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   القســم األول  

 

 
 

 :  يناسل االنتقائالت ♣    

    املقبلة األجيال إىل ونقلها عينةم وحيوانات لنباتات املرغوبة الصفات اختيار خالهلا من يتم التى العملية. 

 مرغوبة بصفات تتميز فرادأ على للحصول احليوانات فى االنتقائى التناسل يستخدم . 

 وأكثنر  قصنة   مننو  فنة   وذات احلجنم  كنبة   مثنار  علنى  احلصنول  أجنل  منن  النباتات ىف أيضا يستخدم كما 
 . لألمراض مقاومة

  ؟ القادمة األجيال إىل املرغوبة الصفات نقل ميكن كيف:  س
 . الداخلية والةبية التهجني عمليات خالل من

 الداخليـة الرتبية التهجيــــــن 

 منا  لصنفة  خمتلفة أشكال هلا حية كائنات تزاوج املفهوم
 (تنافسية) معينة صفات حتمل أفراد إلنتاج

 متماثلنة  حينة  كائنات فيها تستولد التى العملية
 والننتخل  مرغوبننة صننفة علننى للحصننول جينيننا
 املرغوبة غة الصفات من

 مثـال
 فنرد  إلنتاج الطماطم من خمتلفني صنفني تزاوج
 أحنند مننن األمننراض مقاومننة صننفة حيمننل هجننني
  اآلخر األب من السريع النمو وصفة األبوين

 بالبنينة  تتمتنع  التنى  يلدكاليدز خيول تزاوج 
 للحصنننول املطيعنننة والطبيعنننة والرشننناقة القوينننة
  دائما الصفات بهذه تتمتع أفراد على
 بقرأنغس  

 املميزات
 احلصنول :  مثل مرغوبة صفات حتمل أفراد إنتاج
 أكثنننر أو لألمنننراض مقاومنننة أكثنننر نسنننل علنننى
  منوا أسرع أو جناباإل على قدر 

  النقية الصفات على احلفاظ

  طويل وقت يستغرق – مكلف العيوب
( الضنننننار ) املرغوبنننننة غنننننة الصنننننفات انتقنننننال -

  القادمة لألجيال

 متماثننننل تننننن م نسننننل إنتنننناج فرصننننة زينننناد  -
  اجلينات

 

 . أحيانا مساوئه تفوق التهجني مزايا:  علل
 عندد  وإنتناج  البيئينة  النتغةات  منع  التكينف  علنى  قندر   وأكثنر  أعلى ذائيةغ قيمة ذات حية كائنات إنتاج إىل يؤدى ألنه
 . أكثر أفراد

 

  االختبارى التزاوج
 ( .متخالف) هجني أم( متماثل) نقى هو هل السائد للفرد اجلينى الطراز على للتعرف جيرى تزاوج هو 
 املرغوبة للصفة متنحى فرد مع جيرى . 

 

 . األبيض اللون على سائد األمحر اللون بأن علما هجينة، أم نقية البازالء لنبات احلمراء الزهرة كانت إذا ما وراثية أسس على وضح:  مثال

 : كان فإذا األزهار أبيض آخر مع األزهار األمحر النبات هذا بني اختبارى تزاوج جنرى       

   ♣♣ علم الوراثة التطبيقي   ♣  ♣
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 . نقى أمحر النبات هذا إذا.  محراء أزهارها%  100 بنسبة الناجتة األفراد مجيع ( أ

   RR    ×rr    RR  ×rr   أبيض×  أمحر

R R  
 Rr rأمحر Rrأمحر

 Rr rأمحر Rrأمحر
 .  هجني أمحر النبات هذا إذا أبيض%  50 و أمحر%  50 ( ب

   Rr    ×rr    Rr  ×rr   أبيض×  أمحر

r R  
 Rr rأمحر rrبيضأ

 Rr rأمحر rrأبيض
 

 القســم الثاني    

 

 

 النووى احلمض تركيب العلماء اكتشف DNA الوراثينة  املعلومنات  أن على ين  الذى األساسى املبدأ وحددوا 
 . الربوتينات إىل منهو RNA إىل DNA من تنتقل

 اخللية فى جني كل دور العلماء يتعرف مل ذلك ورغم . 

