
 

 هادة تربيت ًباث لشعبت البساتيياهتحاى ًووذج إجابت   الثالثتالفرقت:   الوراثت:قسن 

 الزهي : ساعتاى                                                      9000/ 9002األول للعام الجاهعى صل الدراسى الف 

       
 أجب على األسئلة آالتية

 اط فقط:السؤال األول: أجب على خمس نق

 درجات( 4)  . ما هى مسببات العقم الذكرى و وسائل التغلب على عدم التوافق الذاتى1

 أهم مسببات العقم الذكرى هى:

 . عدم قدرة النبات على إنتاج جاميطات حية و عدم إتمام عملية اإلخصاب.1

 ر.. عدم مالئمة درجة الحرارة و الفترة الضوئية و انخفاض الرطوبة أثناء التزهي2

 . اإلصابة بالحشرات التى تتغذى على األزهار و األمراض مثل التفحم المغطى.3

 . وجود اختالفات فى التركيب الزهرى و عدم توافق مواعيد األزهار فى اآلباء و األمهات.4

 

 وسائل التغلب على عدم التوافق الذاتى فى برامج التربية:

 . إضافة صفة الخصب الذاتى عن طريق التهجين.1

 .التلقيح فى الطور البرعمى )وضع حبوب اللقاح الناضجة على المياسم غير الناضجة(.2

 .التلقيح قرب نهاية موسم اإلزهار و فى درجات حرارة منخفضة.3

 .إزالة سطح الميسم أو حكه قبل وضع حبوب اللقاح عليه.4

 

 درجات( 4)     ؟ )الكيميرا(وضح األشكال المختلفة للطفرات الجسمية  .2

 
 األشكال المختلفة للطفرات الجسمية هى:

ورقةة  –.كيميرا مخروطية حيث يكون النسيج المختلف وراثيا عبارة عن مخروط يمتد من البشرة إلى مركز العضو النباتى )ساق 1

 جذر(. –

العادى أو العكةس .كيميرا محيطية حيث يكون النسيج المختلف وراثيا مكون من طبقة واحدة أو عدد من الخاليا تحيط بالنسيج 2

 فتكون الطبقة المختلفة مركزية.

 .كيميرا ناقصة يقتصر النسيج المختلف وراثيا على جزء من محيط البشرة فقط و يمكن رؤيتها فى بعض ثمار الموالح.3

 أهميتها بالنسبة لمربى النبات: 

رجةع أهميتهةا إلةى تأثيرهةا علةى منشةأ حيث تنشأ كل طرز الكيميرا نتيجة حدوث طفرة جسةمية فةى خليةة مةن خاليةا النبةات و ت

 أزهار(. –ورقة  –ساق  –األعضاء المختلفة للنبات )جذر 

 

 درجات( 4)      . الفرق بين الساللة النقية و ساللة التربية الداخلية3



ى التركيةب الساللة النقية: هى عبارة عن النسل الناتج من نبات ذاتى التلقيح بحيةث يكةون جميةع أفةراد هةذا النسةل متشةابهه فة

 الوراثى و اختالف بينها يرجع إلى الظروف البيئية.

هى عبارة عن النسل الناتج من نبات خلطى التلقيح أجبر على التلقيح الذاتى الصناعى لعدة أجيةال بحيةث  ساللة التربية الداخلية:

 روف البيئية.يكون جميع أفراد هذا النسل متشابهه فى التركيب الوراثى و اختالف بينها يرجع إلى الظ

 درجات( 4)   و الزوجية و الهجين الثالثى فى الذرة الشامية ؟ قمية. قارن بين الهجن ال4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات( 4)    ق بين القدرة العامة و القدرة الخاصة على التآلف ؟. ما الفر5

 هى القدرة على االئتالف بصورة جيدة مع عدة سالالت. القدرة العامة على التألف:

 هى القدرة على االئتالف بصورة جيدة مع ساللة واحدة فقط. القدرة الخاصة على التألف:

 درجات( 4)    لمجموعة الكروموسوميةاالحادية ا ذى تعرفه عن النباتات. ما ال6

تنشأ النباتات االحادية من الخاليا الجاميطية بةالكيس الجنيتةى او مةن حبةوب اللقةاح و تحتةوى فقةط علةى العةدد الكرومةوزومى 

 االحادى و ينشأ الجنين االحادى اما من خلية البويضة او من خلية اخرى خةالف خليةة البيضةة او حتةى مةن الجاميطةة المةذكرة و

 عندما تنشأ النباتات االحادية من الجاميطة المذكرة تنشأ عادة من النواة الخضرية.

