
 

 1 اإلنقسام اإلختزالي و اإلخصابظاهرتي : نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي

X 

 بويضة       حيوان منوي   

 بيضة 

 مولود 

 :خريطة صبغية لمنسلية منوية2الوثيقة :خريطة صبغية لخلية بيضية 1الوثيقة

 :خريطة صبغية لحيوان منوي 4الوثيقة :خريطة صبغية لبويضة 3الوثيقة

 منسلية منوية     خلية بيضية     

جيل الى جيل موالي وتتميز هذه  الجنسي من نقل الخبر الوراثي منيمكن التوالد 
 2و الحدث 1حدد من خالل الصور الحدث  -1 بحدثين هامين : الظاهرة

 )1/2حدد عدد الصبغيات  ثم إعط الصيغة الصبغية  للخاليا األم لألمشاج(الوثيقة -2

 

 ) واستنتج الظاهرة الضرورية لتشكلها3/4أكتب الصيغة الصبغية لألمشاج (الوثيقة -3

.أنجز الخريطة الصبغية لها مبرزا أهمية التحام تتكون البيضة بعد اإلخصاب -4
  األمشاج.

 

1 1 

2 



 

 2 :مراحل اإلنقسام اإلختزالي  نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي  

  8الى 1أكتب أسماء مختلف أطوار اإلنقسام اإلختزالي و الممثلة باألرقام من  -1

 . إعط اسم كل مرحلةيتكون اإلنقسام اإلختزالي من مرحلتين أ و ب  -2

 nالى  2nصف مظهر الخاليا أثناء اإلنقسام اإلختزالي مفسرا كيفية اإلنتقال من الصيغة الصبغية  -3

 اإلختزالي: مالحظات مجهرية لخلية نباتية و رسوم تفسيرية أطوار اإلنقسام



 

اإلنقسام  دور : نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي       
  

 و رسم تخطيطي له Iخالل الطور التمهيدي : التخليط الضمصبغي 1الوثيقة أ3

 أثناء مرحلتي السكون و اإلنقسام اإلختزالي ADN: تطور كمية 3الوثيقة       

  I: التخليط البيصبغي أثناء الطور اإلنفصالي 2الوثيقة 

 صورة للعبور الصبغي    رسم تخطيطي للعبور الصبغي

 عبور صبغي 

1 2 

3 4 

خلية أم   
 لألمشاج

 1الحالة  
خالل الطور 
 Iاإلنفصالي 

 2الحالة 
خالل الطور 
 Iاإلنفصالي 

  اإلنفصالي  

  اإلنفصالي  

 2اإلنفصالي

  

 2اإلنفصالي

  

لألطوار األربعة الممثلة للتخليط الضمصبغي.ماهي األنماط الوراثية لألمشاج إعط تعليقا -1
 المحصل عليها في حالة حدوث أو غياب العبور.عرف التخليط الضمصبغي  و بين أهميته

 مع تعريف للتخليط البيصبغي و إبراز أهميته 2بإضافة الحالة 2أتمم الوثيقة  -2

خالل دورة خلوية مبرزا  ADNصف تطور كمية  4الى1بعد إضافة أسماء المراحل من  -3
 و اختزال عدد الصبغيات ADNبخصوص توزيع كمية  دور اإلنقسام اإلختزالي



 

 غياب العبور الصبغي        

 عبور صبغي          

 الخلية األم لألمشاج

عدم حدوث العبور 
الصبغي خالل الطور 

 Iالتمهيدي 

بعد الطور 
 I اإلنفصالي

 II بعد الطور اإلنفصالي

   
   

   
   

   
   

ة  
وي

 أب
اج

مش
أ

 

 الخلية األم لألمشاج

حدوث العبور الصبغي  
 Iخالل الطور التمهيدي 

بعد الطور 
 Iاإلنفصالي 

 IIبعد الطور اإلنفصالي 

 
ة  

وي
 أب

اج
مش

أ
 

 
ة  

وي
 أب

اج
مش

أ
 

   
 

 
يب
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دة 
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أم
   

 ب3 اإلنقسام اإلختزالي : التخليط الضمصبغينقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي : دور                 

 ؟ Iالعبور الصبغي أثناء الطور التمهيدي أو عدم حدوث في حالة حدوث  فية تشكل األمشاج كيمن خالل الوثيقتين أبرز  

