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انمـــــــــــادة :ػهىو انحياة واألرض
انشؼـــــب(ة)
أو انمسهك :

شؼبت انؼهىو انرياضيت (أ)

انمؼامم:

3

مذة
اإلوجاز:

2

انتمريه األول ( َ 4مؾ )
شكهد أػًال  G. Mendelانذساعاخ األٔنٛح انر ٙيكُد يٍ ٔػغ لٕاَ ٍٛاَرمال انظفاخ انٕساثٛح ػُذ انكائُاخ ثُائٛح
انظٛـح انظثـٛح ػٍ ؽشٚك انرٕانذ اندُغ.ٙ
تؼذ ذؼشٚف انمٕاَ ٍٛاإلحظائٛح الَرمال انظفاخ انٕساثٛح نـ Mendel؛ ت ،ٍٛتاػرًاد انرفغٛش انظثـ:ٙ
 كٛف ّ ًُٚكٍ االَمغاو االخرضان ٙيٍ ذأكٛذ انمإٌَ انثانث نـ ،Mendel انحانح انر ٙال ٚرحمك فٓٛا ْزا انمإٌَ.(يهحٕظح اعرؼًم انشيٕص a ٔ A؛ ٔ  b ٔ Bنرًثٛم انحهٛالخ).
انتمريه انثاوي ( َ 4مؾ )
أَدض  Morganذضأخ ٍٛت ٍٛرتاتاخ خم نٓا يظٓشاٌ خاسخٛاٌ يخرهفاٌ ،ذرحكى فًٓٛا يٕسثراٌ:
 َشيض نهًٕسثح انًغؤٔنح ػٍ نٌٕ اندغى تانحهٛهg ٔ G ٍٛ؛ َشيض نهًٕسثح انًغؤٔنح ػٍ ٔخٕد أٔ ؿٛاب انؼشٔق انؼشػٛح نألخُحح تانحهٛه.n ٔ N ٍٛانتساوج األول:
اآلباء () P

×
انجيم F1

رتاتح خم ركش نٓا خغى
أطفش ٔأخُحح تذٌٔ
ػشٔق ػشػٛح

رتاتح خم أَثٗ راخ
خغى سياد٘ ٔأخُحح
تؼشٔق ػشػٛح

 100%رتاتاخ خم تدغى سياد٘ ٔأخُحح تؼشٔق ػشػٛح

انتساوج انثاوي :ت ٍٛأفشاد  .(F1 × F1) F1أػطٗ ْزا انرضأج خٛال  F2حغة انُرائح انًثُٛح ف ٙاندذٔل أعفهّ:
انمظهر انخارجي
خغى سياد٘ ٔأخُحح تؼشٔق ػشػٛح
خغى سياد٘ ٔأخُحح تذٌٔ ػشٔق ػشػٛح
خغى أطفش ٔأخُحح تذٌٔ ػشٔق ػشػٛح
خغى أطفش ٔأخُحح تؼشٔق ػشػٛح

أوثى
ركر
3747 1621
0 254
0 1625
0 250

تُاءا ػهٗ َرائح انرضأخٔ ٍٛتاعرؼًال شثكح انرضأج:
 -1حذد األًَاؽ انٕساثٛح ألتٕ٘ اندٛم األٔل يغ ذفغٛش َرائح انرضأج األٔل)ٌ 2,5( .
 -2فغش انُرائح اإلحظائٛح انًحظهح ػُذ انزكٕس ف ٙانرضأج انثاَ)ٌ 1,5( .ٙ
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انتمريه انثانث ( َ 6مؾ)
ٚؼرثش فمش انذو انًُده ٙػُذ اإلَغاٌ يشػا َاخًا ػٍ ؽفشج ػهٗ يغرٕٖ انًٕسثح انًرحكًح ف ٙإَراج انخؼاب
انذيٕ٘ ،يًا ٚؤد٘ إنٗ ذشِٕ انكشٚاخ انذيٕٚح انحًشاء .ذٕخذ ْزِ انًٕسثح ف ٙشكم ػذج حهٛالخ يٍ تُٓٛا انحهٛم
 HBAانز٘ ٚرحكى ف ٙذشكٛة خؼاب ديٕ٘ ػاد٘ٔ ،انحهٛم  HBSانًغؤٔل ػٍ ذشكٛة خؼاب ديٕ٘ ؿٛش ػاد٘.
ٚرًٛض األشخاص يخرهفٕ االلرشاٌ تخؼاب ديٕ٘ ػاد٘ ٔخؼاب ديٕ٘ ؿٛش ػاد٘ ،ف ٙحًٕٚ ٍٛخ األشخاص
يرشاتٕٓ االلرشاٌ تانُغثح نٓزا انًشع يثكشا لثم خًظ عُٕاخ.
ذًثم انٕثٛمح  1شدشج َغة ػائهح إفشٚمٛح ٚؼاَ ٙتؼغ أفشادْا يٍ ْزا انًشع.

