
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   12/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العام في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                 

https://almanahj.com/ae/12science1     

   grade12/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العام اضغط هنا *

               

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رضا زوحل اضغط هنا                                           

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/12
https://almanahj.com/ae/12science
https://almanahj.com/ae/12science
https://almanahj.com/ae/12science1
https://almanahj.com/ae/12science1
https://almanahj.com/ae/grade12
https://almanahj.com/ae/grade12
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=رضا زوحل
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
https://sites.google.com/site/bio2uae
Abood
G12



 علم الوراثة و التقنٌات الحٌوٌة

 االنتقائًالتناسل 
على نسل ٌحمل صفات للحصول  معٌنةتتمٌز بصفات و النباتات التً  العصور القدٌمة، ٌستولد البشر الحٌوانات منذ 

 .شٌوًعاأكثر  الصفاتونتٌجة لذلك، أصبحت هذه . مرغوبة
لنباتات وحٌوانات معٌنة ونقلها إلى الصفات  المرغوبة العملٌة التً ٌتم من خاللها اختٌار هو االنتقائً التناسل  

 .الداخلٌةخالل عملٌات التهجٌن والتربٌة و ذلك من األجٌال المقبلة منها 
   التهجٌن

 هو إنتاج كائنات حٌة تحمل صفات مرغوبة من آباء ٌحملون صفات مختلفة 
ٌحمل صفة إلنتاج هجٌن مزاوجة صنفٌن مختلفٌن من نبات الطماطم مرّبو النباتات سبٌل المثال، قد ٌختار على 

 .  السرٌع من األب اآلخروصفة النمو مقاومة األمراض من أحد األبوٌن، 
 .  طوٌاًل ، وقًتا وٌستغرق مكلف :عٌوب التهجٌن 

ٌّف مع ذات قٌمة بما أن التهجٌن ٌنطوي على إنتاج كائنات حٌة لكن  أشكال عدٌدة غذائٌة أعلى، وأكثر قدرة على التك
ٌّرات البٌئٌة، فإن مزاٌا التهجٌن تفوق   .األحٌان عٌوبهفً بعض من التغ

 
ا بهدف والتخلص من فٌها كائنات التً ُتستولد هً العملٌة التربٌة الداخلٌة  ًٌ المرغوبة الصفات غٌر حٌة متماثلة جٌن

 .  األجٌال القادمة ونقل الصفات المرغوبة إلٌها المرغوبة فً فً األجٌال القادمة ونقل الصفات 
 .القادمةالضارة أًٌضا إلى األجٌال الصفات المتنحٌة انتقال إمكانٌة  -:عٌوب التربٌة الداخلٌة 

المتنحً، فمن غٌر المرجح  األلٌلٌحمالن كان األبوان إذا . فرص إنتاج نسل متنٍح متماثل الجٌناتمن تزٌد كما 
 الصفة الضارةالتخلص من 
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 اإلختباريالتزاوج 
له طراز جٌنً متنٍح مع آخر ٌنطوي التزاوج االختباري على مزاوجة كائن حً له طراز جٌنً غٌر معروف 

سائًدا متماثل الجٌنات، فسٌكون لجمٌع أفراد الجٌنً لألب إذا كان الطراز . متماثل الجٌنات للصفة المرغوبة
 كان الطراز الجٌنً متخالف الجٌنات، فستكون نسبة الطرز الظاهرٌة للنسل؛ وإذا النسل الطراز الجٌنً السائد

 .الطرق لتحدٌد التركٌب الجٌنً للصفة السائدةأفضل و هو   1:1.

، فكٌف ٌمكن األحمرسائدة على اللون  لون الثمار األبٌضلون  نبات الجرٌب فروتفً  مثال
 ؟الثمار البٌضاء متماثلة الجٌنات أو متخالفة الجٌناتتحدٌد ما إذا كان 

تكون و نباتً الجرٌب فروت أحدهما أبٌض ا لثمار و األخر أحمر الثمار نجري تلقٌحاً اختبارٌاً بٌن 
 :النتائج كالتالً

 الحل
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 تكنولوجٌا الحمض النووي

 :هندسة الجٌنات
 .من كائن حً آخر DNAلكائن حً من أجل إضافة  DNAهً تكنولوجٌا تنطوي على التحكم بــ 

 .إلى البروتٌن فً عملٌة بناء البروتٌن RNAإلى   DNAتتدفق المعلومات الوراثٌة من 
نقل جٌن البروتٌن الفلوري األخضر من السمك الهالمً إلى ٌرقات البعوض لكً تكتسب ٌرقات البعوض  -:مثال