 2الوثيقة

 1الوثيقة



 

 4 و أهميته الوراثية اإلخصاب  : نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي

 قبل و بعد ظاهرة اإلخصاب ADN: تطور كمية 1الوثيقة    

 شبكة التزاوج: 2الوثيقة 

 المحصل عليهاو البيضات 

 B//b    A //aو نمطها الوراثي  2n=4نعتبر خلية أم لألمشاج ذات صيغة صبغية 

 )2إعط أنواع األمشاج الناتجة عن اإلنقسام اإلختزالي ثم امأل شبكة التزاوج (الوثيقة -1

 استنتج أهمية اإلخصاب الوراثية -2

 

 

 :1يبين منحنى الوثيقة  -1

 ؟انقسامات خلوية 3تضاعفات و  2 -

 انقسامات خلوية 3تضاعف و  1 -

 انقسامات خلوية 2تضاعفات و 3 -

 اإلخصاب ناتج عن التحام أمشاج-2

- n  ضاعفتADN 

- 2n  ضاعفتADN 

- n  لم تضاعفADN؟ 

 البيضة تضم : -3

- x4  كميةADN للخلية األم للمشيج 

- x2  كميةADN  للمشيج الذكري 

- x4  كميةADN  ؟للمشيج الذكري 

 اإلخصاب : -4

 nالى2nيعيد الصيغة الصبغية من  -

 ؟ n 2الىnيعيد الصيغة الصبغية من  -

 n 2الى2nيعيد الصيغة الصبغية من  -

 

 

 ADNتطور كمية  

 في النواة(وحدة اصطالحية) 

 البيضة   
 خلية جنينية            

 في خاليا األمشاج قبل اإللتحام ADNمضاعفة                             

 في سيتوبالزم البويضة        دخول رأس الحيوان المنوي     

 خلية المشيج الذكري            

 التحام النواتين الذكرية و األنثوية 

 الزمن  بالساعات 



 ألحادية

 5      عند الفئران انتقال صفة لون الفرو 

دراسة تجريبية النتقال صفة لون الفرو عند 
 ساللتين نقيتين من الفئران:

معلال في هذا التزاوج ما اسم الهجونة  -1
 إجابتك

 . F1ما خاصية الجيل  -2

 لماندلالقانون األول أذن إعط  -3

بأية حالة يتعلق  F1بناء على نتيجة  -4
األمر.حدد الحليل السائد و الحليل المتنحي مع 

 bأو Bللرمادي ثم  g  أو Gالترميز لهما ب 
 لألبيض.

 نتائج التزاوجين األول و الثانيصبغيا فسر  -5

 

 هجونة.....................إلنتقال.......................... -1

 ................................................... F1الجيل  -2

 قانون........................................................ -3

 حالة......................................................... -4

 الحليل المتحكم في الصفة فرو رمادي...................... -

 ...........................................و يرمز له بالحرف 

 الحليل المتحكم في الصفة فرو أبيض...................... -

 و يرمز له بالحرف............................................

........................................ F2 النتائج التجريية  -
 

 

 

P1 P2 

F1 

F1 

F1 

X 

X 

 الجيل األول

 الجيل الثاني

  198 

 رمادي

72 

 أبيض

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

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

 

 

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

 

  .................  ..................................... F1 

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

 

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

 

 

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

 

    

F1 F1 

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

X 

 :النتائج النظرية 

 التزاوج األول

 التزاوج الثاني



 ألحادية

 6       لون األزهار عند شب الليل انتقال صفة 

عند لون األزهاردراسة تجريبية النتقال صفة 
 :شب الليل ساللتين نقيتين من

معلال في هذا التزاوج ما اسم الهجونة  -1
 إجابتك

 . F1ما خاصية الجيل  -2

 القانون األول لماندل هل تحقق -3

 تعلق األمر.بأية حالة ي F1بناء على نتيجة  -4

األول و  لتزاوجينل إعط التفسيرالصبغي -5
 .الثاني

 

 هجونة.....................إلنتقال.......................... -1

 ................................................... F1الجيل  -2

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

 حالة......................................................... -4

والحليل المتحكم  أزهار بيضاء لحليل المتحكم في الصفةا -
 في الصفة أزهار حمراء......................................

