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:أنستتعلم في ھذا الدرس 

دور العالم مندل في علم دور العالم مندل في علم 
.الوراثة تمیز

تتعّرف

تتعّرف

تفسر
.الصفاتكیف تورث 

وكیفیة الوراثیة، بعض األمراض 
.بھاتجنب اإلصابة 

تفسرتتعّرف
.الصفاتكیف تورث 

ستتعلم في ھذا الدرس 
بین الطرز الجینیة والطرز 

.المظھریة

تستخدم

.المظھریة

مربع بانیت لتوقع 
.التزاوجنتائج 

تمیز

تتعّرف تستخدم تتعّرف.التزاوجنتائج 



المفردات

األمراض 

الطرز�
ا��ي�ية

مرض فقر 
الدم المنجلي

األمراض 
الوراثیة

نقي الصفة

الصفة 
المتنحیة

الطرز
المظھریة

نقي الصفة
متماثل 
الصفات

المفردات

المفردات 
الجدیدة

الوراثة

الجین 
المقابل

)األلیل(

علم الوراثة

الصفة 
السائدة

مربع
بانیت 

الصفة 
المتنحیة

بانیت السائدة



الصفات الوراثیة
.بناءألجیل ا

 .بناءاألجیل  لىإباء اآلھو العلم الذي یدرس كیفیة انتقال الصفات الوراثیة من جیل  .بناءاألجیل  لىإباء اآلھو العلم الذي یدرس كیفیة انتقال الصفات الوراثیة من جیل 

الصفات الوراثیة
جیل ا لىإباء آلعملیة انتقال الصفات من جیل اھي : الوراثة

ھو العلم الذي یدرس كیفیة انتقال الصفات الوراثیة من جیل : الوراثةعلم  ھو العلم الذي یدرس كیفیة انتقال الصفات الوراثیة من جیل : الوراثةعلم 



فیدیوعلم الوراثة  علم الوراثة 



الوراثة

فیدیو

الوراثةعلم 



. ووظائفھالجینات المحمولة على الكروموسومات في شكل المخلوق الحي 

 محددة

الوراثة

 محددة

 تنفصل
 وتتوزع

 على 

.الوراثیة الصفات في الكروموسومات

.المنّصف االنقسام في الكروموسومات

الجینات المحمولة على الكروموسومات في شكل المخلوق الحي تتحكم  

محددة صفة عن المسئوولة الجینات أزواج تسمى•

الوراثةعلم 

محددة صفة عن المسئوولة الجینات أزواج تسمى•
  .)األلیالت (المتقابلة الجینات

تنفصل عندما بعض عن بعضھا المتقابلة الجینات وتنفصل•
وتتوزع المنصف االنقسام عملیة خالل الكروموسومات

 خلیة كل تحصل بحیث الناتجة، الجنسیة الخالیا على
.) الوراثیة الصفة(المتقابلة الجینات أحد

 علم الوراثة مبادئ   علم الوراثة مبادئ  
الكروموسومات على المحمولة المتقابلة الجینات تتحكم1)
.متنحًیا أو سائًدا إما الجین تأثیر یكون 2)
الكروموسومات انفصال عند المتقابلة الجینات تنفصل 3)



مندل مؤسس علم الوراثة 

سنوات حیث درس قرابة 

.البازالء.البازالء
سنوات لم تقدر اھمیة ھذه النتائج اال في عام 

.على حدة لنفس نتائجھ

مندل مؤسس علم الوراثة 
ھو العالم النمساوي جریجور مندل•
سنوات حیث درس قرابة  8م واستمرت  1856بدأ تجاربھ عام •

.نبتة 30000
البازالءلنبات  ھو أول من تتبع صفة واحدة عبر االجیال • البازالءلنبات  ھو أول من تتبع صفة واحدة عبر االجیال •
سنوات لم تقدر اھمیة ھذه النتائج اال في عام  8نشر نتائجھ بعد •

