
                      ىقسم اإلنتـاج الحيوانــ                 الـزراعـة كليـة                         جامعة المـنوفيـة       
                م01/1/8102:تاريخ اإلمتحان  ى  نظرمتحان الاإل     م8102-8102سى الثانى الفصل الدرا

 ساعات                                 2: الثالثة مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى    الزمن:الفرقة (  132ح) العشائر الحيوانية: اسم المادة 

 :أجب على جميع األ سئله األتيه
 (درجة 31) :الســــــؤال األول

 : ضع عالمة صح ا خطأ أمام العبارات التالية

  فئ الوراثى بالمعنى الواسع المكافئ الوراثى المقدر من تجارب اإلنتخاب يمثل المكا 1

  يستخدم المعامل التكرارى فى التنبؤ بالسجالت المستقبلية للحيوان  2

  كلما ذادت شدة اإلنتخاب ذاد التغير فى التكرار الجينى  3

فى األجيال األولى من اإلنتخاب للتراكيب الوراثية الخليطة يقل تكرار الجين األكثر  4

 .لجين األقل تكرارا حتى يصال الى نقطة االتزانتكرارا ويتزايد تكرار ا

 

بعد جيل واحد من االنتخاب على (  ∆ q)  يعتمد مقدار التغير فى تكرار الجين  5
    . مقدار تكرار الجين قبل االنتخاب وشدة االنتخاب

 

 

 (درجة 31)  :الســــــؤال الثانى
 .ة الحيوانيةأهم المواصفات التى يمكن أن توصف بها العشيرأذكر  -أ

 :   A2وتكرار التراكيب الوراثية له وألليله   A1الجدول التالى يوضح تكرار الجين  -ب

 
 A1تكرار الجين 

 تكرار التراكيب الوراثية

A1A1 A1A2 A2A2 

0.0 0 0 1 

0.2 ..... ..... ..... 

0.4 ..... ..... ..... 

0.0 ..... ..... ..... 

0.0 ..... ..... ..... 

1.0 ..... ..... ..... 

 
 أكمل هذا الجدول وما هو الحد األقصى الذى يمكن أن تصل اليه الحيوانات الخليطه ؟  

              
 (درجة 31):  الســــؤال الثالث

   Breeding Valueالقيمة التربوية            :              ما المقصود بكل مما يأتى  - أ
 Average Gene Effectمتوسط أثر الجين                                                

 
 الفطاملوزن الجسم عند التزاوج بها عشوائى وتوزيعها الزيجوتى والقيم المظهريه  األغنامعشيرة من  - ب

 :كما يلىبالكجم 

 AA Aa aa Total التركيب الوراثى

 1.0 0.04 0.32 0.04 تكرار التركيب الوراثى

  12 10 20 ( بالكجم) الفطام   وزن 

 . aواليله  Aقدر متوسط أثر الجين  -1

 .Kempthorneأو  Falconerقدر القيم التربوية للتراكيب الوراثية الثالثة سواء باستخدام طريقة  -2

 

 هــــأنظر خلف                                                                    



 
 (درجة 31) : الســــؤال الرابع

 :مما يلىمسائل  أربعةجب فقط عن أ
 

 :أختبر حالة اإلتزان فى العشيرة التالية-أ

 AA  Aa   aa Total التراكيب الوراثية

 1200 192 570 432 عدد االفراد

     

فما هو معدل التغير فى التكرار الجينى  بعد جيل واحد من   0.2= وشدة اإلنتخاب  qa  =0.4إذا كانت   -ب 

بعد الجيل األول من  q1  ، p1، إذا علمت أن هناك غياب للسيادة وما هو تكرار الجين (  q )اإلنتخاب  

 .اإلنتخاب

 
ما هو عدد األجيال الالزمه لخفض تكرار جين إلى النصف إذا علمت ان نسبة تكرار التركيب الوراثى لهذا  -ج

 فرد؟ 100أفراد فى كل  1الجين تبلغ 

 
ثم تزاوجت عشوائيا مع . من حجم القطيع الموجود 0.25انات بحيث كانت تمثل أستوردت مجموعة من الحيو -د