انىثيقت 1

مهحىظت :ف ٙدو األفشاد يخرهف ٙااللرشاٌ َدذ  HBS ٔ HBAيؼا

 -1حذد كٛفٛح اَرمال يشع فمش انذو انًُده ٙػُذ ْزِ انؼائهح ٔأػؾ  ،يؼهال إخاترك  ،األًَاؽ انٕساثٛح انًحرًهح
نألفشاد )ٌ 2 ( .II5 ٔ II4 ٔ II3 ٔ I2 ٔ I1
لظذ انرحذٚذ انذلٛك نٓزِ األًَاؽ انٕساثٛح ذى اػرًاد ذمُٛح انٓدشج انكٓشتائٛح نرفشٚك إَٔاع انخؼاب انذيٕ٘ HBA
ٔ  HBSػُذ تؼغ أفشاد ْزِ انؼائهحٔ ،ذى انحظٕل ػهٗ انُرائح انًثُٛح ف ٙانٕثٛمح .2

انىثيقت 2

 –2ت ٍّٛكٛف ذًُ ّكٍ ْزِ انُرائح يٍ انرأكذ يٍ األًَاؽ انٕساثٛح نألفشاد انًشاس إنٓٛى ف ٙانغؤال )ٌ 2 ( .1
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 ذًثم انٕثٛمح َ 3رائح دساعح ٔتائٛح ذخض اَرشاس يشع انًالسٚا (حًٗ انًغرُمؼاخ) انز٘ ُٚرح ػٍ ذذيٛش انكشٚاخ
انذيٕٚح انحًشاء ػُذ انًظاب تطفٛه ٙيشع انًالسٚا ) (Plasmodium falciparumداخم ْزِ انغاكُاخ اإلفشٚمٛح.
انغاكُاخ

انٕثٛمح 3

انكَٕـٕ
َٛدٛشٚا
أٔؿُذا
ؿاَا

ػذد انًٕذٗ تانًالسٚا
خالل يذج يؼُٛح
23
27
16
13

َغثح األفشاد HBA // HBS

داخم ْزِ انغاكُاخ
26%
24%
19%
08%

ػذد األفشاد HBA // HBS

انًٕذٗ تانًالسٚا
0
0
0
0

 -3ذدغذ ْزِ انذساعح انٕتائٛح يثاال نرذخم االَرماء انطثٛؼ ٙكأحذ انؼٕايم انًؤثشج ف ٙانثُٛح انٕساثٛح نهغاكُاخ
اإلفشٚمٛح انًدأسج نهًغرُمؼاخ .ت ٍٛرنك اَطاللا يٍ اعرـالل يؼطٛاخ خذٔل انٕثٛمح ) ٌ 2 ( .3
انتمريه انرابغ (َ 6مؾ)
انهٛفح انكٛغٛح ) (Mucoviscidoseيشع ٔساث ٙيرُح ٙيًٛد لثم عٍ انثهٕؽٚ ،رًٛض تاػطشاتاخ ْؼًٛح ٔذُفغٛح
ذغثثٓا إفشاصاخ خذ ندضج نهـذد انًخاؽٛح .يٍ أػشاػّ :اَغذاد انمُٕاخ انُالهح نهؼظاسج انثُكشٚاعٛح ٚؤد٘ إنٗ خهم فٙ
انٕظٛفح انٓؼًٛح نهثُكشٚاطٔ ،اَغذاد انرشؼثاخ انشئٕٚح تاإلفشاصاخ انر ٙذرغثة ف ٙػغش ذُفغٔ ٙاإلطاتح تانرؼفُاخ.
ٚثهؾ ذشدد انًظات ٍٛتٓزا انًشع ف ٙأحذ انذٔل األٔسٔتٛح ( 1/2500ؽفم ٔاحذ يظاب يٍ ت 2500 ٍٛيٕنٕد).
تاػرثاس ْزِ انغاكُح يرٕاصَح حغة لإٌَ :Hardy-Weinberg
 -1احغة ذشدد انحهٛم انًًشع ٔذشدد األفشاد انغه ًٍٛٛانحايه ٍٛنٓزا انحهٛم)ٌ 2( .
 -2احغة احرًال ذضأج فشد ٍٚحايه ٍٛنهحهٛم انًًشع داخم ْزِ انغاكُحٔ ،احرًال إَداتًٓا نطفم يظاب)ٌ1,5( .
أطثح حانٛا يٍ انًًكٍ إخشاء ذشخٛض ؽث ٙلثم ٔالد٘ نهٛفح انكٛغٛح ػُذ األصٔاج انز ٍٚعثك نٓى إَداب ؽفم
يظابٔ ،رنك يٍ أخم ذٕلٛف انحًمٚ .غًٗ ْزا اإلخشاء انرشخٛض انطث ٙػذ انٕالدج (diagnostique anti-
)ٔ ،natalلذ يكٍ ْزا اإلخشاء يٍ إلثال يدًٕػح يٍ األصٔاج ػهٗ ْزا انرشخٛض .ذؼط ٙانٕثٛمح انرانٛح شدش ج َغة
ػائم ذُرً ٙنٓزِ انغاكُح خؼغ فٓٛا انضٔخاٌ ) ( II3 × II4) ٔ (II1 × II2نٓزا انرشخٛض انطث ٙػذ انٕالدج.
ج
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 -3احغة احرًال إَداب ؽفم يظاب تانًشع تانُغثح نكم صٔج يٍ ْزِ األصٔاج)ٌ 2( .(II3 × II4) ٔ (II1 × II2):
(يهحٕظج :اػرثش  ،تانُغثح نحغاب احرًال إَداب انضٔج  II3 × II4ؽفال يظاتا ،أٌ األو  I2ؿٛش حايهح نهًشع).
ْ -4م عٛؤثش ذٕلٛف انٕالدج ف ٙحانح انرأكذ يٍ إطاتح انًٕنٕد انًشذمة ػهٗ ذشدد انحهٛم انًًشع فْ ٙزِ انغاكُح.
تشس رنك)ٌ 0,5( .
(اسيض نهحهٛم انًًشع تـ ٔ mنهحهٛم انؼاد٘ تـ )M