 جنز   فنى  التحكم فيها يتم جديد  تكنولوجيا العلماء استخدم ذلك بعد DNA  افةإضن  طرين   عنن  حنى  لكنائن 
DNA اجلينات هندسة التكنولوجيا هذه ومسيت آخر حى لكائن . 

 :  مثال

 األخضنر  الفلنورى  النربوتني  يسنمى  احليوينة  اإلضناء   بنروتني  يننت   جنني ( البحنر  قننديل ) اهلالمنى  السمك لدى 
(GFP) . 

 يبعث (GFP) البنفسجية فوق لألشعة تعرضه عند أخضر ضوء . 

  لصن   مت حيننث البعننوض يرقنات  مثننل خملوقننات  عند  فننى اجلننني هنذا  البنناحثون حقنن DNA الفلننورى الننربوتني 
 . وراثيا تعديله املراد احلى الكائن فى إدخاله من للتحق  الدخيل DNA جبز ( اجلني) األخضر

  
 البنفسجية فوق األشعة باستخدام بسهولة وراثيا املعدل البعوض متييز ميكن  . 

 مثل خمتلفة عمليات فى اثياور املعدلة احلية الكائنات ُتستخدم : 

 . اخللوية العمليات دراسة*    .  معني جني تعبة دراسة* 
 . للبشر مفيد  تكون قد وراثية صفات انتقاء*    . معني مرض تطور دراسة* 

 

   ♣♣ تكنولوجيا احلمض النووي  ♣♣

 أن ظــالح
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 بنننننننناء حننننننند و النيوكليوتيننننننند -
DNA  

 فقننن  خمتلفنننة أننننواع 4 هننننا  -
 حسنننننب النيوكليوتيننننندات منننننن

 املوجننود  النيةوجينيننة القاعند  
:  وهنننننى النيوكليوتيننننندات فنننننى

 T والثننننننننننننناميني A األديننننننننننننننني
  C والستيوسني G واننيواجل

  مع  و  مع  دائما يتحد-

 
 

  DNA النووى احلمض أدوات

 : منها متعددة تطبيقات فى اجلينات هندسة تستخدم
 . منتقا  حية كائنات فى نةمعي جينات تعبة تقليل أو زياد  -1

 إىل ووصننوال  اإلنسننان  صننحة  منننً  بنندءا  كننثة   اسننتخدامات  هلننا -2
 . الزراعة جمال

 : احلى الكائن جينوم

 كنننل نننوا   فنننى املوجننود  (DNA) النننووى  احلمنننض كننل  هننو  -
 .خلية

 ماليننننننننني علننننننننى البشننننننننرى اجلينننننننننوم حيتننننننننوى أن ميكننننننننن -
 . النيوكليوتيدات

 وفصنله  بنه  للتحكم DNA أدوات استخدام ميكن معني جني لدراسة -
 . اجلينوم باقى من

 نوالنرحال  القطنع  إنزمينات  اجليننات  هندسنة  فى املستخدمة DNA أدوات من -
 . اهلالمى الكهربائى( الفصل)

 

  : القطع إنزميات:  أوال
 ( اتترتيب) تسلسالت على تتعرف بروتينات هى

 ( . الةتيب) التسلسل ذلك داخل وتقطعه معه وتتصل DNA لن حمدد 

 الداخلى زلياالنيوك سمإب أيضا القطع إنزيم ُيعرف . 

 القطع إنزميات من املئات إىل العلماء توصل . 

 مناط  أو جينات لفصل قوية كأدوات القطع إنزميات تستخدم  
 . اجلينوم من معينة

 القطع إنزيم يقطع DNA شخ  من ختتلف خمتلفة بأحجام قطع إىل  
 .  آخر إىل

 

 :  (EcoRI) دوجاملز اللولب قطع إنزيم

 إنننزيم يقطننع EcoRI التسلسننل حيننوى الننذى النننووى احلمننض 
(CTTAAG) ،أجزاء فينت  حتديدا DNA  ( أطنراف ) نهاينات  هلنا

 .لزجة

 DNA أجنزاء  إنشناء  علنى  القطع إنزميات بعض قدر  أهمية ما:  س
 . لزجة نهايات ذات
 هلننا أخننرى DNA أجننزاء مننع اللزجننة النهايننات هننذه دمنن  ميكننن:  ج

 . لزجة مكملة نهايات
 

  تتواجد بعض انزيمات
القطع داخل بعض أنواع 

ة ضد البكتيريا كوسائل دفاعي
 الفيروسات 

  عندما يحقن الفيروس
DNA  الخاص به إلى البكتيريا

تقطعه انزيمات القطع إلى أجزاء 
 عديمة الفائدة .
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  أجزاء نهايات على يطل DNA إنزيم عن الناجتة EcoRI النهايات اسم 

 .املكمل الشري  أحادى النووى احلمض على الحتوائها ؟ ... علل ... اللزجة 

 لزجة نهايات القطع إنزميات كل ئتنش ال . 

