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  وبعض االسئلة الوزارية التي تخص هذه الرموز

  اعداد وترتيب االستاذ

  رشـيدحـمـودعبود الجبوري
  مدرس اعدادية الحيرة المركزية
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ـ الوراثة(الكاملة يف االحياء للصف السادس العلميالرموز الوراثية   )الفصل اخلامس ـ
 الوراثيـة االخـرى والصفات الالمندلية وجلميـع احلـاالت للصفات املندليةل

  وبعض االسئلة الوزارية التي ختص هذه الرموز
  احلرية املركزيةاجلبوري ــ مدرس اعدادية عبود اعداد االستاذ رشيد محود 
  07811117065موبايل ناحية احلريةــ حمافظة النجف االشرف ـــ 

  البزاليا
 المتنحیة السائدة الصفة

طول الساق او 
 النبات

 ttقصیر TT , Ttطویل 

اي (لون القرنة
  )الثمرة

 yyاصفر Yy،YYاخضر 

 iiة متخصر II , Iiمنتفخة  )اي الثمرة(شكل القرنة
 ggاخضر  GG ,Ggاصفر  لون البذرة
 WW   )ملساء(مستدیرة شكل البذرة

,Ww 
 wwمجعدة

 AAابطي او محوري         موقع الزھرة
,Aa 

 aaنھائي او طرفي 

 rrابیض  RR ,Rrاحمر  لون الزھرة

  عزيزي الطالب ــ عزيزتي الطالبة
  المورثةاذا طلب المورثة ولیس الصفة اي ھي عامل او الیل واحد یجب االنتباه جیدا اذا طلب 

  مالمورثة المسؤلة عن الطول في البزالیا؟: مثال
  Tة المسؤلة عن الطول في البزالیا ھيورثالم/ ج 

   R/جمالمورثة المسؤلة عن لون االزھار الحمر في البزالیا؟ :مثال
  RR/ جلصفة ازھار البزالیا الحمراء النقیة؟ الورثي  مالطراز/ مثال

  ماھو الطراز الوراثي لنبات بزالیاذو قرنة خضراء؟  1د /2011وزاري  /س
    II , Ii اي بما ان اللون االخضر للقرنةفي البزالیا سائد اذن حالتان اما نقي او ھجین/ ج
  rr /ج؟......اكمل الطراز الوراثي للبزالیا البیضاء ھو/ 2005وزاري / س
التي تدرس صفة الطول في مانوع الوراثة والسیادة  2د/ 2003ــ  1د/ 2000وازاري / س

  .  وراثة مندلیة والسیادة تامة/ البزالیا؟ج
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  االنسان
 المتنحیة السائدة الصفة
 rrایسر او اعسر   RR ,Rrایمن                 الید

مرض التلیف 
 الحوصلي

   CCغیر مصاب 
  Ccحامل للمورثة

 **صفة متنحیة   cc          مصاب 

   Rh+   (RhRh(الموجب  العامل الریس للدم
,Rhrh 

 Rh_                 (rhrh( السالب 

 bbاالشقر  Bb،BBاالسود لون الشعر
  ؟ وما نوع نفاذیتھ المورثة المسؤلة عن مرض التلیف الحویصلي في االنسانماھي : مثال

  . النفلذیة تامة cالمتنحيااللیل ھي مورثة سببھا /ج
  cc/؟ جمالطراز الوراثي لفرد مصاب بالتلیف الحویصلي/ س

  المسؤل عن امتالك اصابع اضافیة في الید او القدم ؟وماھي نفاذیتھا؟ )المورثة(اللیلماھي ا: مثال
والنفاذیة  Pسائدالیل عن امتالك اصابع اضافیة في الید او القدم ھو ةااللیل او المورثة المسول/ ج

  . غیر تامة
  اخلنازير الغينية

 المتنحیة السائدة الصفة
 rrناعم      RR ,Rrخشن    الشعر
 bbواشقرأابیض    Bb   BB,اسود              اللون

