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 الموضوعات البحثية
 
   عن قانون مندل األول مع التوضيح باألمثلة التحورات هى لقانون االنعزال وما .1
  تتوقع فصائل العائلة وتراكيبها الوراثية لفصائل الدم وكيف  اإلنسان تناول وراثة مجاميع الدم في .2
  الكائنات لتحديد الجنس فى األنظمة المختلفة موضحا  الحية تناول كيف يمكن تحديد الجنس في الكائنات .3
   مع ذكر بعض األمثلة الجينى في التفاعل متمثلة  القانون عن والتحورات ندلوضح قانون التوزيع الحر لم .4
  المتعددة االليالت موضحا بعض الصفات ذات المتعدده االليالت ما هي .5
اإلنسان وضحها مع ذكر  فى الكروموسومية هناك العديد من األمراض الوراثية الناشئة عن الشذوذات .6

   األمثلة
  بالجنس مع التوضيح باألمثلة لهذه الصفات في الكائنات الحية ما هي الصفات المرتبطة .7
 وضح ما هي الصفات المتأثرة بالجنس والصفات المقتصرة على الجنس مع التوضيح باألمثلة لهذه الصفات .8

  الكائنات فى
  بالجنس المتاثرة تكلم بالتفصيل عن الصفات .9

  الجنس على  المقتصرة تكلم بالتفصيل عن الصفات .10
  باختصار الجينى للصفات مع ذكر حاالت التفاعل الجينى وضح ما هو التفاعل .11
  عنه الحروالتحورات التوزيع الثانى  تكلم عن قانون مندل .12
   تجاربه فى تكلم عن قانون مندل االول وأسباب نجاح مندل .13
  للمادة الوراثية الكيمائى التركيب .14
   وضح انواع المادة الوراثية .15
  لمادة الوراثيةطرق تضاعف ا هى ما .16
  تكلم عن التضاعف شبه المحافظ بالتفصيل .17
  الوراثية للماده تكلم عن النسخ .18
  الوراثيه الماده ترجمة تكلم عن .19
  تكلم عن الهندسة الوراثية .20
  واستخدماته البيوتكنولوجى  هوعلم ما .21
  التراكيب الوراثية لفصائل الدم باالمثلة وضح .22
  الطفرات وانواعها هى ما .23
  باالمثلة السائدة والمتنحية مع التوضيح المميته لجيناتقارن بين ا .24
  باالمثلة العامة والسيادة الجزيئية مع التوضيح السياده قارن بين .25
   RNA و DNA قارن بين تركيب .26
  للمادة الوراثية وكيف يحدث الجينى ما هو التعبير .27
  طرق اصالح المادة الوراثية .28
  قارن بين الطفرات التلقائية والمستحدثة .29
 باألمثلة مع التوضيح والثانى قارن بين قانون مندل االول .30
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