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الفكرة الرئيسة

يمكن توضيح انتقال صفة وراثية ما عبر أجيال عدة في سجل النسب
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االختالالت الوراثية المتنحية
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: مرض الكابتونيوريا-1

: االختالالت الوراثية المتنحية

مما ينتج عنه بول أسودالكابتونيوريا نقص إنزيم :سبب ال( 1

إفراز الحمض في البولبسببأسود :لون البول ( 2

يظهر عند الوالدة ويستمر طوال حياة المريض:أثر المرض ( 3

العظام والمفاصلويؤثر على 

بسبب خلل وراثي متنحيأرشيبالد جارود عن هذا المرض؟ .دما هو استنتاج ( 4

اجابتك؟يفسر( 5

(متماثل الجينات)يظهر هذا المرض عند وجود جينين متنحيين فقط 

عراضيكون ناقل للمرض وال تظهر عليه األبينما الشخص الذي يحمل جينات متخالفة 
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: التليف الكيسى-2
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المهاق -3

:البشرفيالمهاقينشأ

صبغةغيابإلىيؤديمتنحيجينينتيجةخلل

.الميالنين في الجلد والشعر والعينين*

ا الشخص المصاب ابيض ويكون جلده شاحب جدشعر *
.وبؤبؤ عينه وردي

أخرىحيواناتفيالميالنينغيابيوجد-

غياب الميالنين في العينين يسبب مشكالت في الرؤية.

يجب حماية األشخاص المصابين من اشعة الشمس فوق البنفسجية.
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:مرض الجالكتوسيميا -4

.عدم قدرة الجسم على هضم الجالكتوزهو -1

جلوكوز  +     جالكتوز (       اللبن )الالكتوز سكر -2

الجلوكوز مصدر الطاقة الرئيس وينتقل في الدم   

:المصابينعند األشخاص غير -3

جلوكوزالجالكتور    

تناول وجبات خالية من الالكتوز والجالكتوز:العالج-4

(منتجات مشتقات الحليبيتجنب األشخاص المصابون )

يتحلل

(GALT)نسفير فوسفات أوريديلتراجاالكتوزانزيم 

www.almanahj.comحللت



مرض تاى ـ ساكس -5

:عندمرضالظهري
جانجليوسايدزتسمى دهنية اإلنزيمات المسؤولة عن تحليل أحماضغياب -1
ثم تذوب عند نمو الدماغ–بصورة طبيعية جانجليوسايدزحماضأكون تت-2

الدماغساكس، تتراكم في -حالة الشخص المصاب بمرض تاي في -3
ليعقعنه تدهورتجوينفي الخاليا العصبية الدماغيةتضخًما التراكم يسبب -4
ال يوجد عالج حتى اآلن:العالج-5
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االختالالت الوراثية السائدة

سائداختالل وراثي :مرض هنتنجتون-1

عام50-30تظهر أعراض االختالل في سن -2يؤثر في الجهاز العصبي-1

:األعراض * 

فقدان السيطرة على الحركة-2فقدان تدريجي لوظائف الدماغ-1

اضطرابات عاطفية-3

ال يوجد عالج:العالج *

ةالكشف عن األليل السائد المسبب للمرض عن طريق الفحوص الوراثيمكن* 

بعض االختالالت سببها جينات سائدة  

نحية مما يعني أن األشخاص الذين ليس لديهم اختالالت تكون جيناتهم مت
.متماثلة لهذه الصفة

ابة  عللي ارتفاع نسبة اإلص
بمرض هنتنجتون؟

أعراض المرضظهور لتأخر
تزوج فيكون المريض

وأنجب وورث المرض
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االختالالت الوراثية السائدة

(:القماءة)عدم نمو الغضاريف -2

 (من أشكال القزامة)يكون الجسم صغير واألطراف قصيرة

 طبيعيةأقدام ويعيش المصاب حياة 4يبلغ الطول

75 % جمالحمن األفراد المصابين يولدون ألبوين متوسطي www.almanahj.com



* ما بين وراثة اختالل سائد ووراثة اختالل متنح اذا كان أحد األبوين يقارن
مصاب بالمرض؟؟