 .صفة اإلضاءة الحٌوٌة عند تعرضها لؤلشعة فوق البنفسجٌة
 .الموجود فً نواة كل خلٌة DNAهو إجمالً : الجٌنوم

 :أدوات الحمض النووي
   DNAأدوات الحمض النووي 

 تستخدم كأدوات قوٌة لفصل جٌنات أو مناطق معٌنة من: إنزٌمات القطع
 .الجٌنوم إلى أجزاء مختلفة الحجم تختلف من فرد آلخر

EcoRI  هو إنزٌم قطع اللولب المزدوج و هو قادر على قطعDNA  بحٌث
حٌث ٌمكن دمج هذه النهاٌات اللزجة مع نهاٌات لزجة تكون أطرافه ذات 

 :أجزاء حمض نووي أخرى لها نهاٌات مكملة لزجة كما بالشكل
 

فبعض اإلنزٌمات . ذلك، ال ُتنِشئ كل إنزٌمات القطع نهاٌات لزجةرغم 
تحتوي على نهاٌات مصمتة تنشأ عندما ٌقطع إنزٌم القطع كال تنتج أجزاًء 

وال تحتوي النهاٌات المصمتة على مناطق . مباشرالشرٌطٌن بشكل 
وٌمكن أن تلتحم بجزء حمض نووي آخر أحادي الشرٌط حمض نووي 

 .ٌتضمن نهاٌات مصمتة
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 الَرَحالن الَكْهَربًِ الُهالمً
 كهربائً لفصل أجزاء الحمض النووي وفًقا لحجم األجزاء هو استخدام تٌار 

 .فً الطرف ذي الشحنة السالبة بالمادة الهالمٌةالحمض النووي أجزاء حٌث ٌتم تعبئة  
باتجاه الطرف الموجب للمادة الهالمٌة عند تشغٌل التٌار الحمض النووي تتحرك أجزاء  

وٌمكن مقارنة . الصغٌرة بسرعة أكبر من حركة القطع الكبٌرةوتتحرك األجزاء الكهربائً، 
النووي نشأ وفًقا لحجم جزء الحمض النووي بأجزاء معروفة من الحمض الفرٌد الذي النمط 

 .علٌهللتعرف 

معاد  DNAالنووي تكنولوجٌا الحمض 
 .التركٌب

جزيء هو  الحمض النووي ُمعاد التركٌب 
الحمض النووي الُمنشأ حدًٌثا، والحمض 

 .  أخرىمصادر المستمد من النووي 
الحمض النووي أسهمت تكنولوجٌا وقد 

ُمعاد التركٌب فً تطوٌر طرٌقة دراسة 
تتٌح إمكانٌة العلماء للحمض النووي ألنها 

 .دراسة الجٌنات الفردٌة
ناقل، ٌسمى المتجه على نقل ٌعمل 

إلى خلٌة ُمعاد التركٌب الحمض النووي 
 .الُمضٌفةبكتٌرٌة ُتسمى الخلٌة 

والفٌروسات متجهات  البالزمٌداتوُتعّد 
 .االستخدامشائعة 
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 الجٌناتاستنساخ 
 وٌمكن أٌضاً إنتاج. الحمض النووي ُمعاد التركٌب خالل تضاعف الخلٌة بالزمٌد منالخالٌا البكتٌرٌة ُنسًخا تصنع 
  .االستنساخأُدخلت، من خالل عملٌة التً  DNA جزٌئاتالمتطابقة، بحٌث تحتوي كل منها على البكتٌرٌا كبٌرة من أعداد 

 .مضادالحمض النووي ُمعاد التركٌب على جٌن ٌرمز إلى مقاومة  بالزمٌدٌحتوي 
ض الخالٌا البكتٌرٌة المتحولة للمضاد عند   .البالزمٌد تتضمن، ال ٌبقى منها سوى الخالٌا البكتٌرٌة التً المحدد الحٌويتعرُّ
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 تفاعل البلمرة المتسلسل 
 .  جزء الحمض النوويفً   محددةمالٌٌن الُنسخ من منطقة أسلوب إلنتاج هو 
و   A,T,C,Gحرة من األنواع األربعة المختلفة  نٌوكلٌوتٌدات+  DNAإنزٌم بلمرة +  DNA جزيء)وضع  -:أوالً 

