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الثانى للعام صل الدراسى نوذج إجابت اهتحاى الف

 4102/ 4102الجاهعى 

    السؤال األول:إجابة 
 مفة: المقصود باإلصول الوراثية ومصادرىا المخت -أ 

مجموعدد ااثجيتددصتااgermplasmأوااثجيددةألم مااGenetic resourcesيقصددباألصوصددولااثوةا يدد ا
فىااوتواعااثتألصتي ،ااوتم لاجوهةاتةألي ااثتألصتاواثتىاألبوتهصايستحيلاإتمصماألةتصمجاتةألي ااثتألصت.افهدىا

وتشدملامصدصبةهصا اااتم لااثمصبةااوسصسي ااثتىاألهصايألبأامةألىااثتألصتاألةتصمجهافدىاتةأليد ااثمحصدول.اا
واألصناف التجارية، األصول الوراثيةة لةدى المربةا، األصةناف البريةة، األصةناف اثسمالتااثمحلي ،ا
 الحديثة، الطفرات.

 الصفات البسيطة والصفات الكمية: مقارنة بين  -ب 
 الصفات الكمية Quantitative الصفات البسيطة/ النوعية

 Qualitative 

اق اعبب اأو ا وج افيهص ااثوةا ي ايتحكم ااثوامل امن ليل
Major genes 

 لااثوةا ي ميتحكمافيهصااثعبيبامنااثعوا
Polygenes 

اdiscontinuousاثتألصينافيهصامتقطعا
اوثهصافئصتامظهةي امحببة
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ا
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اcontinuousاثتألصينافيهصامستمةا
ا.مظهةااثصف امتبةجااثقيم

Do not show clear-cut classes 

ا
ا
ا
ا
ا
 

اتتأ ةاألشبةاألصثظةوفااثأليئي األصثظةوفااثأليئي االاتتأ ةاك يةا
ابةج ااثتوةيثاثهصامتخقض ابةج ااثتوةيثاثهصاعصثي 

اتحتصجااثىاطةقاتحليلامحببةايعتمباتحليلاهذهااثصفصتاعلىااثعبباواثتسبا
ايهتماتواة هصاألبةاس ااثعشصئةااثمختلف ايهتماتواة هصاألت اوجااوفةاباوبةاس اتسلهم

،اثونااثحألوب،ااةتفصعااثتألصت،امقصوم ام صل اثونااث هةة
األعضااومةاض.

ام صل امحصولااثتألصت،او نااث مصة.

 مصاب       سميم       
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 المكونات األساسية لمتباين الوراثا: -ج 
امنا م  امكوتصتاةئيسي اهىا اGenetic varianceيتكونااثتألصينااثوةا ىا

هاألينااوألصءا اوهواثمسئولاعنااثتشصألAdditive genetic varianceاثتألصينااثوةا ىااثتجميعىا -1
 واوألتصءاواهوااثج ءااثذىايوةثامنااثتألصينااثوةاى.

 اويقصباألهاتفصعلااثعواملااثوةا ي اDominance genetic varianceاثتألصينااثوةا ىااثسيصبىا -2
ااوولا ااثجيل اقيم  اكصتت ااذا ا)تصم ( ا اكصمل  اسيصبة اهتصك ايكون اوقب ااثوةا ى ااثموقع اتفس على

ااو ااوألوين، ااحب اقيم  امتوسطااتسصوةى اعم اتختلف ااالول ااثجيل اقيم  اكصتت ااذا اج ئي  سيصبة
 االألويناوثكتهصاثماتصلااثىاقيم ااالألوين،.....

 اويقصباألهاتفصعلااثعواملااثوةا ي اغيةاEpistasis genetic varianceاثتألصينااثوةا ىااثتفوقىا -3
ا×سيصبةاسيصبة،اأوا×امضيف،امضيفا×ااالثيلي ااىاعلىامواقعامختلف .اوقبايكونامضيفا

 سيصبة.

