً فً البذور الخضراء لم ٌختؾ بل ُمنع من
 علل/ عدم ظهور صفة البذور الخضراء فً أفراد الجٌل األول

 ألن صفة البذور الصفراء سائدة وتطؽى على جٌن صفة البذور الخضراء وتمنعها
  من الظهور

 

 نموذج وراثة الصفات :

 
   Y بحرؾ كبٌر - الصفراء وهً البذور - السائدة الصفةٌُرمز إلى جٌن 

    y ٌرمز إلى جٌن الصفة المتنحٌة وهً البذور الخضراء بحرؾ صؽٌر 
   homozygous نمً الصفات  متماثل الجٌنات

 المخلوق الحً الذي ٌحمل زوًجا من الجٌنات المتمابلة المتشابهة لصفة محددة
     yy  والبذور الخضراء Y Y  الجٌنات البذور الصفراء المتماثلة كما فً

 Heterozygous   )خلٌط (  الصفات ؼٌر نمً  ؼٌر متماثل الجٌنات 
 متمابلٌن مختلفٌن لهذه الصفة جٌنٌن المخلوق الحً الذي ٌحمل

    Yy ٌتم تمثٌلها بالرموز 
 متماثلة؟ وجود الجٌنات المتمابلة بصورة ؼٌر تظهرعند الصفة التً ماهً س/

 الصفة السائدة. تظهر 
 

 الصفة السائدة لها احتماالن :
  YYمتماثلة الجٌنات او نمٌة مثل  -1
  Yyمتخالفة الجٌنات او هجٌنة  -2

 
 ) حتى ٌظهر الفرد طراز متنحً ٌجب ان ٌرث الٌل متنحً من االم واخر من االب ( yyالصفة السائدة دائما نمٌة 

 
 ظاهريال الطراز الجٌنى والطراز

 
 ٌنً :ازواج االلٌبلت فً الكائن الحً الطراز الج

 المتمابلةلٌبلت الخصائص والصفات المظهرٌة الناتجة عن أزواج اال  ظاهري :الطراز ال 

 لانون االنعزال
 

ٌتحد ايلٌتا وفً أثناء اإلخصاب  يلمتقابلة ايلمكونة يللصفة ايلواحدة تنفصل فً أثناء االنقسام ايلمنصف , يلٌتا  أن زوج اال
  مرة أخرىنفسها يلصفة ا

 الكائنات الهجٌنة :الكائنات الحٌة متخالفة الجٌنات .
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   حادي التهجٌن ا زاوج تال
 .صفة واحدةفردٌن ٌختلفان فً هً عملٌة ايلتلقٌح ايلتً ٌحدث فٌها ايلتزاوج بٌن 

 نوعٌن من األمشاج تنتج Yy   النباتات الحاملة للطراز
 y أو Y  األنثوٌة وكبلهما ٌحمبلن الجٌن : األمشاج الذكرٌة واألمشاج هما

 Yy ,YY،Yy ، yy  التالٌة لتنتج بعد تلمٌحها الطرز الجٌنٌة تتحد هذه األمشاج عشوائٌاً .
 

 
 

 زاوج ثنائً التهجٌن الت
 تزاوج بٌن فردٌن ٌختلفان فً زوجٌن من الصفات الوراثٌة  

   r  على البذور المجعدةسائدة    R  تعد صفة البذور المستدٌرة البازالء فً نبات
 y   سائدة على البذور الخضراء  Y  وصفة البذور الصفراء

 األول الثنائٌة الصفة هجٌنةٌ؛ ألن جٌناتها ؼٌر متماثلة لكلتا الصفتٌن. الجٌل
 

 
 
 
 

 بتلمٌح : مندل إذا لام
 YYRR بذور صفراء مستدٌرة متماثلة الجٌنات

 yyrr مع بذور خضراء مجعدة متماثلة الجٌنات
 YYRR × yyrr التالٌة: فإنه ٌمكن تمثٌّل تزاوج اآلباء بالطرز الجٌنٌة

 التالً: ستكون الطرز الجٌنٌة ألفراد الجٌل األول على النحو
YyRr مستدٌرة نباتات صفراء البذور 