 شريطى كال تقطع اإلنزميات بعض DNA مصمتة نهايات فتكون مباشر بشكل  . 

 من لقطعة املصمتة النهايات تلتحم أن كنمي DNA لن املصمتة النهايات مع DNA آخر . 

 

 : اهلالمى الكهربائى( الفصل) الرحالن:  ثانيا

 
 . احلجم حسب DNA قطع لفصل الكهربائى التيار فيها يستخدم التى العملية هو
 

 : اخلطوات

 . اهلالمية للماد  الشحنة سالب الطرف على القطع إنزميات عن الناجتة DNA قطع تعبأ -1

 . اهلالمية للماد  املوجب الطرف حنو DNA قطع تتحر  الكهربائى التيار توصيل عند -2

 . الكبة  القطع من أسرع الصغة  DNA قطع تتحر :  ظـالح
 .  DNA النووى احلمض أجزاء ألحجام وفقا مميز من  ينشأ -3

 

 : اهلالمى الكهربائى حالنرال أهمية

  ( قطنع ) أشنرطة  علنى  التعنرف  فنى  ااسنتخدامه  ميكننDNA  علننى اعتمنادا  معروفنة ( قطنع ) بأشنرطة  معروفنة  الغنة 
 . احلجم

  بواسننطة) عليهننا الدراسننة مننن املزيند  إلجننراء شننري  كننل علنى  حتتننوى التننى اهلالميننة املناد   مننن أجننزاء إزالننة ميكنن 
 ( .الةكيب معاد DNA تكنولوجيا

 
 

 أن ظــالح
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 يبالرتك معاد (DNA) النووى احلمض تكنولوجيا
 : الرتكيب معاد (DNA) النووى احلمضثالثاً  : 

 .آخر مصدر من DNA أجزاء مع مدجمة دراستها املراد DNA قطع من واملتكون حديثا املنشأ النووى احلمض هو
 . النووى للحمض العلماء دراسة طريقة تطوير فى الرتكيب معاد النووى احلمض تكنولوجيا أسهمت:  علل
 . الفرد جينات كل دراسة من ءالعلما مكنت ألنها:  ج

 : االحتاد معاد DNA جزئ لبناء املستخدمة األدوات

 ( : الناقل) املتجه -1

 النووى احلمض ينقل DNA املضيفة اخللية تسمى التى البكتةية اخللية إىل الةكيب معاد . 

 بإنزمينات  قطعهنا  ميكنن  ألننه  ؟ ... علنل  ... االسنتخدام  شنائعة ( نواقل) متجهات والفةوسات البالزميدات تعترب 
 .القطع

 من صغة حلقى جز  البالزميد DNA اخلمة  وخاليا البكتةيا فى طبيعيا يتواجد  . 
 

 ( .الناقل) املتجه بواسطة االحتاد معاد DNA إليها ُينقل بكتةية خلية:  املضيفة اخللية -2

 . عليها احلصول املراد DNA ألجزاء مناسب قطع إنزيم -3

 ( .الناقل) املتجه مع DNA قطعة رب  فى ُيستخدم إنزيم   : النووى احلمض ليغاز -4

 .  تهومضاعف DNA إصالح فى اإلنزيم هذا يستخدم كما -

 : الرتكيب معاد DNA بناء خطوات

 لزجننة نهايننات هلننا فتتكننون القطننع إنننزيم بنننفس آخننر جينننوم مننن املننأخوذ النننووى واحلمننض البالزمينند معاملننة يننتم -1
 . للدم  وقابلة مكملة

 النهاينات  طرين   عنن  وذلنك  بالبالزميند ( املرغوب اجلني) DNA قطعة لرب  النووى احلمض ليغاز إنزيم دميستخ -2
 . املكملة اللزجة