 إختبار النسل: -د 
يجدةىاهدذاااالختألدصةاثتحبيددبامدصاإذااكدصنااثفددةبايحمدلاصدف امةغوألدد اتتيجد ااثعوامدلااثوةا يدد ااوااناااااا

هذهااثصدف ايعد ىاتفوقهدصااثدىاتحسدينااثظدةوفااثأليئيد اوفيدهايقدومااثمةألدىاأل ةاعد ااثتألدصتاااثدذىايحمدلا
ملاصددفصتااثتسددلايمكددنامعةفدد امصددبةااثصددفصتااثمةغوألدد اويحصددلاعلددىاتسددلاهددذاااثتألددصتاومددناخدد

تفوقااثتألصتااوب.اافإذااكصنااثتسلايجملااثصفصتااثمةغوأل ام لااثتألصتااوباففىاهذاااثحصثد ايكدونا
اثتفوقاةاجعصااثىااثعواملااثوةا ي .ااوكذثكايستخبمااثمةألىاهذاااالختألصةاعتبااثةغأل افىامعةفد امدصاإذاا

 أماخليطددد اHomozygousصتاموجدددوبةاألحصثددد ااصددديل ااكصتدددتااثعوامدددلااثوةا يددد ااثتدددىايحملهدددصااثتألددد
heterozygous ا.  

 طريقة التيجين مع تتبع النسب: -ه 
وفيهدصايدتمااختيدصةااوألدصءاتستخبماهذهااثطةيق افىاتةألي ااثمحصصديلاذاتيد ااثتلقديثام دلااثقمدثاواثشدعية.ا

عااالهتمددصمامددوتهجيتهددصاواألتددباءامددنااثجيددلااث ددصتىايددتماحفددظاسددجمتاتسددباثكددلاتألددصتامتتخددباوتسددلها
اعلىااثتحوااثتصثىا ألإجةاءااثعبوىااثصتصعي األصثمسألبااثمةضىا

اب×ااثعصمااوولا اااثتهجيناألينااالألويناأا
تألدددصتامدددنااثجيدددلااوولا ةاعدد امتألصعدددبةامدددعااثعتصيددد األهدددصاوبةاسددد اصدددفصتهصاا22ا-11اثعددصمااث دددصتىا ا ةاعددد ا

اومقصةتتهصاألصالألويناويحصباكلاتألصتاعلىاحبها.
تألددددصتامدددناتألصتددددصتااثجيددددلااث ددددصتىاعلدددىاسددددطوةاومسددددصفصتاألدددديناا0111ا-ا2111 اا ةاعدددد ااثعدددصمااث صثددددثا

اثتألصتصتاويتوقفاذثكاعلىاتوعااثمحصولاواثغةضامنااثتهجيناواالمكصتيصتااثمتصح ا.ااوتجدةىاعدبوىا
تألددصتامددنااثتألصتددصتاذاتااثصددفصتاا011ا-ا211اثسددصئبةا ددمايددتمااتتخددصباااومددةاضصددتصعي اثمسددألألصتا

ااثمةغوأل ا.



مااثةاألعا اايد ةعااثجيدلااث صثدثافدىاسدطوةاعلدىامسدصفصتاألحيدثايد ةعاسدطةامدناكدلاتألدصتامتتخدبافدىااثعص
اثجيددلااث ددصتىا،ااوتجددةىااثعددبوىااثصددتصعي اويددتمااالتتخددصباعلددىااسددصسااثتألصتددصتااثفةبيدد احيددثاتتتخددبا

اعصئل (.ا111ا-ا21احسنااثخطوطا)حواثىا
ق افددىااثجيدددلااث صثددثاوبائمدددصايددتمااتتخدددصبااحسدددنااثعددصمااثخدددصمسااثددىااث دددصمنا ااتتألددعاتفدددسااثخطددواتااثسدددصأل

اسمث اتقي (ا.ا21ا-ا22اثسطوةاوتتتخبااحسنااثتألصتصتامنااحسنااثسطوةا)حواثىا
واثحشدةاتااثسددصئبةافددىااثمتطقدد ااومقصومدد ااومددةاضااثعدصمااثتصسددعا ااتجددةىاتجدصةبااوثيدد اثمقصةتدد ااثمحصدول

اوتستألعبااثسمالتاذاتااثصفصتاغيةااثمةغوأل ا.
اثعصشةااثىااث صثثاعشةا ااتجةىاتجصةباكمي ااثمحصولااثمكألةةاألصثمقصةتد األصالصدتصفااثمحليد اثعدبةااثعصما

سددتواتاوفددىامتددصطقاعبيددبةاويسددتألقىافقددطاعلددىااثسددمالتااثمتفوقدد اوألعددباذثددكاايجددةىااك صةهددصاوتو يعهددصا
اعلىااثم اةعينا.