 
 YyRr  التً تحمل الطراز الجٌنً بالتلمٌح الذاتً ألفراد الجٌل األول مندل لام-

 الصفة فً عملٌة تلمٌح ثنائً
 نسبة : ثم لام بحساب 
 الطرز الجٌنٌة -1
 الطرز الشكلٌة -2
 

 والنتائج اوصلته لــ لؤلبناء فً كل من الجٌل األول والجٌل الثانً.
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 لانون التوزٌع الحر

المنفصلة  الكروموسومات ٌحدث فً أثناء تكون األمشاج، حٌث تتوزع الجٌنات على لٌبلت أن التوزٌع العشوائً لبل
 بشكل حر فً أثناء عملٌة االنمسام المنصؾ

 
 
 
 

 هً: أربعة أمشاج محتملة ٌنتج عن التوزٌع العشوائً للجٌنات المتمابلة،
 YR ،Yr ،yR،yr  واحتمال حدوث كل منها متساو   

فهنان احتمال وجود أي من هذه المجموعات الجٌنٌة األربع  للنباتعندما ٌتم التلمٌح الذاتً 
 األنثوي. المشٌج وكذلن وجود أي منها فً . الذكري  المشٌج فً

 هً: على تسعة طرز جٌنٌة مختلفة  اشتمل هذا التلمٌح
YYRR،YYRr،YYrr،YyRR،YyRr،Yyrr ،yyRR ،yyRr ،yyrr . 

 هً: أحصى أربعة طرز شكلٌة مختلفة 
 راء مستدٌرةصف 315

 خضراء مستدٌرة 108 
 صفراء مجعدة 101

 خضراء مجعدة. 32 
 . 9:3:3:1مثّلت هذه النتائج نسب الطرز الشكلٌة التمرٌبٌة التالٌة: 

 

 مربع بانٌت
 

 ؟ بانٌت فٌَم ٌستعمل مربع
 لتولع األبناء المحتملٌن والناتجٌن عن التلمٌح بٌن طرازٌن جٌنٌٌن معروفٌن لآلباء.

 ومتى ؟ ؟ بانٌت وضع مربعمن الذي 
 م 1900وضعه الدكتور رٌجٌنالد بانٌت فً بداٌة عام  

 ؟ بانٌت ما أهمٌة ودور مربع
 ولمد سهل مربع بانٌت تتبُّع الطرز الجٌنٌة المحتملة.
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 تزاوج احادي التهجٌن ـ  بانٌت مربع

 
  . Tالمدرة على ثنً اللسان صفة سائدة، ٌرمز لها بالحرؾ 

  Tt  افترض أن كبل الوالدٌن ٌستطٌع ثنً لسانه، وهما ؼٌر متماثلً الجٌنات
 المحتملة ألبنائهما ؟لظاهرٌة فما الطرز ا 

 
 
 

 ؟ بانٌت س/ ما الذي ٌحدد عدد المربعات فً مربع
 التً ٌنتجها كل واحد من األبوٌن.  tأو  T   لٌبلت تحدد بعدد أنواع االٌ

 مربعٌن×  مربعٌن من بانٌت ن مربع/ فً هذه الحالة ٌتكو علل س/
 ألن كل واحد من األبوٌن ٌنتج نوعٌن مختلفٌن من األمشاج.

 
 
 

 األنثوي ؟ والمشٌج الذكري المشٌج س/ أٌن ٌكتب كبلً من
 المشٌج الذكري ٌكتب أفمًٌّا و المشٌج األنثوي عمودًٌّا.  

 األخرى ؟ س/ ماذا ٌكتب داخل المربعات
 المشٌج الذكري مع المشٌج األنثوي داخل كل مربع.تكتب احتماالت ارتباط 

 بانٌت؟ س/ ما عدد الطرز الجٌنٌة المختلفة التً نجدها فً مربع
   TT   ٌوجد فً أحد المربعات الطراز الجٌنً

 فً مربعٌن آخرٌن،   Tt  والطراز الجٌنً
    ttوفً المربع األخٌر ٌوجد الطراز الجٌنً 

 . 1:2:1لؤلبناء هً  نسبة الطرز الجٌنٌة المحتملة 
 . 1:3لصفة المدرة إلى عدم المدرة على ثنً اللسان فهً  ظاهرٌة أما نسبة الطرز ال
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 زاوج ثنائً التهجٌنـ الت بانٌت مربع
 

