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  ٢٠٠) د (
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  ٪۵٠) ب (

  ٪75) ج(

  ٪١٠٠) د (
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هو المهيمن على لون الجسم   G یذباب الفاكهة، لون الجسم الرماد في  -  14
×  یوكانت نتيجة التزاوج بين اثنين من الذباب كاآلتي: اآلباء رماد  G األسود 
  أسود. فما هو الطراز الجيني لهما؟  ٣٣األول  لالجي -أسود 

  Gg × Gg) ب(                 Ggxgg      (أ)

   GG x Gg) د(       GG x gg(ج) 

  

. تزاوج اثنان  bفي الفئران سائد على اللون األبيض  B یلون الشعر الرماد - 15
و اآلخر ذو شعر أبيض وأنجبا أربعة أفراد  یشعر رماد أحدهما ذوالفئران , من 

  ما هو الطراز الجيني لآلباء     bb-Bb-Bb-bb جينية ذوي طرز

  سائد  ی(ب) کالهما نق      ني) کاالهما هجأ(

     سائد ی(ج) أحدهما هجين واآلخر نق 

  ح متن ی(د) أحدهما هجين واآلخر نق

  

 تظهر الصفة المتنحية على أحد األبناء إذا ورث من األبوين -16 
 ...................... 

  ) جين سائد واحد ب               ني) جينين سائلأ( 

  متن وآخر سائد ني(د) ج             (ج) جينين متنحيين

  

  

 .هو السائد على لون الفراء األبيض R في األرانب، لون الفراء الداكن -١٧ 
R     ما الطراز الجيني للذرية الناتجة؟  

  RR x rr(ب)        Rr  (أ)

 Rr x rr(د)       RRx Rr  (ج)
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 BB فإن التركيب الوراثي (Bb) عند تزاوج ذكر وأنثى تركيبهما الوراثي -١٨
  يحتمل ظهوره في أبنائهما بنسبة ............................  

  %  50  (ب)   %                 25  )أ(

   %  100(د)              %       75(ج)

النسبة المندلية لكل زوج من زوجي الصفات المورثة في قانون مندل   - 19   
  الثاني .......  

 1:1(ب)                   2:4    )أ(

  %75% :50(د)                     1:3(ج)   

 طبقا لقانون مندل الثاني فإن الصفة المتنحية تظهر في الجيل الثاني  -٢٠
  نسبة.............  

  %100(ب)              %50 ) 1(

   %25(د)                %75(ج) 

  ........ التركيب الجيني لنبات بازالء قصير الساق أبيض األزهار هو - 21

  ttrr(ب)                TTRR) (أ

  

   ttRR (د)            TTrr) ج (

  

  

  

  ................. كل مما يأتي من الصفات السائدة في اإلنسان ما عدا - 22

  الشعر المجعد   (أ) 

  (ب) وجود النمش 
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  (ج) العين الواسعة

  (د) االلتفاف األنبوبي للسان. 

  

عند تلقيح نبات بازالء طويل الساق أحمر األزهار مع نبات بازالء قصير   -23
    ............ينتج الجيل األول كله نباتات جميعها . أبيض األزهار الساق

  ) طويلة الساق حمراء األزهار 1(

  (ب) طويلة الساق بيضاء األزهار  

  (ج) قصيرة الساق حمراء األزهار

  ( د ) قصيرة الساق بيضاء األزهار 

  

من الصفات السائدة في اإلنسان والتي تتبع الوراثة المندلية  - 24 
  ......................  

  (ب) ضيق العيون              ) اتصال بشحمة األذن1(

  (د) وجود غمازات الوجه                    (ج) الشعر الناعم

  

  من الصفات المتنحية في اإلنسان ....................  - 25

  (ب) العيون الواسعة                   ) الشعر المجعد1(

  (د) الشعر الناعم        المنفصلة (ج) شحمة األذن

  

  

  ....................التركيب الكيميائي للكروموسوم هو الحمض النووي و - 26

(د)             (ج) الدهون         (ب) البروتين             الكربوهيدرات) 1( 
  المياه 
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َ يمييتركب .............. ک - 27  مندمج مع  DNA من حمض نووى يسمى ائيا
  (ب) الكروموسوم       السيتوبالزم) 1(البروتين. 

