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  62إلى  ص    58ص ))علم الوراثة التطبیقي ((* الســـــــؤال  األول 
  ــ:من بین البدائل التي تلي العبارات التالیة الصحیحة اختر اإلجابة ) أ (  

  ما العملیة التي  یتم فیھا إستیالد  كائنات حیة تتمیز بصفات  مرغوبة  للحصول على نسل یحمل ھذه الصفات المرغوبة ؟  -  1
  )  .نتقائيالتناسل اال*         االستنساخ   *             التوالد التلقائي   *           التھجین        (                   

  ؟؟صیرة قفترة نمو في و العملیة التي یتم فیھا إنتاج ثمار ذات حجم كبیر    ما   - 2
  )التھجین    *    االستنساخ             * التوالد التلقائي               *           .التناسل االنتقائي (                  

  تزاوج بین صنفین مختلفین أو نوعین من الكائنات الحیة كل منھا یحمل صفة ممیزة  إلنتاج نسل یحمل صفات األبوین معا     - 3
  ) التھجین *         التكاثر الجنسي      *          التزاوج االختباري    *           التربیة الداخلیة  (                

  ما العملیة التي یتم  فیھا تزاوج بین كائن حي یحمل الصفة السائدة المجھولة  وكائن آخر یحمل الصفة المتنحیة المضادة ؟؟  - 4
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  ــ:أكمل المقارنة في الجدول التالي  وفق ما درست )  ج ( 
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  ـــ:أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات التالیة  -)    د(   

  التربیة الداخلیة  وأتالیة بعملیات التھجین لألجیال الاختیار صفات مرغوبة في النبات أو الحیوان  ونقلھا    1
  عملیة تزاوج بین كائنات حیة تحمل صفات معینة إلنتاج جیل یحمل الصفات المرغوبة في النوعین     2

  تفوق الجیل الھجین الناتج  سمى یوأو الصنفین 
ة ونقل الصفات عملیة یتم فیھا توالد كائنات حیة متماثلة جینیا للتخلص من الصفات غیر المرغوب   3

   المرغوبة لألجیال التالیة 
عملیة تزاوج أو تھجین بین كائن حي یحمل طرازا جینیا سائدا غیر محدد  مع كائن آخر یحمل الطراز    4

  لنفس الصفة الوراثیة الجیني المتنحي 
  نوع من الكالب یمتاز بقوة عضلیة ولھا حاسة شم قویة تؤھلھا ككالب بولیسیة   5
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  )أحمد الشرقاوي بن طایع ( أو الفیس بوك على الصفحة          0566290560أو الواتس آب على الرقم    

  
  
  
  
  
  
  

  ثم الطماطم المفصصة * ناولة  األنا( في الشكل السابق ثالثة أنواع من الثمار من عملیات التھجین ھي **   ) ھــ(  
  حدد إجابتك في عبارات محددة ؟؟ - لماذا یبذل العلماء مجھودا في ھذا المجال )  ثم الموز األحمر * والمضلعة 
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         ــ   : تعلیال علمیا صحیحاعلل لما یأتي // أوال ) و( 
التربیة الداخلیة أم التھجین في ساللة من كالب ** أیھما أفضل ولماذا  - ناقش ھذه العبارة موضحا رأیك العلمي 

  من كالب الھاسكي ؟أخرى البیجل  وساللة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
وترید التحقق من نقاوة الطراز الجیني لھذا النخیل الفاخر   الفاخر لدیك مزرعة من نخیل التمر// مسألة   - ثانیا  

  ؟؟ربع بانیت  لتأكید إجابتك استخدم  م  - الذي یحمل الصفة السائدة 
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   )والخیل والبغال والحمیر  لتركبوھا  وزینة ویخلق ماال تعلمون (  88النحل آیة في قولھ تعالي  في سورة )ع (

  ؟؟ھل لدیك تفسیر مما درست *  بین كلمتي  الخیل  والحمیر   البغاللماذا وضع هللا كلمة 
................................................................................  

................................................................................  

................................................................................  

  * عند تزاوج قطة سوداء مع قط أبیض متنحي الصفة  *** 
  أبیض اللون    %50د اللون   و أسو %50كان الناتج 

  .استخدم مربع بانیت** ما الطراز الجیني لألبوین واألبناء  
      

      

      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــ:أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات التالیة  -)   أ (   
  تین من النیوكلیوتیدات لمكاالمادة الجینیة لجمیع الكائنات الحیة وتتكون من سلسلتین مت   1
نطوي على التحكم في الحمض النووي من أجل إضافة حمض نووي آخر ودمجھ مع الحمض تتكنولوجیا     2