 فً جٌل األبوٌن يلٌتا  ٌوجد نوعٌن من اال
 ايلذكرٌة، من األمشاجيلٌتا  ربعة أنواع من االعند تلقٌح أفراد ايلجٌل األول تنتج أ

 األنثوٌة، من األمشاجيلٌتا  ربعة أنواع من االوأ

؛ صفراء مستدٌرة إيلى خضراء مستدٌرة إيلى صفراء  1:3:3:9 فكان  نسبة ايلطرز ايلشكلٌة ايلناتجة على ايلنحو ايلتايلً:

 مجعدة إيلى خضراء مجعدة.
 
 
 

 
 
 
 

 االحتماالت فً الوراثة
 

 ايلنقدٌة : مقارنة توارث ايلجٌنا  باحتماال  رمً ايلقطعة
 احتمال ظهور ايلوجه ايلذي ٌحمل ايلصورة عند رمً ايلقطعة ايلنقدٌة

 هو احتمال واضح فهو مره واحدة يلكل محاويلتٌن
 ايلمرتٌن ! مع ذيلك قد تحصل على ايلصورة فً كتا

 يلذيلك ...
 1:3:3:9مساوٌة تماًما للنسبة  مندل يلم تكن نتائج

 ٌطابقون ايلنتائج ايلمتوقعة من مربع بانٌ إال ان عددًا كبًٌرا من األبناء ايلناتجٌن عن ايلتلقٌح 
 تزداد احتمالٌة تطابك النتائج الفعلٌة مع المتولعة كلما زاد عدد األبناء الناتجٌن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-TAUFnWOZuCQ/UrVxLwyfzcI/AAAAAAAAANU/hXdaAROvs9g/s1600/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9+%D8%B5%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86.PNG
https://seraj-uae.com/file/7673/


 

 الكروموسومٌة ارتباط الجٌنات وتعدد المجموعات :( 3يلقسم ) ا

 
 

  الفكرة الرئٌسٌة 
 ت المرتبطة مصدرا للتنوع الوراثًٌعد عبور الجٌنا

 
 :هً التراكٌب الجٌنٌة الناتجة عن عملٌة العبور والتوزٌع الحر  التراكٌب الجٌنٌة الجدٌدة             

 
 حساب التراكٌب الجٌنٌة المحتملة للجٌنات الناتجة عن التوزٌع الحر

 الكروموسومات عدد أزواج  n حٌث   2n باستخدام المعادلة
 مثبًل /

 البازالء نبات -1
 الكروموسومات منٌحوي سبعة أزواج 

 تركٌبا .  128=27   لة هًالتراكٌب الجٌنٌة المحتم
 (128x128 (= ) 16384 ) هً لمحتملة بعد اإلخصابعدد التراكٌب ا

  اإلنسان-2
 زوج من الكروموسومات  23هنان 
223 

 ترٌلٌون 70ن م ر= أكث (223x223 ) هو تملة بعد اإلخصابعدد التراكٌب المح
 التراكٌب الجٌنٌة الجدٌدة الناتجة عن العبور الجٌنًهذا العدد ال ٌشمل 

 فسبحان هللا

 ارتباط الجٌنات :
 

 نفسه. الكروموسوم الجٌنات التً ٌمع بعضها لرب بعض على الجٌنات المرتبطة
 وعادة ما تنتمل هذه الجٌنات معًا كمطعة واحدة فً أثناء تكوٌن األمشاج.

 
 الكروموسوم نفسه، وٌنتمبلن معًا فً أثناء االنمسام المنصؾ ٌمع أحدهما لرب اآلخر على  A ،B الجٌنٌن

 

 
 

 . التوزٌع الحر على ارتباط الجٌنات على الكروموسوم  عللً / ال ٌنطبك لانون مندل الثانً
 النها تمع على نفس الكروموسوم فهً تورث معا  ألن الجٌنات المرتبطة ال تنفصل عادة بشكل حر أو مستمل 

 
 المنصؾ بطة تنتمل معًا فً أثناء االنمسام*الجٌنات المرت

 بفعل عملٌة العبور . أن الجٌنات المرتبطة ٌمكن أن تنفصل فً أثناء العبور الجٌنً استنتج العلماء*
 

