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الساللة أ ذات أوراق عادیة و ازھرارات بسیطة و الساللة ب ذات أوراق مسننة :  نجري تزاوج بین ساللتین من الطماطم :التزاوج األول 
.ازھرارات مركبة ، یتم الحصول في الجیل األول على نباتات ذات أوراق مسننة و ازھرارات بسیطة و

  .لتمثیل الحلیالت المسئولة عن نوع االزھرارات s أو S لتمثیل الحلیالت المسئولة عن شكل األوراق و d و D: استعمل الرموز التالیة

  ماذا تستنتج من خالل ھذا التزاوج ؟ ـ 1

  : یتكون منF2 بین نبتة من الجیل األول و نبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات مركبة، فحصلنا على جیل :التزاوج الثاني 

. نبتة ذات أوراق مسننة و ازھرارات مركبة219          ،           نبتة ذات أوراق مسننة و ازھرارات بسیطة 220
. نبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات مركبة222           ،            نبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات بسیطة223

 . ماذا نسمي ھذا التزاوج الثاني؟ علل جوابك ـ2
. ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثاني ؟ علل جوابك ـ 3
. حدد النمط الوراثي آلباء التزاوج األول و أفراد الجیل األول ـ 4
  .حدد الظاھرة المسئولة عن تركیب المظاھر الجدیدة في التزاوج الثاني ـ 5

r مسئول عن ظھور طماطم مستدیرة و الحلیل Rل السائد من جھة أخرى ھناك مورثة أخرى مسئولة عن شكل الطماطم بحیث یكون الحلی
  .مسئول عن ظھور طماطم طویلة

  : مكون من F’2 بین نبتة ذات ازھرارات مركبة و طماطم طویلة مع نبتة ذات ازھرارات بسیطة و طماطم مستدیرة یعطي جیال :التزاوج الثالث
. نبتة ذات ازھرارات مركبة و طماطم مستدیرة13    ،                   نبتة ذات ازھرارات بسیطة و طماطم طویلة 11 

. نبتة ذات ازھرارات مركبة و طماطم طویلة37            ،          نبتة ذات ازھرارات بسیطة و طماطم مستدیرة39

ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثالث؟ علل جوابك  ـ 6
. علل جوابك. ھرارات بسیطة و طماطم مستدیرة من آباء التزاوج الثالثاستنتج النمط الوراثي للنبتة ذات از  ـ 7
. علل جوابك. احسب المسافة بین المورثتین المسئولتین عن شكل الطماطم و نوع االزھرارات  ـ 8
. أنجز الخریطة العاملیة معتبرا ھاتین المورثتین فقط  ـ 9

. شكل األوراق مرتبطتین أم مستقلتین ؟ علل جوابكھل المورثتان المسئولتان عن شكل الطماطم و   ـ 10
. حدد النمط الوراثي لنبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات مركبة و طماطم طویلة  ـ 11
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  وعیون ملساء+bوإناث ذات أجنحة كاملة   r  و عیون خشنةbذكور ذوي أجنحة متقطعة:  نجري تزاوج بین ذباب الخل :التزاوج األول 

r+ یتم الحصول في الجیل األول ،F1 على ذباب ذو أجنحة كاملة وعیون ملساء .  

  ـ ماذا تستنتج من خالل ھذا التزاوج ؟1

، یتم الحصول في الجیل  rوعیون خشنةbو إناث ذات أجنحة متقطعة+r و عیون ملساء+bبین ذكور ذوي أجنحة كاملة   :التزاوج الثاني 
  . أجنحة متقطعة و عیون ملساء و إناث ذات أجنحة كاملة وعیون ملساء  على ذكور ذويF’1األول 

. ؟ علل جوابك)األول و الثاني(ماذا نسمي ھذین التزاوجین  ـ 2
. ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثاني ؟ علل جوابك ـ 3
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 .د الثور ومتنحي عند البقرةن تشكل القرون سائد عنول عؤ األبقار یكون الحلیل المسعند أحد أنواع
:نزاوج بین ثور بدون قرون مع ثالث بقرات

 لھا قرون و لكن صغیرھا لیس لھ قرونAالبقرة   -   
 لھ قرون  لیس لھا قرون و لكن صغیرھاBالبقرة   -   
لھ قرون لھا قرون و صغیرھا أیضا Cالبقرة   -   

حدد األنماط الوراثیة لإلباء و الصغار و كذا جنس الصغار
 للتعبیر عن غیاب القرونs أو S للتعبیر عن وجود القرون و a أو A: استعمل الرمزین 
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  . حدد النمط الوراثي آلباء التزاوج األول و أفراد الجیل األول ـ 4

 مسئول n مسئول عن ظھور جسم عادي و الحلیل +nبحیث یكون الحلیل السائد  ناك مورثة أخرى مسئولة عن لون الجسم من جھة أخرى ھ
  .عن ظھور جسم اصفر

  : مكون من  F’2 بین أنثى ذبابة خل ذات جسم عادي و عیون ملساء مع ذكر ذو جسم اصفر و عیون خشنة یعطي جیال :التزاوج الثالث

. أفراد لھم جسم عادي و عیون خشنة78          ،            سم عادي و عیون ملساء أفراد لھم ج1080
. أفراد لھم جسم اصفر و عیون خشنة1071              ،              أفراد لھم جسم اصفر و عیون ملساء66

  . ماذا تستنتج من نتیجة التزاوج الثالث؟ علل جوابك  ـ 5
  .علل جوابك. ي لذبابة الخل ذات الجسم العادي و العیون الملساء من آباء التزاوج الثالثاستنتج النمط الوراث  ـ 6
  .حدد الظاھرة المسئولة عن تركیب المظاھر الجدیدة في التزاوج الثالث  ـ 7
  .علل جوابك. احسب المسافة بین المورثتین المسئولتین عن لون الجسم و شكل العیون   ـ 8
  . املیة معتبرا ھاتین المورثتین فقطأنجز الخریطة الع  ـ 9

  . ـ ھل المورثتان المسئولتان عن لون الجسم و شكل األجنحة مرتبطتان أم مستقلتان ؟ علل جوابك10
.حدد النمط الوراثي لذبابة خل ذات أجنحة متقطعة و عیون خشنة و جسم اصفر ـ 11

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com