 لرسم(.)يمكن عمل رسم توضيحا ليذه الطريقة ويكتفا بكتابة الشرح عما ىذا ا
ا(درجة  02)    :يما مما فقط نقاط أربعة عن أجب: إجابة السؤال الثانا

ا.النبات تربية فا منو االستفادة وكيفية أنواعو ىا وما الذكرى العقم عرف -أا
.اثهصاتفسااثتةكيبااثوةا ىهىاعبماقبةةااثتألصتاعلياأنايكوناملقحصاو هصةهاأواو هصةاأي اتألصتصتاأخةيا

اذكةياأحبا م  امظصهةاهيا اويأخذااثعقمااث
ا  Pollen Sterilityعقماحأل ااثلقصحا.اا-1

ااثقيصما االتستطيع احألوباثقصحاضصمةة األهص ااثحصث امناحألوبااثلقصحاأواتوجب ااثمتوكافياهذه حيثاتخلو
األعملي ااثتلقيثا.

ا اStaminal Sterilityعقمااوسبيهاا-2
اإثىاتةاكيباأخةياحيثاتتحوةاأسب اتتحوةااوسبي  اتألصتااثج ةام ماإثىاتةاكيباألتليهامختلف اوفيه ي 

ا.(اEisa and . Wallace, 1969)اPetaliodyاوشكصلاوتعةفاهذهااثحصث األصسما
اPositionel sterilityعبماتفتثااثمتوكاا-3

اعبباًا األهص اأن اةغم ااثتفتث افي ااثمتوك اتفشل اإحباثااكأليةاًااوفيهص اعلى ااثقصبةة ااثخصأله ااثلقصح احألوب من
ةجعاظصهةةااثعقمااثذكةىاهذهاإثىاعواملاوةا يهافيااثتواةا،اأوافيااثسيتوألم ماأوافياكلاوتااإلخصصبا.

امنااثتواةاواثسيتوألم ما
ا اGenetic male sterilityأوالا ااثعقمااثذكةيااثوةا يا

 Cytoplasmic male sterilityثانيا : العقم الذكري السيتوبالزمي 
 توبالزميالسي -العقم الذكري الوراثي  :ثالثاً 

Genetic Cytoplasmic Male Sterility 
اعملي ا ااجةاء ااثى ااثحصج  ايوجب اال األصثتصثى او اثألمهصت ااثصف  اتلك اتقل افى ااثذكةى ااثعقم ايستخبم و

ااثخصى.
ا.اثظصهةةاهذهاتفسةااثتىااثتظةيصتاموضحصااثهجيناألقوةااثمقصوباهوامصا -ب



 قوة اليجين -ب
اتت اوجاسمثتصنامناسمالتااثتةا امعاألعضهمصافأنااثألذةةااثهجيتيهاعتبمص ألي ااثباخلي امتألصعبتيناوةا يًص

اثتصتج اتعطىاتألصتصتاغصثألًصامصاتكوناقوي اواذاتاإتتصجي اعصثي اوذاتاتحملاأكألةاوااةتفصعاأطولاممصافىا
اا-كلامنااوألويناوهذاااالمتيص اعنااوألصءايطلقاعلي اقوةااثهجيناويمكناتعةيف اكصوتي 

مت ايبةاوااثتفوقافىااثتمواوااثمحصولاوااثعمليصتااثفسيوثوجي اثلتألصتااثهجينااذاامصاعألصةةاعنااثقوةااث
اقوةناألصوألوينا.