 خرائط الكروموسومات
                   
 الكروموسوم هً الرسم الذي ٌبٌن ترتٌب الجٌنات على                  

  كلما كانت الجٌنات الرب تمل نسبة العبور بٌنهما 

  كلما كانت الجٌنات ابعد تزٌد نسبة العبور بٌنهما 
 

 
 الكروموسوم؟ المسافات الحمٌمٌة على الكروموسوم س/ هل تمثل نسب خرٌطة

 ال .. بل تُمثل الموالع النسبٌة للجٌنات
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 س/ متى تصبح الجٌنات أكثر تباعدا؟
  ث عملٌة العبور الجٌنًكلما ازداد تكرار حدو

 
 : أثناء عملٌة التلمٌح

 بٌنها تكرار حدوث عملٌة العبور الجٌنً مباشرة مع تبادل الجٌنات ٌرتبط
 ترتبط هذه التكرارات بالمسافات النسبٌة بٌن زوج الجٌنات.

 الواحد، ومالكروموس على جٌنٌن هً وحدة المٌاس المستخدمة فً تمدٌر المسافة بٌن مولع وحدةَ خرٌطة واحدة 
 1وتسمح هذه بحدوث نسبة عبور ممدارها ٪ 

 
 (2nايلكروموسومٌة ) ثنائٌة ايلمجموعة يلمعظم أنواع ايلمخلوقا  ايلحٌة ختاٌا

 
 تعدد المجموعة الكروموسومٌة 

 
 .الحيكائن في ال الكروموسومات أكثر منهي وجود مجموعة إضافية واحدة أو 

 
 

  3nبـ ٌرمز له  الكروموسومٌة جموعةالمخلوق الحً الثبلثً الم
 الكروموسومات( )ٌحوي ثبلث مجموعات كاملة من 

 
 الكروموسومٌة نادًرا ما ٌحدث فٌها تعدد المجموعة الحٌوانات

  فٌه ٌعد لاتبلً وممٌتًا. الكروموسومٌة حدوث تعدد المجموعة اإلنسان 
 الكروموسومٌة متعدد المجموعة اهنان واحد من كل ثبلثة أنواع منها تمرٌبً  الزهرٌة النباتات

 8n    _ لصب السكر     6n_ الشوفان    6n الممح  أمثلة : 
 تمتاز ؼالباً بالصبلبة والحٌوٌة والحجم الكبٌر  الكروموسومٌة النباتات متعددة المجموعة
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 : أسئلة مهارات علٌا –أسئلة وزارٌة  –أوراق عمل 

 الصحٌحة :( :اختر اإلجابة  1س
 كم ٌبلػ عدد الكروموسومات فً خلٌة االنسان الجسمٌة : -1

-14                            -23                               -44                                 -46  
 

 : 1nأي من الخبلٌا التالٌة  -2
 خلٌة جلد -خلٌة عضلٌة                       -بوٌضة                       -خلٌة للب                    -
 

 ما هو الطور الذي تصبح فٌه الكروموسومات واضحة : -3
 فصالً الطور االن-الطور االستوائً                 -الطور البٌنً                  -الطور التمهٌدي              -
 

 من خبلل الشكل التالً ما هو الطور الذي تمر فٌه الخلٌة التالٌة : -4
 النهائً -االنفصالً                -االستوائً                 -التمهٌدي               -

 
 ماذا ٌمثل التركٌب ) و ( فً الرسم امامن : -5

 المرٌكزات           و-        خٌوط المؽزل -الكروماتٌد          -الكروماتٌن          -
 

 من خبلل الشكل  التالً اجب عن االختٌارٌن التالٌٌن :    -6

 : من خبلل الشكل ماذا ٌسمى هذا المخطط 
 مخطط الكروماتٌدات -مخطط الكروموسومات                  -
 مخطط الوراثة -مخطط الخلٌة                             -
 

  لعمل المخطط :مم تم اخذ العٌنة 
 ذكر -انثى                                    -
 بكترٌا -بوٌضة                                 -
 
 

 فما عدد الخبلٌا فً   20اذا كان عدد الكروموسومات فً الخلٌة الذكرٌة  -7
 خلٌة الملب :

-10                       -20                        -30                          -40  
    