  
  ذبابة الفاكھة

 المتنحیة السائدة الصفة
 llاثري  LL ,Llطویل   الجناح

 eeابنوسي EE ,Eeرمادي  لون الجسم
  ؟الحشراتماھو االلیل او المورثة ا والجین المسؤل عن طفرة انعدام العیون في :مثال 

  .eھو جین متنحي / ج
  جین باستطاعتھ اعطاء طرز مظھریة متعددة؟:یليمثل لما / س
الجین المتنحي لطفرة انعدام العیون في الحشرات فتكون للحشرات التي تمتلك الطراز النقي / ج

طرز مظھریة مختلفھ تتراوح مداھا مابین وجود العیون االعتیادیة او  e eالمتنحي لھذا الجین اي 
  .جمھااختزال في ح او انعدام احدھما او كالھما

  الفئران الصفر
 المتنحیة السائدة الصفة
 aaعادي  AA,Aaملتوي الذیل
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  املاشية

 المتنحیة السائدة الصفة
 hhذات قرون  HH ,Hhعدیمة القرون  القرون

  )  a(والمتنحي بالرمز )  A( أي صفة مندلیة غیر مذكورة یرمز للسائد بالرمز مالحظة 
  الصفات الالمندلية الغري خاضعة لقانوني مندل األول والثاني

مالحظة من ھذا الموضوع الى نھایة الوراثة ستكون الرموز ثابتة التقبل التغییر والتبدیل 
  مطلقا وعلیك عزیزي الطالب ــ عزیزتي الطالبة حفظھا نصا كما ھي والتحریف

 أوال السيادة غري التامة
  والوراثة المندلیة ، والصفة المندلیة سیادة غیر تامة لون اإلزھار في نبات حنك السبع

                                 
                  -RR وردي  -R-Rأبیض RRأحمر               

  الحظ عزیزي الطالب ــ عزیزتي الطالبة طلب المورثة Rمورثة اللون االحمر في حنك السبع ھي
  ولیس الصفة لذلك ھي عامل او الیل واحد یجب االنتباه جیدا اذا طلب المورثة

  -R/مامورثة اللون االبیض في نبات حنك السبع ؟ ج/ س
  -RR /جماھو الطراز الوراثي لحنك السبع وردي االزھار؟  1د/ 2001وزاري /س
  . وراثة المندلیة/ ؟ جمانوع الوراثة في لون االزھار في حنك السبع 2د/ 2003وزاري / س
  -R-R /جماھو رمز حنك السبع ابیض  االزھار؟ 3د/ 2010وزاري/ س
  ومانوع السیادة والوراثة في كلتا الصفتین؟ولماذا؟؟وزاري مالون ھجائن حنك السبع وما لون ھجائن البزالیا / س
وذلك النھا  rعلى االلیل او العامل Rھي حمراء وذلك لسیادة االلیل Rr لون ھجائن البزالیا / ج

  .سیادة تامة والوراثة مندلیة والصفة مندلیة
اختالط اما لون ھجائن حنك السبع  فھي وردیة اللون وذلك  النھا سیادة غیر تامة حیث یحدث فیھا 

   .ي مع بعضھما البعض والوراثة المندلیة والصفة المندلیةأ معاصفتین لتعبیر االلیلین ل

 ً نوع من الوراثة الالمندلیة والصفة المندلیة وندرسھا أي  هي)املشاركة(او  املواكبةالسيادة : ثانيا

  :يف ثالث حاالت هي )املشاركة(او  السيادة السيادة املواكبة
  نيف اإلنسا) (A,B,O ضمن نظام الدمAB فصيلة الدمندرسها يف  -1

)    (Aفصیلة الدم 
IAIA 

 
  

  ) B(فصیلة الدم 
IBIB 

یتشارك ) AB(فصیلة الدم 
بھا كال األلیلین معا في 
ظھور ھذه الفصیلة اي 
الیسود اي منھما على 