على حدة لنفس نتائجھ كلٍ  ءعلما 3م حیث توصل  1900



حدیقتھمندل في 
تلقیح خلطي بین نباتات البازالء

أزھار بیضاء معأزھار بنفسجیة 

x

x

جیل األبوین

الجیل األول
x

الجیل الثاني
أبیض 1: بنفسجي  3
متنحي :  سائد        

مندل في تجارب 
تلقیح خلطي بین نباتات البازالء

قصیر الساق  معطویل الساق 

x

x

جیل األبوین

الجیل األول
x

الجیل الثاني
قصیر 1: طویل  3

متنحي:  سائد     



المتنحیةالسائدة والصفات 

.المختلط
أخفت أخفت 

التعرف على نوع الصفة في النبات بتكرار الزراعة 
  انما   انما 
.ھجینة

السائدة والصفات الصفات 
:  السائدةالصفة 

المختلطجیال عند التزاوج ألالصفة التي تظھر في كل اھي •
أخفت أو ألنھا سادت على ظھور صفة ما ھي عامل ساعد • أخفت أو ألنھا سادت على ظھور صفة ما ھي عامل ساعد •

. أخرىظھور صفة 

:المتنحیةالصفة 
.المختلطالصفة التي تختفي عند التزاوج  •
. اختفتالتي لم تظھر أو الصفة •

التعرف على نوع الصفة في النبات بتكرار الزراعة یمكن •
ما أفان ظھرت ذات الصفة في كل االجیال فالصفة نقیة  ما أفان ظھرت ذات الصفة في كل االجیال فالصفة نقیة 

ھجینةخرى في بعض االجیال فالصفة ألظھرت الصفة ا



الصفاتفي توقع 

.األبأحدھما من األم واآلخر من 
.متشابھین.متشابھین

.سائد واآلخر متنحيأحدھما الصفة التي تحمل عاملین مختلفین 
-TT( المكونات الجینیة المعبر عنھا بالرموز  Tt –tt .(
).القصر –الطول 

في توقع االحتماالت 
.على توقع فرصة حدوث شيء ماتساعد االحتماالت 

.بانیتتسمى مربع لتسھیل عملیة التوقع اداة عمل سوت

: بالرموزالتعبیر عن الصفة الوراثیة  : بالرموزالتعبیر عن الصفة الوراثیة 
  

 TTالطول      : مثال 
 tt       القصر        

أحدھما من األم واآلخر من عامالن لكل صفة وراثیة 
متشابھینالصفة التي تحمل عاملین : النقیةتعریف الصفة  متشابھینالصفة التي تحمل عاملین : النقیةتعریف الصفة 
الصفة التي تحمل عاملین مختلفین : الھجینةتعریف الصفة 

المكونات الجینیة المعبر عنھا بالرموز : الجینيالطراز 
الطول ( مظھر الكائن الحي الخارجي : الطراز الظاھري



الصفاتفي توقع 
تمثیل تجارب مندل باستخدام مربع بانیت

 ttقصیر الساق   مع TTتلقیح خلطي بین طویل الساق 

األب      

T T
 

Tt Tt t Tt Tt t

األم

Tt Tt
 

t 
:الطرز المظھریة للجیل األول

%.100طویل الساق ھجین 

في توقع االحتماالت 
تمثیل تجارب مندل باستخدام مربع بانیت

تلقیح خلطي بین طویل الساق 

األولالجیل 

TTtt

X

األولالجیل 

TTtt

الطرز المظھریة للجیل األول
طویل الساق ھجین 



الصفاتفي توقع 
تمثیل تجارب مندل باستخدام مربع بانیت

Ttطویل الساق   مع Ttتلقیح خلطي بین طویل الساق 

األب      

t T
 

Tt TT T Tt TT T

األم

tt Tt
 

t 
:الطرز المظھریة للجیل الثاني

%.25طویل الساق نقي 
%.50طویل الساق ھجین 

%.25نقي

في توقع االحتماالت 
تمثیل تجارب مندل باستخدام مربع بانیت

تلقیح خلطي بین طویل الساق 

الجیل الثاني

TtTt

X

الجیل الثاني

TtTt

الطرز المظھریة للجیل الثاني
طویل الساق نقي 

طویل الساق ھجین 
نقيقصیر الساق 



رجلٌ  فإذا تزوج ).  e(األزرقصفة سائدة على اللون 
:  التالیةأجب عن األسئلة 

الرجل؟

1نشاط –

المرأة؟

ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة لون العیون 
ألم

ي ل
جین

 ال
راز

لط
ا

الطراز الجیني لألب

ألم
ي ل

جین
 ال

راز
لط

ا

صفة سائدة على اللون )  E(اعتبر صفة اللون البني للعیون  -1
أجب عن األسئلة زرقاوان، من امرأة عیناھا عیناه بنیتان      