:لمتنحياالختالل ا-2

BB X      bb

B , B            b , b

األمشاج B B

b Bbمصاب Bbمصاب

b Bbمصاب Bbمصاب

Bb X      bb

B , b            b , b

األمشاج B b

b Bbمصاب bbطبيعي

b Bbمصاب bbطبيعي

:سائداالختالل ال-1

Bb      X      bb

B , b            b , b
األمشاج B b

b Bbطبيعي bbمصاب

b Bbطبيعي bbمصاب

BB      X      bb

B , B            b , b

األمشاج B B

b Bbطبيعي Bbطبيعي

b Bbطبيعي Bbطبيعي
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:يدل على أنالشكل 

واحدكل أب لديه جين متنحي .1

.أي ناقل للصفة( غير نقي الصفات )غير متماثل الجينات كالهما .2

تعني كل من الدائرة والمربع نصفا المظللين أن كال األبوين يحمل الصفة.3

ساكس-تاي:لمرضتحليل سجل النسب*
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تحليل سجل النسب إلختالل تعدد األصابع
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:ة االستدالل على الطرز الجيني-1

:تستعمل سجل النسب إلستنتاج الطرز الجينية 

بمالحظة الطرز الظاهري-1

سديةالصفات الجعن طريق معرفةشخص معين تحديد الجينات المحتمل أن تكون لدي-2

عللي يتم تحليل الطرز الظاهرية لعائلة بأكملها ؟

من أجل تحديد الطرز الجينية للعائلة

؟؟(تستخدم سجالت النسب في)أهمية دراسة سجالت النسب

:توقع االختالالت  -2

ة لألجيال إذا تم االحتفاظ بسجالت جيدة للعائالت فإن االختالالت الوراثية المستقبلي-1

.  يمكن توقعها

.يمكن الحصول على المزيد من الدقة إذا تم تحديد حالة عدة أفراد من العائلة-2
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؟ما أهمية حفظ سجالت النسب بشكل جيد

يساعد العلماء؟

دراسة أنماط الوراثة -1

تحديد الطرز الظاهرية -2

التحقق من الطرز الجينية ضمن عائلة ما-3

: يةالبشر تصعب دراسة علم الوراثة 
www.almanahj.com
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القسم الثاني

األنماط الوراثية 
المعقدة
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الفكرة الرئيسة
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* االنماط الوراثية المعقدة 

األليلبات المتعددة•

تفوق الجينات•

انعدام السيادة •

السيادة المشتركة•

تحديد الجنس•

الجرعةتعويض•

الصفات المرتبطة بالجنس•

الصفات متعدد ة الجينات•

www.almanahj.com



تخيل مصابًا بعمى اللونين األحمر واألخضر، حيث ال يظهر اللون األحمر بوضوح في 

اإلضاءة الخافتة، أما في الليل فيبدو اللون األخضر كاللون األبيض المستخدم في 

. الشوارعإنارة 

إشارات  ولمساعدة المصابين بهذا االختالل صممت *

دائًمانفسه المرور بألوان تتبع النمط 

األحمرواألخضر  ال يتبع عمى اللونين **

.نمط الوراثة نفسه الذي وصفه مندل
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* (نبات شب الليل:)انعدام السيادة -ا

ازينالطربينوسطيةصفةالجيناتمتخالفالظاهريالطرازفيهايشكل
.باآلباءالخاصةالجيناتالمتماثليالظاهريين

نبات شب الليل
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نعدام السيادةا-

وفيه الفرد متخالف الجينات تظهر عليه صفة جديدة 
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(يةمرض أنيميا الخاليا المنجل:)السيادة المشتركة-2

.الجيناتتخالففي حالة كال األليلين يظهر فيها 

:المثال

شتركة يتبع مرض أنيميا الخاليا المنجلية وراثة السيادة الم

:أنيميا الخاليا المنجلية
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* األليالت المتعددة-3

.                  ال يتم تحديد جميع الصفات الوراثية بوساطة أليلين متقابلين دائًما