 IAIB      االخر
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  MNنظام الدم  -2

     نظام الدم 
(MN) 

 نقیة N (LNLN(الدم  فصیلة
  نقیة LMLMفصیلة الدم

)   MN(الدم  فصیلة
LMLN  یتشارك بھا كال

األلیلین معا في ظھور ھذه 
الفصیلة اي الیسود اي 

       منھما على االخر
  لون الشعر يف املاشية قصرية القرون -3

االحمر             
CRCR 

  CRCWالغباري  CWCW االبیض

  
  CRCW /ماھو الطراز الوراثي لثور غباري؟ ج 2د/ 2011وزاري / س

 ً   املوروثات املميتة:ثالثا
  اخرى سببھا الیل سائد  واربع حاالتسببھا الیل متنحي  واحدة فقطندرسھا في خمس حاالت  
هي احلالة الوحيدة  للمورثات  )HbS(:املورثه املميتة له هيفقر الدم املنجلي  -1

  املميتة التي سببها اليل متنحي طافر
   رموزه قد اختلفتفقر الدم كولي وحتى بأسم في المنھج القدیم كان یسمى : مالحظة 

عاجال لمراھقةبعد عمرامصاب یموت  HbAHbSحامل  HbAHbAسلیم 
 HbSHbS ام اجال

اكتب المورثة المسؤلة عن فقر الدم المنجلي؟   1د/ 2005ــ  1د/ 1997ــ  1د/ 1994وزاري/ س
  HbS /ج

  HbSHbS /ماھو الطراز الوراثي لفرد مصاب بفقر الدم المنجلي؟ج/ مثال
  Cاملورثه املميتة له هي الزاحفالدجاج  -2

 CCزاحف میت  ccاعتیادي  Ccزاحف 
  ؟.......الطراز الوراثي للدجاج الزاحف ھو 1د/ 2004وزاري / س

  Yاملورثه املميتة له هي الفئران الصفر -3
اصفر              

Yy 
 YYاصفر میت   yyرمادي 

  
  اصفر ولد میت؟فار  -1اكتب الطرز الوراثیة لـ  2د/ 1997:وزاري/ س
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  Hاملورثه املميتة له هي الكالب املكسيكية -4
 HHعدیمة الشعر میتة  hhات شعر واعتیادي او ذ Hhعدیمة الشعر 

  ؟حددالمسؤل عن موت بعض الكالب المكسیكیة 2د/ 2008وزاري / س
  Aاملورثه املميتة له هي وضعية اجلناح يف ذبابة الفاكهة -5

منفرج الجناحین 
Aa 

منفرج الجناحین میت        aaمنطبق الجناحین او عادي  
AA 

  مالطراز الوراثي لحشرة ذبابة الفاكھة منفرجة الجناحین میتة؟/ س
   الوراثة والبيئة

  لالرنب لون الشحموماهي العالقة بني الطراز الوراثي ولون الطعام يف  يف االرانب ندرسها
1 - yy)   ( اذا تغذى على نباتات مثل الجزر حاویة على الصبغة :  اصفرذو لون الشحم

وتحلیل  وذلك الن ھذه االرانب بھذا الطراز تعاني من نقص انزیمي أي التستطیع من ھدم.الصفراء
اذا تغذت على  في شحومھاالصبغة الصفراءلذلك سوف تظھر الصبغة الصفراء اذا وجدت في غذائھا

  .طعام یحتوي على مادة صفراء كالجزر
2 - yy)   ( اي الیوجد على الصبغة الصفراء التحتوياذا تغذى على نباتات :  ابیضذو لون الشحم

  .لصبغة صفراء في شحمھا لذلك یكون شحمھا ابیضلون اصفر في غذائھا وبالتالي التوجد ترسبات 
3 - )YY  ,Yy  ( وذلك الن ھذه االرانب بھذا الطراز لھا القدرة على تجزئة  : ابیضذو لون الشحم