الرجل؟الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند ما الطرز 1)
                                                       

–الوراثة مسائل 

                                                       
المرأة؟ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند )  2

                                             
ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة لون العیون 3)

سائدة؟ عند الرجل بنیة نقیة 
  



1نشاط –
، فإذا تزوج شاب )e(صفة سائدة على التحامھا ) E(تعتبر صفة عدم التحام شحمة األذن بالوجھ عند االنسان

:   التالیةاجب عن األسئلة ھجینة، من فتاة تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة 

الشاب؟ماالطرز الظاھري لصفة التحام شحمة األذن من عدمھا عند 

فما الطراز ھجینة، إذا علمت أن والدة الشاب تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة 

:

........................

ب 
شا

 لل
ني

جی
 ال

راز
لط

ا )الزوجة( الطراز الجیني للفتاة 

........................

ما النسبة المئویة للطراز الظاھري اللتحام شحمة األذن

ب 
شا

 لل
ني

جی
 ال

راز
لط

ا
 )

وج
الز

 (
–الوراثة مسائل 

تعتبر صفة عدم التحام شحمة األذن بالوجھ عند االنسان -2
من فتاة تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ) ee(الجیني طرازه      

ماالطرز الظاھري لصفة التحام شحمة األذن من عدمھا عند 1) (1

إذا علمت أن والدة الشاب تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة 2)
لوالده؟                               الجیني المتوقع 

:منمستخدًما الجدول المجاور حدد الطرز الجینیة لكل ) 3
) ...............................الزوجة( الفتاة •
........................أطفال أربعة رزقا بھما الزوجان • ........................أطفال أربعة رزقا بھما الزوجان •

ما النسبة المئویة للطراز الظاھري اللتحام شحمة األذن) 4
األربعة؟   عدمھ لدى األطفال من   



1نشاط 
فإذا تزوج رجل عیناه )  e(األزرق صفة سائدة على اللون 

  :
الرجل؟

                      
المرأة؟

ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة لون العیون 

Ee

ألم
ي ل

جین
 ال

راز
لط

ا

  EEالطراز الجیني لألب 

Ee

Eeألم
ي ل

جین
 ال

راز
لط

ا
ee

  

–قیم نفسك 
صفة سائدة على اللون )  E(اعتبر صفة اللون البني للعیون  -1

:  التالیةأجب عن األسئلة زرقاوان، من امرأة عیناھا بنیتان 
الرجل؟ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند 1)

Ee     ,EE           Ee     ,EE           
المرأة؟ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند )  2

                                             ee
ماالطرز الجینیة المحتملة لصفة لون العیون عند أفراد الجیل األول إذا كانت صفة لون العیون 3)

سائدة؟ عند الرجل بنیة نقیة 
  

Eeعیون بنیة : لألبناءالطرز الظاھریة 

الطراز الجیني لألب 

عیون بنیة : لألبناءالطرز الظاھریة 
Ee: الجینیةالطرز 

Ee

Ee



2نشاط 
، فإذا تزوج شاب )e(صفة سائدة على التحامھا ) E(تعتبر صفة عدم التحام شحمة األذن بالوجھ عند االنسان

:   من فتاة تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة ، اجب عن األسئلة التالیة 

الشاب؟ماالطرز الظاھري لصفة التحام شحمة األذن من عدمھا عند 
eeالتحام شحمة األذن eeالتحام شحمة األذن 

إذا علمت أن والدة الشاب تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة ، فما الطراز 
Ee-

eeEe

ب 
شا

 لل
ني

جی
 ال

راز
لط

ا

)Ee( الطراز الجیني للفتاة 

eeEe

eeEe ب
شا

 لل
ني

جی
 ال

راز
لط

ا
 )

ee (
–قیم نفسك 

تعتبر صفة عدم التحام شحمة األذن بالوجھ عند االنسان -2
من فتاة تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة ، اجب عن األسئلة التالیة ) ee(طرازه الجیني 