 فً الطور : DNAٌتضاعؾ  -8
 االنفصالً -البٌنً                          -االستوائً                            -التمهٌدي                      -
 

 تنمسم الخبلٌا النباتٌة عن طرٌك تكوٌن : -9
 ؼشاء خلوي -صفٌحة خلوٌة                       -اخدود انشماق                      -تخصر                   -

 
 ٌحدث انفصال الكروموسومات فً الطور : -10

 االستوائً الثانً -االنفصالً الثانً                   -االنفصالً األول            -االستوائً األول              -
 

 ي من الكائنات التالٌة ٌتكاثر ال جنسٌا فمط :أ -11
 البكترٌا -النبات                      -االنسان                          -الطبلئعٌات                    -
 

 تتوزع الكروموسومات المتماثلة عشوائٌا فً الطور االنفصالً و تسمى العملٌة : -12
 ال شًء مما سبك -التوزٌع الحر                       -العبور                       -االنعزال                      -
 

 تحدث عملٌة العبور فً الطور : -13
 التمهٌدي الثانً -التمهٌدي األول                 -النهائً األول              -االستوائً األول             -
 

 عملٌة التشابن فً الطور: تحصل -14
 التمهٌدي األول -االنفصالً الثانً               -التمهٌدي الثانً             -االستوائً األول           -
 

 ٌنتج عن االنمسام المتساوي : -15
 أربعة خبلٌا -ثبلثة خبلٌا                       -خلٌتان                   -خلٌة واحدة                -
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 ما ٌفسر كٌؾ ٌمكن لسمة ان تختفً من جٌل ثم تعود للظهور فً الجٌل الذي بعده : -16

 السٌادة المشتركة-ٌة           لانون الطرز الجٌن-لانون التوزٌع الحر               -لانون االنعزال            -
 

 هو : Aaواألخر  aaمن ابوٌن احدهما  aaاحتمال انتاج فرد تركٌبه الجٌنً -17
-25%                  -50%                    -75%                         -100 %  
 

 االبوٌن :اذا انتج فردان سائدان الطراز المظهري ابنا متنحٌا فعلى األرجح ان ٌكون  -18
 احدهما نمٌا -احدهما هجٌنا               -كبلهما هجٌن                 -كبلهما نمً               - 

 
اصفر 7اخضر واملس ( و ) 6اصفرالبذور  واملس ( و ) 19فً تجربة لنبات البازالء كان النسل التالً )  -19

األصفر واالملس سائد و األخضر والمجعد  :(اخضر مجعد ( فان التركٌب الجٌنً لبلبوٌن هو  2مجعد ( و )
 متنحً ( 

-RRYY XRryy       -RRYY   X  rryy        - RrYy   X    rryy          -RrYy  xRrYy  
 

 فان الفرد الذي ٌكونه ٌكون تركٌبه : %25هً  abاذاكانت نسبة تكوٌن المشٌج  -20
-AABb                  -Aabb                     -AaBb                        -aaBb  
 

فان احتمال انتاج افراد هجٌنة  BbDD   X     bbDdعند تهجٌن نباتٌن بازالء ٌحمبلن الطرز التالٌة  -21
 للصفتٌن :

-9/16                      -3/16                          -1/4                           -1/2  
 

 تالٌة ٌمثل مشٌجا طبٌعٌا :أي من الطرز الجٌنٌة ال -22
-Ggr                 -GRr                         -Gr                         -Rr  
 

 فان نسبة االمشاج التً تحتوي على االلٌل السائد هً : Hhاذا كان الطراز الجٌنً لنبات هو  -23
-25%                   -50                     %-75                     %-100% 
 

 عند تلمٌح نبات بازالء طوٌل الساق هجٌن تلمٌح ذاتً فما احتمال ظهور نبات بازالء لصٌر : -24
-0.25                     -0.50                          -0.75                  -1  
 

 افترضه مندل فً لوانٌنه ٌطلك علٌه حالٌا :العامل الوراثً الذي  -25
 الطفرة -الكروموسوم                    -الجٌن                 -االلٌل                   -

 
 : أٌضا ذكرا لهما الثالث المولود ٌكون أن احتمال ما.  ذكرٌن مولودٌن زوجان أنجب  -26

 %                 155 -د%                         55 -جـ%                   25 -ب                       صفر -أ          

