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 الفكرة العامة

الصفـات   يتغيـر د ت الوراثيـة بأنمـاط مختلفـة وقالجينـات مسـؤولة عـن تـوارث الصفـا
مـن التطبيقـات  الوراثيـة. واسـهم تطـورأدوات العلـوم الحياتيـة فـي تعديـل الجينـات والعديد

 .نسـانإلي تفيد االمتعلقـة بهـا التـ

 .ول: وراثة الصفات المندليةألالدرس ا

 الفكـرة الرئيسـة: فسـرت نتائـج تجـارب العاِلم غريغـور مندل

 .ناءألبإلـى ا ألباءاثيـة من ال بعـض الصفـات الورانتقـا

 

 .الدرس الثاني: الوراثة بعد مندل

تلـك التـي فـي الوراثـة  تختلـف عـن الفكـرة الرئيسـة: تتـوارث بعـض الصفـات الوراثيـة بأنمـاط
 .المندليـة

 

 .الوراثيةاإلختالالت درس الثالث: الطفرات وال

ف الطفـرات إلـى نوعي لجينيـة، والطفـرات ا ـن، همـا: الطفـراتالفكـرة الرئيسـة: ُتصنّـَ
 .وراثية ختالالتا الكروموسـومية. وينتـج مـن بعـض الطفرات

 

 .الدرس الرابع: التكنولوجيا الحيوية

 علـى تعديـل المـادة الوراثيـة الفكرة الرئيسـة: تسـتخدم فـي التكنولوجيـا الحيويـة أدوات تعمل
DNA  سـيما الطبية العـدة،  التدوات فـي مجاألنسـان هـذه اإلاوتكثيرهـا وفصلهـا. وقـد وظـف 

 والزراعيـة منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوراثة الثالثة:الوحدة 
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 باستخدام قطع النقود ألليالتامحاكاة توارث 

ن شكل، ويسمى كل الواحد أكثر م لجينارث الصفات الوراثية، ويأخذ اتو لجينات فيتتحكم ا
  .ليلشكل منها أ

 .د: قطعتا نقوألدواتالمواد وا

: إلقاء قطعتي النقود بحذر؛ لكيال تصيب أحدا من المةإرشادات الس
 .الطلبة

 .ملحوظة: ُتنفذ التجربة ضمن جمموعات

 :خطوات العمل

في  ألبوينا ألحد ألزهارلصفة لون ا أفترض أن إحدى قطعتي النقود تمثل الطراز الجيني - 1

الثانية تمثل الطراز أن القطعة و ،الءنبات البازي
الصورة في كل قطعة  ؛ إذ تمثلاآلخري الجين

هذه التجربة أليل لون األزهار نقود مستخدمة في 
أليل لون  ، وتمثل الكتابةR رجواني السائدألا

 r.المتنحي ألزهار األبيضا

من  من األبوين لأستنتج الطراز الجيني لك - 2

 .مربع بانيت

ينية أكمل مربع بانيت، وأتوقع الطرز الج - 3

  .ألولالجيل ا فرادألوالشكلية 

أحسب النسبة المئوية لكل طراز من الطرز الجينية في مربع بانيت، ثم ُأدون النتائج في   -4

 .في الجدول خانة )النسبة المئوية المتوقعة(

مرات، ثم أدون في كل مرة الطراز الجيني للفرد الناتج  5أجرب: ألقي قطعتي النقود معا  -5

 من عملية التلقيح.

 رة.أدون الطراز الجيني في كل م م َّرة، ثم 100ألقي قطعتي النقود معا  أجرب: -6

أحسب النسب المئوية للطرز الجينية الناتجة، ثم ُأدون النتائج في خانة )النسبة المئوية  -7

 .الناتجة من التجربة( في الجدول

 :التحليل واالستنتاج

 .تجة من التجربةأقارن النسب المئوية المتوقعة بالنسب المئوية النا 1.

إلقاء قطعتي النقود في الفرق بين النسب المئوية المتوقعة  مراتأتوقع تأثير زيادة عدد  2.

 .إجابتيفسراً التجربة، م والنسب المئوية الناتجة من

 .أتواصل: أناقش زمالئي في النتائج، ثم أذكر أمثلة من الواقع تدعم نتائج التجربة 3.