  صحيحة  (د) ال توجد إجابة       (ج) الجين

  

  ................................... الموجودة في نواة الخلية DNA أجزاء من  -28

(د) ال توجد إجابة       (ج) السيتوبالزم        ب) المشيج ( (أ) الجين        
  صحيحة  

  

................. من مجموعة فوسفات وسکر خماسي وقاعدة  تتكون - 29
  .نيتروجينية

  الكروموسوم (أ) البروتين                         (ب) 

  (د) النيوكليوتيدة                DNA (ج) بروتين و

       

 .............  شفا طريقة عمل الجين هما العالمان اللذان اكت - 30

 بيدل تا ب (ب)                                 واطسون وكريك (أ)

 ( د ) مندل وتاتو                             (ج) هيرتشى وتشيس

  

إلي يؤدى تفاعل كيميائي عن  والً ئمس ..............  يعطى كل جين خاص  - 31
 تكوين بروتين يظهر صفة وراثية محددة  

(د) أ  و ج        (ج)كروبوسرتًا    (ب) أنزيًما      هرمونًا(أ) 
 ً   معا
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 .................. يجب أن يحتوى  ألرز المعدل جييًا   - 32

  (ب)  حمض الفوليك                   P(أ) فيتامين  

  معاً (ج) ماجة الكاروتين           (د) أ  و  ج  

  

  

 اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية:  
  

  الصفات التى تنتقل من جيل إلى آخر.  

 

 

  الصفات غير القابلة لالنتقال من جيل إلى آخر.  

 

 

 بأبى الوراثة.   بعالم لُق

  

  

علم يفسر أوجه التشابه واالختالف فى الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد  
 ية. اثدراسة الصفات الورخالل  من

  

 

  النبات الذى استخدمه مندل فى تجاربه 
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  .   الصفة التى تظهر فى جميع أفراد الجيل األول

  

  

  .   الصفة التى تختفى تماًما فى أفراد الجيل األول

  

 

واآلخر للصفة  الفرد الذى يحمل عاملين وراثيين أحدهما للصفة السائدة
  المتنحية. 

   

 

 ية من اآلباء إلى األبناء. ثالخاليا التى يتم بواسطتها انتقال العوامل الورا

  

  

  

  الفرد الذى يحمل زوجا من الجينات المتشابهة سائدة أو متنحية. 

  

  

 

  الصفة التى تظهر عندما يكون العامالن المتشابهان للصفة السائدة مجتمعين 
  كون أحد العاملين للصفة السائدة واآلخر للصفة المتنحية. معًا أو عندما ي
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ن العامالن المتشابهان للصفة المتنحية يكوالصفة اتى تظهر فقط عندما 
  مجتمعين معًا.

  

  

  

  ظهور صفة وراثية فى أفراد الجيل األول عند تزاوج فردين يحمل أحدهما صفة
  وراثية نقية مضادة للصفة التى يحملها الفرد اآلخر. 

  

 إذا اختلف فردان نقيان فى زوج واحد من الصفات المتبادلة فإنهما ينتجان بعد
تزاوجهما جيال به صفة أحد الفردين فقط (السائدة) ثم تورث الصفتان معا للجيل  

   1:  3    الثانى بنسبة 

 

 

زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة تورث صفتا إذا تزاوج فردان مختلفان فى 
     3 : 1.زوج منهما مستقلتين وتظهر فى الجيل الثانى بنسبة  كل

  

 

 

  مرتبط مع البروتين  DNA يتركب كيميائيا من حمض نووى يسمى   
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موجودة على الكروموسوم وتتحكم فى الصفات الوراثية      DNAال أجزاء من 
  للفرد

  

   DNAوحدات بناء 

 حدات صغيرة تتكون من سكر خماسى ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية.و

 ة.الموجودة بالكروموسومات البشريالخريطة الوراثية للجينات 

  

   ضع علمة صح أو خطأ 
  الصفات المكتسبة هى الصفات التى تنتقل من جيل إلى آخر.    - 1

 الصفات الوراثية هى الصفات التى ال تنتقل من جيل إلى آخر.  - 2

 مهارة لعب كرة القدم من الصفات المكتسبة. - 3

 لون الشعر من الصفات المكتسبة.   - 4

 فصيلة الدم صفة وراثية.   - 5

  مؤسس علم الوراثة هو العالم أوم.  - 6

  " جريجور جوهان مندل لقب ب"أبو الوراثة  - 7

  قام مندل بإجراء تجاربه الشهيرة على نبات الفول.   - 8

  إزالة أسدية نباتات البسلة يمنع تلقيحها خلطيا.   - 9

  الصفة السائدة هى الصفة التى تختفى تماًما فى أفراد الجيل األول.   - 10

  الفرد الهجين هو الذى يحمل زوّجا من الصفات المتضادة من الجينان - 11
  أحدهما سائد واآلخر متنٌح. 