فبعض الصفات الوراثية  

فصائل الدم في اإلنسانومنها-

مشتركةسيادة –أليالت متعددة 

-Rh

لون الفراء في األرانب-

.تحدد بأكثر من أليلين أو ما يسمى األليالت المتعددة -

www.almanahj.com
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: فصائل الدم فى اإلنسان

ABOلنظام فصائل الدم  

,ثالثة أشكال من االليالت 

 ABعالمات تسمى أحيانًا 

IA :تدل على فصيلة دمA

IB: تدل على فصيلة دمB

i: تدل على فصيلة دمO

كيف يمكن ألب وأم مختلفى الفصيلة إنجاب أبناء لهم فصائل الدم األربعة

العامل الرايزيسي 
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:لون الفراء فى األرانب 

c> c: عملية التسلسل السيادييمكن لألليالت المتعددة أن توضح  h >chC > c

c،c:  هي   في األرانب تسيطر أربعة أليالت، على لون الفراء  h،c ch،C

واحدفراءلونعنهوينتجاألخرىاألليالتبقيةعلىسائدCفاألليل

طرز ظاهرية؟                 4طرز جينية محتملة و10حالة وراثية ينتج عنها -
عددي الطرز الجينية والطرز المظهرية لوراثة اللون في األرانب؟-
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: تفوق الجينات -4
. الالبرادور من األصفر إلى األسوديمكن أن يختلف لون الفراء في نوع من الكالب

،وجود أليل يخفي صفة أليل آخرويعود هذا التنوع إلى 

.يسمى تفوق الجينات ومثل هذا التفاعل 

:كالب الالبرادور

:Eebbأو EEbbإذا كان الطراز الجيني للكالب هو 

بني بلون الشيكوالتةفراء الكالب يكون 
:  eebb،eeBb،eeBBأما الطرز الجينية 

(Bالسائد يلغي تأثيرات األليل eألن الجين ) فراء باللون األصفرتنتج 

اكتبي الطرز الجينية 
التسعة التي تتحكم في 

ثالث )وراثة لون الفرو 
في كالب (طرز مظهرية

الالبرادور؟

اكتبي الطرز الجينية 
المتحكمة في إظهار لون 

كلب البرادور أسود

:األليالت يتحكم في لون فراء هذه الكالب مجموعتان من 
اللونغامقة ذا صبغة يحدد ما إذا كان الفرو  Eاألليل السائد -1
في فرو الكلب أصباغ توجد ال يعني eeالمتنحي األليل-2

.من الصبغةاللون الغامق درجة يحدد   Bاألليل السائد -3
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:  تحديد الجنس-5

زوًجا 23كروموسوًما، أو 46تحتوي كل خلية في جسمك، ما عدا األمشاج، على -1
من  الكروموسومات

وي           الحيوان المنفي خاليا الكروموسومات الجنسية يتحدد جنس النسل باتحاد -2

البويضة و  

:الكروموسومات الجنسية 
الفرد   جنس يحدد -1
(Yوكروموسوم  Xكروموسوم )نوعان -2
3-XX تشير إلى األنثى، وXYتشير إلى الذكر
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XX تشير إلى األنثى، وXYتشير إلى الذكر
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ميتوزي يسبب اللون

ي البرتقالي ف
بعض خاليا 

الجسم

يسبب اللون 

االسود في 
بعض خاليا 

الجسم

:كوفرو قط الكاليألوان 

أليل الفراء األسود

:تعطل الكروموسوم

www.almanahj.com
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:الصفة المتأثرة بالجنس-7

.هي صفات يرتبط ظهورها أو عدم ظهورها بالهرمونات الجنسية.1

:الصفات المتأثرة بالجنس

مرتبطة بالجنس موجودة على كروموسومات جسمية وليست صفاتهي 
راآلخالجنسين ومتنحي في الجنس أحد بها جين يكون سائداً في يتحكمولكن
:لذكورالنمطي لالصلع: مثل 