ألليالت و نباتين، أحدهما غير متماثل ا عند تلقيح ألليالترث اصمم تجربة لمحاكاة تواأ 4.

 الآلخر متنح.

 

 

 

 تجربة استهاللية
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 بناءل باء إىل ال انتقال المعلومات الوراثية من ا
Passage of Genetic Information from Offspring’s to Parent 

 

مـن اآلباء إلى  الوراثية ريغـور مندل انتقـال بعض الصفـاتفسـرت نتائـج تجـارب العالـم غ
 األبناء .

تتوارث الصفات في الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيا عن طريق الجاميتات. وتحتوي كل خلية 
زوجا من  23في جسم اإلنسان على  (2n) جسمية ثنائية المجموعة الكروموسومية

ة من الكروموسومات، نصفهامن األم والنصف اآلخر من األب، في حين تكون الجاميتات أحادي
 .كروموسوما 23، وتحتوي  ( 1n) المجموعة الكروموسومية

لكل كروموسوم الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية كروموسوم ُمماثل له، وهذا ينطبق على 
أزواج الكروموسومات بدءاً بالزوج األول، وانتهاء بالزوج الثاني و العشرين؛ وهي 

ينات المواقع نفسهاعلى الكروموسومين الكروموسومات الجسمية، وفيها تشغل نفس الج

 .المتماثلين

( في XY( و غير متماثل عند الذكر )XXأما الزوج الثالث والعشرون فهو متماثل عند األنثى )

 .في الحجم Yو  Xحين يختلف الكروموسومان الجنسيان 

 
 
 

 

 ( : وراثة الصفات المندلية1الدرس )
Inheritance of Mendelian T raits 
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 نقسام المنصف سبب التنوع الجيني للجاميتاتالا
تكمن أهمية االنقسام المنصف في تكوين الجاميتات في الكائنات الحية التي تتكاثر جنسياً . يؤدي 
االنقسام المنصف دوراً في تنوع التراكيب الجينية في الكائنات الحية، إذ يؤثر الترتيب العشوائي 

عملية للكروموسومات في توارث األليالت المحمولة على كرووسومات مختلفة ، في حين تؤثر 
 . الت المحمولة على الكروموسوم نفسالعبور الجيني في توارث األلي

و من ثم فإن التراكيب الجينية في الجاميتات الناتجة يؤدي إلى تنوع في الطرز الجينية لألفراد 
 الناتجين ، ما يفسر التنوع في الطرز الشكلية بين األفراد.

 
 الترتيب العشوائي للكروموسومات

Random Orientation of Chromosomes 

تب كروموسومات األم وكروموسومات األب ترتيبا عشوائيا في أثناء الطور األستوائي رتت

(  الذي يمثل ملخصا لتكوين الجاميتات في خلية 2األول في األنقسام المنصف، أنظر الشكل )

مفترضا  ، في داللة  على صفتين مختلفتين،AaBbكروموسومات لفرد طرازه الجيني  4تحتوي 

زرق، وأن كروموسومات ألثلها  الكروموسومات ذات اللون اأن كروموسومات أحد األبوين تم
 األخرى تمثلها الكروموسومات ذات اللون األحمر .
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ترتب في أثناء األنقسام المنصف بطريقتين  -بما تحمله من أليالت -األحظ أن الكروموسومات 
في جهتين  -هما من أحد األبوين  B-و Aون فيه األليالن محتملتين، هما: الترتيب )أ( الذي يك

أنواع من  4في الجهة نفسها، فتنتج   BوAمختلفتين، والترتيب )ب( الذي يكون فيه األليالن  

 الجاميتات، تحتوي كل منها على تركيب جيني يختلف عن التركيب الجيني للجاميتات األخرى.
 Over Crossing Genetic  عملية العبور الجيني

يقصد بذلك تبادل قطع بني الكروماتيدات غير الشقيقة في الكروموسومات المتماثلة في أثناء 
الطور التمهيدي األول من األنقسام المنصف؛ ما يؤدي إلى إنتاج تراكيب جينية جديدة في 

 (.3الجاميتات الناتجة من هذا االنقسام، أنظر الشكل )