 كنبة   كمينة  إنتناج  لينتم  املضنيفة  اخللينة  داخل إىل( DNA وقطعة البالزميد) الةكيب معاد DNA إدخال يتم -3
 . الةكيب معاد DNA من
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 : اجلينات استنساخرابعاً  : 
 : التالية اخلطوات تبعن الةكيب معاد النووى احلمض بالزميد من كبة  كميات إلنتاج

 . الةكيب معاد النووى احلمض بالزميد مع البكتةيا ختل  -1

 البالزمى الغشاء فى فتحات فتتكون احلرار  درجة فى طفيف ارتفاع أو قصة  كهربائية لنبضة اخللي  يعرض -2
 بعمليةةة يعننرف فيمننا البكتةيننة اخلليننة إىل بالنندخول الةكيننب معنناد النننووى احلمننض الزمينندلب تسننم  للبكتةيننا
 . التحويل

 . تضاعفها خالل الةكيب معاد النووى احلمض بالزميد من نسخا البكتةيا تصنع -3

 تأدخلن  التنى  DNA جزيئنات  علنى  منهنا  كنال  حيتنوى  حبينث  املتطابقة البكتةيا من كبة  أعداد إنتاج أيضا ميكن -4
 . االستنساخ بعملية ُيعرف فيما

 : كالتاىل عليه حتتوى ال والتى البالزميد على حتتوى التى اخلاليا بني التمييز ميكن -5

 . (AMP) أمبيسيلني احليوى املضاد يقاوم جني على الةكيب معاد DNA بالزميد حيتوى - أ

 بالزميند  علنى  حتتنوى  التنى  ينا اخلال تعني   سنوف  أمبيسنيلني  احلينوى  للمضناد  البكتةية اخلاليا تعريض عند - ب
DNA األخرى ومتوت الةكيب معاد . 

  ؟ واالستنساخ التحويل بني الفرق ما:  س

 بالزميد البكتةيا من نوع خالهلا ميت  التى العملية هو:  التحويل DNA الةكيب معاد . 
 جزئيات من كثة  نسخ إنتاج عملية:  االستنتاخ DNA كتةيةالب اخللية إىل أدخلت التى . 

 : DNA تسلسل ترتيبخامساً  : 

 ؟ مستنسخ DNA جزء أو حى لكائن DNA تسلسل معرفة أهمية ما:  س

 . اجلني وظيفة توقع -1      
 . أخرى حية لكائنات مماثلة بتسلسالت اجلينات مقارنة -2      
 . DNA تسلسل فى األخطاء أو الطفرات حتديد -3      
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 باسننتخدام صننغة  قطننع إىل تقطننع أن أوال جيننب التسلسننل( حتدينند) ترتيننب فننى خدمةاملسننت DNA جزيئننات:  الحــظ
 . النيوكليوتيدات ماليني من يتكون احلى الكائن جينوم ألن ؟ ... علل ... القطع إنزميات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ؟ DNA تسلسل( حتديد) ترتيب يتم كيف

 . (G – C – T – A) األربعة والنيوكليوتيدات  بلمر إنزيم مع املعروف غة DNA  جز العلماء خيل  -1 
 علنننى التعنننرف لسنننهولة الفلورسننننت صنننبغة منننن خمتلنننف بلنننون نيوكلوتيننند كنننل منننن صنننغة جنننزء وينلنننت ينننتم

 . بعد فيما النيوكليوتيد
 . حديثا املصنع الشري  إىل املتممة النيوكليوتيدات بإضافة DNA بلمر  إنزيم يقوم -2     
 . التفاعل يتوقف احلديث الشري  فى الفلورسنت إليه مضاف معدل ليوتيدنيوك دخل كلما -3     
 . الطول فى خمتلفة DNA أشرطة ذلك عن ينت  -4     
 . اهلالمى الكهربائى( الفصل) الرحالن طري  عن امللونة DNA أشرطة فصل يتم -5     
 . DNA تسلسل( حتديد) لةتيب ئىتلقا جهاز فى DNA أشرطة احملتوية اهلالمية املاد  حتليل يتم -6     
 . املضافة القطع تسلسل من األصلى الشري  فى DNA تسلسل حتديد يتم -7     
 

 : (PCR) املتسلسل البلمرة تفاعلسادساً  : 

 من حمدد  منطقة من النسخ ماليني إلنتاج تستعمل تقنية DNA . 