 .......................................و يرمز لهما بالحرفين.

........................................ F2 النتائج التجريية  -
................................................................. 

 التفسير الصبغي:.......................................... -

 

 

  

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

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

 

 

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

 

.....................................    ................. F1 

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

 

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

 

 

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

 

    

F1 F1 

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

 التزاوج األول

 التزاوج الثاني

 F1الجيل 

 أزهار وردية

P2 أزهار بيضاء 

 

P1 أزهار حمراء 

 

F1         X       F1 

 

 

 

 P1 أزهار حمراء 

 

P2 أزهار بيضاء 

 

        
468

زهرة وردية
 

235
 

زهرة حمراء 
 

        
228

ضاء
زهرة بي

 



 ألحادية

7      لون الفرو الصفراءانتقال صفة  
 
لون الفرو األصفر  دراسة تجريبية النتقال صفة

 :الفئران الصفراء من عند ساللتين

هل الفئران الصفراء من ساللة نقية علل  -1
 إجابتك

 . F2ما خاصية الجيل  -2

 تعلق األمر.بأية حالة ي F2بناء على نتيجة  -3

 حدد الحليل السائد و الحليل المتنحي -4

 .الثاني نتائج التزاوجصبغيا فسر  -5

هل تتطابق النتائج التجريبية مع النتائج النظرية 
 علما بأن فئة من الفئران تموت في الرحم .

 

 الفئران الصفراء................ل ......................... -1

 ................................................... F2الجيل  -2

 حالة......................................................... -3

 ................................لحليل المتحكم في الصفة ا -4

 و يرمز له بالحرف ...........................................

 .................................المتحكم في الصفة  لحليلا -

 و يرمز له بالحرف............................................

التفسير الصبغي (أنظرشبكة التزاوج )                -
 ........................................F2  ل النتائج التجريية

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

 

 

  

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

 

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

 

 

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

 

    

F1 F1 

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

 التزاوج الثاني

 تموت

 في الرحم

فئران 
 صفراء

فئران 
 صفراء

فئران 
 رمادية

 : الفئران الرمادية  من ساللة ............................. التزاوج األول  

 فئر رمادي   فئر رمادي 

 فئران رمادية

F2 

F1 



 

 8      لون العيون عند ذبابة الخلانتقال صفة  

 

 التزاوجات المنجزة عند ذبابة الخل فيما يخص انتقال صفة لون العيوننتيجة    

قام موركان بإنجاز تزاوجين عكسيين بين 
تختلفان في من ذبابة الخل نقيتين ساللتين 

 .(حمراء و بيضاء)صفة لون العيون

 Iماذا تستخلص من نتائج التزاوج  -1

 .  IIحلل نتائج التزاوج  -2

 علل جوابكما نوع الوراثة في هذه الحالة -3

     و  P1اكتب األنماط الوراثية لألبوين  -4
P2 ؟ في التزاوجين 

 IIو  Iإعط التفسير الصبغي للتزاوج  -5

لماندل  I.................إذن............القانون F1الجيل  -1
 و الحليل المسؤول عن عيون حمراء.......................

 و الحليل المسؤول عن عيون بيضاء.......................

 I.....................إذن...............القانون F1'الجيل  -2
 لماندل .

 الوراثة....................................لكون: -3

 أ...............................................................

  ب..............................................................

 



 

 9      تفسير التزاوجات انتقال صفتي الشكل و اللون عند الجلبانة :             

 ؟ Iماذا تستخلص من  نتيجة التزاوج  -1

 أ: ......................................................

 ....................................................ب: 

 ج: ....................................................

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

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

باعتمادك نتيجة التزاوج الراجع حدد هل  -2
المورتثين المدروستين(شكل ولون البذور) 

 مستقلتين أم مرتبطتين ؟

إعط النمط الوراثي لآلباء ثم فسر صبغيا نتيجة  -3
 التزاوج الراجع ؟

 المورتثين .......................................... -أ

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

 IIIفي التزاوج F2أحسب النسب المئوية للجيل  -4

 هل هذه النتيجة تنفي أو تؤكد استقاللية المورتثين

 لماندل IIIو  IIاستخلص القانونين  -5

 ؟ IIIو  Iالتفسير الصبغي للتزاوجين  إعط -6

% ................................................... : 

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



 

 10 : التفسير الصبغيانتقال صفتي اللون و الشكل عند نبتة الجلبانة            

 : النتائج

 لثاني لماندل :القانون ا
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

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

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

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

 القانون الثالث لماندل :
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

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

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



  

             

تتميز بلون رمادي : تزاوج بين ساللتين نقيتين من ذبابة الخل :ساللة متوحشة Iالتزاوج 
 و أجنحة طويلة و ساللة طافرة ذات لون أسود و أجنحة أثرية.