ةالذكورلوجود الهرمونات الذكريفي سائدفي اإلناث ومتنح هو جين: Bجين الصلع •

متماثلأوغير متماثل الجينات كان إذا في الذكر تظهر الصفة•

متنحيةتظهر الصفة في اإلناث فقط عندما تكون الجينات •
.عاديةو      المرأة عادي الرجل  bb :الجينيالطراز .1

عاديةو      المرأة اصلع الرجل  Bb :الجنينالطراز .2
و      المرأة صلعاءاصلع الرجل BB :الجيني الطراز .3

اإلناث ؟أكثر من في الذكور تظهرفي الصلع صفة :عللي

زوجاً من ألن الرجل يكفيه جين واحد للصلع حتى يكون اصلع بينما المرأة يجب أن تملك
.جينات الصلع حتى تكون صلعاء
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الشعر؟طبيعية وأمرأة اصلع له رجل الطراز المظهري يكون  Bbعللي الطراز الجيني .1

ري الذي الصلع صفة متاثرة بالجنس ويعتمد ظهور الصلع على تركيز الهرمون الذكالن 
اإلناثاليوجد في 

عللي صفة الصلع سائدة في الذكور و متنحية في اإلناث؟.2
ألن الرجل يكفيه جين واحد للصلع حتى يكون أصلع بينما المرأة يجب أن تملك زوجاً 

من جينات الصلع حتى تكون صلعاء

متنحيةبالجنس عند الذكور سائد وعن االناث متأثرة الصلع صفة .3
صلعالمتنحية أي األتى يمثل جينات أنثى مصابة بالbيمثل الصفة السائدة و  Bإذا كان 

 (BB _ Bb _ BBb _ bb)

BB

Bb

bb
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Xهي الصفات التي تتحكم فيها جينات موجودة على الكروموسوم -1

( Xالصفات المرتبطة مع الكروموسوم ) تسمى أيًضا-2

اث؟اإلنيتأثرون بالصفات المرتبطة مع الجنس المتنحية أكثر من الذكور -3

فإنهم غالبًا ما يتأثرون. واحًدا فقطXألن لديهم كروموسوم جنسي

؟ نادرةاإلناث بصورة بالجنس على تظهر  الصفات المتنحية المرتبطة -4

.الثاني يمنع أو يخفي أثر الصفة المتنحيةXألن الكروموسوم 

:الوراثيةالحاالت-5

الهيموفيليامرض-2األخضرواألحمراللونينعمى-1
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Xالجنسيبالكروموسوممرتبطةمتنحيةصفةهي-1

تقريبًا8%المتحدةالوالياتفينسبةالذكورالمصابين-2

لديهاجين متنحياأللوان؟ألنعمى لمرض حاملة األم-

لديهاXمحمواًل على أحدكروموسوماتلهذا المرض 

المتنحيألنه ليس لديه جين اإلصابة األب غيرمصاب؟ -

اللونين يوجد عدد قليل من اإلناث المصابة بعمى فسري لماذا 
بالذكور؟األحمر واألخضر مقارنة 

بالصفاتيتأثرونفهمفقطواحدXكرموسوملديهمالذكورألن

اإلناثمنأكثربالجنسالمرتبطةالمتنحية

فسري ال يوجد ذكور حاملين لمرض عمى األلوان؟

حاملوليسمصابيكونالجينوجودحالةوفيفقطواحدXكرموسومالذكورلديهألن

XbXb؟عددي التراكيب الجينية لألنثى بالنسبة لمرض عمى األلوان -XBXb - XB XB

Xbعددي التراكيب الجينية للذكر بالنسبة لمرض عمى األلوان؟ Y  - XB Y
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Xالجنسي اختالل وراثي متنحي مرتبط بالجنس محمول على الكروموسوم -1

.أكثر شيوًعا بين الذكور عنه في اإلناث-3يتميز بتأخر تجلط الدم               -2
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دراسات التوائم
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* :معدل التوافق
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المثال الحالة الوراثية

((                            السبعحنك)فم السمكة-شب الليل) نبات
الدجاج األندلسي-أبقار الشورتهورن-

