
 

 1      للساكنة  المحتوى الجينيوراثة الساكنة :       

صغ تعريفا  -1 : نموذج تفسيري لساكنة من الطيور1الوثيقة 
 للساكنة

استخرج  -2
مختلف 

خاصيات 
الساكنة 
 الطبيعية

عرف المحتوى  -1
 الجيني للساكنة

أحسب تردد المظاهر  -2
 f[A] – f[a] الخارجية

أحسب تردد األنماط  -3
 f(AA) – f(aa)الوراثية

– f(Aa) 

إعط  تردد -4
 f(A) -  f(a)الحليالت

 : المحتوى الجيني للساكنة وحساب الترددات2الوثيقة   

n (AA) , n (Aa), n (aa)  

 عدد األفرادnيمثل                    

N=n(AA)+n(Aa)+n(aa)    

مجموع أفراد   Nيمثل          
 أو حصيص األنماط الوراثية الساكنة

 إذن تردد األنماط الوراثية هو :

F(AA)=D= …………………… 

F(Aa)=H= …………………… 

    F(aa)=R=…………………… 

f(AA)+f(Aa)+f(aa)=D+H+R=…. 

 

 

 تردد الحليالت :

  n(a)و  n(A)عدد الحليالت  -

n(A)=2n(AA)+ n(Aa) 

n(a)=2n(aa)+ n(Aa) 

 إذن حصيص الحليالت هو:

n(A)+n(a)=2(n(AA)+n(Aa)+n(aa)=2N 

f(A)=p=……………………………….... 

f(a)=q=………………………………. 

f(A)+f(a)=p+q=..…………………………… 

p+q=……………………………….. 

 تطبيق :

f(AA)=D=……………… 

f(Aa)=H=………………..  

f(aa)=R=………………. 

D+H+R=………………. 

f(A)=p=……………… 

f(a)=q=…………….. 

p+q=………………. 

 



 
 HARDY-WEINBERG        2قانون وراثة الساكنة : 

 G1و  G0: لنعتبر ساكنة نظرية مثالية و لنتتبع محتواها الجيني على مدى جيلين متتابعين WEINBERG  -HARDYتعليل قانون    

 . aو  Aبالنسبة لمورثة غير مرتبطة بالجنس ذات حليلين  تطور كل من األنماط الوراثية و تردد الحليالتو يتم ذلك من خالل تتبع 

 ؟G0حدد تردد كل من األنماط الوراثية و تردد الحليالت في الجيل  -1

 ؟ ماذا تستنتج ؟G1حدد تردد كل من األنماط الوراثية وتردد الحليالت في الجيل  -2



 

 HARDY  - WEINBERG      2قانون  وراثة الساكنة : 

 وينبرغ-:نص قانون هاردي1الوثيقة  

 تعليل قانون :2الوثيقة     

 وينبرغ-هاردي 

امأل الجدول بما يناسب ثم 
في  أحسب تردد الحليالت

 . ما هو استنتاجك G1الجيل

 

 f(a) 

f(A) 

f(AA) 

 
f(Aa) 

 
f(aa) 

 

 qبداللة : تطور تردد األنماط الوراثية 3الوثيقة 

   0         0.1           0.2          0.3           0.4            0.5           0.6           0.7            0.8            0.9           1 

 
   1        0.9           0.8            0.7           0.6           0.5           0.4           0.3            0.2            0.1           0 

 

 qأنجز منحنى تغير تردد األنماط الوراثية حسب قيمة  أحسب تردد األنماط الوراثي ثم



 

 X2       3اختبار توازن الساكنة  وراثة الساكنة : 

 : اختبار التطابقية1الوثيقة
3.84

 

 في حالة مورثة مرتبطة بصبغيات الجنسية(تساوي السيادة) وينبرغ -: تطبيق قانون هاردي2الوثيقة

  

 