سواء تغذى على نباتات حاویة على وتحلیل وھضم الصبغة الصفراء لذلك یكون شحمھا ابیض 
  .على صبغة صفراءالصبغة الصفراء او لم تحتوي 

علل یتغیر شحم بعض االرانب من االبیض الى االصفر عندما تقتات على  1د/ 2007وازاري / س
  نبات فیھ صبغة صفراء؟

  اكتب الطراز الوراثي ألرانب تعاني نقص انزیمي یسبب تراكم الصبغة الصفراء في شحومھا؟/س
  انزیمي وشحمھا ابیض؟ اكتب الطراز الوراثي ألرانب ال تعاني من نقص/ س

  الفعل اجلينيتداخل 
   Wفجین اللون االبیض  مثالھ التفوق یؤدي الى حدوث تغیرات في النسب المظھریة المتوقعة :اوال 

  wھو متفوق على جین اللون االخضر  Yوان الجین االصفر Yمتفوق على جین اللون االصفر
فھو ابیض النھ متفوق على  Wمثال واضح على التفوق أینما نجد لون الثمار في نبات القرع

بیض واالصفر  أي اال واذا غاب كالھماWوالیكون القرع اصفر اال اذا غاب العامل Yاالصفر
  .اخضر فیكون لون نبات القرع 

1 - 
الساللة 
 البیضاء

WWYY  
1 

    

WWYy 
2 

WwYy  
3 

WwYY  
٤  

WWyy  
٥  

Wwyy  
٦  

  ٢  wwYy   ١          wwYY الساللة الصفراء - 2
  ١  wwyy  الخضراءالساللة  - 3
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التداخل الجیني الذي ال یؤدي إلى تغیر في النسب المندلیة المتوقعة غیر إن إفراد الجیل األول  :ثانیا
  :ندرسھا فيصفة جدیدة ال تشابھ بھا احد األبوین  تمتلك

  :حيث توجد اربع اشكال ألعراف الدجاج هي:العرف يف الدجاجشكل 
 RRPP RrPP RrPp RRPp العرف الجوزي - 1
 RRpp Rrpp العرف الوردي - 2

العرف  - 3
 rrPP rrPp البازالئي

 rrpp العرف المفرد - 4
والعرف البازالئي سائد على العرف المفرد ایضا سائد على العرف المفرد  الورديالعرف  علما ان

  وان سبب ظھور اشكال مظھریة جدیدة ھو التداخل الجیني فیما بینھما.ولكنھ متنحي للعرف الوردي
  االليالت املتعددة

  يف اإلنسان) (A,B,Oنظام الدم ) أوال
  

     ii /؟ ج)O(مالطراز الوراثي لشخص فصیلة دمھ  1د/ 2003وزاري / س

المستضدات على سطح  مجموعة الدم
 الجسم المضاد في المصل كریات الدم الحمر

فصیلة الدم  - 1
)A( A  جسم مضادb   للمستضدB 

فصیلة الدم  - 2
)B( B  جسم مضادa   للمستضدA 

فصیلة الدم  - 3
)AB( A,B ال یحتوي 

فصیلة الدم  - 4
)O( جسم مضاد  ال یحتويb   للمستضدB 

 Aللمستضد   aوجسم مضاد 
  .في المصل أجسام مضادةعلى  ال یحتويمستلم عام ألنھ )  AB(فصیلة الدم ** 
كریات الدم  اغشیةوح على سط ال یحتوي على مستضدات ھواھب عام الن)  O(فصیلة الدم ** 

  -٦-                                                .الحمر

فصیلة الدم  - 1
)A( IAIA IAi     سیادة تامة لاللیلIAعلى االلیلi 

فصیلة الدم  - 2
)B( IBIB IBi     سیادة تامة لاللیلIBعلى االلیلi 

فصیلة الدم  - 3
)AB( 

IAIB    التوجد سیادة أي )مشاركة (او تسمى سیادة مواكبة
 من االلیلین على االخر

فصیلة الدم  - 4
)O( ii    ھو متنحي للجمیع  

 ٠٧٨١١١١٧٠٦٥/  موبايل/اعدادية احلرية املركزية / اعداد االستاذ رشيد محود عبود اجلبوري / سلسلة الرشيد يف االحياء حسب املنهج اجلديد  



