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  The Mendelian Geneticsالوراثة  المندلية 

( للداللة على العوامل المسؤولة عن Genetic Factorاستعمل مندل مصطلح العامل الوراثي )

دارون تنتقل من جيل  كما اعتقدهذه العوامل وليست الصفات  إن وأكدنقل الصفات الوراثية , 

تغير متنح ,ومع تقدم علم الوراثة  واآلخربعضها سائد  إن,دون تغييركما  األبناءجيل  إلى اآلباء

التعريف  إلى(  اإلنزيماتتعمل من خالل  غير مرئيةالقديم من )وحدة نشاط  الجين تعريف

ويحتل آلخر وحدة مسؤولة عن نقل صفه وراثية والتعبير عنها من جيل  الجينالحديث )بان 

,وقد وضع مندل قانونين  DNAموقعا معينا على الكروموسوم ويتكون من تسلسل معين من ال

 : أدناهوالثاني وكما موضح  األولالصفة السائدة والمتنحية في الجيل  كيفية ظهور شرح فيهما

 Law of Segregationقانون االنعزال الحر أو األولقانون مندل 

تالقيهما جيال به صفة احد  ينتجان بعد فإنهما المتفاوتةاختلف فردان في زوج من صفاتهما  إذا

الثاني مرة ثانية في الجيل  وهي الصفة السائدة بينما تنعزل الصفتان وتعاود الظهور الفردين فقط

 من الصفة المتنحية.1من الصفة السائدة :3بنسبة عددية ثابتة تقريبا هي 

والثاني علما  األولالساق فما نتائج الجيل  قصيربآخر / ضرب نبات بزاليا طويل الساق  مثال

 صفة طويل الساق هي السائدة. إن

 الحل/

 =Tنرمز لصفة طويل الساق 

 tنرمزلصفة قصيرالساق =

                                               tt       ×p1      TT         

                                              t G1       T 

                                                  Tt         F1(100 )% نبات طويل الساق 

                                               Tt     ×        P2        Tt          

                             G2       T,t               T , t                      

                                               F2     TT  , Tt  , Tt  , tt 



% بينما تنعزل الصفات وتعاود 100وبنسبة  األولالصفة السائدة في الجيل  ظهور نالحظ  هكذا

 .من الصفة المتنحية 1من الصفة السائدة :3وبنسبة الظهور في الجيل الثاني 

الناتجة من  األفرادفكان جميع  بيضاء الشعر بأنثى غيني اسود الشعر ضرب خنزير /2مثال 

في الجيل الثاني  ظهر األولالجيل  أفرادتزاوج داخلي بين  إجراءج سوداء وعند وهذا التزا

 األولالجيلين  وأفراد لآلباءالوراثية  هي الطرز سوداء وبعضها بيضاء ما األفرادبعض 

 والثاني.

 الحل/

 BBالشعر= نرمز السود

 bbالبيض الشعر= نرمز

 

 

 

 

 

 

 

 أفراد التزاوجمجهولتين اللون وكانت  بأنثيينذبابة فاكهة  رمادي اللون  ضرب ذكر /3مثال

هي الطرز  ما أبنوسية% 50% رمادية و50التزاوج الثاني وأفراد جميعها رمادية  األول

 الوراثية والمظهرية.

 الحل/

  Gلعامل صفة رمادي اللون= نرمز

 gاللون= أبنوسيةلعامل صفة  نرمز

 

 

 

 



 األولوكانت نباتات الجيل األزهار بنبات ابيض  األزهارضرب نبات بزاليا احمر   /4مثال

 الوراثية والمظهرية. هي الطرز مااألزهار % ابيض 50% احمراالزهارو50

 الحل/

 R=األزهار نرمز لعامل نبات احمر

 r=األزهارلعامل نبات ابيض  نرمز

 

 

 

 

 

 

 Law of independent assortmentاوقانون التوزيع الحرقانون مندل الثاني 

صفتا كل زوج منهما في  تلقيحهما عند تظهراختلف فردان في زوجين من الصفات المتفاوتة إذا 

 .اآلخروتورث صفتا كل زوج بصورة مستقلة عن صفتي الزوج  3:1الجيل الثاني بنسبة 

 أفرادمجعدة خضراء فكان جميع  بذور صفراء مع نبات ذودائرية  بذور لقح نبات ذو /1مثال

الناتجة  األفرادتلقيح ذاتي لها كان عدد  إجراءدائرية صفراء وعند  األولالجيل 

( نبات وكاالتي دائرية صفراء,ودائرية خضراء,مجعدة صفراء,مجعدة 315,108,101,32)

