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よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

                                                                                                              
 
 

 

 التمよين اأ，ل: تت 2 +  5ب5 ج 5بة  x ) 5 ， 7 ( ج  5ب7 
ـ ب   8ـ ب ة   7ـ أ ، ب ، て ة  6ـ أ ة  5ـ أ ، て ة  4د ة  て،ـ  3ب ة  ـ أ ، 2ـ أ ة  ت  

 التمよين الثاني : 
 الجزء اأ，ل :

د الصيغか الصبغيか للخليか الجسميか للشخص امصاب بمتاらمか دا，î :  تـ استغال نتائج ال．ثيقか ) ت ِ めلتح )  

)أ( ص．おゆ لطفل مصاب بمتاらمか دا，î حيつ تظهよ علي。 مجم．عか من الصفاき الجسめيか   يمثل الشكل ـــ ـ 
   5بة مميお季ب ，مامح

  かالخلي îناحظ أ つحي î，دا かمらلشخص مصاب بمتا かجسمي かــــ أما الشكل )ب( فيمثل الطابع الن．，´ لخلي
 て，ら ゜ل〉 かت2  باإضاف êقゆ من الصبغي かثاثي，   渓مثن かامتماثل かالجسمي きمن الصبغيا て，ら 2من  ت î．تتك

( 畦 الصبغي الجنسXY،)  î，دا かمらمن متا î．ين يعانやخاص ال継اأ îل أめما ي  êإمتاكه お季مامح ممي î．يملك
 êقゆ من الصبغي  〈ضافي ت2صبغي かثاثي êيهめت (بت2)أ´ ل  

 اإستنتاて : الصيغか الصبغيか للخليか الجسميか لأ継خاص امصاب．î بمتاらمか دا，î2 î ج 47 ب 75بة  
2  かمらمتا えسب 祈لتفسي かضيよـ ف:î，دا   

 êقゆ من الصبغي かج．د ثاثي， î，دا かمらمتا えعن  ،ت2سب かج  اتحادناتجî ب かعادي かصبغي   23نطف
 かج  ，ب．يض î かعادي 祈24غي  かحلよث خلل في ام，めعن ح かصبغي ناتجかاانفصالي  II  امنصف   اانقساممن

 ́ لنفس القطえ فتنتج خليか جنسيか    ت2الكよ，ماتيめتاî اأختاî للصبغي   تهاجよ，  حيつ ينشطよ الجزء امよكز
   ت ب22ي ناقص î ج  بصبغ ，أخよ・  24بصبغي 〈ضافي î ج 

 الجزء الثاني: 
:دا，î سبえ ظه．ゆ متاらمか  لتفسي祈( 2استغال أشكال ال．ثيقか )ـ  1  

الشكل )ت( :  يمثل الطابع الن．，´ لب．يضか ينتج عن 〈لقاحها فよد جめيめ مصاب بمتاらمか دا，î  ، حيつ ناحظ  
أî الصيغか الصبغيか لهやه الب．يضî か ج 24  كما ناحظ أنها تحت́． عل゜ ن経خか ，احおめ من كل صبغي 〈ا 

 الصبغي ゆقê ت2 فت．جめ ل。 ن経ختيî  ب ت
الشكل )2( : يمثل ゆسê تخطيطي ي．ضح الشも，や في سل．ك الصبغياき أثناء اإنقسام امنصف ، حيつ ناحظ  

 えح経لكن خي．ط امغزل  ت よك́ز منشطよالجزء ام よتبط بخي．ط للمغزل الال．ني ، ， يظهよصبغي م 

 ُむة:ُاماかُُالعل．مُالطبيعي
انُياختباُرالفصلُتصحيحُ ع2きُُُ:ست．ُ・اُم  الث 

 22ة3/2ة/3تاريみ:ُالتُ ُُُُُ 

ُُُُ  ســـــــــــــــــــــُا2ُة:ُةامد 
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 كよ，ماتيめتا الصبغي لنفس القطえب ت

مهاき في ام．اليめ الجめد بめالか عمよ اأ نسبか اأطفال امصابيî بمتاらمか دا，î يمثل منحن渓    (:3الشكل )
 きسن اأمها î．ما يكめعن かمنخفض î．تك î，دا かمらبمتا îاأطفال امصابي かنسب îناحظ أ つحي ،)きالسن．ا(
أقل من 33 سنか  ثê ت季管ايめ ب季管ايめ عمよ اأمهاき حت渓 يصل 〈ل゜ ة2% عنめما يك．î عمよ اأمهاき 43 سنか ما يめل  

عل゜ أî هناك عاقか طよديか بيî عمよ اأمهاき ， نسبか ，ادお أطفال مصابيî بمتاらمか دا，î  〈بتめاءا من سن  
( î33معي かب سن) ت   

من   IIاき أثناء امよحلか اانفصاليか ــــــ 〈îも يع．د سبえ ظه．ゆ متاらمか دا，î لحめ，ث شも，や في سل．ك الصبغي
بعめ انشطاゆ الجزء   ت2امنصف خال تشكل الب．يضاき حيつ تنفصل كよ，ماتيめتا الصبغي ゆقê  اانقسام
صبغي حيて，ら つ من هやه  24لنفس القطえ فتتشكل ب．يضاき غي祈 طبيعيか تتك．î من  لكن تهاجよاîامよك́ز 

 êقゆ きت2الصبغيا  ・よث  ت2غي ا تحت́． عل゜ الصب 22من  ，أخめيح，   めعن きفي سل．ك الصبغيا も，やا الشやه
صبغي ي．لめ طفل  23حيつ عنめ 〈تحاد هやه الب．يضاき بنطفか ب  سنか، 35اأمهاき الت畦 يبلغ سنهê أك祈簡 من  

 かمらبمصاب بمتاî，5بت دا  

ê سبえ متاらمか دا，î ，ج．د ثاثيか من الصبغي ゆق， هやا ما ي〉كめ صحか الفよضيか امق祈管حか في الجزء اأ，ل ت 
صبغي ناتجか عن حめ，ث  24صبغي ， ب．يضか غي祈 عاديî か ج  23نطفか عاديか ب îج   اتحادناتجか عن  ،ت2

 かحلよخلل في امかاانفصالي II  اانقساممن  îتاめماتي，よالك よك́ز تهاجよالجزء ام よينشط つامنصف حي
بغي ناقص î ج ， أخよ・ بص 24لنفس القطえ فتنتج خليか جنسيか بصبغي 〈ضافي î ج  ت2اأختاî للصبغي  

   5بة ب   ت 22

:つالجزء الثال 
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