 : متماثلٌن كروموسومٌن عن ٌعبر  أن ٌمكن ال ،  التالٌة األشكال من أي -27

  -د                                 -جـ                             -ب                             - أ          

     

 

 

 

 : مع ٌتفك هذا معاً، السائدة السمات تأتً ان بالضرورة لٌس انه الصفات من زوجٌن دراسة عند مندل وجد -28

 . الحر التوزٌع -د.                     االنعزال -جـ.                   التنحً -ب.                   السٌادة -أ          

  ذات الناتجة النباتات كل فكانت ، حمراء أزهار ذات أخرى و بٌضاء أزهار ذات نبتة بٌن زاوجت أنن بفرض -29     

 : لؤلبناء ممثبل جٌنٌا طرازا الترح.  باهتة حمراء أزهار         

          -RR                      .- RY                     - YY                         - Ry         
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 AaBb    X      aaBb التهجٌن هذا عن المتولعة المندلٌة النسبة ما –03   

 3:3:1:1 -د                        1:3:3:9 -جـ              1:1:1:1 -ب                     1:3 – أ         

 ( : تمعن الرسمات التالٌة ثم اجب عن األسئلة : 2س

 : ضع البٌانات البلزمة فً مكان األرلام 

1-............................... 

 

2-............................... 

 

3 -.............................. 

 .........................فً أي طور تحدث عملٌة العبور ؟..... 

 ما هً أهمٌة العبور ؟ 
..................................................................... 

 ماذا سٌحصل اذا اختفت خٌوط المؽزل من الخلٌة الحٌوانٌة ؟ 
............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

 عن الشكل التالً ثم اجب عن األسئلة :تم-

 

 

  2أي من الخلٌتٌنn ........................؟ 

 

  أي من الخلٌتٌن هً فً طور االنمسام لتكوٌن امشاج 
 

 

........................................................ 

 

 رتب خطوات االنمسام المنصؾ انمساما صحٌحا : -
 

 

 

 

 

 

 

 المجاور ثم اجب عن األسئلة :تمعن الشكل -

 * ما المصطلح الذي ٌعبر عن الجٌنات المحتملة على الكروموسوم ؟

...................................... 

 كم وحدة خرٌطة ٌبتعد جٌن الجسم األسود عن جٌن االجنحة المصٌرة ؟*

....................................... 

 لحصول عملٌة العبور بٌنهما ؟ *ما الجٌنٌن األكثر احتماال

........................................ 
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 استخدم البٌانات فً الجدول التالً لتحدٌد رسم خرٌطة كروموسوم  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدم الجدول التالً والذي ٌبٌن نسب العبور بٌن جٌنات معٌنة ثم ارسم خرٌطة كروموسومٌة : -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( A-B-Cاستخدم نسب العبور التالٌة فً جدول البٌانات لرسم خرٌطة كروموسومٌة للجٌنات )  -
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 استخدم البٌانات فً الجدول التالً لئلجابة عما ٌلً : -

 نسبة العبور الجٌنات 

A-B 18.5% 

C-B 12.5% 

A-C 6% 

  A-B-C*ضع خرٌطة للجٌنات          

         ................................................................................................................. 

 *ما تاثٌر عملٌة العبور بالنسبة لبللٌبلت ؟        

         ................................................................................................................. 

 استخدم نسب العبور بٌن الجٌنات لرسم خرٌطة كروموسومٌة  -

 نسبة العبور الجٌنات 

A-B 40% 

C-B 35% 

A-C ? 

 ؟ A-C*احسب نسبة العبور بٌن          

           ............................. 

 تمعن الجدول التالً واكمله ثم ارسم خرٌطة كروموسومٌة : -

 L  15%واالرجل الطوٌلة  Rجٌن العٌون الحمراء 

 W  36%واالجنحة الطوٌلة  Lجٌن االرجل الطوٌلة 

 ؟ Wواالجنحة الطوٌلة  Rجٌن العٌون الحمراء 

 علما ان جٌن العٌون الحمراء ٌمع على وحدة الخرٌطة صفر        

 