 وينبرغ -: تطبيق قانون هاردي3الوثيقة

في حالة مورثة مرتبطة بصبغيات 
 الجنسية(سيادة تامة)

 



 

 وراثة الساكنة : حالة مورثة مرتبطة بالجنس



 

 4        اإلنتقاء الطبيعيالساكنة :  عوامل تغير

 ):فراشة أرفية السندر(فاتحة و داكنة1الوثيقة  

و قد يتم افتراسها  أرفية السندر فراشة ليلية تستريح في النهار على أغصان السندر
.قام أحد الباحثين بإيسام مجموعة من فراشات األرفية الفاتحة و من طرف الطيور

 برمنغهام) تحتوي على أشجار ذات أغصانمنطقة صناعية(الداكنة ثم أطلقها في 
داكنة بفعل التلوث و منطقة دوسي التي تحتوي على أشجار ذات أغصان فاتحة 

ياد الفراشات من جديد في كال طلغياب التلوث (وجود األشنات).بعد ذلك قام باص
باعتمادك  :نتائج هذه الدراسة 2المنطقتين مع حساب نسب ترددها. تلخص الوثيقة 

ماذا يحدث لتردد أرفية السندر حسب اللون  3ئج الجدول و صور الوثيقة على نتا
 وكيف يسمى هذا التغير و ماهي الظاهرة المسؤولة عنه؟

 

 

 

عدد الفراشات 
 الموسومة و المحررة

عدد الفراشات 
 الموسومة المصطادة

نسبة الفراشات 
 الموسومة المصطادة

:تغير تردد 2الوثيقة
أرفية السندر حسب 

 اللون

 مفعول الميالنيزم الصناعي  :3الوثيقة    

   : تغير تردد حليلي أرفية السندر في المنطقة الصناعية4الوثيقة

 gو الحليل المسؤول عن المظهر الخارجي الفاتح  Gيتحكم في لون أرفية السندر حليالن:الحليل المسؤول عن المظهر الخارجي الداكن 

 ثم استنتج تأثير اإلنتقاء الطبيعي على تردد الحليالت في هذه الساكنة ؟ صف تغير تردد الحليلين

 

:أنواع 5الوثيقة
 تقاء الطبيعيإلنا

ب على الوثيقة أكت
مختلف أنواع 

.ثم قارن اإلنتقاء 
بين مختلف هذه 

 األنواع ؟

 

حذف........................  ..................... اإلحتفاظ
   

1 2 3 

 األنواع

حذف........................
   



 

 5        الطفراتالساكنة :  عوامل تغير

 لتأثير الطفرات على المحتوى الجيني للساكنة : نموذج تفسيري1الوثيقة  

 هذه الساكنة قبل و بعد حدوث الطفرة أحسب تردد عند - 1

 استنتج تأثير الطفرات على المحتوى الجيني للساكنة - 2

 إعط قيمة تردد الحليالت بعد حدوث طفرة في حالة ساكنة متوازنة - 3

f(A)=p0=…….... 

f(a)=q0= …….... 

 

f(A)=p1=……….. 

f(a)=q1= …….... 

 

 : أنواع الطفرات الصبغية2الوثيقة

 7الى  1حدد أنواع الطفرات الصبغية من 

 : الطفرات الموضعية3الوثيقة

 ما هي أنواع الطفرات الموضعية



 

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

 6 عوامل تغير الساكنة: اإلنحراف الجيني

 :مفهوم اإلنحراف الجيني1الوثيقة   

 اإلنحراف الجيني : تأثير2الوثيقة   



 

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

 7 عوامل تغير الساكنة: الهجرة

 : الهجرة متعددة اإلتجاه1الوثيقة        

 :تأثير الهجرة2الوثيقة        



 

 8 و المعايير المميزة له مفهوم النوع
 1الوثيقة

 ..............................:المعيار2الوثيقة

 ...................:المعيار3الوثيقة

 المعيار:

..........

.......... 
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