 درجات( 4)       ؟اضما هى طبيعة مقاومة النباتات لإلمر .7

 طبيعة مقاومة النباتات لإلمراض:

 الهجن القمية الهجن الزوجية الهجن الثالثية وجه المقارنة

باالتهجين باين يجاين ىار    التكوين

 و ساللة تربية  اخلية

باااالتهجين باااين يجيناااين 

 ىر يين

باااالتهجين باااين تااان  م تاااو  

 لتلقيح و ساللة تربية  اخليةا

تاان  م تااو  التلقاايح و ساااللة   (× )ج × ب( × )أ  ج× ب( × )أ  مثال

 تربية  اخلية

 ال تستخ م ىى اإلنتاج التجار  عالى  عالى كمية المحتول

 قليل عالى عالى   رجة النقاوة

 قليل قليل قليل التأقلم

 عالى عالى عالى التكالي 



و يكةون ذلةك مةن خةالل  يقصد بذلك الوسائل و التحورات التى يزود بها النبات ليصبح قةادرا علةى مقاومةة اإلصةابة بمةرض مةا 

 الوسائل اآلتية:

 الهروب من المرض مثل سرعة النمو و التبكير فى النضج و وقت الزراعة و طريقة الزراعة. .1

 تحمل اإلصابة حيث يكون لدى النبات القدرة على تحمل اإلصابة دون أن تظهر عليه األعراض المرضية. .2

 نفسه و يقاوم أو يتغلب على اإلصابة بمرض معين. المقاومة للمرض و هى قدرة النبات على االعتماد على .3

 

 أسباب مقاومة النباتات لإلمراض:

الصفات المورفولوجية مثل وجود شعيرات أو طبقة من الشمع على سطح األوراق و سمك الكيوتيكل و البشرة و مةا عليهةا  .1

 من ثغور.

 حجم و طبيعة الثغور و العديسات.الصفات التركيبية و تشمل نسبة األنسجة الدعامية )األلياف( و عدد و  .2

 الصفات الفسيولوجية مثل عدد الثغور فى وحدة المساحة من سطح األوراق و كذلك وقت انفتاح الثغور. .3

 صفات البروتوبالزم مثل محتويات الخلية من األحماض و التنينات و االنثيوسيانين و المضادات الحيوية. .4

 

 درجات لكل نقطة( 10السؤال الثانى: أجب على نقطتين فقط )

 

 أكتب باختصار عن طريقة سجالت النسب و طريقة التجميع مبينا مزايا و عيوب كل منها ؟ .1

 يرسم الطالب الرسم التوضيحى لطريقة سجالت النسب و أيضا الرسم التوضيحى لطريقة التجميع.

 

 

 و ضح النظريات الوراثية فقط التى وضعت لقوة الهجين و االعتراضات عليها ؟ .2

وجه 

 المقارنة

 طريقة التجميع طريقة سجالت النسب

تميز بان الصفات المرغوبة و تناسب المحاصيل التى ت المميزات

المطلوب تجميعها تكون صفات يسهل رؤيتها و الحكم 

 عليها بمجرد النظر

 ال تحتاج إلى سجالت و ال إلى تدوين بيانات

تعتبر أسرع الطرق إلنتاج األصناف الجديدة حيث يمكن  

إنتاج صنف جديد و اختباره بعد تسع سنوات من عمل 

 التهجين

مكلفة بسيطة و مريحة و غير  

تيسر على المربى الحصول على بيانات عن توارث  

 الصفات األمر الذى ال يتوفر فى اى من الطرق األخرى

سنوات( 8-6تعتبر قصيرة نسبيا )  

تعتبر غير مالئمة لتربية النباتات التى يرغب الحصول على  تعتبر كثيرة التكاليف  العيوب

 صفات ذات نوعية خاصة

ر فى حفظ السجالت و تدوين تحتاج إلى مجهود كبي 

 البيانات

 ال تصلح إال فى حالة المحاصيل ذاتية التلقيح



 وضعت عدة نظريات لتفسير قوة الهجين:

المختلفةة لةنفس العامةل )اى  نظرية فوق السيادة وتهدف إلى أن قوة الهجين ترجع إلى التفاعةل بةين االلةيالت .1

نفس الموقع على الكروموزوم( اى انه توجد عوامل وراثية يكون التركيةب الخلةيط فيهةا متفوقةا علةى كةل مةن 

األبوين   فإذا كانت الصفة الكمية التى يتحكم فيها عدد من العوامل الوراثية فلنا أن نتصور أن قوة الهجين تزداد 

 ين اليلى الموقع الواحد يأخذ احد الصور األربعة اآلتية:بزيادة كمية الخلط و التفاعل ب

إذا تصورنا أن كال االليلين يقوم بوظيفة مختلفة فإن التركيب الخليط سوف يكون قادرا على أن يقوم بالوظيفتين  . أ

 معا.