 تفسير ظاىرة قوة اليجين:
 يوجبااثعبيبامنااثتظةيصتاوااالةاءاحولااعطصءاتفسيةاثظصهةةاقوةااثهجيناوافيمصايلىاأهماتلكااالةاء.

 Genetical Causesاألسس الوراثية   
اتظةيصتاثتفسيةاظصهةةاقوةااثهجينامتهصا اوضعتاعبة

   Dominate theoryأواًل :  نظرية السيادة   
بافأنااوفةابااثتصتج اتتصفااxعتبات اوجاسمثتيناأواصتفيناأصيلينافىاتةكيألهمصااثوةا ىاواثيكناأا

ا ااوتتصج او ااثمحصول اتمو امن ات يب امفيبة اسصئبة اعوامل اتجميع اعلى اتعمل ااثتى او ااثهجين علىاألقوة
ااوألوين.

اا ام صل
AA BB cc dd   ×   aa bb CC DD 

   2    1    2    1           1    2   1    2 

   6                             6 

ااوةألعا اعتب اواأنااثهجيناأصألثاخليطًص ايفتةضاانااالألصءاأصيل االثيمتاأةألع اعواملاوةا ي  واهتص
افص ااثسيصبة احصث  افى او ا.. اكلهص اثواعوامل اوتتص ااوألوين امن اأحسن ااثهجين ايكون اان ااثمتوقع امن ت 

يقبماوحبتصناواا XX ,XXيقبماوحبةاواحبةاواانااثتةكيبااثسصئبااxxأفتةضتصاانااثتةكيبااثمتتحىا
اعلىاذثكافأناهذاااثتهجينايمكناتم يل اكمصايلىا 

6 ×6 

                                          Aa Bb Cc Dd               8 

                                           2   2    2    2 

ا CCDDوامددنااثصدتفا)ب(ا AABB أنااثعوامدلااثسدصئبةاوااثمفيدبةااثقصبمد امددنااثصدتفا)أ(ااهدىا
تكدوناغيدةامفيددبهاواقدباتكدوناضدصةةاوااحيصتددصامسدئوث اعدناضدعفاهددذهااا ccddاaabb, أليتمدصااثعوامدلا

الطي ااوخصصباثسمالتافىااثمحصصيلااثخ
اثددذىايتصددفاألقددوةااثهجددينااAaBbCcDdعتددباإجددةاءااثتدد اوجاألددينااثسددمثتيناتحصددلاعلددىااثفددةبااثهجددين

اثتصتجدد اعددناتجميددعااثعوامددلااثسددصئبةااثقصبمدد امددنااالألددوينااواباوسدديصبتهصااوقفددتااثتددص يةااثسدد اواثضددصةا
 االساس فان نظرية السيادة تعنا :وعلىاهذاااa,b,c,dثمثيمتااثمتتحي ا

 انااثعواملااثسصئبةاهىااثمسؤوث اعناقوةااثتمواو يصبةااثمحصول. -1

 اوقفتاتص يةااالثيمتااثمتتحي ااثضصةةاعناطةيقاسيصبتهصاعليهص. -2

 Heterozygosityثانيا: نظرية الخمط الوراثا 



أنااثتتأليددهااثفسدديوثوجىاهددواأسددصساهددذهااثتظةيدد األددأفتةاضاأنااثخلددطااثددوةا ىايعمددلاعلددىاتددوعامددنااثتتأليددها
سدديوثوجىافددىااثكددصئنااثحددىاواتكددوناتتيجتددهاأناصددفصتااثفددةبااثهجددينامتفددوقاعلددىاأىافددةباأصدديلاونااثف

اثخلددطااثددوةا ىاهددواأسددصساقددوةااثهجدديناواعلددىاذثددكاالايمكددنات أليددتاقددوةااثهجددينافددىاسددمث اتقيدد اواكددذثكا
يمتاثتفصعددلااثدداOver dominanceيطلددقاعلددىاهددذهااثتظةيدد اأسددماتظةيدد ااثسدديصبةااثفصئقدد اأوااثمتفوقدد ا