 من قطعة فى القواعد تسلسل معرفة عند التقنية هذه تستعمل DNA . 

 جنز   اكتشناف  على قادر  ألنها ؟ ... علل ... احلساسية شديد  التقنية هذه تعترب DNA  ثنم  ومنن  عيننة  فنى  واحند 
 .  DNA حتليل فى الستخدامه اجلز  هذا نسخ ميكن
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 : املتسلسل البلمرة تفاعل خطوات

 مقاوم DNA بلمر  مإنزي إىل باإلضافة نيتوالبادئ األربعة DNA نيوكليوتيدات مع املستهدف DNA جز  يدم  -1
 . للحرار 

 . املفرد  باألشرطة البادئات ترتب  التربيد وبعد املستهدف DNA جز  شريطى احلرار  تفصل التسخني عند -2

 إىل ينؤدى  ممنا  بالبادئنات،  بندءا  حنديثا  املتكنون  الشنري   إىل النيوكليوتيندات  إضافة على DNA بلمر  إنزيم يعمل -3
 . األوىل احلرار  دور  من ستهدفامل DNA من متطابقتان نسختني إنتاج

 . املستهدف DNA جز  من عديد  نسخ على لنحصل عديد  مرات والتربيد التسخني عملية تعاد -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 جننز  لنهايننات مكملننة النيوكليوتينندات مننن قصننة تتننابع : البادئااات DNA بدايننة كنقننا  وتعتننرب املسننتهدف 

 .DNA لتصنيع

 بلمر  إنزيم DNA مرتفعة حرار  درجات فى تعي  بكتةيا من عزله مت للحرار  املقاوم . 

 

 :  مثل عديد  جماالت فى يستخدم:  (PCR) املتسلسل البلمرة تفاعل أهمية

 . والضحايا بهم املشتبه هوية لتحديد الشرعى الطب فى -2    . املختربات -1

 . اإليدز مثل املعدية األمراض عن الكشف -3

 

 أن ظــالح
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  اجلينات هندسة ىف املستخدمة األدوات ملخص

  التطبيقات الوظيفة  األداة

:  مثل القطع إنزميات

EcoRI 

 لزجننة نهايننات ذات DNA أجننزاء إلنتنناج يسننتخدم  أجزاء إىل DNA أشرطة يقطع
 DNA أجنزاء  منع  اإلنندماج  علنى  قادر  مصمتة أو

 أخرى
 الكهربائى الرحالن

 اهلالمى

  خمتلفة بأحجام DNA أجزاء لدراسة يستخدم  احلجم حسب DNA أجزاء يفصل

 DNA تكنولوجيا

  الرتكيب معاد

 منننننن DNA منننننع DNA يءجنننننز يننننندم 
  آخر مصدر

 الةكيننننننننب معنننننننناد DNA إلنشنننننننناء يسننننننننتخدم
 والكائننننات الفنننرد جيننننات دراسنننة فنننى السنننتخدامه

  معينة أمراض عالج وفى وراثيا املعدلة
 اجلزيئننننننات مننننننن كننننننبة  أعننننننداد إنتنننننناج  اجلينات استنساخ

  الةكيب معاد DNA من املتطابقة
  وراثيا املعدلة احلية الكائنات فى تستخدم

 تسلسل ترتيب

DNA 

 الةكيننننب معنننناد DNA تسلسننننل حينننندد
  أفضل بشكل لدراستها املستنسخة

 وظيفة وتوقع DNA تسلسل فى األخطاء حتديد
 تسلسننننالت هلننننا جبينننننات ومقارنتننننه معننننني جننننني

  خمتلفة حية كائنات من مشابهة
 البلمرة تفاعل

 لسلاملتس

 املعدية األمراض عن والكشف الشرعى الطب فى  DNA من معينة مناط  من نسخا ينت 
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 : احليوية التقنيات

  آخر حى كائن من فردية جينات حتمل حية كائنات بإنتاج ملشكالت حلول إلجياد اجلينات هندسة استخدامهي . 

 البعوض يرقات مثل آخر حى كائن من جني إليها خلأد التى الكائنات هى:  وراثيا املعدلة احلية الكائنات . 

 والزاعية الطبية واألغراض البحث أغراض فى وراثيا املعدلة والبكتةيا والنباتات احليوانات تستخدم . 

