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 )01الموضوع رقم (

  التمرین األول:
 ة الطابع النوي  لخالیا جسمیة و خالیا جنسیة من إنجاز الجدول التالي:سمحت دراس-
 
 
 
 
 
 ماھو مقر المعلومة الوراثیة؟-1
 ؟ختالف في عدد الصبغیات في الخالیا الجسمیة و الخالیا الجنسیةبماذا تفسر اإل-2
 ) مع العلم أنھ أنثى.1لخلیة الجسمیة للكائن (اكتب الصیغة الصبغیة المفصلة ل-3
 ؟ (للنطفة ثم البویضة).)1للخالیا الجنسیة للكائن رقم ( المفصلة ب الصیغ الصبغیةأكت-3
 لتمرین الثاني:ا

ساللة من أشجار التفاح غنیة  بالحصول على األشجار المثمرة بالبلیدة باحث في معھد  فالحي یرغب مھندس
 فطریات، لذلك أجرى تھجین بین شجرتین من التفاح من ساللتین نقیتین:الفركتوز ومقاومة لل

 ومقاومة للفطریات.بالغلوكوز ذات ثمار غنیة الساللة األولى: 
 وحساسة للفطریات.بالفركتوز الساللة الثانیة: ذات ثمار غنیة 

 فكانت نتائج الجیل االول كلھا ذات ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات. 
 ؟ماذا تستنتج من خالل نتائج الجیل األول-1     
 حدد نوع السیادة؟-2     
 ئج الجیل األول؟قدم تفسیرا صبغیا لنتا-3     
 (مع تحدید األنماط الوراثیة و الظاھریة مع تحدید نسبتھا). قدم تفسیرا صبغیا لنتائج الجیل الثاني؟-4     
 المرغوبة مع تحدید نسبتھا المئویة.للسالالت إستخرج االنماط الوراثیة  -5     
 الرموز:   
 الساللة األولى: ذات ثمار غنیة بالفركتوز:ف      غنیة بالغلوكوز:غ. 

 مقاومة للفطریات: م    .:حالساللة الثانیة: ذات ثمار حساسة للفطریات
 

 
 
 
 
 
 
 

 ق**ــــــــــــــ**بالتوفی

 الجسمیةعدد الصبغیات  الكائن
1 48 
2 12 
3 24 

لوم الطبیعیةالع مادة  في الثانيلثالثي لالثاني  الفرض  



 األستاذ:بلمقدم رضوان                                                                                                               ثانـویة حمري    
 دة:  ســاعـةــــــالم                                                                                                  )2+1ج م ع ت(1: مستوىلا
 

 

 العالمة ابة النموذجیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلج
 الكلیة الجزئیة

 التمرین األول:
 مقر المعلومة الوراثیة ھو النواة وبالتحدید على الصبغیات بشكل مورثات. -1
حدوث  إنقسام إختزالي : یة و الخالیا الجنسیةختالف في عدد الصبغیات في الخالیا الجسمفسر اإلی -2

 للخلیة الجسمیة.
 ) مع العلم أنھ أنثى.1اكتب الصیغة الصبغیة المفصلة للخلیة الجسمیة للكائن (-3
.2n=46+XX 
    :)1للخالیا الجنسیة للكائن رقم ( المفصلة الصیغ الصبغیة ةباكت-4  

 n=23+Yأو  n=23+X النطفة:
 n=23  +Xالبویضة: 

 

 

 التمرین الثاني:
 أنستنتج ن من خالل نتائج الجیل األول-1

 سائدة على غنیة بالفركتوز........................................................................... غنیة بالغلوكوز
 سائدة على مقاومة للفطریات. وحساسة للفطریات

 ...........................................................................: سیادة تامة.................نوع السیادة -2
 ..................................................................................:لنتائج الجیل األول صبغيالتفسیر ال -3
 

 ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات. ثمار غنیة بالفركتوز ومقاومة للفطریات النمط الظاھري لألبوین
 غ غ، ح ح ف ف،م م النمط الوراثي لألبوین

 غ،ح ف،م األمشاج
 غ ف، ح م 1النمط الوراثي للـ ج

 )100%(ثمار ذات ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات 1النمط الظاھري للـ ج
 ..................................................................................التفسیر الصبغي لنتائج الجیل الثاني:-4
 

 ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات النمط الظاھري لألبوین
 غ ف، ح م غ ف، ح م النمط الوراثي لألبوین

 غ ح، غ م، ف ح، ف م غ ح، غ م، ف ح، ف م األمشاج
 ..............................................................................................لوراثیة للجیل الثاني:األنماط ا

 
 ف م ح ف مغ  غ ح 

 غ ف، ح م غ ف، ح ح غ غ، ح م غ غ، ح ح غ ح
 غ ف، م م غ ف، ح م غ غ، م م غ غ، ح م غ م
 ف ف،ح م ف ف،ح ح غ ف،ح م غ ف،ح ح ف ح
 ف ف،م م ف ف،ح م غ ف،م م غ ف،ح م مف 

 
 النماط الظاھریة للجیل الثاني:ا
 ..................................................................9/16ذات ثمار غنیة بالغلوكوز وحساسة للفطریات:-

 ................................................................3/16:و مقاومة للفطریاتذات ثمار غنیة بالغلوكوز --
 .................................................................3/16وحساسة للفطریات: بالفركتوزذات ثمار غنیة -
 ..................................................................1/16للفطریات: مقاومةو فركتوزذات ثمار غنیة بال-

 إستخرج االنماط الوراثیة للسالالت المرغوبة مع تحدید نسبتھا المئویة. -5     
 ..................................................................1/16ذات ثمار غنیة بالفركتوز ومقاومة للفطریات:-
 ....................................................................................................................ف ف،م م 
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