 
 Inheretance Traits Mendeliain  وراثة الصفات المندلية

 (،4)، أنظر الشكل يالءنبات الباز فيالعاِمل مندل توارث صفات عديدة رس د
 اآلخرى. لحيةاالكائنات  فيد أساسا لدراسة توارث الصفات عنتائج ُت لى في تجاربهوتوصل 

 مبدأ السيادة التامة وقانون انعزال الصفات
The Principle of Complete Dominance and the Law of Segregation 

 فيوتتبع ظهورها  (،5)، أنظر الشكل الءنبات البازي فيمندل وراثة صفات عديدة  صىاستق

نسب ؛ فقد تقاربت يرااتج كان كبالن لجيل االولعدد أفراد ا ألن. ولجيل الثانيوا لجيل األولا
 .من عمليات التلقيح تجةظهور الصفات الوراثية النا
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 مجعدواآلخر  أملس البذور هما، أحدبات بازيالءتلقيح ن جاربه علىتإحدى  فيمندل عمل 

ر، أملس البذو( F1)لجيل األول فظهر كل فرد من أفراد ا، تجةالبذور، ثم زرع البذور النا

ظهرت صفة  ألولا لجيلأفراد ا ينب . وبعد التلقيحلجيل األولالمجعدة في واختفت صفة البذور ا
 (.6) ، أنظر الشكل%25بنسبة ( F2جيل الثاني )لأفراد ا ينب لمجعدةالبذور ا
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، ولكل لجيناتبعد اسم اما توارث الصفات، أطلق عليها في فياستنتج مندل وجود عوامل تتحكم 
 يالءنبات الباز فير ألزهاصفة لون ا لجين ، يوجدالً . فمثيالً ، يسمى كل منهام ألينشكل جين
، ويمثل صفة ( R) ا سائد، إليه بحرف كبريمه(،أحدالن)شك النألي

وإذا غير)بحرف ص متنح، ويرمز إليه واآلخر، ألرجوانييناللون ا
السائد  ألليل(، فإن تأثري المتنحي)السائد، وا ألليالناجتمع هذان ا

ما ُيعرف  فييظهر،  التنحي؛ فإنه لما يراألليللتأث الفاهر، خيظ
قد  Dominance Complete of Principle التامة بمبدأ السيادة

 ماثلي تظهر عليه الصفة السائدة متالذد للفر لجينييكون الطراز ا
 لجينيأما الطراز ا( Rrغير متماثل األليالت )، أو (Rألليالت )ا

ماً متماثل االليالت فيكون دائلمتنحية ِليه الصفة اللفرد الذي تظهر ع
(r) وراثية ة لصفماثل الفرد مت لجينييعني أن الطراز ا ال، لكن ذلك

، االخرىمعينة حي ِ تم أن يكون متامثل األليالت للصفات الوراثية 
 أنظر

للصفة الوراثية  ألليل المتنحيالسائد وا ألليلخيتلف اي (7)الشكل .

   ،ماتسلسل النيوكليوتيدات فيهفي حدة الوا

  .لبروتينات بناء ا فيما ُيؤثر  (8)أنظر الشكل 
 Lawتجاربه قانون انعزال الصفات ج استنتج مندل من نتائ 

of Segregation الصفة الواحدة  ل أن ألي لىالذي ينص ع

 .لجاميتاتأثناء تكوين ا في صالنينف
 Genetics and Probabilitiesوالوراثة  الحتماالتا

 لىالتي تنطبق ع الحتماالتمندل قواعد ا تجاربنتائج  تماثل
 إلقاء قطع النقود.