ات
وان

حلي
ا

 
لة

عد
امل

 
ثيا

ورا
 

 

 ودود  الفاكهننة وذبابننة الفئننران
 ( إليجانس سى) الرشيقة الربداء

  عاجلتهام وسائل وتطوير األمراض دراسة

  اإلنسان وصحة الغذاء إمدادات حتسني  وراثيا املعدلة املاشية
  اجلراحة أثناء الدم ختثر ملنع املستخدم الثرومبني مضاد إفراز  وراثيا املعدل املاعز
  األمراض مبقاومة تتميز  الرومى والديك الدجاج

  سريع بشكل النمو  األمسننننا 
 األعضاء زراعة عمليات فى لألعضاء مصدر وراثيا عدلةامل احليوانات تصب  قد

ات
بات

الن
 

لة
عد

امل
 

ثيا
ورا

 

 وفنننول والكنننانوال والقطنننن النننذر 
  الصويا

  احلشرية واملبيدات األعشاب مبيدات تقاوم

  احلشرات غزو يقاوم القطن
  ملستهلكيها حساسية تسبب ال الصويا وفول السودانى الفول

  الفةوسات أنواع أحد متقاو  السكرية البطاطا
  التغذية سوء على تقضى والفيتامينات احلديد من عالية نسب حيتوى األرز

  B الفةوسى الكبد التهاب مثل املعدية لألمراض لقاحات ينت املوز   حمتملة حماصيل
  احليوى للتحلل قابلة بالستيكية مواد تنت نباتات 

رييا
كت

الب
 

لة
عد

امل
 

ثيا
ورا

 

 الدم ختثر تذيب ومواد النمو وهرمونات ألنسولنيا تصنيع  

 الصقيع عن النات  التلف من حلمايتها الزراعية احملاصيل على الثل  بلورات تكون يبطئ  

 النفايات وحتلل النف  بقع تزيل 
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   القســم الثالث

 
 

 . حليا ا قيد على وبقائه احلى الكائن لنمو الالزمة املعلومات كل على اجلينوم حيتوى -

 . اخللية فى الوراثية املعلومات كل هو اجلينوم -

 البشنرى  DNA النن  تكنون  نيوكليوتيند  ملينارات  ثالثنة  تسلسنل  حتديند  إىل يهدف (HGP) البشرى اجلينوم مشروع -
 . البشرية اجلينات كل وحتديد

 : اجلينوم تسلسل( حتديد) ترتيب

 ذات أجزاء إلنتاج القطع إنزميات باستخدام سومكرومو 46 عددها البالغ اإلنسان كروموسومات كل تقطيع مت -1
 ( .متداخلة) متشابكة تسلسالت

 . الةكيب معاد DNA إلنشاء( النواقل) املتجهات باستخدام األجزاء هذه جتميع مت -2

 . التسلسل لةتيب آلية أجهز  باستخدام ورتبت الةكيب معاد DNA من كبة  أعداد استنساخ مت -3

  النيةوجينية القواعد من متواصل واحد تسلسل لتكوين( التداخل) التشابك مناط  لتحليل احلواسيب تستخدم -4

 : يلى ما العلماء الحظ

 . اجلسم فى املوجود  الربوتينات كل تشفة عن مسئولة البشرى اجلينوم نيوكليوتيدات من%  2 من أقل -

 . املشفر  غة التالتسلس وتسمى مباشر  وظيفة هلا ليس ومتكرر  طويلة بتسلسالت ملئ اجلينوم -

 :  الوراثية البصمة

 قطع من جمموعة هى DNA فرد بكل واخلاصة مشفر  الغة . 

 األشنرطة  أمننا   ملالحظنة  اهلالمنى  الكهربنائى ( الفصنل ) الرحالن خالل من الوراثية البصمة على احلصول ميكن 
 . فرد بكل اخلاصة

 : الوراثية البصمة استخدامات

 والضحايا بهم املشتبه لىع للتعرف اجلنائية األدلة فى . 

 األبو  حتديد . 

 احلروب فى قتلوا الذين اجلنود على التعرف . 