  
  

  الكرية احلمراءأغشيةهو مستضد من نوع خاص يوجد على سطح  )Rh( العامل الريسي  :ثانيا
العامل الریسي الموجب  - 1

)Rh+( 
RhRh Rhrh  

 )العامل الریسي السالب - 2
Rh- )( 

rhrh  

  rhrh /ج ؟)( -Rh اكتب الرمز الوراثي لشخص سالب العامل الریسي ٣د/ ٢٠١٠وزاري / س
  اليالت الفراء يف االرانب :ثالثا 

سائد على  Cca Cch Ccch CC الرمادي - 1
 الكل

سائد على  cchca cchch cchcch الفضي - 2
 الھیماالیا واالمھق

3 - 
 سائد على االمھق chca chch الھیماالیا

 متنحي للكل caca االمھق - 4
  

  لذلكسیادة غیر تامة  یوجد بینھما )cchch(و)  cchca( انبعض المصادرتدعي ** 

  حسب ماتدعیھ بعض المصادر بینھماسیادة غیر تامة  بسبب وجود)تعلیل. (رمادي فاتح یكون لونھا 

  مالطراز الوراثي ألرنب امھق؟ 1د/ 2003وزاري / س

  مالطراز الوراثي ألرنب ھمالیا؟ 2د/ 2008وزاري / س

 )الوراثة الكمية ( التورث املتعدد اجلينات 

  لون العيون يف االنسان
 اربع الیالت سائدة AABB االسود - 1
 ثالث الیالت سائدة وواحدة متنحیة AaBB AABb البني المعتدل - 2
الیلین سائدین والیلین  AAbb aaBB AaBb )بني فاتح ( متوسط  - 3

 متنحیین
ازرق غامق او  - 4

 ثالث الیالت متنحیة وواحدة سائدة Aabb aaBb اخضر

 اربع الیالت متنحیة aabb االزرق الفاتح - 5
  رجل اسود العین؟: اكتب الطرزالوراثیة لما یاتي  1د/ 2003وزاري / س

  .ة الن العین في المنھج الجدید اصبحت وراثة كمیةمالحظة سوف تجدھا في االسئلة الوزاریة اسود البشر
  -7-     فاتحة؟ مالطراز الوراثي لفرد ذو عیون بنیة/ س
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  الوراثة واجلنس
  تحدید الجنس

 االنثى الذكر الكائن الحي
 XY XX االنسان - 1

 XY XX اللبائن- 2
 XO XX الجراد - 3

 XO XX البق - 4
 XO XX الخلد - 5

 XX XY العث واغلب الطیور - 6
 XX XO الدجاج والفراشات - 7

 XY XX ذبابة الفاكھھ والنباتات منفصلة االجناس - 8
 -F+ F البكتریا - 9

 ←س 2بیوض  ←س 1بیوض  النمل والنحل والزنابیر -10
 یتحدد الجنس بتغییر درجة الحرارة الزواحف -11

  )لون العني ( الصفات املرتبطة باجلنس يف ذبابة الفاكهة 
  

 XWYاحمر العین         XwYابیض العین         الذكر - 1
بیضاء العین        االنثى - 2

XwXw 
حمراء العین ھجینة        

XWXw 
حمراء العین نقیة   

XWXW 

المسائل حل الحاملة للمرض مھمة في أي الصفات الھجینة  مالحظة مھمة جدا في االنثى** 
  .المتعلقة بھذا الموضوع الوراثیة