الفرد النقى هو الذى يحمل زوّجا من الجينات المتشابهة سائدة أو    - 12
  متنحية.
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الصفة السائدة تظهر عندما يكون العامالن المتشابهان للصفة السائدة   - 13
ا يكون أحد العاملين للصفة السائدة واآلخر للصفة معّا أو عندم ينعمجتم

  المتنحية. 

إذا اختلف فردان نقيان فى ذوج واحد من الصفات المتبادلة؛ فإنهما   - 14
بعد تزاوجهما جيل به صفة أحد الفردين فقط (السائدة) * ثم تورث  ينتجان

  1:  3 معًا للجيل الثانى بنسبة   الصفتان

 مل هو القانون الثانى لمندل. قانون انعزال العوا  - 15

 قانون مندل األول يعرف بقانون التوزيع الحر للعوامل.    - 16

  قانون انعزال العوامل هو القانون الثانى لمندل.  - 17

مرتبًطا مع    DNA يتركب الكروموسوم كيميانيا من الحمض النووى - 18
 .الدهون

  موجودة فى سيتوبالزم الخلية.  DNAالجينات أجزاء من    - 19

  DNA  لجزىء ال  جاً صنع بيدل وتاتوم نموذ - 20

  .  اكتشف واطسون وكريك كيفية تحكم الجين فى ظهور الصفة  - 21

عن تفاعل كيميائى ينتج عنه نشويات   الئوا مسصً كل جين يعطى أنزيًما خا - 22
 معينة . ية ث صفة ورار تظه

  

 بارات اآلتية  صوب ما تحته خط فى الع
 المكتسبة هى الصفات التى تنتقل من جيل إلى آخر. المكتسبةالصفات   - 1

  .هى الصفات التى ال تنتقل من جيل إلى آخر الوراثيةالصفات   - 2

 . مكتسبةلون الجلد صفة   - 3

  مؤسس علم الوراثة. مندليفيعد  - 4 

  .وراثيةالقدرة على الكتابة صفة   - 5
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  . الفولقام مندل بإجراء تجاربه الشهيرة على نبات  - 6

عامال الصفة الوراثية متشابهين فى الفرد السائد النقى والفرد  نيكو - 7
  . الهجين

  هى الصفة التى تظهر فى جميع أفراد الجيل األول. المتنحيةالصفة   - 8

  من أزهار نبات البسلة حتى ال يحدث تلقيح ذاتى   البتالتانزع مندل   - 9

 هى الصفة التى تختفى تماًما فى أفراد الجيل األول.  السائدةالصفة   - 10

السائدة تظهر فقط عندما يكون العامالن المتشابهان للصفة   السائدةالصفة  - 11
 معا.  المتنحية مجتمعين  

األفراد التى ترث على األقل جين الصفة السائدة من أحد األبوين سوف    - 12
 . المتنحية تظهر عليهم الصفة

إذا اختلف فردان نقيان فى زوج واحد من الصفات المتبادلة فإنهما ينتجان  - 13
ا  عً يال به صفة أحد الفردين فقط «السائدة» ثم تورث الصفتان مجهما جبعد تزاو

 .  4:  1ة  الثانى بنسب للجيل

 .  االنعزالقانون مندل الثانى يسمى قانون  - 14

  إذا تزاوج فردان نقيان مختلفان فى زوجين أو أكثر من الصفات المتبادلة  - 15
    1:  3وتظهر فى الجيل الثانى بنسبة   معامنهما   تورث صفتا كل زوج ,  