على ذلك هو االليالت التى تتحكم فى الحساسية لدرجات الحرارة فى النبةات الممرات التخليقية البديلة و المثال  . ب

ف بينما االليل األخر ينتج نفس كمية الصبغة  80و الحيوان. بفرض أن االليل ينتج صبغة حمراء بكمية كبيرة عند 

 ن الكيمائيين.ف. ففى غياب السيادة فإن التركيب الهجين بينهما له القدرة على استعمال كال الممري 50عند 

مبدأ الكميات المثلى و يفترض أن التركيب األصيل ألحد االليالت ينتج كمية قليلةة مةن مةادة معينةة بينمةا التركيةب  . ت

 األصيل األخر ينتج الكثير منها إما التركيب الخليط بينهما ينتج الكمية المثالية بالنسبة للكائن الحى.

ينتج المةادة  A2A2بينما التركيب × ينتج المادة  A1A1لتركيب األصيل المواد الهجينية و توضح بأنه إذا فرض أن ا . ث

y  إما التركيب الخليطA1A2 .فينتج مادة هجينية 

 

نظرية السيادة و التى تبنى على أساس تأثير عوامل سائدة مفيةدة حيةث يفتةرض أن األنةواع خليطةة اإلخصةاب  .2

مختلفةة. و أن أغلةب هةذه األفةراد تحمةل ألةيالت متنحيةة تتكون من عدد كبير من األفراد التى لها تراكيب وراثية 

ضارة مختبئة تحت ستار الخلط و التى تنعزل بالتربية الداخلية ذلك الزدياد األصالة. و بعض السالالت يصةل إليهةا 

عدد أكثر من الجينات المرغوبة مقارنة بباقى السالالت. و هذا يفسر االختالفات المشاهدة فى درجة التربية فى 

لسالالت المختلفة. و بناء على هذه النظرية فإن تهجين سالالت التربية الداخلية يؤدى إلى تكوين هجن تختفةى ا

 فيها االليالت المتنحية الضارة بواسطة أليالت سائدة قادمة من األب األخر.

 

 االعتراضات:

اد أصيله لكل العوامةل السةائدة االعتراض األول: إذا كان هذا التفسير صحيحا فانه من الممكن أن نحصل على أفر

المفيدة عن طريق التربية الداخلية و هذه يجب أن تكون مثل الجيل األول فى قوتةه باإلضةافة إلةى ذلةك فإنهةا 

 سوف تكون صادقة التوالد و لكن الوصول إلى سالالت من هذه األفراد لم يتم الحصول عليه حتى اآلن.

 

لجيل الثانى يكون منتظما بالنسبة للصفات التى تظهر بها صفة قوة الهجين االعتراض الثانى: لوحظ أن التوزيع فى ا

و لكن بناء على نظرية السيادة إذا كانت قوة الهجين ترجع فقط إلى سيادة عوامل تتوزع توزيعةا مسةتقال فإنةه 

 يتوقع ان يكون التوزيع فى الجيل الثانى ملتويا أكثر منه منتظما.

       

 ؟ . كيف نشأ قمح الخبز3

و  AAو الةذى يحتةوى علةى الجينةوم  Triticum monoccumيفترض انه تم التهجين فى الطبيعة بين القمح الثنائى 

و  BBو الذى تحتوى على الجينوم  Aegilops speltoidesمع حشيشة االيجيلوبس  14ن = 2عدد الكروموزومات به 

نظرا الختالف الكروموزومةات ثةم يفتةرض  ABفتم الحصول على جيل أول عقيم  14ن = 2عدد الكروموزومات بها 

 28و عدد الكروموزومات به  AABBانه حدث تضاعف للكروموزومات فى الطبيعة ليكون الجيل األول خصبا و تركيبه 

و هو ما يعرف أالن بقمح المكرونة او القمح الرباعى. ثةم يفتةرض انةه تةم التهجةين فةى  28ن = 2كروموزوما اى 

و عةدد الكروموزومةات بةه  AABBو الذى يحتوى على الجينوم  Triticum diccumمح الرباعى الطبيعة ايضا بين الق

و عةدد الكروموزومةات  DDو الذى تحتوى على الجينةوم  Aegilops squarrosaمع حشيشة االيجيلوبس  28ن = 2



حةدث تضةاعف نظرا الختالف الكروموزومات ثم يفترض انةه  ABDفتم الحصول على جيل اول عقيم  14ن = 2بها 

كروموزومةا  42و عدد الكروموزومات بةه  AABBDDللكروموزومات فى الطبيعة ليكون الجيل االول خصبا و تركيبه 