 
 
 

 

 ♣ اجلينــــوم البشري  ♣
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 املشفرة غري النيرتوجينية القواعد تسلسل املشفرة النيرتوجينية القواعد تسلسل

 البشرى اجلينوم من%  98 من أكثر ميثل  البشرى اجلينوم من%  2 من أقل ميثل
  مباشر  وظيفة هلا ليس اجلسم تيناتبرو كل إنتاج عن مسئول

 فرد لكل مميز  األفراد كل عند متطابقة
 

 :  الوراثية البصمة عمل

 . اجللد أو املنوى السائل أو الشعر أو الدم من عينة نأخذ -1

 كبة  عينة عمل بهدف DNA نسخ فى املتسلسل البلمر  تفاعل يستخدم -2
 . التحليل لعملية تصل 

 . خمتلفة قطع زمياتإن باستخدام DNA يقطع -3

 منع  تقنارن  ثم الكهربائى،( الفصل) الرحالن طري  عن DNA تفصل قطع  -4
 . الضحية أو املتهم مثل املصدر معلومة DNA أجزاء

 هنو  DNA ىتعين مصدر يكون أن فُيحتمل التجزئة منطى تطاب  حالة فى -5
 . نفسه الشخ 

 : اجلينات( تعرف) حتديد
 فى النيوكليوتيدات حتديد بعد اجلينات وظائف حتديد به يقصد DNA . 

 حتنى  معروفنة  غة البشرى اجلينوم فى اجلينات وظائف معظم 
 . اآلن

 واخلمننة  البكتةيننا فننى اجلينننات حتدينند مننن البنناحثون متكننن  .
 مننن كننبة  مننناط  حيتننوى ال اجلينننى حمتواهننا ألن ؟ ... علننل

DNA مشفر الغة . 

 ؟ مريةواخل البكترييا جينات الباحثون حدد كيف:  س

 . (ORFs) املفتوحة القراءة قوالب تسلسل فح  خالل من:  ج

  هي سالسلDNA  100حتتوي  [ كودون على األقل تبدأ بكودون البدءAUG . و تنتهي بكودون إيقاف ] 

  يتم فحصها لتحديد ما إذا كانت تنت  بروتينات فاعلة أم ال 

 كائننات  جيننات  تسلسنل  تسنتخدم  اخلوارزمينات  تسنمى  طنور  م كمبينوتر  بنرام   حيتناج  البشنر  جيننات  حتديند :  الحظ
 . البشرية اجلينات لتحديد أخرى
 . عليها واحملافظة البيولوجية املعلومات من بيانات قاعد  إنشاء:  احليوية اتيةاملعلوم

 :  الدقيقة DNA( صفيفات) مصفوفة

  أجزاء مع السيليكون من رقائ  أو صغة  جمهرية شرائ DNA . 

 ( مصننفوفة) صننفيف حتتننوى أن ميكنننDNA جينننات كننل أو اخلليننة دور  فننى املتحكمننة مثننل قليلننة جينننات علننى 
 . صغة  واحد  شرحية أو رقاقة فى املعلومات من كبة  كمية ختزين ميكن( لذلك) البشرى اجلينوم

 : تذكةةةر
 حلمض ترمز نيوكليوتيدات 3 عن عبارة الكودون -

  معني أمينى

 AUG هو فقط واحد البدء كودون -

  UAA ، UAG ، UGA:  وهى 3 اإليقاف اتكودون -
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 : االستخدامات

 . معينة خلية أو حى كائن فى عنها ُيعرب التى اجلينات كل حتليل فى تستخدم -1

 . البيئية أو الوراثية العوامل سببه معينة جينات عن التعبة كان إذا ما حتديد فى الباحثون تخدمهايس -2

 . خمتلفة منو ظروف حتت اجلينات عن التعبة فى حتدث التى التغةات ودراسة اجلديد  اجلينات على التعرف -3

 : الدقيقة DNA( مصفوفة) صفيف جتربة إجراء خطوات

 ( .بالسرطان مصابة وخاليا طبيعية خاليا) اخلاليا من خمتلفتني جمموعتني من mRNA جزيئات عزل يتم -1

 . العكسى النسخ إنزيم باستخدام (cDNA) متمم DNA أشرطة إىل حتويلها يتم -2

 واألخضر السرطانية للخاليا األمحر اللون مثل( مضيئة) فلورسنت بصبغة جمموعة كل من املتمم DNA زُيمي -3
 . الطبيعية للخاليا