. بعد اإلستيراد 0.35قبل اإلستيراد وأصبح   0.4كان   aأفراد العشيرة األصلية ، فإذا علمت أن تكرار الجين 
 فى المجموعة المستوردة؟ A  ،aفماذا كان تكرار الجين 

 
متأثرة بالجنس، سائدة فى الكباش ومتنحية فى النعااج، فاإذا كانات نسابة  صفة وجود القرون فى األغنام صفة -هـ

 فما هى النسبة المتوقعة لظهور نعاج ذات قرون فى هذه العشيرة؟ %. 31الكباش ذات القرون فى عشيرة ما 
_________________________ __________________________________ 

   مع أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق                                                                           
 

 إلهام  غنيم وآخرون.د                                                                         
                   



                      ىقسم اإلنتـاج الحيوانــ                 الـزراعـة كليـة                         جامعة المـنوفيـة       
                م2/2/8102:تاريخ اإلمتحان  ى  نظرمتحان الاإل     م8102-8102 الصيفىسى الفصل الدرا

 ساعات                                 2: الثالثة مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى    الزمن:الفرقة (  132ح) العشائر الحيوانية: اسم المادة 

 :أجب على جميع األ سئله األتيه
 (درجة 31) :الســــــؤال األول

 عرف المكافئ الوراثى وما هى األهمية العملية لتقديره للصفات اإلقتصاديه فى الحيوانات المزرعية؟ -أ
 :   A2وتكرار التراكيب الوراثية له وألليله   A1الجدول التالى يوضح تكرار الجين  -ب

 

 A1تكرار الجين 

 تكرار التراكيب الوراثية

A1A1 A1A2 A2A2 

0.1 ..... ..... ..... 

0.3 ..... ..... ..... 

0.5 ..... ..... ..... 

0.7 ..... ..... ..... 

0.9 ..... ..... ..... 

1.0 ..... ..... ..... 

 أكمل هذا الجدول وما هو الحد األقصى الذى يمكن أن تصل اليه الحيوانات الخليطه ؟  

 (درجة 31)  :الســــــؤال الثانى
 : ضع عالمة صح ا خطأ أمام العبارات التالية

تساوى األعداد الفعلية مع األعداد المتوقعة  لكل تركيب وراثى يعنى أن العشيرة فى  1

 .ة اتزانحال

 

يعتمد مقدار التغير فى التكرار الجينى فى حالة الهجره على معدل الهجره وتكرار  2

 .الجين فى العشيرة األصلية والعشيرة المهاجرة

 

   الضيقالمكافئ الوراثى المقدر من تجارب اإلنتخاب يمثل المكافئ الوراثى بالمعنى  3

تأثير ضعيف فى احداث تغير فى   Chanceفى العشائر كبيرة العدد يكون للمصادفه  4
 .تكرار الجين

 

بعد جيل واحد من االنتخاب (  ∆ q)   ى تكرار الجينيتوقف تأثير االنتخاب على ال 5

 .Sب  قبل االنتخاب وشدة االنتخا  q  على مقدار تكرار الجين

 

 (درجة 31):  الســــؤال الثالث
   Breeding Valueالقيمة التربوية            :              ما المقصود بكل مما يأتى  - ت

 Average Gene Effectمتوسط أثر الجين                                                
 

 الفطاملوزن الجسم عند التزاوج بها عشوائى وتوزيعها الزيجوتى والقيم المظهريه  األغنامعشيرة من  - ث
 :كما يلىبالكجم 

 AA Aa aa Total التركيب الوراثى

 1.0 0.04 0.32 0.04 تكرار التركيب الوراثى

  12 10 20 ( بالكجم) الفطام   وزن 

 . aواليله  Aقدر متوسط أثر الجين  -3
 .Kempthorneأو  Falconerقدر القيم التربوية للتراكيب الوراثية الثالثة سواء باستخدام طريقة  -4

 

 ـــهأنظر خلف                                                                    

 (درجة 31) : الســــؤال الرابع



 :مما يلىمسائل  أربعةجب فقط عن أ
مسئول عن   Hفى حين ان الجين السائد    hظاهرة الريش الحريرى فى الدجاج ترجع الى جين متنحى يسمى  -أ

ت ريش حريرى أحسب تكرار طيور ذا 5طائر ظهرت فيه  500ظهور الريش الطبيعى وفى قطيع مكون من 
 الجين فى هذا القطيع؟