     المورثة فى قانون مندلالنسبة المندلية لكل زوج من زوجى الصفات  - 16

     1:   1   الثانى

  % 75تكون       TtRrمن نبات بازالء تركيبة TRنسبة األمشاج   - 17

  من الصفات الوراثية السائدة.   الملتحمةشحمة األذن  - 18

  فى اإلنسان.  المتنحيةالقدرة على االلتفاف األنبوبى للسان من الصفات  - 19

  كل خلية من خاليا جسدك.  سيتوبالزمتوجد الجينات داخل   - 20

 DNAإلى وضع نموذج لجزىء  بيدل وتاتومتوصل العالمان   - 21
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من اكتشاف الكيفية التى يتحكم بها الجين  واطسون وكريكتمكن العالمان  - 22
 الصفة الوراثية  فى

 

  ف كال مما ياتىرع
  الصفات الورائية.   - 1

 

  الصفات المكتسبة. - 2

  

 

  الصفة السائدة.  - 3

  

 

  الصفة المتنحية.   - 4

  

  

  مبداً السيادة التامة. - 5

  

 

 األمشاج.   - 6
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  قانون انعزال العوامل.  - 7

  

 

 الفرد الهجين. -8

  

 الفرد النقى.  - 9

  

  

 

  قانون مندل الثانى (قانون التوزيع الحر للعوامل).   - 10

  

  

 

 الجينات.  - 11

 

  

  الجينوم البشري  – 12
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    علل لما يأتي :

 
  ية. ثتعلم المشى عند األطفال ال يعتبر صفة ورا  - 1

 

  يعتبر مندل مؤسس علم الوراثة. -2

 

 اختار مندل نبات البازالء إلجراء تجاربه.  -  3   

  

  

منها يلقح  كالً قام مندل بزراعة كل نبات على حدة فى بداية تجاربه وجعل  - 4
 أجيال  لعدة ذاتياً 

  * ترك مندل نباتات البسلة تتلقح ذايًا جيال بعد جيل.

  

 

انتزع مندل أسدية بعض أزهار نباتات البازالء قبل نضجها أثناء إجراء   - 5
  تجاريه عليها. 

  

 

  .  غطى مندل مياسم أزهار البازالء عند دراسة الصفات الوراثية - 6

 

  يعرف القانون األول لمندل (بقانون انعزال العوامل). - 7
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 الصفة المتنحية تكون دائًما نقية.  - 8

  

  

 

 فى اإلنسان.  القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة - 9

 

  

 

  صفة شحمة األذن المنفصلة تسود على صفة شحمة األذن المتصلة.  - 10

  

  

  

  هو مصدر المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي .  DNAحمض  – 11

  

  

  

  بالحلزون  المزدوج  .    DNAيسمي جزئ   – 12
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تعرض حوال نصف مليون شخص سنوياً في بعض الدول النامية لفقدان   – 13
  البصر .

  

  

  

  

ون على األرز كغذاء رئيسي من نقص فيتامين  \يعاني األشخاص الذين يعتم -14
  (أ)

  

  اهتمام العلماء بتخليق أرز معدل جينياً  – 15

  

  

  

  

  ماذا يحدث عند ؟  
  

  من الصفات المتبادلة . تزاوج فردين مختلفين في زوجين أو أكثر  – 1

  

  

  

  تلقيح نبات بازالء أصفر القرون نقي مع نبات بازالء أخضر القرون نقي . -2
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  تزاوج نبات بازالء أصفر البذور هجين من آخر مماثل له .  – 3

  

  

  تزاوج فردين نقيين لصفة القدرة على األلتفاف األنبوبي للسان . – 4

  

  

  فشل الجين في إنتاج األنزيم الخاص به . – 5

  

  

  :قارن بين كل من 

  
 

 الصفات الوراثية والصفات المكتسبة. - 1

  

  

 

 الفرد الهجين والفرد النقى.   - 2
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 الصفة السائدة والصفة المتنحية. - 3

  

  

 

  

  

  

  

 

  :اذكر أهمية كل من  

  

 
 الجينات.   - 1

 

  البشري مشروع الجينوم   - 2

  

 

 األرز المعدل جييًا.    - 3
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 استخرج العبارة غير المناسبة؛ ثم اكتب ما يربط بين باقى العبارات:
  

  

  لعب كرة القدم/ تحدث اللغات األجنبية/ المشى لدى األطفال/ لون الجلد. - 1

  

 

أزهارها خنثى/ صعوبة زراعتها/ قصر دورة حياتها/ سهولة تلقيحها   - 2
  صناعيًا.