 او القمح السداسى. Triticum aestivumو هو قمح الخبز الحالى  42ن =  2اى 

 السؤال الثالث: 

 

اثى سائد و أخر متنحى ؟أ. وضح بالرسم فقط برنامجا إلنتاج صنف مقاوم لمرض يحكمه عامل ور

 درجات( 5)          

يرسم الطالب شكال يوضح فيه األب البرى و به الجين المتنحى بالنسبة لهذه الصفة و طريقة تهجينه مع األب التجارى 

 الذى يفتقد هذه الصفة. ثم يتم إجراء التلقيح بين األبوان للحصول على الجيل األول. يليه إجراء التلقيح الرجعى مةع

األب التجارى لتأصيل العوامل الوراثية المرغوبة ثم يةتم إجةراء التلقةيح الةذاتى و إجةراء العةدوى الصةناعية بجةراثيم 

 الساللة المرضية و إعادة إجراء التلقيح الرجعى و التلقيح الذاتى ثم العدوى الصناعية.

لصفة المقاومة و طريقة تهجينةه مةع األب  يرسم الطالب أيضا شكال يوضح فيه األب البرى و به الجين السائد بالنسبة

التجارى الذى يفتقد هذه الصفة. ثم يتم إجراء التلقيح بين األبوان للحصةول علةى الجيةل األول. يليةه إجةراء التلقةيح 

الرجعى مع األب التجارى لتأصيل العوامل الوراثية المرغوبة ثم يتم إجراء العدوى الصناعية مباشرة بجراثيم الساللة 

   ضية و إعادة إجراء التلقيح الرجعى ثم العدوى الصناعية مع تكرار هذه العملية لعدة أجيال.المر

 :فلفل النبات فى قرون حصل باحث على النتائج التالية لصفة عدد الب. 

 التباين  المتوسط  التركيب الوراثى

 5.2   61.8   األب األول

 6.1   56.8   األب الثانى

 4.9   67.5   الجيل األول

 19.7   60.2   الجيل الثانى

 

التدهور  –كيف يمكنك مساعدة هذا الباحث فى معرفة السلوك الوراثى لهذه الصفة )قوة الهجين 

 .درجة( 10) الكفاءة التوريثية(؟ –التباين الوراثى  –درجة السيادة  –الراجع للتربية الداخلية 

 
 100× متوسط األبوين(/ متوسط األبوين  –األول  قوة الهجين بالنسبة لمتوسط األبوين = )متوسط الجيل .1

 100× متوسط األب األفضل(/ متوسط األب األفضل  –قوة الهجين بالنسبة لألب األفضل = )متوسط الجيل األول  .2

 100× متوسط الجيل الثانى(/ متوسط الجيل األول  –التدهور الراجع للتربية الداخلية = )متوسط الجيل األول  .3

 متوسط األب األقل(. –)متوسط األب األفضل 1/2متوسط األبوين(/  –دة = )متوسط الجيل األول . درجة السيا4



 إذا كانت القيمة الناتجة لدرجة السيادة تساوى صفر فهذا معناه انعدام السيادة

 إذا كانت القيمة الناتجة لدرجة السيادة تساوى واحد صحيح فهذا معناه سيادة تامة.

 تجة لدرجة السيادة تساوى أقل من الواحد الصحيح فهذا معناه سيادة غير تامة.إذا كانت القيمة النا

 إذا كانت القيمة الناتجة لدرجة السيادة تساوى رقم اكبر من الواحد الصحيح فهذا معناه سيادة فائقة.

 3. التباين البيئى = )تباين الجيل األول + تباين األب األول + تباين األب الثانى( / 5

 الكلى = تباين الجيل الثانى التباين

 التباين البيئى. –التباين الوراثى = التباين الكلى 

 تباين الجيل األول(/ تباين الجيل الثانى. –. الكفاءة التوريثية بالمعنى الواسع = )تباين الجيل الثانى 6

جعى األول + التهجين الرجعى الثانى( / تبةاين )تباين التهجين الر –تباين الجيل الثانى ×  2الكفاءة التوريثية بالمعنى الضيق = )

 الجيل الثانى.

 

 

 (اتدرج 5)   ج. ما هى الطفرة و كيف يمكن استحداثها بإستخدام االشعاع.
الطفرة هى عبارة عن تغيير مفاجىء فى التركيب الوراثى للفرد بحيث ال يرجةع هةذا التغييةر الةى انعةزالت مندليةة او اتحةادات 

 ة و يبيت الطالب كيف بعامل النبات باالشعاع.جديدة او ظروف بيئي

 

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق

 أ.د. مخلوف بخيت