 
ثم تزاوجت عشوائيا مع . من حجم القطيع الموجود  0.25استوردت مجموعه من الحيوانات بحيث كانت تمثل -ب

فماذا . بعد اإلستيراد  0.35قبل اإلستيراد واصبح  0.4أفراد العشيرة األصلية فإذا علمنا ان تكرار الجين كان 
 فى المجموعه المستوردة؟    aواليله Aين كان تكرار الج

 
 :أختبر حالة اإلتزان فى العشيرة التالية-ج

 AA  Aa   Aa Total التراكيب الوراثية

 1200 192 570 432 عدد االفراد

     
فما هو معدل التغير فى التكرار الجينى  بعد جيل واحد من   0.2= وشدة اإلنتخاب  qa  =0.4إذا كانت   -د 

بعد الجيل األول من  q1  ، p1، إذا علمت أن هناك غياب للسيادة وما هو تكرار الجين (  q )خاب  اإلنت
 .اإلنتخاب

 
ما هو عدد األجيال الالزمه لخفض تكرار جين إلى النصف إذا علمت ان نسبة تكرار التركيب الوراثى لهذا  -هـ

 فرد؟ 100أفراد فى كل  1الجين تبلغ 
 

______________________ __________________________________ 

   مع أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق                                                                           

 
 غنيم  دمحم إلهام/ د.أ                                                                         

                   
 



 

 
 االنتاج احليوانى: قسم 

 العملىاالمتحان 
 (213ح )العشائر احليوانية : اة  مل

 (األول )الفصل الدراسى 
 (3016/ 3015)   العام اجلامعى 

 

 الثالثة: الفرقة 
 االنتاج احليوانى: اجملال 
 الئحة قدمية -والداجىن
 ساعتان: الزمن 

 صفحة  :عدة صفحات األسئلة
 واحد 

 

 أجب على األسئلة اآلتية
 

 السؤال األول: )مخس درجات(
 االحندارمعذكرمثاللكلمنهما؟االرتباطومعاملاذكرالفرقبنيمعامل -أ

وكانتالبيانات(x)وحميطالصدر(y)وزناجلسملمشلتبياناتعجولجاموسباملزرعة6علىةىفجترب -ب
:كالتاىل

 X= 1302   ∑ y =3959      ∑  xy = 859359 ∑ ∑x
2 

, = 282568n = 6 

؟احسبمعاملاحنداروزناجلسمعلىحميطالصدر-1  

؟سم222ماهىقيمهوزناجلسماملتنبأهباعندحميطصدر-2  

 

 : )مخس درجات( السؤال الثاىن



؟احدىفآنوعجلذكرمنبقرتنيعشارماهواحتمالاحلصولعلى -أ
مرات4تزاوجطلوقهمعبقرةعدميىالقرونوراثياوانتجاعجالذوقرونفإذاتزواجابعدذلك -ب

 :ماهوإحتمالاحلصولعلى

 .ربععجولعدميةالقروناال -1

 .ذوقروناواحدعدميةالقروتوعجالمنهاثالثةعجول -2

 عجلنيعدميةالقرونوعجلنيذوىقرون -3

عجلعدميالقرونوثالثةعجولذاتقرون -4
.ودهاىفاملاشيةجمعالعلمبأنصفةعدموجودالقرونسائدةعلىو  

 

 السؤال الثالث: )مخس درجات(
؟معاملتربيةاألقاربومعاملالقرابةعرفكلمن–أ  

)منالرسمالتاىلاحسب-ب (  RDE, FG, RBC .  
 
                       B                   D 

 A                                                             G 

                       C                   E 

 السؤال الرابع: )مخس درجات(
 عرفالتكراراجليىن؟ - أ

اءاللون،حيثمحرعجول0منهاولدأسوديالوهنقطيعالىفعجلتولد022منكل - ب
التكراراجليىنللجنيواملطلوبهوحساباألمحراللونصفةعلىهسائداألسودصفهاللونان

 ؟ىفهذاالقطيعتنحىالسائدوامل

،،،بالتوفيقوالنجاحىمنياتخالصأمع  
.الهام دمحم غنيم/ د  

 