انعدام السيادة-1

فصائل الدم–أنيميا الخاليا المنجلية  السيادة المشتركة-2

لون الفرو في األرانب-عامل رايزيس -فصائل الدم   األليالت المتعددة-3

اللون في كالب الالبرادور تفوق الجينات-4

)للذكرXy-لألنثى XX)تحديد الجنس في اإلنسان تحديد الجنس5

الفرو في قطة الكاليكولون تعويض الجرعة-6

الصلع النمطي للذكور الصفات المتأثرة بالجنس-7

(نزف الدم)الهيموفيليا-عمى األلوان   الصفات المرتبطة بالجنس-8

(بصمة اإلصبع  -لون العين  -الطول-لون الجلد   الجيناتالصفات متعددة-9

لون الفرو  في القطة السيامية البيئةتأثيرات -10
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عدد الطرز المظهريةجنسبة الجيل الناتاسم الحالة الوراثية

حاالت وراثية 
تمثل بزوج من

الجينات

تلقيح عند )
فردين 

متخالفي
(الجينات

مظهريازطر12: 3سيادة تامة

طرز مظهرية13: 2: 1سيادةانعدام 

تعدد بدائل

رز مظهريةط14: 1: 1:1
فصائل الدم

طراز1:32

عامل ريسس

طرز مظهرية1:32

لون الفرو في األرانب

نسمرتبطة بالجمتنحيةصفات 

عمى االلوان-1

الهيموفيليا-2

1:3

أب سليم–زوجة حاملة 

2:2

أب مصاب–زوجة حاملة 

طراز مظهري2

الممكن أن تكون من)
ات الزوجة متخالفة الجين

(بينما الزوج ال-

:بالجنسصفات متأثرة 

الصلع النمطي للذكور

عادي1:أصلع3

صلعاء1:عادية3

BB:اءإنثى صلع–ذكر أصلع

Bb: إنثى عادية–ذكر أصلع

bb: إنثى عادية–ذكر عادي

طراز مظهري2
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عدد الطرز الطرز الجينيةعدد
المظهرية

اسم الحالة الوراثية

وراثية تمثل لةحا
تمن الجينازوجينب

وراثية تمثل ةحال
من أزواجثالثب

الجينات

تفوق الجينات3طرز9

(الالبرادوركالب)

ظرز مظهرية277

:جيناتصفات متعددة ال

(العين-الجلد)لون

بصمة االصبع-الطول
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القسم الثالث

الكروموسومات 
الوراثة البشرية
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الفكرة الرئيسة

.يمكن دراسة الكروموسومات باستخدام النمط النووي

النمط النووي ـ القطع النهائية ـ عدم انفصال الكروموسومات 

ب بها ربما ال تستطع اللع*إذا فقدت إحدى قطع األلعاب الضرورية لعمل لعبة ما 

.  ألن القطعة المفقودة مهمة

.للكروموسوم المفقود تأثيًرا قويًّا في الكائن الحي :وأيًضا
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:النووي   النمط 

رةقصيالكروموسومات المتشابهة في صورة أزواج تترتب فيها صورة مجهرية هي -1

االستوائير الطوأثناءفيشقيقينكروماتيدينمنمكونً ويصبحكروموسومكليتكثف-2
المتساوي االنقسام من 

:زوًجا من الكروموسومات 23يحوي كل منهما-3

وهي متطابقةزوًجا22الكروموسومات الجسمية عددها .1

وغير متطابق فى الذكر–متطابق في األنثى 1زوجكرموسومات جنسية عددها .2
www.almanahj.com
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:يحدث عدم انفصال الكروموسومات في**

(الثاني–األول ) االنقسام المنصف

ماتاألمشاج الناتجة ال تحصل على العدد الصحيح من الكروموسو

:  عند تخصيب هذه األمشاج مع مشيج آخر-

ثالثي المجموعة )3n(2n+1) ينتج  نسخ إضافية .1

(الكرموسومية

أحادي المجموعة )1n  ( 2n-1)ينتج نسخ ناقصة.2
الكرموسومية

:تصور مفهوم عدم االنقسام  
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(:البله المغولي)أعراض اإلصابة  بمتالزمة داون 
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X0+44:متالزمة ترنر

www.almanahj.com
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45 47 47 46 47 45 46 عدد 
الكرموسوما