  النووي األول 
 أو الیراقة  )قندیل البحر (  jelly fishالجین المسؤول عن اإلضاءة الحیویة في السمك الھالمي    3
  في السلسلتین G,Aإنزیم یقطع الحمض النووي عند الموقع بین القاعدتین    4
  مجموعة من اإلنزیمات تتعرف على مواقع محددة من الحمض النووي ثم تفصلھا      5
  أو ناقل  )موجھ ( والبكتیریا ویستخدم كمتجھ  الخمیرةیوجد في  DNAجزئ حلقي من الحمض النووي    6
  أدوات قویة لفصل جینات أو مناطق معینة من الحمض النووي في الكائن الحي    7
  عملیة فصل أجزاء الحمض النووي منقوص األكسجین وفقا لحجمھا وطولھا    8
  أو الدبقة اإلنزیم الذي یربط جزأي الحمض النووي كیمیائیا عند النھایات اللزجة    9

  في نواة كل خلیة من خالیا الكائن الحي DNAإجمالي كتلة الحمض النووي    10
  المتخصصةبواسطة أحد إنزیمات القطع  DNAاألطراف المفردة التي تنتج من عملیة قطع    11
  اإلنزیم الذي یفكك ویقطع الحمض النووي الفیروسي إلى أجزاء عند دخولھ للبكتیریا    12
 DNAالنھایات الناتجة عن عمل بعض إنزیمات القطع بشكل مباشر وعمودي على سلسلتي    13
  لتسھیل دراسة الجینات  DNA التفاعل الذي یستھدف مضاعفة الكمیات الصغیرة من    14
  في تكنولوجیا الحمض النووي الحمض النووي المستمد من مصدرین مختلفین أو أكثر    15
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  71ى  ص إل  63 تكنولوجیا الحمض النووي  ص****  الســـــــؤال  الثــاني  
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 البغل  حیوان قوي البنیة   



                         
  

  ــ:ي من بین البدائل التي تلي كل عبارة فیما یل  الصحیحةاختر اإلجابة ) ب  (  
 تعمل كموجھات ونواقل وتوجد في البكتیریا وبعض الفطریات  ؟؟؟ التي  DNAما الجزیئات الدائریة الحلقیة من الحمص النووي    -     1

  )       البالزمیدات  * البادئات                   *          إنزیمات البلمرة      *        إنزیمات  القطع     (                      
  
  اللزجة ؟؟؟ ةئیا عند النھایات واألطراف الدبقما اإلنزیم الذي یربط جزأي الحمض النووي  معا ربطا كیمیا   -   2

  )إنزیم القطع النووي *         Ligaseإنزیم لیغاز الحمض النووي * أنزیم الجاالكتیز     * إنزیم اللیبیز       (                     
 

  ـ:أخرى  تسمى عملیة إدخال الحمض النووي البالزمیدي معاد  التركیب للخالیا البكتیریة  مرة  -    3
   ) ةالبلمرة المتسلسل*                     والتعدیل  التحلیل*    التحویل          * االستنساخ                (                   

  
  ـ:الغشاء الخلوي باستخدام  في یمكن القیام بعملیة تحویل البكتیریا أو أي عملیة تقنیة من خالل توسیع فتحات   - 4   

  )تغیر طفیف في درجة الحرارة ونبضة كھرباء ضعیفة *نبضة كھربیة قویة          * محلول الكلور       * مادة كیمیائیة مذیبة     (             
  

  ـ:تسمى  DNAالتي تحتوي على جزیئات البالزمید  و عدد كبیر من البكتیریا المتطابقة عملیة إنتاج     -  5
  )التعدیل الوراثي * تفاعل البلمرة             .              * االستنساخ* التحویل                 (                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علل لما یأتي تعلیال علمیا صحیحا  ) ج (   
  ..تستخلص إنزیمات القطع البكتیریة  من بكتیریا الینابیع الحارة  في محمیة بلوستون   ومحمیة غرب محافظة األقصر المصریة   -  1
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  ثم التبرید للسماح بالتصاق البادئات   DNAرفع درجة الحرارة لفصل سلسلتي   -  1  
  الممیزة بالفلورسنت مالیین النیوكلیوتیدات األربعة و DNA polymeraseوالبادئات وإنزیم البلمرة    DNA تجھیز   - 2  
  مرة   40إلى    20تكرار عملیة التسخین والتبرید بین   -  3  
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  )الیراعة (   jelly  fishفي الشكل المجاور السمك الھالمي ) ھـ (
  ھندسة الجینات ؟كیف یمكنك استغالل ممیزات جینوم ھذا الكائن  في 
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    التاليداخل الصندوق وضعھا في موقعھا الناسب في الجدول  أو العبارة المناسبة من  ةالكلم اختر  -١)  ٢س( 
   ** لرشیقة    االفاكھة ودودة الربداء  ذبابة       //   ECOR1//      ) لیغاز ( لیجاز الحمض النووي     //  DNAجزئ حلقي من 

  الجریب فروت األحمر*    DNAإنزیم  بلمرة    //      ھالم  األجاروز           //   إفراز مضاد الثرومبین الثالث               
معدلة كائنات 

  وراثیا  ومھندسة
یربط أجزاء 

  الحمض النووي
  الفیروسي  DNAیدمر   وراثیا  المعدلةالماعز 

  الذي یھاجم البكتیریا 
 DNAیقطع سلسلتي  

  في مواضع محددة 
  البالزمیدات 

        

  

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أمعن النظر في الشكل المجاور ماذا یمثل ھذا الشكل ؟؟؟    -٢ 

............ ......................................................................................  