  
  املرتبطة باجلنس يف االنسانالصفات 

  صغري) أي حرف(أي ان مورثاتها متنحية أي املسؤل عنها جني :اوال  الصفات املتنحية
  

  cهي متنحيةاملورثة املسؤلة عنها  عمى االلوان -1
 XcYمصاب  XCYسلیم الذكر - 1
لمرض ا لمورثةحاملة XCXCسلیمة  االنثى - 2

XCXc  مصابةXcXc 

  مالورثة المسؤلة عن عمى االلوان في االنسان 1د/ 1997وزاري / س
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  hهي متنحيةاملورثة املسؤلة عنها  )اهليموفيليا ( نزف الدم الوراثي  -2

  
 XhYمصاب  XHYسلیم   الذكر - 1
 لمورثة حاملة XHXHسلیمة  االنثى - 2

 XhXhمصابة میتة XHXhلمرضا

المسائل حل الحاملة للمرض مھمة في أي الصفات الھجینة  مالحظة مھمة جدا في المرأة** 
                    .المتعلقة بھذا الموضوع الوراثیة

  نزف الدم الوراثي؟: مانوع الوراثة التي تدرس الصفات االتیة 1د/2000وزاري/ س
  

  كبري) أي حرف(أي املسؤل عنها جني سائدةأي ان مورثاتها  الصفات السائدة :ثانيا
  Dهي سائدةاملورثة املسؤلة عنها مرض الكساح 

  
  XDYمصاب  XdYسلیم  الذكر - 1
  XDXDمصابة نقیة  XDXdمصابة ھجینة  XdXdسلیمة  االنثى - 2

  
  الصفات املتأثرة باجلنس

  الصلع يف االنسان
 bbغیر اصلع طبیعي  BB ,Bbاصلع  الذكر - 1
 Bb , bbغیر صلعاء طبیعیة  BBصلعاء                االنثى - 2

المسائل حل الحاملة للمرض مھمة في أي الصفات الھجینة  مالحظة مھمة جدا في المرأة** 
                   المتعلقة بھذا الموضوع الوراثیة

  
  االرتباط والعبور

  البزالیا الحلوة
  المتنحیة  السائدة  الصفة

 ppحمر  PP ,Ppبنفسجیة     لون االزھار - 1
 llمستدیرة   LL ,Llطویلة   شكل حبوب اللقاح - 2
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  الوراثة السايتوبالزمية
  ذلكدقائق كابا يف مىت يكون الربامسيوم قاتل ومىت يكون حساس وعالقة 

  
 قاتلالتسمية  - 1

 عندما یحتوي على االلیل 
سؤاء  K والجین السائدا

 اوھجین KK كان نقي
,Kk    

في السایتوبالزم لكي  كابا دقائق شرط ان توجد:السايتوبالزم
    KK Kk یكون قاتل عندما یكون بھذا الطراز

 حساسالتسمية - 2
على  حتى وان احتوى

 K والجین السائداااللیل 
 اوھجین سؤاء كان نقي

KK ,Kk             

النھ الیمكن لاللیل  يكون خايل من دقئق كابا :السايتوبالزم
 KK سؤاء كان نقي K السائد عندما یحتوي على االلیل ا والجینالسائد

    ان ینتج دقائق كابا فیكون حساس Kk اوھجین

   

 التسمية حساس - 3
عندما یحتوي على الجین 

 kkالمتنحي النقي
وكمانعرف ان كل 

متنحي ھو نقي وحالة 
  واحدة فقط

  ان لم توجد دقائق كابا  -1حالتني:السايتوبالزم
المتنحي للبرامسیوم حیث ان ھذا الطراز دقائق كابا دتوج ان -2 

الیستطیع االحتفاظ بدقائق كابا النھ سوفیفقدھا بعد عددقلیل من  kkاي
    االنقسامات فیكون حساس

  ھي یكون في ثالث حاالت الربامسيوم احلساسأي ان :مالحظة مھمة
بشرط Kk اوھجین KK نقي سواء كان بطراز وراثي Kاذا كان البرامسیوم یمتلك االلیل السائد  - 1

