
 

SM حلول تمارين الثانية بكالوريا 

 

   القوانين اإلحصائية النتقال الصفات الوراثية               

 :8 التمرين 

 متنحي القرون غياب نالحليل المسئول عو تشكل القرون سائد نالحليل المسئول ع د الثورنع
 s//s  إذن ثور بدون قرون يكون نمطه الوراثي

 القرون سائد غياب نالحليل المسئول عو متنحي تشكل القرون نالمسئول ع الحليل بقرةد النع
تشكل  نالحليل المسئول ع أما صغيرها فليس له قرون بعد اجتماع  a//a  نمطها الوراثي لها قرون يكون A البقرة ـ

و  القرون غياب نالمسئول ع الحليل من األب أي الذي ساد هو القرون غياب نالحليل المسئول ع  من األم و القرون

 .S//a  فالصغير أنثى و نمطها الوراثي بالتالي
من األب أي أنه  القرون غياب نالحليل المسئول ع  له قرون بعد أن أخذ  ليس لها قرون أما صغيرها B البقرة -

ذكر و نمطه  فهو إذن القرون تشكل نالحليل المسئول ع من األم أي الذي ساد هو تشكل القرون نالحليل المسئول ع  أخذ

 . S//a يكون نمطها الوراثي B لبقرةو أمه أي ا s//A الوراثي
الحليل المسئول   بعد أن أخذ  له قرون  و صغيرها a//a  نمطها الوراثي لها قرون يكون C البقرة -

الحليل المسئول  من األم أي الذي ساد هو تشكل القرون نالحليل المسئول ع من األب و القرون غياب نع

 s//A و نمطه الوراثي  فالصغير ذكر  و بالتالي القرون تشكل نع

 :21 التمرين

 ـ هجونة ثنائية ألن األمر يتعلق بانتقال صفتين1

 الجيل األول متجانس اذن تحقق القانون األول لمندل و بالتالي األبوين من ساللة نقية    

و   سائد D أوراق مسننة  إذن الحليل المسئول عن أوراق مسننة و ازهرارات بسيطة الجيل األول هجين و له مظهر   

 .متنحي         d  أوراق عادية الحليل المسئول عن

و الحليل   سائد S  يطةازهرارات بس  الحليل المسئول عن                                                                          

 .متنحي    sازهرارات مركبة المسئول عن
  

 .، ألنه تم بين فرد هجين و فرد ثنائي التنحي الراجع التزاوج  ـ2

 .إذن فالمورثتين مستقليتين  %05نسبة المظاهر الجديدة التركيب   تساوي %05  ـ بما أن نسبة المظاهر األبوية3

 :ـالنمط الوراثي  4

 

 .التخليط البيصبغي نتيجة االفتراق المستقل للحليالت الظاهرة هيـ  0

 .إذن فالمورثتين مرتبطتين  %24 اكبر بكثير من نسبة المظاهر الجديدة التركيب%66  ـ بما أن نسبة المظاهر األبوية 6



  

في التزاوج الثالث هذا يعني مظاهر خارجية  4ينتج نوع واحد من األمشاج و حصلنا على   بما أن الفرد ثنائي التنحي  ـ 6

 أنواع من األمشاج مختلفة فهي بذلك هجينة بالنسبة للصفتين و بالتالي فنمطها الوراثي 4أن النبتة الهجينة تنتج 

 

 .24cMgبين مورثتي نوع االزهرارات و شكل الطماطم هي  المسافة إذن %24نسبة المظاهر الجديدة التركيب   ـ 8

 .تمثيل المسافة بين المورثتين مع وضع سلم مناسب: العاملية الخريطة   ـ 9

 
مورثتي نوع االزهرارات و شكل  و مورثتي نوع االزهرارات و شكل األوراق مستقلتين ـ بما أن 15

 .مستقلتان شكل الطماطم و شكل األوراق  إذن مورثتي مرتبطتين  الطماطم
بما أنها تحمل المظاهر المتنحية فهي : ازهرارات مركبة و طماطم طويلةلنبتة ذات أوراق عادية و  النمط الوراثي  ـ 22