 الوراثية للجميع. هي الطرز فما خضراء

 الحل/

 =Rالدائرية  للبذور نرمز

 Yالصفراء= للبذور نرمز

 yالخضراء= للبذور نرمز

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اللون ما أبنوسيةالجناح  أثرية بأنثىذبابة فاكهة طويل الجناح رمادي اللون  ضرب ذكر /2مثال

 السائدتان . صفتي طويل الجناح رمادي اللون هما إن والثاني علما األولنتائج الجيل 

 الحل/

 Tنرمز لعامل صفة الطول=

 tنرمز لعامل صفة القصر=

 Gنرمز لعامل اللون الرمادي=

 g=األبنوسيلعامل اللون  نرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هي  بيضاء اللون ما ناعمة الشعر بأنثىاسود اللون  غينيا خشن الشعر ضرب خنزير /3مثال 

 السائدتان. اللون هما اسود صفتي خشن الشعر إنوالثاني علما  األولنتائج الجيل 

 Hالخشن = لعامل صفة الشعر نرمز

 h =  الناعم لعامل صفة الشعر نرمز

 B=األسود لعامل صفة اللون  نرمز

 b= األبيضلعامل صفة اللون  نرمز

 بيضاء اللون ناعمة الشعر أنثىاللون                       اسود خشن الشعر             

           ______________________      ___________________ 

            BBHH                                                           bbhh    

 BH                   bh          

   

 BbHh(100%خشن الشعر ) هجين(اسود اللون( 

 ذكر خشن الشعر اسود اللون سوداء اللون  خشنة الشعر أنثى

____________________                     ____________________ 

BbHh                                                          BbHh                        

BH ,bH ,Bh ,bh                                                 BH ,bH , Bh ,bh           

bh          Bh        bH        BH        

BbHh      
 خشن اسود

BBHh    
 خشن اسود

BbHH 
 خشن اسود

BBHH    
 خشن اسود

BH         

bbHh    
 خشن ابيض

BbHh 
 خشن اسود

bbHH 
 خشن ابيض

BbHH    
 خشن اسود

bH         

Bbhh 
 ناعم ابيض

BBhh 
 خشن ابيض

BbHh 
 خشن اسود

BBHh 
 خشن اسود

Bh         

bbhh 
 ناعم ابيض

Bbhh 
 ناعم اسود

bbHh 
 خشن ابيض

BbHh 
 خشن اسود

bh         

 = ناعم ابيض 1/16= ناعم اسود ,3/16= خشن ابيض , 3/16= خشن اسود,9/16

 



طفل  فأنجب زرقاء العينين عسراء اليد بامرأةاليد  أيمنتزوج رجل اسود العينين  /4مثال 

صفتي  إنالناتجة علما  لألفرادالوراثية والمظهرية  هي الطرز ما اليدأعسر ازرق العينيين 

 السائدتان . هما اليد وأيمنالعينيين  اسود

  B=األسودلعامل صفة اللون  نرمز

 b=األزرقلعامل صفة اللون  نرمز

 R=   اليد  أيمن لعامل صفة  نرمز

  r=   اليدأعسر لعامل صفة  نرمز

 اليد أيمنرجل اسود العينين                               عسراء اليدزرقاء العينين  أنثى      

     ______________________                        ________________ 

BbRr                                                              rrbb                                    

                BR ,B r, bR ,br                                                          rb 

   

BbRr        ,     Bbrr     ,    bbRr   ,  bbrr                                         

 أيمناسود   ,   أعسر اسود   ,  أيمنازرق أعسر ,   ازرق              

 

اللون كروية  ثماره صفراءبآخر لقح نبات قرع ثماره بيضاء اللون قرصية الشكل  /5مثال 

والشكل األصفر صفة اللون  إنصفراء كروية علما  النباتات ذات ثمار 1/4الشكل انتجا

 القرصي هما السائدتان .

 A=األصفرلعامل صفة اللون  نرمز

 a=األبيض صفة اللون  لعامل نرمز

 Rلعامل صفة الشكل القرصي= نرمز

 rلعامل صفة الشكل الكروي= نرمز

 

 

 



 نبات ابيض قرصي                                     نبات اصفر كروي    

            _________________       ________________________ 

rrAa                                                                        Rraa              

   

rA,ra                                                                         Ra,ra            

  

 RrAa         ,   rrAa        ,   Rraa   ,  rraa      

 ابيض كروي,   ابيض قرصي ,  اصفر كروي , اصفر قرصي          