  

  طويل الساق/ وضع الزهرة طرفى/ لون الزهرة أحمر/ شكل القرن منتفخ.   - 3

لون القرن أصفر/ شكل البذرة أملس/ لون البذرة أخضر/ شكل القرن   - 3
  محزز. 

  

 

  تجعد الشعر / اتساع العيون. القدرة على لف اللسان/ شحمة أذن ملتحمة/  - 4 

  

 

يحدد جميع الجينات البشربة/ فهم بولوجية اإلنسان / التعرف على   - 5
  . DNAاألمراض / فهم تركيب 

  

  

 مسائل
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اآلخر قصير الساق نتجت و نباتى بازالء أحدهما طويل الساقعند تزاوج   – 1
 التركيب الجينى لكلوضح على أسس وراثية الساق .  طويلة%  50نسبة ب أفراد
  ) tو للمتنحي  Tالناتجة ( يرمز للجين السائد  األباء واألفرادمن 

 

 

ضح على أسس وراثية صفات الجيل الناتج من التلقيح الذاتى فى نبات بسلة   - 2
    yوالجين المتنحى    Yذات بذور صفراء ههجين علًما بأنه يرمز للجين السائد 

  مع ذكر نسبة األفراد الناتجة.

  

  

 

طويل  ية فى التعبير عن نتائج التزاوج بين نبات بسلةتاستخدم الرموز اآل - 3
  )tt( بسلة قصير الساقنبات  مع  )TT(الساق 

 

 

استخدم الرموز فى التعبير عن نتائج التزاوج بين نبات بسلة أبيض األزهار  - 4
  الجيل الثانى.   -الجيل األول  -األمشاج  -أحمر األزهار نقى موضًحا اآلباء  وآخر

  

 

 

). وضح على bb) مع أنثى بنية اللون (BBحدث تزاوج فأر أسود نقى ( - 5
  الفئران الناتجة فى الجيل األول والجيل الثانى.  أسس وراثية ألوان ونسب ّ
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التزاوج بين كل من نبات بسلة أخضر استخدم الرموز فى التعبير عن نتائج  - 6
 -) موضحا: اآلباء yy) مع نبات بسلة أصفر القرون نقى (YYالقرون نقى (

 الجيل الثانى.  -الجيل األول  -األمشاج 

 

 

 

) وآخر ثماره خضراء  Rrحدث تزاوج بين نبات طماطم ثماره حمراء اللون ( - 7
ينًا صفات ونسبة األفراد  هذا التزاوج على أسس وراثية مب  ). وضحrrاللون (
 الناتجة. 

 

 

 

فسر على أسس وراثية التركيب الجينى لألفراد الناتجة من تزاوج نباتى  - 8
  بذوًرا صفراء هجينة واآلخر ينتج بذوًرا خضراء.  أحدهما يتج  بازالء
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وضح على أسس وراثية ناتج تزارج نباتى بسلة أحدهما أحمر األزهار  - 9
ً األزهار  أبيضواآلخر  هجين ى لكل من اآلباء واألفراد ثالتركيب الورا مبينا

مع ذكر نسبة األفراد r    نحيالمت  والجين R علًما بأن الجين السائد ،  الناتجة
 الناتجة. 

 

 

  

 

ية ناتج التلقيح الخلطى لنبات بازالء طويل الساق ثوضح على أسس ورا - 10
 الساق أصفر القرون.نبات بازالء قصير  أخضر القرون نقى مع 

  

  

  

  

 

وضح على أسس وراثية التركيب الوراثى لألفراد الناتجة عن تزاوج نبات   - 11
أحمر األزهار هجين مع آخر طويل الساق هجين أبيض   بازالء قصير الساق

) واللون األحمر بالرمز  Tالطول بالرمز ( األزهار؛ علًما بأنه يرمز لجين صفة
)R.( 
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استنتج على أسس وراثية صفات األبناء الناتجين من تزاوج رجل مجعد    - 12
ً ناعمة الشعر: موض ) بامرأةHhالشعر ( الجينى و المظهرى لكل  التركيب حا

  .منهما

  

  

    