 DNA جزءهذه البادئات ُمكملة لنهاٌات وُتعّد بادئٌن 

تفصل الحرارة شرٌطً  -:ثانٌاً 
ثم ٌبرد  النموذجً DNA جزء

األنبوب و تبدأ البادئات فً 
 .العمل
ٌدمج إنزٌم البلمرة  -:ثالثاً 

الصحٌحة بٌن  النٌوكلٌوتٌدات
 .DNAالبادئتٌن على طول شرٌط 
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 الحٌوٌةالتقنٌات 
ا ًٌ  الحٌوانات المعدلة وراث

ا ال  ًٌ  .فحسب، بل أًٌضا لؤلغراض الطبٌة والزراعٌةالبحث  ألغراضُتستخدم الحٌوانات والنباتات والبكتٌرٌا الُمعدلة وراث
 ، على نطاق واسع فً مختبراتإلٌجانسالربداء الرشٌقة، وتسمى أًٌضا سً ودودة  الفواكهالفئران وذبابات تستخدم 

الكائنات الحٌة الُمعدلة بعض  أُنتجتفضاًل عن ذلك، . البحث حول العالم لدراسة األمراض وتطوٌر وسائل معالجتها
ا، لتحسٌن  ًٌ ا، مثل الماشٌة الُمعدلة وراث ًٌ ا للهندسة . وصحة اإلنسانالغذاء  إمداداتوراث ًٌ وقد خضع الماعز الُمعدل وراث

ٌُستخدم لمنع تخثُّر الدم أثناء الجراحة الثرومبٌن مضادالجٌنٌة إلفراز  دجاج إنتاج  علىٌعكف الباحثون . الثالث، الذي 
ا تتمٌز بمقاومة األمراض ًٌ ا لكً تنمو أنواع  عدةكما خضعت . ودٌوك رومٌة معدلة وراث ًٌ من األسماك للتعدٌل وراث

ا كمصدر لؤلعضاء فً عملٌات زراعة األعضاءالكائنات  المستقبلوقد ُتستخدم فً . بشكل أسرع ًٌ  .الحٌة المعدلة وراث
ا  ًٌ مقاومة لآلفات الحشرٌة أو أكثر  لتكونخضع العدٌد من أنواع النباتات للتعدٌل الوراثً النباتات المعدلة وراث

ا قطًنا معداًل ٌُنتج  الفٌروسٌة ًٌ االعلماء حال ًٌ  .  على مقاومة غزو الحشرات للوز القطنقادراً  وراث
ر  .نبات الفول السودانً وفول الصوٌا التً ال تسبب ردود فعل تحّسسٌةالباحثون  كما ٌطوِّ

ا ًٌ نباتات البطاطا السكرٌة المحاصٌل  هذهوتشمل . ٌتّم زرع محاصٌل أخرى ألغراض تجارٌة وٌجري اختبارها مٌدان
على معظم المحصول اإلفرٌقً ونباتات األرز التً تحتوي على ٌقضً  أنالمقاومة ألحد أنواع الفٌروسات الذي ٌمكنه 

   .الحدٌد والفٌتامٌنات والتً ٌمكنها أن تقلل من سوء التغذٌة فً دول آسٌامن  مرتفعةنسب 
ا  ًٌ   -:البكتٌرٌا الُمعدلة وراث

اتخثرات  ُتذٌباألنسولٌن وهرمونات النمو والمواد التً ٌُصنع ( 1 ًٌ  .  الدم من البكتٌرٌا الُمعدلة وراث
ا  (2 ًٌ نُتبطئ البكتٌرٌا الُمعدلة وراث  الثلج على المحاصٌل لحماٌتها من التلف الناتج عن الصقٌع، بلورات  تكوُّ
 .النفطٌة بفعالٌة أكبر وتحلٌل النفاٌات االنسكابات تنظٌف( 3
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 .المعلومات الوراثٌة الكاملة فً خلٌة ماهو -:البشريالجٌنوم 
 النٌوكلٌوتٌداتمن كل  %2 منالحظوا أّن أقل ، بأكمله أن حّدد العلماء تسلسل الجٌنوم البشري بعد 

وٌعنً ذلك أن . جمٌع البروتٌنات الموجودة فً الجسمتشفٌر  عنالموجودة فً الجٌنوم البشري مسؤولة 
ٌُطلق علٌها اسمبامتدادات  ملًءالجٌنوم   طوٌلة من تسلسالت متكّررة لٌس لها وظٌفة مباشرة، و

 المشفرةالتسلسالت غٌر 
 البصمة الوراثٌة

 DNAفرٌدة من نوعها لدى كل فرد بخالف مناطق  المشفِّرةغٌر   DNA لمناطقتكون االمتدادات الطوٌلة  
 . بٌن األفرادتقرًٌبا  متطابقةالتً تكون للبروتٌن المشفرة 