    ئق كابااحيتوي على دقال السايتوبالزمان 
سواء احتوى على دقائق  kkحيتوي على اجلني املتنحي النقي اذا كان الربامسيوم - ٢

الیستطیع االحتفاظ بھا النھ سوف یفقدھا  النھ وان احتوى على دقئق كابا كابا او مل حيتوي عليها
  .بعد عددقلیل من االنقسامات فیكون حساس

    وضح بمخطط عملیة االقتران بین برامسیوم قاتل وحساس لفترة قصیرة 1د/2009وزاري / س
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  )1(ملحق 

  واجلنسيةعدد الكرموسومات يف اخلاليا اجلسمية 
عدد الكرموسومات في الخالیا   اسم الكائن الحي

  الجسمیة
عدد الكرموسومات 
  في الخالیا الجنسیة

  1  2  االسكارس - 1
  6  12  الذبابة المنزلیة - 2

  13  26  الضفدع - 3
  40  80  الحمامة - 4
  32  64  الحصان - 5

  190  380  الفراشة االسبانیة - 6
  3  6  البعوض - 7

  4  8  ذبابة الفاكھة - 8
  ** 16  في االناث 32في الذكور  16  نحل العسل - 9

  19  38  القطة -10
  20  40  الفار المنزلي -11

  23  46  االنسان -12
  

عدد الكرموسومات في   اسم الكائن الحي
  الخالیا الجسمیة

عدد الكرموسومات 
  في الخالیا الجنسیة

  7  14  البزالیا -13
  10  20  الذرة -14

  11  22  الفاصولیا-15
  12  24  الرز -16

  14  28  حنطة الخبز -17
  17  34  زھرة الشمس -18
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  ) 2( ملحق 

  السائدة واملتنحية يف االنسانجدول الصفات اجلسمية واالختالالت 
  الصفات المتنحیة  الصفات السائدة

  الحالة الطبیعیة  القزمیة وقصر االطراف
 الحالة الطبیعیة  قصر االصابع
 )عدم االصابة ( الحالة الطبیعیة   سرطن الثدي
  )عدم وجود الشق ( مستدیر   الذقن المشقوق
  عدم وجوده  وجود النمش

  االذن الملتصقةحلمة   حلمة االذن الحرة
  عدم وجود النونة  في الذقن والخد) النغرة  (وجود النونة 

  مستقیم  خط الشعر الناتئ
  )غیر مصاب ( الحالة الطبیعیة   )داء الرقص ( مرض الزفن 

  الحالة الطبیعیة  زیادة الكوسترول في لدم
غیر متذوق                                               )(P.T.Cتذوق مادة فنیل ثایوكاربامید 

**  
  الحالة الطبیعیة  تعدد االكیاس في الكلیة

  وجود خمسة اصابع في الكف والقدم  زیارة االصابع
  اسوداد االدرار الحالة الطبیعیة
عدم القدرة على تنسیق الحركات االرادیة   الحالة الطبیعیة

  )التخلج (
  التلیف الحوصلي                                        الطبیعیةالحالة 

  ضمور دوشین العضلي الحالة الطبیعیة
  تجمع سكر الحلیب في الدم الحالة الطبیعیة
  ادرار الفنیل كیتون الحامضي الحالة الطبیعیة
الثالسیما (فقر الدم البحراالبیض المتوسط الحالة الطبیعیة

  )الكبرى 
  عدم وجوده  الشعر في الید والجسم عندالذكوروجود 

  عدم طي اللسان  القابلیة على طي اللسان
  حنى االبھام الى االمام  حني االبھام الى الخلف

)  Aa(والرمز )   AA(بالرمز ) 2(الوراثیة في الجدول یرمز للصفات السائدة في المسائل  :مالحظة
  .عندما تكون ھجینة

  . التي تكون نقیة دائما) aa(یرمز للصفات المتنحیة  -
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  مشكوله ذمة كل شخص يستعمل هذا الجهد دون ذكر المصدر
  