 . حضانة فى وتوضع( املصفوفة) الصفيف شرحية على املتمم DNA جمموعتى كلتا م تد -4

 : يلى ما نالحظ الدقيقة الصفيف شرحية حتليل عند
 . اجلينى التعبة نفس والسرطانية الطبيعية للخاليا كان إذا الرقاقة على صفراء مضيئة نقا  تظهر -أ 

 . أعلى السرطانية للخاليا اجلينى ةالتعب كان إذا الرقاقة على محراء مضيئة نقا  تظهر -ب 

 . أعلى الطبيعية للخاليا اجلينى التعبة كان إذا الرقاقة على خضراء مضيئة نقا  تظهر -ج 

 التعننبة أمنننا  فننى الننتغةات العلمنناء ينندرس لننذلك اجلينننات آالف علننى الدقيقننة الصننفيف شننرحية حتتننوى:  أن الحــظ
 . الوقت نفس فى جينات لعد  اجلينى
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 : اجلينية واإلضطرابات اجلينوم

 ؟ (SNPs) الفردية النيوكليوتيدات أشكال بتعدد يقصد ماذا:  س

 . اجلينوم فى واحد نيوكليوتيد يتغة عندما حتدث والتى DNA تسلسل فى املتواجد  التنوعات هى:  ج

 ويةاحلي اجلماعة فى األقل على%  1 فى حيدث أن جيب تغةذا ه ُيعد لكى . 

 اخللية وظيفة فى تؤثر ال الفردية النيوكليوتيدات أشكال تعددات من الكثة . 

 ؟ الفردية النيوكليوتيدات أشكال تعدد خرائط أهمية ما:  س
 . الوراثية االختالالت من كثة  بأنواع املرتبطة اجلينات من العديد حتديد:  ج

 ؟ الفردانية األمناط هى ما:  س
 . البشرى اجلينوم فى املرتبطة عاتالتنو من مناط :  ج

 ؟ البشر تصيب التى األمراض تشخيص فى ماب هاب مشروع فائدة وضح:  س
 سنةتب   عديند   طفنرات  حتتنوى  التنى  اجليننوم  منناط   ألن األمنراض  تشنخي   علنى  الطبيب قدر  املشروع حيسن:  ج

 إذا منا  وحتديند  املنريض  DNA منن  ننة معي منناط   تسلسنل  حتديند  للطبينب  ميكنن  وبنذلك  املختلفنة  املرضنية  باحلاالت
 . معني مبرض لإلصابة عرضة كان

 ؟ اجلينى الصيدلة علم هو ما:  س
 . لألدوية اجلسم استجابة فى اجلينية الوراثة تأثة كيفية يدرس علم:  ج

 ؟ اجلينى الصيدلة علم فوائد ما:  س

 . وأمان دقة أكثر أدوية جرعات تصميم -1 
 . أمان وأكثر اجلانبية األعراض وتقليل الشفاء سرعة فى فيساهم للفرد اجلينى لةكيبل وفقا أدوية استعمال -2 

 ؟ اجلينى العالج تقنية هى ما:  س
 . البشرية لألمراض املسببة املتحولة اجلينات تصحي  إىل تهدف تقنية

 وظيفتنه  ينؤدى  ال النذى  اجلنني  حمنل  ليحنل  الكروموسوم فى طبيعى جني بإدخال العلماء يقوم:  اجلينى العالج طريقة
 : يلى كما

 . الةكيب معاد DNA فيتكون فةوسى ناقل فى طبيعى جني إدخال -1

 . بوظيفته ويقوم اجلينوم فى نفسه اجلني ُيدخل املصابة اخللية فى الةكيب معاد DNA الفةوس حيقن عندما -2

 : والربوتيومات اجلينوم علم
 . احلية الكائنات جينوم دراسة هو:  اجلينوم علم

 . تنتجها التى والربوتينات وظائفها وشرح البشرية اجلينات حتديد:  اجلينوم علم أهمية
 

 بروتني ُينت  نفسه عن اجلني ُيعرب عندما . 

 اخللية فى املوجود  الربوتينات كل ميثل الربوتيوم . 

 البشرى اجلسم فى ووظيفتها الربوتينات لبنية دليل وإنشاء دراسة هى:  الربوتيومات . 

 وتصنلب  والسنمنة  السنكرى  منرض  مثنل  لألمنراض  جديد  أدوية ابتكار طريقة الربوتيومات تغة أن العلماء توقعي 
 . الشرايني

 أن ظــالح