 من نتائج التزاوج األول ؟ ماذا تستنتج -1

بأجنحة  P1و ذكر  بأجنحة طويلة وجسم رمادي F1تزاوج راجع أول بين أنثى : IIالتزاوج 
فردا بأجنحة طويلة و جسم رمادي و  494مكون من  F2أثرية وجسم أسود و أعطى جيال 

 فردا بأجنحة أثرية و جسم أسود . 502

و استخلص كيفية تموضع  F2أحسب النسب المئوية للمظاهر الخارجية ألفراد الجيل  -2
 على الصبغيات معلال إجابتك ؟ ورتثين المدروستين(شكل األجنحة و لون الجسم)الم

 F’2و أعطى جيال  P1و أب ثنائي التنحي  F1: تزاوج راجع ثاني بين فرد IIIالتزاوج 
 يتكون من:

 فردا بأجنحة طويلة وجسم رمادي . 415 -

 فردا بأجنحة أثرية و جسم أسود . 400 -

 و جسم أسود .فردا بأجنحة طويلة  90 -

 فردا بأجنحة أثرية و جسم رمادي . 85 -

أحسب النسب المئوية للمظاهر الخارجية األبوية و المظاهر الخارجية الجديدة التركيب  -3
و  F2. ثم إعط تفسيرا الختالف نسب المظاهر الخارجية بين أفراد الجيل F’2ألفراد الجيل 
 .F’2أفراد الجيل 

ؤولة عن ظهور المظاهر الجديدة التركيب بواسطة رسوم بعد تمثيل الظاهرة المس -4
 IIIو IIتخطيطية .أنجز شبكة التزاوج بالنسبة للتزاوجين 

أحسب المسافة بين مورثة لون الجسم و مورثة شكل األجنحة عند ذبابة الخل علما  -5
 .  ثم مثل الخريطة العاملية للصبغي .1CMGمن التركيبات الجديدة =  1 %أن

 

 11 انتقال صفتي لون الجسم و شكل األجنحة عند ذبابة الخل



 

ب11 انتقال صفتي اللون و الشكل عند ذبابة الخل : التفسير الصبغي   

 التزاوج الثالث



 

 1  و اإلخصاب اإلنقسام اإلختزاليظاهرتي : نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي       

ب11 القوانين اإلحصائية النتقال الصفات الوراثية        

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

 امإل الجدول بما يناسب                  
 



 

Huntigton 12الوراثة البشرية : انتقال صفة المهق وكيفية انتقال مرض          
 

  Albinisme: المهق1الوثيقة

 Huntington: مرض 2الوثيقة  

مصاب و ينحدر من أبوين سليمين إذن الحليل  III5نالحظ أن الفرد -: 1
 المسؤول عن المرض.......................................................

 .................................نالحظ أن المرض يصيب اإلناث إذن -   

 مما يدل على أن المرض مصابة من انحدرت من أب سلبم II7البنت  -   

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

 األنماط الوراثية لألفراد: -2

- I1   ...............I2   ................II5 ............... 

- II6   .............III6 ............... 

 : النمط الوراثي لألب:........و لألم............ اوجإنجاز شبكة التز -3

 تعليل..........................................................................

 

 

 نالحظ أن جميع األبناء المصابين ........................................ -1

 عن المرض ............................. مما يدل على أن الحليل المسؤول

 المرض يصيب اإلناث مما يدل على أن.................................. -2

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

 ...................................وانحدر من أم............... III2اإلبن  - 

 و بما أن حليل المرض .......................فهذا يدل على أن المرض

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

 إنجاز شبكة التزاوج -3

 النمط الوراثي لألب هو............تعليل................................. -

 النمط الوراثي لألم هو............تعليل.................................. -



 

13 الوراثة البشرية : انتقال مرض الناعورية و مرض الكساح               
 

 حليل الكساح............................................................ -1

 تعليل........................................................................