 
 

 
 
 
 
 
 

ال يتأثر احتمال حدوث الحدث باحتمال حدوثه في مرات أخرى . فمثالً عند إلقاء قطعة نقد 

. غير أن ظهور الصورة عند  2/1واحتمال ظهور الكتابة  2/1فإن احتمال ظهور الصورة 

ول مرة ال يعني بالضرورة ظهور الكتابة عند إلقاء قطعة النقد نفسها مرة إلقاء قطعة النقد أ
ثانية ، فقد يتكرر ظهور الصورة ذلك أن إلقاء قطعة النقد في كل مرة مستقل عن إلقائها في 

و احتمال  2/1مرات الحقة ، كما هو الحال عند الوالدة ، فاحتمال أن يكون المولود ذكراً هو 

. و إذا كان المولود االول ذكراً فليس بالضرورة أن يكون المولود  2/1أن تكون أنثى هو 

و احتمال أن يكون أنثى هو  2/1الثاني أنثى ، إذ أن احتمال أن يكون المولود الثاني ذكراً 

2/1. 
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. فمثال ًعند إيجاد جاميتات فرد طرازه الجيني 1و  0تتراوح قيمة االحتمال بين 

tt   فإن احتمال ظهور الجاميت الذي يحوي األليلt   واحتمال ظهور  1هو

إذ  Tt، خالفاً لجاميتات فرد طرازه الجيني  0هو  Tالجاميت الذي يحوي األليل 
و احتمال ظهور  2/1هو  Tت الذي يحوي األليل إن احتمال ظهور الجامي

 . 2/1هو  tالجاميت الذي يحوي األليل 
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 Assortment Independent Of Law لحرقانون التوزيع ا

ها: لون البذور، ن، ميالءنبات الباز فيمعا  ينوراثيت يندرس فيها وراثة صفت تجربةأجرى مندل 
ا أصفر، هم، أحدالءنبات بازي تلقيح لىمن التجربة، عمل مندل ع ىلألوا ألجزاءا فيوشكلها. 

، و ضرأخ آلخر، واRRYYلجيني لت هالتني الصفتني، وطرازه امثل األلياوأملس البذور، ومتا

بذور  جميعحظ أن ال، تجةأن زرع مندل البذور النا بعد rryy. الجيني  البذور، وطرازه مجعد

 صفراء، ألولا لجيلا فيالنباتات 
 RrYy.  الجينيوملساء، وطرازها 

 ثم زرع البذور معا، لجيل األولأفراد اتلقيح  لىمن التجربة، عمل مندل ع نيالثا لجزءا في
 تجة فيالنباتات النا ينالنسب ب وصفات كل منها، فكانت تجةثم د َّون أعداد النباتات النا، الناتجة
 (.9) أنظر الشكل مربع بانيت، في لمبينةا لمتوقعةمقاربة للنسب ا التجربة

 
 آلتية:ية امربع بانيت بالنسب العدد في نيالثا لجيلتظهر صفات أفراد ا

 نباتات صفراء، وملساء البذور. 9

 البذور.مجعدة نباتات صفراء، و  3

 .اء، وملساء البذوررضنباتات خ 3

 البذور.مجعد ، و خضرنبات أ 1

 
 

 :ظهور الصفات هي ماالتوبذلك تكون احت
 : صفراء، وملساء 9/16

 مجعدةصفراء، و  :3/16

 ، وملساء: خضراء 3/16

 .مجعدة، و ُ: خضراء 1/16

الصفراء  أن عدد البذور ينيتب (،9)الشكل  فيحدة من مربع بانيت  لىعند دراسة كل صفة ع

أن النسبة و بذور،  4هو لخضراء بذرة، وأن عدد البذور ا 12هو  نيالثا لجيلأفراد ا ينب

لون البذرة ظهور  مالالبذور. وبذلك يكون احت خضرأ 1أصفر البذور: 3 هي:  هماالعددية بين
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أفراد  ينب لملساء، وعدد البذور ا¼هو  لخضراءظهور لون البذرة ا مال، واحت¾و الصفراء ه
 3: هي امبذور، والنسبة العددية بينه 4هو لمجعدة بذرة، وعدد البذور ا 12هو  لجيل الثانيا

 مال، واحت¾هو  لملساءظهور البذور ا مالفإن احت ن ثمالبذور. وممجعدة  1ملساء البذور: 

تتأثر عند دراستها  لمللصفة الواحدة  لمتوقعه؛ ما يعني أن النسب ا¼هو  عدةلمجظهور البذور ا
 (.10أخرى انظر الشكل ) مع صفة

 
 

انفصال ألييل الصفة الواحدة  لىالذي ينص على قانون التوزيع الحر إ تجاربهتوصل مندل من 
 آلخر ا عن اهمأحد
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