 .متشابهة االقتران بالنسبة للصفات الثالث

 

 :21 التمرينا

 ـ هجونة ثنائية ألن األمر يتعلق بانتقال صفتين1

 الجيل األول متجانس إذن تحقق القانون األول لمندل و بالتالي األبوين من ساللة نقية    

و الحليل   سائد +b أجنحة كاملة  الجيل األول هجين و له مظهر أجنحة كاملة وعيون ملساء إذن الحليل المسئول عن   

 .متنحي  b المسئول عن أجنحة متقطعة

الحليل  و  سائد +r  عيون ملساء  الحليل المسئول عن                                                                          

 .متنحي    rالمسئول عن عيون خشنة
  

 .التزاوجين العكسيين ، ألننا عكسنا صفات األبوين في التزاوجين  ـ2

ـ تحقق القانون األول لمندل بالنسبة لصفة شكل العيون و لم يتحقق بالنسبة لصفة شكل األجنحة، بما ان 3

، و بما ان نتيجة التزاوجين   لصفة شكل األجنحة متمتجانس بالنسبةلصفة شكل العيون و غير  متجانس بالنسبة F'1 الجيل

 المعاكسين مختلفة فقط بالنسبة لصفة شكل األجنحة فان مورثة شكل األجنحة محمولة على

،  Xبما ان الصفة توجد عند اإلناث و الذكور و الصبغي المشترك بينهم هو  X صبغيات جنسية و بالضبط على الصبغي  

شكل العيون فهي غير مرتبطة بالجنس و بالتالي فالمورثتين المدروستين مستقلتين واحدة محمولة على اما مورثة 

 ’صبغيات جنسية و األخرى على صبغيات الجنسية

 :ـالنمط الوراثي  4



 

إذن فالمورثتين  %6.28اكبر بكثير من نسبة المظاهر الجديدة التركيب %93.62  ـ بما أن نسبة المظاهر األبوية 0

 .مرتبطتين 

مظاهر خارجية في التزاوج الثالث هذا  4ـ بما أن الذكر ثنائي التنحي أي ينتج نوع واحد من األمشاج و حصلنا على  6

 أنواع من األمشاج مختلفة فهي بذلك هجينة بالنسبة للصفتين و بالتالي فنمطها الوراثي 4يعني أن األنثى تنتج 

 
 .العبور الظاهرة هي  ـ 6

 .6.26cMg بين مورثتي لون الجسم و شكل العيون هي المسافة إذن %6.26نسبة المظاهر الجديدة التركيب   ـ 8

 .تمثيل المسافة بين المورثتين مع وضع سلم مناسب: الخريطة العاملية   ـ 9

 
العيون مستقلتين إذن مورثتي شكل األجنحة و شكل  مرتبطتين و مورثتي لون الجسم و شكل العيون ـ بما أن 15

 .لون الجسم و شكل األجنحة مستقلتان مورثتي

بما أنها تحمل المظاهر المتنحية فهي : النمط الوراثي لذبابة خل ذات أجنحة متقطعة و عيون خشنة و جسم اصفر  ـ 11

 .متشابهة االقتران بالنسبة للصفات الثالث

  

 

 األعلى                                                              الوراثة البشرية

 :1 التمرين

 .ـ الحليل المسئول عن هذا المرض متنحي ألن أبوين سليمين أعطو خلفا مصابا 2

المسئول عن هذا المرض محمول على صبغيات الجنسية ألن لو افترضنا أن الحليل محمول على  ـ الحليل 1

من  Xm أي ستأخذ الحليل XmXmسيكون نمطها الوراثي II5 بما أن هناك إناث مصابات فان األنثى X الصبغي

 .سليم I1 األب و من تم يجب أن يكون األب مصاب و هذا يخالف معطيات شجرة النسب التي تبين أن I1 األب
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 :ـ األنماط الوراثية1

 بما أن لهم مظهر سليم و اعطو خلفا مصابا I2 و I1 بالنسبة للفردين Mm ـ     

 بما أن لها مظهر سليم و ليس لها خلف II4 بالنسبة للفرد MM أو Mm ـ     

 .بما أن لها مظهر مصاب و المرض متنحي IV1 و II5 بالنسبة للفرد mm ـ     

الحليل المسئول  بسبب الزواج الصلبي ألفراد يحملون IV يمكن تفسير ظهور عدة حاالت لهذا المرض في الجيل -4