 : Xحليل محمول على الصبغي الجنسي  -2

 ............................................................................-أ

 ..........................................................................-ب

 األنماط الوراثية: -3

I1..................I2................II3...............II4............... 

 الحميل بالمرض هو...... إنجاز شبكة التزاوج احتمال إصابة بعد -4

تمثل شجرة النسب جانبه 
انتقال مرض الناعورية 

 ويمثل شذوذا في تجلط الدم

هل حليل الناعورية  -1
 سائد أم متنحي.علل إجابتك

المرض مرتبط  هل حليل -2
 Yأو  Xبالصبغي الجنسي 

ط النمط الوراثي إع -3
للمرض ,  للناقالت

 .للمصابين و للسليمين

بامرأة  II8الفرد تزوج  -4
سليمة(مختلفة اإلقتران). 

حدد احتمال إصابة 
 مولودهما بالمرض.

 ...........................حليل الناعورية............................ -1

 تعليل.......................................................................

 أنه مرتبط.......... المرض يصيب ...................مما يدل على -2

 كما أن الذكور المصابين ينحدرون من آباء.............................

 مما يدل على أن حليل المرض غير مرتبط بالصبغي...................

 وبما أن انتقال المرض يكون من ...........الى............فإن الحليل  

 ........مرتبط بالصبغي.......................

 .................المصاب.................ةالسليم...............الناقل -3

 شبكة التزاوج: -4

 

 :الناعورية1الوثيقة

 :الكساح2الوثيقة



 

ب13 الوراثة البشرية  
 المهق  -Huntington 1مرض  -2

 الناعورية -3 الكساح -4

II8 II9 



   

 الوراثة البشرية : الشذوذات الصبغية عند اإلنسان      
    

14 

 TURNERمرض           KLINEFELTERمرض      DOWNمرض            

 مرضصف المصاب ب  -1

DOWN 

إعط الصيغة أحسب عدد الصبغيات عند المصاب ثم  -2
 الصبغية له.

 عدد الصبغيات ...............الصيغة الصبغية................ -

 ما هو إذن أصل المرض و كيف يسمى الشذوذ الصبغي -3

 أصل المرض.......................و يسمى.....................

 DOWNإعط التفسير الصبغي ألصل اإلصابة بمرض  -4

  

 مرض  اذكر أعراض  -1

KLINFELTER 

أكتب احسب عدد الصبغيات عند المصابين بالشذوذ ثم  -2
 الصيغة الصبغية 

 عدد الصبغيات..............الصيغة الصبغية................. -

  الصبغي حدد أصل هذا الشذوذ -3

 الصبغي............................................أصل الشذوذ 

 KLINFELTERفسر أصل الشذوذ الصبغي لمرض  -4

 مرض عرف   -1

TURNER 

أكتب احسب عدد الصبغيات عند المصابين بالشذوذ ثم  -2
 الصيغة الصبغية 

 عدد الصبغيات..............الصيغة الصبغية................. -

 الصبغيحدد أصل هذا الشذوذ  -3

 أصل الشذوذ الصبغي............................................

 TURNERفسر أصل الشذوذ الصبغي لمرض  -4



 

 15  الشذوذات الصبغية : تفسيرصبغي       

 DOWN: التفسير الصبغي ألصل مرض  1الوثيقة

 KLINFELTERو مرض  TURNER: التفسير الصبغي ألصل مرض  2الوثيقة



 

 16  مقنعال21الشذوذات الصبغية عند اإلنسان: مواء القطط وثالثي الصبغي  

 : اإلنتقال الصبغي المتوازن2الوثيقة   : مرض مواء القطط1الوثيقة  

 مرض: التفسير الصبغي ل3الوثيقة  

 المقنع 21ثالثي الصبغي  

يتميز المصاب بمرض مواء القطط بتشوه في الحنجرة وتأخر 
ذهني و رأس صغير. هذا المرض مرتبط بخلل في بنية الصبغيات 
 و ليس في عددها . بين ذلك ؟.......................................

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

 ينعث هذا الشذوذ الصبغي بانتقال صبغي متوازن.فسر لماذا  -1

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

 )3+و2كيف يصاب الشخص بمرض ثالثي الصبغي المقنع(و -2

 ربط العالقة.....................................................

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

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

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