ماالطرز الظاھري لصفة التحام شحمة األذن من عدمھا عند 1)
التحام شحمة األذن                                                   التحام شحمة األذن                                                   

إذا علمت أن والدة الشاب تحمل صفة عدم التحام شحمة األذن بصورة ھجینة ، فما الطراز 2)
-لوالده؟                               الجیني المتوقع  ee

:منمستخدًما الجدول المجاور حدد الطرز الجینیة لكل ) 3
................Ee...............) الزوجة( الفتاة •
-Eeأطفال أربعة رزقا بھما الزوجان  • ee -Eeأطفال أربعة رزقا بھما الزوجان  • ee

ما النسبة المئویة للطراز الظاھري اللتحام شحمة األذن) 4
%50األربعة؟   من عدمھ لدى األطفال  



األمراض الوراثیة

األمراض الوراثیة 

التغیرات التي طرأت على الجینات تورث 
عبر األجیال من خالل عملیة اإلخصاب 

التي تتم بین األمشاج الذكریة مع األمشاج 
أحد األنثویة التي تحمل جینات المرض من 

.كلیھمااألبوین أو 

.اختالل في الجینات التي یحملھا الفرد 

سمیت بھذا اإلسم ألن

السكر الوراثي 

حدوث اضطراب جیني یصیب خالیا 
الحمراء؟الدم 

.اختالل في الجینات التي یحملھا الفرد 

حدوث خلل في تكوین 
الدم ھیموجلوبین 

یؤدي إلى

الدم ھیموجلوبین حامل 

غیر قادرة على حمل األكسجین 
.الجسمبكفاءة إلى خالیا 

فتصبح كریات الدم الحمراء 
حامل 

جین طبیعي قرصي 
واآلخر حامل المرض 

األمراض الوراثیة

األمراض الوراثیة  عدم الزواج من األقارب-1
فحص ما قبل الزواج   -2

كیف 
نتجنبھا ؟

أمثلة علیھا 

السكر الوراثي –الثالسیمیا 
نقص الخمیرة –

مرض فقر الدم  
المنجلي 

تعطى للمرضى أدویة تخفف عنھم  -1
.الدمویةاآلالم وتمنع انسداد األوعیة 

بالنسبة لألطفال الذین یعانون من  -2
ھذا المرض یتم استبدال دمھم بخالیا 

.طبیعیة جمراءدم 

مصاب 

عالجھ

مصاب 

جین طبیعي قرصي المرضجینان حامالن 
واآلخر حامل المرض 



أسئلة تقویمیة
ما الطرز المظھریة التي تظھر في األبناء في مربع بانیت المجاور  ؟ 

جمیعھا متنحیة 

نصفھا سائد ونصفھا متنح

جمیعھا سائدة جمیعھا سائدة 

كل فرد لھ صفة تختلف عن 
اآلخر 

أسئلة تقویمیة
ما الطرز المظھریة التي تظھر في األبناء في مربع بانیت المجاور  ؟ –أ 

جمیعھا متنحیة 

نصفھا سائد ونصفھا متنح

جمیعھا سائدة جمیعھا سائدة 

كل فرد لھ صفة تختلف عن 
اآلخر 



أسئلة تقویمیة
الحي؟ما الذي یتحكم في الصفات الوراثیة في المخلوق 

الغشاء البالزمي 

الجدار الخلوي 

مربع بانیت

الجینات

أسئلة تقویمیة
ما الذي یتحكم في الصفات الوراثیة في المخلوق –ب 

الغشاء البالزمي 

الجدار الخلوي 

مربع بانیت

الجینات



أسئلة تقویمیة
المنّصف؟

الطرز المظھریة 

البروتینات 

الجینات المتقابلة 

الطرز المظھریة 

مخطط ساللة العائلة

أسئلة تقویمیة
المنّصف؟ما الذي ینفصل في أثناء االنقسام . ج 

الطرز المظھریة 

البروتینات 

الجینات المتقابلة 

الطرز المظھریة 

مخطط ساللة العائلة


