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  ـ ھجونة ثنائیة ألن األمر یتعلق بانتقال صفتین1

الجیل األول متجانس اذن تحقق القانون األول لمندل و بالتالي األبوین من ساللة نقیة
  الجیل األول ھجین و لھ مظھر أوراق مسننة و ازھرارات بسیطة إذن 

   .متنحي   dالحلیل المسئول عن أوراق عادیة  و سائدD أوراق مسننة  الحلیل المسئول عن
. متنحي  s و الحلیل المسئول عن ازھرارات مركبة  سائدS ازھرارات بسیطة الحلیل المسئول عن

  .  ، ألنھ تم بین فرد ھجین و فرد ثنائي التنحيالراجع التزاوج  ـ2

  . إذن فالمورثتین مستقلیتین %50لجدیدة التركیب  نسبة المظاھر ا  تساوي%50  ـ بما أن نسبة المظاھر األبویة3

  : ـالنمط الوراثي 4

. التخلیط البیصبغي نتیجة االفتراق المستقل للحلیالت ـ الظاھرة ھي 5
 إذن فالمورثتین مرتبطتین %24اكبر بكثیر من نسبة المظاھر الجدیدة التركیب %76  بویة ـ بما أن نسبة المظاھر األ6
 مظاھر خارجیة في التزاوج الثالث ھذا یعني أن 4 ینتج نوع واحد من األمشاج و حصلنا على   بما أن الفرد ثنائي التنحي  ـ7

   بالنسبة للصفتین و بالتالي فنمطھا الوراثي أنواع من األمشاج مختلفة فھي بذلك ھجینة4النبتة الھجینة تنتج 

.24cMgبین مورثتي نوع االزھرارات و شكل الطماطم ھي  المسافة  إذن%24 نسبة المظاھر الجدیدة التركیب   ـ8

:1التمرینحل 

متنحي القرون غیاب نول عؤالحلیل المسو تشكل القرون سائد نول عؤالحلیل المس د الثورنع
s//s  إذن ثور بدون قرون یكون نمطھ الوراثي

 القرون سائدغیاب نول عؤالحلیل المسو متنحي تشكل القرون نول عؤالحلیل المس بقرةالد نع
 من األم  تشكل القروننول عؤالحلیل المس أما صغیرھا فلیس لھ قرون بعد اجتماع  a//a   نمطھا الوراثي لھا قرون یكون Aـ البقرة 

فالصغیر أنثى و نمطھا  و بالتالي  القرونغیاب نول عؤلیل المسالح من األب أي الذي ساد ھو  القرونغیاب نول عؤالحلیل المسو
.S//a  الوراثي

ول ؤالحلیل المس   من األب أي أنھ أخذ القرونغیاب نول عؤالحلیل المس   لھ قرون بعد أن أخذ  لیس لھا قرون أما صغیرھاB البقرة -
Bلبقرة و أمھ أي ا s//Aذكر و نمطھ الوراثي  فھو إذن القرون تشكل نول عؤالحلیل المس من األم أي الذي ساد ھو  تشكل القروننع

.S//aیكون نمطھا الوراثي 
 من األب  القرونغیاب نول عؤالحلیل المس   بعد أن أخذ  لھ قرون و صغیرھاa//a   نمطھا الوراثي لھا قرون یكون C البقرة -
 و نمطھ  فالصغیر ذكر  و بالتالي  القرونتشكل نول عؤیل المسالحل من األم أي الذي ساد ھو  تشكل القروننول عؤالحلیل المسو

s//Aالوراثي 
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. تمثیل المسافة بین المورثتین مع وضع سلم مناسب: عاملیة  الخریطة ال  ـ9

إذن مرتبطتین   مورثتي نوع االزھرارات و شكل الطماطمو مورثتي نوع االزھرارات و شكل األوراق مستقلتین  ـ بما أن 10
  .شكل الطماطم و شكل األوراق مستقلتان مورثتي 

بما أنھا تحمل المظاھر المتنحیة فھي :  النمط الوراثي لنبتة ذات أوراق عادیة و ازھرارات مركبة و طماطم طویلة  ـ11
  .متشابھة االقتران بالنسبة للصفات الثالث
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فتینـ ھجونة ثنائیة ألن األمر یتعلق بانتقال ص1
الجیل األول متجانس إذن تحقق القانون األول لمندل و بالتالي األبوین من ساللة نقیة

  الجیل األول ھجین و لھ مظھر أجنحة كاملة وعیون ملساء إذن 
. متنحي b  والحلیل المسئول عن أجنحة متقطعة  سائد+b أجنحة كاملة  الحلیل المسئول عن
. متنحي  r  والحلیل المسئول عن عیون خشنة  سائد+r  عیون ملساء الحلیل المسئول عن

  .  التزاوجین العكسیین ، ألننا عكسنا صفات األبوین في التزاوجین ـ2

 متجانس F'1ـ تحقق القانون األول لمندل بالنسبة لصفة شكل العیون و لم یتحقق بالنسبة لصفة شكل األجنحة، بما ان الجیل 3
لصفة شكل األجنحة، وبما ان نتیجة التزاوجین المعاكسین مختلفة فقط   غیر متمتجانس بالنسبةلصفة شكل العیون وبالنسبة 

بما ان الصفة   X بالنسبة لصفة شكل األجنحة فان مورثة شكل األجنحة محمولة على صبغیات جنسیة و بالضبط على الصبغي
 ، اما مورثة شكل العیون فھي غیر مرتبطة بالجنس و بالتالي Xتوجد عند اإلناث و الذكور و الصبغي المشترك بینھم ھو 

  .فالمورثتین المدروستین مستقلتین واحدة محمولة على صبغیات جنسیة و األخرى على صبغیات الجنسیة

  : ـالنمط الوراثي 4

  . إذن فالمورثتین مرتبطتین %6.28اكبر بكثیر من نسبة المظاھر الجدیدة التركیب %93.72   ـ بما أن نسبة المظاھر األبویة5

 مظاھر خارجیة في التزاوج الثالث ھذا یعني أن 4 ـ بما أن الذكر ثنائي التنحي أي ینتج نوع واحد من األمشاج و حصلنا على 6
  من األمشاج مختلفة فھي بذلك ھجینة بالنسبة للصفتین و بالتالي فنمطھا الوراثي أنواع 4األنثى تنتج 
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  . العبور الظاھرة ھي   ـ7

.6.27cMgي لون الجسم و شكل العیون ھي بین مورثت المسافة  إذن%6.27 نسبة المظاھر الجدیدة التركیب   ـ8

  . تمثیل المسافة بین المورثتین مع وضع سلم مناسب:  الخریطة العاملیة   ـ9

لون مورثتي شكل األجنحة و شكل العیون مستقلتین إذن مورثتي  و مرتبطتینمورثتي لون الجسم و شكل العیون  ـ بما أن 10
  .الجسم و شكل األجنحة مستقلتان

بما أنھا تحمل المظاھر المتنحیة فھي :  النمط الوراثي لذبابة خل ذات أجنحة متقطعة و عیون خشنة و جسم اصفر  ـ11
.متشابھة االقتران بالنسبة للصفات الثالث