...................................................................................................  

    یكتفى باثنین ؟*  المبین في الشكل  ما ھي استخدامات ھذا الجھاز  -٣
 ..................................................................................................  

...................................................................................................  

  للجھاز ؟؟نحو القطب الموجب  DNAلماذا تتحرك قطع حمض  -٤
.. ................................................................................................  

...................................................................................................  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشكل المجاور یعبر عن اختالف األنماط الفردانیة  - ب  
  ماذا نعنى بھذا  - SNP  المشار إلیھا بمصطلح  

 العلمي ؟؟؟المصطلح وما  أھمیتة  في المجال 
...... ...........................................................  

...... ...........................................................  

...... ...........................................................  

...... ...........................................................  

  ـ:ما أھمیة كل من  -ج  
  في تفاعل البلمرة المتسلسل ؟  مرة  40 - 20  تكرار عملیة التسخین والتبرید بین -١

.......................................................................................................................................................................  

  ؟؟ -المتحولة یمكن للباحثین في مجال تكنولوجیا الحمض النووي التمییز بین البكتیریا المتحولة وغیر كیف  -٢
.......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
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  أكمل الجدول التالي  حسب المطلوب ) د (  

  النباتات المعدلة وراثیا        الحیوانات المعدلة وراثیا       بالمطلو     

    األمثلة من الحیوانات والنباتات  
  

    لكل منھااالستخدامات العلمیة 
  

  
  الشكل التخطیطي الذي أمامك یدل على أحد التجارب  التي درستھا ) ھـ (
  ما أھمیة ھذه التجربة ؟؟  -١

..................................................................................................  

  في أعلى الصورة  ؟)  البادئ ( ما أھمیة البرایمر المشع  -٢
..................................................................................................  

  في ھذه التجربة ؟كیف یتم تلوین األنواع األربعة من النیوكلیوتیدات   -٣
..................................................................................................  

  ماذا تسمى الصورة النھائیة التي نحصل علیھا  من التجربة  كما ھو موضح -٤
  ؟؟   المجاور لشكل أسفل  افي  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

  ــ:اختر اإلجابة الصحیحة من بین البدائل التالیة  -و 
  ــ:معا ویكون أطرافا ونھایات مصمتة  ھو  DNAاإلنزیم الذي یقطع سلسلتي   - 1

                          EcoR1                         Nsi1                   EcoRv               Ecor3                                       
  
  ـ:بواسطة   Bأمكن إنتاج لقاح ضد التھاب الكبد الوبائي   -  2

  )الماعز المنتج للثرومبین الثالث *      ٠ثمار الموز المھندسة*  الفول السوداني المقاوم للحساسیة     *األرز البني المعدل وراثیا       (         
  
  :یتم بواسطة  بأحجام  وأطوال مختلفة   DNAإن دراسة أجزاء من  - 3

  ھندسة الجینات * الرحالن الكھربائي الھالمي   *    تفاعل البلمرة المتسلسل  * إنزیمات القطع     (     
  

  دقائق     وتم ضبط المبدل الحراري  على زمن قدره   5إذا علمت  أن  زمن الدورة الواحدة  النزیم البلمرة   //مسألة 
  في ھذه العملیة   وضح إجابتك بالتفصیل  DNA دقیقة   كم جزیئا  ینتج من الـ    35

.......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
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بإذن هللا موفقین دائما 
  ونحن في خــدمتكم 

 أحمد  الشرقاوي بن طایع 
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 5-1 الوراثة التطبيقية
 

 .َُسخعَو اىخهضُِ االّخقائٍ إلّخاس ٍخيىقج حُت بصفاث ٍشغىبت : اىفنشة اىشئُست 
 

 :التهجين االنتقائي

 .حهضُِ ٍباشش ٍِ أصو اىحصىه عيً حُىاّاث أو ّباحاث ححَو صفاث ٍشغىبت  :اىخهضُِ االّخقائٍ 

 .َىها قصُشة ىه عيً ّباحاث فخشة ّاىحصىه عيً رَاس مبُشة ، واىحص :ٍزو 
.. 