 
الَكْهَرِبً الُهالمً لمالحظة أنماط األشرطة الَرَحالن باستخدام  DNA أجزاءالبصمة الوراثٌة فصل تتطلب 

الطب الشرعً البصمة الوراثٌة لتحدٌد هوٌة المشتبه فٌهم والضحاٌا علماء  وٌستخدم. الخاّصة بّكل شخص
 .الجنائٌة وإثبات النسب والتعرف على الجنود الذٌن قتلوا فً الحربالقضاٌا  فً

 تحدٌد الجٌنات
التركٌب لتحدٌد وظٌفة ُمعاد  DNAالباحثون التقنٌات التً تجمع بٌن تحلٌل الكمبٌوتر وتكنولوجٌا ٌستخدم 
  .الجٌنات

فٌها على مناطق كبٌرة  الجٌنومات تحتوي، التً ال البكتٌرٌا والخمٌرةبالنسبة إلى الكائنات الحٌة مثل أما 
 .فحص تسلسل قوالب القراءة المفتوحة جٌناتها من خالل  الباحثونالمشفر، فقد حدد غٌر  DNA من

 بكودونتبدأ على األقل  كودون 100على تحتوي   DNAسالسلعبارة عن هً : المفتوحةقوالب القراءة 
ٌّن، إال أنها ُتفحص لتحدٌد هوٌة  تكشفورغم أن هذه التسلسالت قد . اإلٌقاف بكودونالبدء وتنتهً  جٌن مع

 .ما إذا كانت تنتج بروتٌنات فاعلة
وتستخدم هذه . الخوارزمٌاتمطورة تسمى كمبٌوتر  برامجفٌتطلب أما تحدٌد الجٌنات فً البشر 

ٌّة أخرى، لتحدٌد الجٌنات البشرٌة جٌنوماتتسلسل  مثلالخوارزمٌات معلومات،   .كائنات ح
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 المعلوماتٌة األحٌائٌة
 .ت إٌ انكثٍز يٍ انتقذو انذي تحقق فً يجال دراست انجٍُوو قذ َتج عٍ تقذو انعهوو انحذٌثت كعهى انًعهوياتٍت و حقم انًعهوياتٍت األحٍائٍ

تجًع انًعهوياتٍت األحٍائٍت بٍٍ عهى األحٍاء و عهى انحاسوب و تقٍُت انًعهوياث نهتًكٍٍ يٍ اكتشافاث أحٍائٍت جذٌذة و انتوصم إنى  
 .  انًبادئ انًوحذة 

 .و تستخذو انًعهوياتٍت األحٍائٍت قواعذ بٍاَاث نتخزٌٍ و ديج انبٍاَاث انتً تُتج عٍ األبحاث فً عهى انجٍُوو 

 علم الصٌدلة الجٌنً
 .جسم لؤلدوٌةالاستجابة فً الجٌنٌة  راثةالودراسة كٌفٌة تأثٌر 

الجٌنٌة أدوٌة مخصصة الحتٌاجات األفراد اعتماًدا على تكوٌناتهم صناعة الجٌنً  صٌدلةالأن ٌتٌح علم باحثون الٌأمل 
 بالشفاءالتعجٌل و السالمة فً زٌادة للفرد الجٌنً األدوٌة وفًقا للتكوٌن وصف  ٌساهمإذ ، 

لمرٌضه، دواء مصّمًما جٌنٌة الشفرة البعد االطالع على ، الطبٌبربما ٌأتً ٌوم ٌصف فٌه . الجانبٌة وتقلٌل اآلثار 
 .خّصًٌصا له

 العالج الجٌنً
علماء الالعالج الجٌنً، إذ ٌقوم بشرٌة اللؤلمراض مسببة الجٌنات المتحولة الإلى تصحٌح  التقنٌة التً تهدفُتسّمى 

مرٌض اللدى مستهدفة الخالٌا الوتصاب . التركٌب ُمعادحمض نووي عً فً ناقل فٌروسً طبٌبإدخال جٌن 
 جٌنالوبمجرد أن ٌترّسب . مصابةالخالٌا الفً تركٌب الُمعاد نووي الحمض المادة  وُتطلقبالفٌروس 

ٌُدِخل نفسه فً خالٌاالفً  عًطبٌال  .قٌام بوظٌفتهالوٌبدأ جٌنوم ال، 
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