
فرض محروس في علوم الحیاة و األرضوادي الذھب                    التأھیلیةثانويةال
بك علوم فیزيائیة2السنة أصیلة

)ن 10(: 1تمرين 
:لدراسة انتقال بعض الصفات الوراثیة عند ساللة من  الدجاج، ننجز التزاوجات التالیة

التزاوج األول:

بريش F1بین ساللتین نقیتین،األولى لھا ريش أبیض و الثانیة بريش أسود، نحصل على الجیل  
.مرقط أبیض و أسود 

)ن 1( ماذا تستنتج من تحلیل نتیجة ھذا التزاوج ؟ -1

)ن 2( فیما بینھم ؟ F1ماذا ستكون نتیجة تزاوج األفراد  -2

)للون األسودnأو Nللون األبیض، bأو B: استعمل رموز الحلیالت التالیة (

التزاوج الثاني:

:لى جیل مكون منالدجاج لھا أجنحة قصیرة، نحـصل عبین ذكور و إناث من نفس الساللة من

.فرد لھم أجنحة قصیرة35.       فرد لھم أجنحة عادية16

)ن 1.5(ماذا تستنتج من نتائج التزاوج الثاني؟ -3

)ن 2(فسر نتائج التزاوج الثاني ؟ -4

).للمظھر أجنحة عاديةnأو Nأجنحة قصیرة ، للمظھرcأوC:رموز الحلیالت( 

ماذا ستكون نتیجة تزاوج بین دجاج ذكور و إنات لھا أجنحة قصیرة و ريش مرقط أبیض و أسود ، علما أن –5
)ن 3.5(؟ .الصفتین مستقلتین

)ن 10(: 2تمرين 

:لدراسة انتقال  صفتي طول الساق و شكل البذور عند ساللة من الجلبانة ، نقوم بالتزاوجین التالیین 

 التزاوج األول:

:بین نبتة طويلة ببذور منكمشة مع نبتة قصیرة ببذور مستديرة، أعطى ھذا التزاوج

نبتة طويلة ببذور منكمشة% 50نبتة طويلة  ببذور مستديرة و % 50



 التزاوج الثاني:

:نبتة طويلة ببذور منكمشة مع نبتة قصیرة ببذور مستديرة ، أعطى ھذا التزاوج

نبتة قصیرة ببذور مستديرة% 50نبتة طويلة  ببذور مستديرة و % 50

)ن 4(ماذا تستنتج من تحلیلك لنتائج التزاوجین ؟ -1

تقلتین ـــتین مســـــین المدروســــــد ھل المورثتـــــــه لتحديــما ھو التزاوج الذي ينبغي القیام ب-2
)ن 2(أم مرتبطتین  ؟ 

)ن 4(نفترض أن المورثتین مستقلتین ، فسر نتیجة كل تزاوج ؟ -3

للشكل المنكمش tأو Tللشكل المستدير، rأو Rنستعمل 
M أوm للقد الطويل وN أوnللقد القصیر



عناصر اإلجابة و سلم التنقیط

:1تمرين 

ن0.5أسودو أبیض:  ساللتین نقیتین تعني أن المورثة توجد في حلیلین )1

ن0.5في الجیل األول يدل على تساوي السیادة  األسودمرقط باألبیض وظھور 

:فیما بینھم F Iتزاوج ) 2
F IXF I

نB // NB // N0.5:                  النمط الوراثي 
B /أو    / NN /أو    / B:                 األمشاج 

ن0.5:  شبكة التزاوج 

B/N/

B/B // BN // B

N/N // BN // N

نF II :1الجیل 
% N [25[دجاج أسود 
B  [25%[  دجاج أبیض

B[دجاج مرقط أبیض و أسود N  [50%

:الثالث ما يلي نستنتج من نتیجة التزاوج ) 3

  ن0.5األبوين ھجون
  ن0.5الحلیل زغب قصیر سائد على الحلیل زغب طويل المتنحي
ن0.5) 35+ 16( مورثة ممیتة

نC // n0.5النمط الوراثي لألبوين ھو ) 4

ن0.5

]C [أجنحة قصیرة]n [ن1أجنحة عادية

Cn

CC // CممیتC // n ]C [

nC // n ]C[n // n ]n[



نB // NC // n1:   سیكون ذا الدجاج النمط الوراثي لھ)   5

نnN0.5و  CB  ،nB  ،CN: أنواع من األمشاج ألنھم ھجون للمورثین4

ن1: إنجاز شبكة التزاوج 

B  CB  nN  CN  n

B  CB // B C//C
ممیتة

B // B  C//nB // N C//C
ممیتة

B// N  C//n

B  nB // B  C//nB // B  n//nB // N  C//nB// N  n//n

N  CB // N C//C
ممیتة

B // N  C//nN // N C//C
ممیتة

N// N  C//n

N  nB // N  C//nB // N  n//nN // N C//nN// N  n//n

ن1: نمط وراثي 12أنماط وراثیة ممیتة ال تحصى ، و يبقى 4عندنا : نتیجة التزاوج 

]CB N  [ ةقصیردجاج مرقط أبیض و أسود بأجنحة]CN [دجاج أسود بأجنحة قصیرة

]nB N [  عاديةدجاج مرقط أبیض و أسود بأجنحة]CB [    دجاج  أبیض بأجنحة  قصیرة

]nB [  عاديةدجاج  أبیض  بأجنحة]nN [  عاديةدجاج  أسود بأجنحة

: 2تمرين 

:في التزاوج األول-1

 ن1قصیرةسائد على الطويلةيعني أن طويلةالحصول على جیل متجانس
 شكل بنسب متساوية يعني أحد األبوين ھجین لشكل البذرةمتجانس لالحصول على جیل غیر

ن1ھاو اآلخر نقي متنحي لالبذرة

:في التزاوج الثابي

 ن1منكمشةسائد على مستديرةيعني أن مستديرةالحصول على جیل متجانس
آلخر و اطولبنسب متساوية يعني أحد األبوين ھجین للطولالحصول على جیل غیر متجانس لل

ن1هنقي متنحي ل

ن2ھماو للطول و نقي متنحي لشكل البذرةبین ھجین لراجعتزاوج -2



: التزاوج األول -3

نt M // t MXt n //R n0.75:  النمط  الوراثي لألبوين 

نtn0.5أو    t MRn:األمشاج 

ن0.5:  الشبكة  

Rntn

t MRn//t M
]R M[

t M  //tn
   ]t M[

50 %]R M[50طويلة     مستديرة %   ]t M[ن0.25منكمشة طويلة

:التزاوج الثاني 

t M // t nXR:  لألبوين راثيوالمطنال n //R n0.75ن

نt MRn0.5أو  tn:األمشاج 

ن0.5: الشبكة  

t Mtn

RnRn //t M

]R M[

Rn //tn

   ]Rn[

50 %]R M[50طويلة    مستديرة %   ]Rn[ن0.25مستديرة قصیرة




