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ي الماشية : 1س
ما هي      ,  (b)هو السائد عىل أليل اللون األحمر (B) أليل غطاء اللون األسود ف 

 الجينية للبقرة السوداء والحمراء ؟الطرز 

 الحل :  

 

 

   الطراز المظهري
ي     الطراز الجين 

 

أعىل الجبي   سائد عند  V widow’s peakعند اإلنسان، أليل خط الشعر عىل شكل حرف : 2س
 عىل أليل خط الشعر المستقيم  

 أكتب رموزا مناسبة لهذين األليلي   . أ. 

 متماثل األليالت لهذه الصفة  ما الطراز المظهري لشخص غي  ب. 

ة جدا   nذبابة ما , و لحجم األجنحة الطبيعية ل Nباستخدام الرمز : 3س لألجنحة الضامرة ) الصغي 
 ( أكتب ما يىلي :  

ي لذبابة غي  متماثلة األليالت لهذه الصفة أ.   الطراز الجين 

 الطرز الجينية المحتملة ألمشاجها ب. 

إذا تزاوج فأر غي  متماثل األليالت لصفة لون الفراء مع أننى ذات فراء أبيض ,  ما الطرز       : 3س
ي .   المظهرية والجينية لألبناء ؟ وضح باستخدام المخطط الجين 

 الحل :  

ي لكال األبوين . ثم أكتب األنواع المختلفة من ة األوىل : الخطو  أكتب الطراز المظهري والطراز الجين 
 األمشاج المحتمل إنتاجهما معا . 

 الطراز المظهري لآلباء ◄     

ي لآل ◄       باءالطراز الجين 

 األمشاج ◄     

ي أثناء اإلخصاب  وثها أكتب كل اإلحتماالت الوارد حدة الثانية : و الخط
 . ف 

 

 داخل المرب  ع .  رز المظهرية المتوقعة لألبناء أكتب الطالخطوة الثالثة : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي اليجاد نوع األفراد الناتجة من تزاوج ذبابة غي  متماثلة األليالت مع ذبابة  س : إستخدم مخطط جين 
 متماثلة األليالت لألجنحة الطبيعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي اليجاد نوع األفراد الناتجة من تزاوج ذبابة غي  متماثلة األليالت مع ذبابة  س : إستخدم مخطط جين 
 متماثلة األليالت لألجنحة الطبيعية 

ي إحتماليةس: وضح باستخدام ا  لمخطط الجين 
 والدة طفل ذكر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي س: وضح باستخدام ا  إحتماليةلمخطط الجين 
 والدة طفل ذكر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