 المرض

 :8 التمرين

 .ألن أبوين سليمين أعطو خلفا مصابا الحليل المسئول عن هذا المرض متنحي  ـ 2

و هو صبغي  7ألنه محمول على الصبغي  ال جنسية  الحليل المسئول عن هذا المرض محمول على صبغيات  ـ 1

 .الجنسي
   ـ 1

I1= Mm   ألنه سليم و اعطى خلفا مصابا 

I2= Mm    ألنها سليمة و اعطت خلفا مصابا 

II6 =mm     مصاب  ألنه 

 .ـ ألنه زواج صلبي من نفس العائلة 4

من اللولب غير المستنسخ اذن حدوث  16و  16و  10المرتبة في األرقام  CTT تم إزالة النيكليوتيدات  2ـ في الشكل  0

 .طفرة
ومن تم إيجاد سلسلة   ARNm المكمل لكل جزء أي انجاز اللولب المستنسخ و نسخ منه  ADN يجب وضع لولب  ـ 6

 األحماض األمينية

lys-glu-asn-ile-ile-phe-gly-val-ser-tyr ا      2الشكل   

lys-glu-asn-ile-ile-gly-val-ser-tyr     1الشكل       

  
هو تغير   Mucoviscidose إذن سبب ظهور مرض  من البروتين غير العادي phe ـ نالحظ إزالة الحمض األميني 7

  .البروتين

 األعلى                                            دورات النمو 

 :4 التمرين
 .بيضة ألنها تنتج عن التحام خليتين  a الخلية - 2
فمشيج  c مشيج ذكري ألنه صغير الحجم و متحرك أما الخلية  b أمشاج ألنها تلتحم فيما بينها ، الخلية  cو b  الخاليا  

 .أنثوي ألنها كبيرة الحجم وغير متحركة
 .ج  األشكال ب و  أبواغ ألنها تنبت مباشرة لتعطي d الخاليا  

 .الشكل أ إلنتاج األبواغ  يحدث االنقسام االختزالي في -1

ج نبات  نبات بوغي ألنه ينتج أبواغ و الشكل ب نبات مشيجي ذكري ألنه ينتج أمشاج ذكرية و الشكل  الشكل أ -1

 .مشيجي أنثوي ألنه ينتج أمشاج أنثوية 
 :الدورة الصبغية  - 4
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 Undaria pinnatifida الدورة الصبغية لطحلب

 .الدورة أحادية ثنائية الصيغة الصبغية ألنها تحتوي على جيلين أحدهما أحادية و الثاني ثنائي الصيغة الصبغية  - 5

 :6 التمرين

 ن 2  خالصة مالئمة+ عرض منظم + مقدمة مرتبطة بالموضوع : التصميم 
إخصاب ، تخليط ضمصبغي ، عبور ، تخليط بيصبغي، االفتراق  انقسام اختزالي ، أمشاج ،: المفاهيم والكلمات الرئيسية

المستقل للحليالت ، تنوع األمشاج ، تنوع األفراد ، رسوم تخطيطية للتخليط الضمصبغي أثناء تشكل األمشاج ، رسوم 

 21x0.25=3 .تخطيطية للتخليط البيصبغي أثناء تشكل األمشاج، رسوم تخطيطية للتخليط البيصبغي خالل اإلخصاب 

 األعلى                                      وراثة الساكنة        
                   

 :2 التمرين

 ترددات المظاهر الخارجية                         
                                                                    f[T]=0,7 

                                                                    f[t]=0,3 
 [t] هو نفس تردد المظهر الخارجي tt تردد النمط الوراثي متنحي اذن t بما أن الحليل    

 و بالتالي                                                          
   f[t]=0,3= f(tt) =q2 

 f(t)=q =√q2 =√0,3=0,55 
 p+q=1 علما أن

 f(T)=p=1-q=1-0,54=0,45 
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