 ( :صل بٌن المائمة ) ا (وما ٌناسبها من المائمة ) ب ( : 3س

 المائمة           ) ب ( المائمة         ) ا (

 الممح 
 الفراولة 
 الشوفان 

 بوٌضة انسان 
 نبات بازالء 

  خلٌة كبد لئلنسان
 حبة لماح بازالء  

8n 
 كروموسوم   46

6n 
6n 

 كروموسوم  23

 كروموسوم  14

 كروموسومات  7

 ( :اكتب اسم المصطلح العلمً المناسب : 4س

 ..........................التراكٌب الجٌنٌة الناتجة عن عملٌة العبور والتوزٌع الحر  -1
 ..........................الرسم الذي ٌبٌن ترتٌب الجٌنات على الكروموسوم  -2

 ......................وجود مجموعة إضافٌة واحدة او اكثر من الكروموسومات للكائن الحً .... -3
 ..........................التوزٌع العشوائً لبللٌبلت ٌحدث اثناء تكوٌن االمشاج  -4
 ..........................تزاوج بٌن فردٌن ٌختلفان فً زوجٌن من الصفات الوراثٌة  -5

 ..........................شكل اخر لجٌن مفرد ٌنتمل من جٌل الخر  -6
 ..........................انتمال الصفات الوراثٌة من جٌل الخر  -7

 ..........................طور تتضاعؾ فٌه الكروموسومات  -8
 ..........................طور تنفصل فٌه الكروموسومات المتماثلة  -9

 ..........................طور تنفصل فٌه الكروماتٌدات  -15

 تتحكم فً صفة وراثٌة معٌنة  DNA.........................لطع من  -11

 .........................كروموسومات تشكل ازواجا  -12
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 ( :علل ما ٌلً تعلٌبل علمٌا دلٌما : 5س

  الٌمكن للطراز المظهري ان ٌدل على الطراز الجٌنً دائما -1
...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 ل سلوكا حرا فً توزٌعها تسلن الٌبلت مند -2
...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 تسمى ازواج الكروموسومات بالمتماثلة  -3
...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 تظهر أحٌانا تراكٌب جٌنٌة جدٌدة  -4
...................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................... 

 

 

 مسائل وراثٌة :
لمح نبات بزالٌا طوٌل الساق باخر لصٌر الساق فكانت جمٌع النباتات طوٌلة الساق فسر النتائج  -1

 باستخدام مربع بانٌت ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مح خنزٌر خشن الشعر مع ثبلث اناث االولى ناعمة الشعر انتجت فردا ناعم الشعر والثانٌة ناعمة ل -2

الشعر انتجت فردا خشن الشعر والثالثة خشنة الشعر انتجت فردا ناعم الشعر علما ان صفة الشعر 

 الخشن سائدة على صفة الشعر الناعم ؟
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تزوج رجل اسود العٌنٌن من امراة سوداء العٌنٌن فانجبا طفبل ازرق العٌنٌن وعندما كبر تزوج من فتاة  -3

 سوداء العٌنٌن كانت امها زرلاء العٌنٌن ما الطرز الوراثٌة للجمٌع ؟مستخدما مربع بانٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6نباتا منها  48لمح نبات بزالٌا طوٌل الساق احمر االزهار باخر طوٌل الساق ابٌض االزهار فانتجا  -4

طوٌلة بٌضاء اكتب الطرز الوراثٌة للنباتات  18طوٌلة حمراء و 18لصٌرة حمراء و 6لصٌرة بٌضاء و

 الناتجة مستخدما مربع بانٌت 
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تزوج رجل اسود العٌنٌن اٌسر الٌد امراة زرلاء العٌنٌن ٌمناء الٌد فانجبا طفلٌن كلٌهما اٌمن الٌد احدهما  -5

اسود العٌنٌن واالخر ازرق العٌنٌن ما الطرز الوراثٌة لبلباء واالبناء علما ان صفة الٌد الٌمنى والعٌون 

 السوداء سائدتٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما  iiٌوجد فً بعض االطفال مرض وراثً ٌسمى بالعته الطفولً ٌسبب الموت لوكانت جٌناته متنحٌة  -6

ما نتٌجة التزاوج بٌن فردٌن هجٌنٌن  bbان صفة لصر االصابع تكون ممٌتة لوكانت بصورة متنحٌة 

 لهذه الصفتٌن ؟وكم عدد االفراد التً ستموت ؟
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