
الوراثة البشریة

:1 تمرین

:2 تمرین

تخضع الوراثة البشریة للقوانین العامة للوراثة الكالسیكیة أو الماندیلیة، لكن دراستھا تطرح عدة مشاكل وھو ما یدعو لتغییر 
 ومركز، ذكر بقوانین ماندیل وحدد باالعتماد على نص واضح. الوسائل والمنھجیات عما ھو معمول بھ عند باقي ثنائیات الصیغة الصبغیة

).اكتب خلف الورقة(الصعوبات التي تطرحھا دراسة الوراثة البشریة والوسائل المعتمدة في ھذا العلم 

:3تمرین 
یتمیز بإفرازات مفرطة في مخاط القصبات التنفسیة و البنكریاسیة و من تم صعوبة في التنفس و  مرض وراثي Mucoviscidoseمرض 

 شجرة 1 تحدید المورثة المسئولة عن ھذا المرض على الصبغي السابع ، و تمثل الوثیقة 1985تم سنة .  في وظائف البنكریاس اضطراب
. نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بھذا المرض

. ـ ھل الحلیل المسئول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك1
.ا المرض محمول على صبغیات جنسیة أم ال جنسیة؟ علل جوابكھل الحلیل المسئول عن ھذ ـ  2
.علل جوابك.  II6 و I2 و I1  ـ اعط النمط الوراثي لألفراد3
 ؟ III4 و III3  ـ كیف تفسر العدد الكبیر للخلف المصاب عند الزوجین4

 نفس الجزء من   من نفس الوثیقة2ثة بینما یمثل الشكل  جزء من اللولب الغیر مستنسخ للحلیل العادي لھذه المور2 من الوثیقة 1یمثل الشكل 
.الحلیل الغیر عادي 

2الوثیقة 

 ، ماذا تستنتج؟ 2 و 1 ـ قارن الشكلین 5
.لى جدول الرمز الوراثي حدد متتالیة األحماض األمینیة المطابقة لكل من الحلیلین  اعتمادا ع  ـ6
.Mucoviscidose  ـ قارن بین متتالیتي األحماض األمینیة و استنتج سبب ظھور مرض7

تمثل الوثیقة التالیة شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون 
 و یتجلى في تراكم الفنیل النین في الدم phénylcétonurieبمرض

. في تأخر عقلي للمولود في حالة عدم تشخیصھ مبكرامما قد یسبب

. ھل الحلیل المسئول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك-1
.علل جوابك. حدد الصبغي الحامل للمورثة المسئولة عن ھذا المرض-2
. علل جوابكIV1 و II5و  II4 وI2 و I1   حدد النمط الوراثي لألفراد-3
؟IVر عدة حاالت لھذا المرض في الجیل  كیف تفسر ظھو-4

الوثیقة 1
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