 : وىذَْا ّىعُِ ٍِ اىخهضُِ االّخقائٍ 

 اىخهضُِ اىزاحٍ  -2 (ىخيطٍا) اىخهضُِ -1

 

 : اىخيقُح االخخباسٌ

 ّج صفت ٍا ىَخيىق حٍ سائذة ، فإُ اىطشاص اىضٍُْ قذ َنىُ ٍخَارو اىضُْاث أو غُش ٍخَارو إرا ما

  Tاىطىه فُه صفت سائذة  ٍخيىق حٍىذَْا  :ٍزال  .اىضُْاث 

 ! (غُش ٍخَارو اىضُْاث) Ttأو  ، (ٍخَارو اىضُْاث) TTفاىطشاص اىضٍُْ ََنِ أُ َنىُ 

 . اىخيقُح االخخباسٌوىنٍ ّحذد اىطشاص اىضٍُْ ، هو هى ٍخَارو أً غُش ٍخَارو اىضُْاث ، ّضشٌ عَيُت  

إُ ماُ ٍخَارو  هٍ عَيُت حخٌ ىيذالىت عيً اىطشاص اىضٍُْ ىيفشد رو اىصفت اىسائذة:  اىخيقُح االخخباسٌ

  .اىضُْاث أو غُش ٍخَارو 

وس بُِ َضشٌ ٍشبٍ حُىاّاث حيقُحاً اخخباسَاً ىخحذَذ اىطشاص اىضٍُْ ىقظ أسىد ، حُذ أصشي حضا :ٍزاه 

 ؟!، فَا اىطشاص اىضٍُْ ىيقظ األسىد  اىْسو أسىد% 05، وقطت بُضاء ، فإرا ماُ  قظ أسىد

  bb:  (ححَو صفت ٍخْحُت)اىقطت اىبُضاء ،،،،،،،،،،   BBأو  Bb:  (َحَو صفت سائذة)اىقظ األسىد 

 ! BBأو  Bbٍعشفت إرا ماُ اىقظ األسىد  ؟ اىَطيىب

 ! ، وّشاهذ اىْخائش   BBواىزاٍّ  Bbٍشبع باُّج ، األوه اىطشاص اىضٍُْ ىألب  2 ّقىً بعَو : اىحو

 . اىَشبع َحخىٌ اىطشاص اىضٍُْ اىصحُح ىألب، إراً هزا سىداءقطظ % 05إرا ماّج ّخائش أحذ اىَشبعُِ ححخىٌ 

 

 اىخهضُِ اىزاحٍ (الخلطي) اىخهضُِ 

 .حهضُِ اّخقائٍ ىَخيىقاث حُت حضَعها صيت قشابت  .حهضُِ اّخقائٍ ىَخيىقاث حُت ال حضَعها صيت قشابت  اىخعشَف

 .حضاوس ّىعُِ ٍِ اىقطظ ٍِ ّفس اىْىع   .حضاوس بُِ ّىعُِ ٍخخيفُِ ٍِ اىطَاطٌ   ٍزاه 

إّخاس صفاث ٍشغىبت واىخخيص ٍِ اىصفاث غُش   اإلَضابُاث

 .اىَشغىبت 

  ، ىخَْى واىحصىه عيً سالىت أمزش ٍقاوٍت ىألٍشاض

 .أسشع

  واىخخيص ٍِ اىصفاث غُش اىَشغىبت إّخاس صفاث ٍشغىبت 

 َحافظ عيً اىصفاث اىْقُت 

 اسخهالك اىىقج واسحفاع اىخنيفت  اىسيبُاث

اسخهيل ٍشبى اىْباث رالد عقىد إلّخاس أسص هضُِ )

 ( اىغُش هضُِطٍ إّخاس أمبش ٍِ ُعى

  اىصفاث اىَخْحُت قذ حْخقو إىً األصُاه اىالحقت 

إرا ماُ األبىَِ مالهَا َحَالُ اىضُِ اىَخْحٍ ، قذ ال )

 (ٍِ اىصفت اىضاسة  اىضُو اىضذَذ َخخيص

اىْاحش 

 اىْهائٍ

  (غُش ٍخَاريت اىضُْاث)صفاث هضُْت   (ٍخَاريت اىضُْاث)صفاث ّقُت 

b B ♀       ♂ 

bb Bb b 

bb Bb b 

B B ♀       ♂ 

Bb Bb b 

Bb Bb b 

مخلوق حي غير متماثل الجينات : الهجين 

 .المتقابلة لصفة ما

 ! صحيح Bbإذاً الطراز الجيني لألب !  لونهم أسود %05 األبناء !خاطئ  BBإذاً الطراز الجيني لألب ! جميع األبناء سوداء 

 Bbنستنتج أن الطراز الجيني لألب بعد عمل مربع بانيت 