ت

- - 1 - 2 - 1 عدد 
بارجسم

متالزمة ترنر.1

متالزمة كلينفلتر.2

Xغياب الكرموسوم .3

:حددي الطراز الجيني للحاالت الوراثية التالية
:تكون أمشاج طبيعية

44+x0

44+xxy

44+0y
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عدد ةالوراثيةالحال
الكروموسومات

التركيب 
الكروموسومي

منينتج 

ةبويض

مع

حيوان منوى

عدد 
اجسام بار

االعراض

طبيعى    _XY22+X22+Y+ 4644ذكر عادى 

طبيعى XX22+X22+X1+ 4644انثى عاديه

XXY22+XX+ 4744ر كالينفلت

ةبويضة شاذ

22+Y1 ة التناسليذكر عقيم اعضاؤه
والثدى انثوى بعض ضامره 

الشىء

X22 +0+ 4544تيرنر 

ةبويضة شاذ

22+X_   خلف انثى ال تصل للبلوغ ولديها ت
عقلى 

ه ذكر ضيق العينين وبهما ثني_XY23 +X22 +Y+ 4745ذكر داون 
للداخل ويسمى المغولىةجلدي

نيه العينين وبهما ثةضيقانثى XX23+X22+X1+ 4745انثى داون 
للداخل وتسمى المغولىةجلدي

أنثى شبه 
سليمة 

4744 +XXX22+XX

ةبويضة شاذ

22+X2 ةعاديشبه انثى

ذكر شبه 
سليم 

4744+XYY22+X22+YY

حيوان 
منوي شاذ

شبه عادي ذكر    _
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ية الوراثما العدد الكلي للكروموسومات في األشخاص المصابون باالختالالت *
:التالية

متالزمة داون.1
متالزمة ترنر.2
متالزمة كلينفلتر.3
أنثى شبه سليمة.4
ذكر شبه سليم.5

www.almanahj.comالنمط النووي لبعض االختالالت الوراثية



أسم 
المرض

متالزمة داون
"البالهة المنغولية " 

متالزمة كالينفلترمتالزمة تيرنز

أين يحدث

( إناث + ذكور ) 

مـــــن 800:1بنســـــبة يحـــــدث 
ـــد ـــع-موالي ـــر األم تم ـــدم عم ق

% 6تزداد

الذكور فقطاإلناث فقط 

أعراض 
اإلصابة 
بالمرض

مميزة للوجهخصائص-1
عقليتخلف-2
قصيرقوام-3
قلبيةاضطرابات-4

(يمةعق) الجنسيإلى النضج التصل -1

قصيرة -2
.تأخر عقلي -3
.دورة الطمث اختفاء -4

ال يصل إلى النضج -1
(عقيم)الجنسي

السبب

إلىزيادة عدد الكروموسومات 
،كروموسوم 46بدالً من 47

من 21رقم حيث يحتوي الزوج 
الكروموسومات الجسدية على

2كروموسومات بدالً من 3

نقـــص عـــدد الكروموســـومات حيـــث 
كروموســوم ، 46بــدالً مــن 45يكــون 

Xحيــث يختفــي أحــد كروموســومي 

في الـزوج الجنسـي أثنـاء االنقسـام
االختزالي

Xنتجت بويضـة بـدون كروموسـوم ) 

( Xوخصبها حيوان يحمل 
بـدالً مـن XOويكون تركيبهـا الـوراثي 

XX

إلـى الكروموسـومات زيادة عـدد 
،كروموسوم 46بدالً من 47

كروموسـوم واحـد في و الزيادة 
فــي الكروموســومات الجنســية 

بـدالً XXYفيكون تركيبه الـوراثي 
. XYمن 
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الجنينىالفحص 

:الجنينيالفحصإلىاللجوءأسبابهيما

عينةموراثيةاختالالتيحملونقدأنهمفييشكوناألزواج.1

نينالعمرلمعرفةالحالةالكروموسوميةلجفيالكباراألزواج.2
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