وااAاثهجديناواتفوقهددصاعلدىااوألددصءااوصدديل افمد مافددىاحصثد اوجددوبا وجامددنااثكةوموسدومصتايكددوناموقددعا
 صألددتاعلددىاتفددسامواقددعاأ واجااثكةوموسددومصتااثشددأليه اوامددناخددملاهددذينااثمددوقعينايمكددناأنااaموقددعا

تصحيددد اوامدددنااثاAaواتألصتدددصتاهجيتيددد ااaaواتألصتدددصتاأصدديل امتتحيددد ااAAتحصددلاتألصتدددصتاأصددديل اسدددصئبةا
اوتتصجي افأنااوفةابااثهجيتي اأوااثخليط اتفوقتافىااثحصصلامقصةت األصوفةابااوصديل ااثسدصئ اوااثمتتحيد ا

واقدددبايكدددوناهدددذااصدددحيحصافدددىاحصثددد اتةكيددد ااثصدددف اعلدددىا وجاواحدددبامدددنااaوااAتتيجددد اتفصعدددلااوثيلدددينا
فتددةضاأناهددذاااثموقددعافددىااثعوامددلااثوةا يدد ااثواقعدد اعلددىاتفددسااثموقددعامددنااثكةوموسددومصتاواالكددناالات

واأناأىافدةباالايمكدناأنااA1, A2, A3, A4م دلااMultiple allelesسلسد امتعدببةامدنااالثديمتا
يحملااثيلاواحدباوافدىاهدذهااثحصثد افدأنااوفدةاباأمدصاأناتكدوناأصديل اوايمكدناأناتحصدلاعلدىاأفدةاباغيدةا

اأصيل .
ااثتألصتصتااوصيل ااثتألصتصتااثخليط 

A1A2A1A3A1A4 

A2A3A2A4 

A3A4  

 

A1A1 

A2A2 

A3A3 

A4A4 

أناأجتمصعاكلا وجامناهذهااوثيمتامعاألعضهصافىاأىافةبايعطىاتتيج امغصيةةاوجتمصعاأىا وجا
اّاخة.

ا:المحاصيل تربية فا وأىميتو ياتا مما بكال المقصود ىو ما  -جا
Monosomic,   Inbred line,  Pure Line                                         

"ااثتسلااثتصتجامناتألصتاذاتيااثتلقيثاأصيلاوةا يصا"اوأوضحصاأناأفةاباعألصةةاعناااثسمث ااثتقي ا
ا اوةا يص اأصيل  اتكون ااثتقي  اا Homozygousاثسمث  اأفةاباا111ألتسأل  اتكون اأن اجصتب اإثي اهذا ا، ٪

ا امتجصتس اوةا يص االايتوفةافياحقيق ااومةاإالافا homogenousاثسمث  يااثتألصتصتاذاتي اتمصمص.اوهذا
ااثتلقيثاوألصثتصثيافإناطةيق اإتتخصبااثسمث االاتتألعاإالامعاهذهااثفئ امنااثتألصتصتا.

افيهصا اتك ة اأن االألب ااإلتتخصب امن ااثتوع اهذا افيهص ايجةي ااثتي ااثعشيةة اأن اإثي ااالشصةة وتجبة
ثمعتتياألهصاأوااوصتصفااالختمفصتاأوااثتصتيفصتااثوةا ي اكصوصتصفااثأللبي اأوااوصتصفااثقبيم اغيةاا

اثتياكصتتافياوقتامصامنااوصتصفااثممتص ةاوتماتو يعهصاكأصتصفاتجصةي اعصثي ااثقيم اوألمةوةااثوقتا
تةاكمتافيهصااالختمفصتااثوةا ي اتتيج احبوثاوثواتسأل اصغيةةامنااثتلقيثااثخلطيااثطأليعيامعاأصتصفا

 صاممصاأبياإثياتبهوةاصفصتهصا.أخةياوثعبةامواسما ةاعي اأواتتيج اثحبوثااثطفةاتاأله

Inbred lineويتماذثكاألإجةاءااثتلقيثااثذاتىااثصتصعىاثألعضااثتألصتصتاذاتااثصفصتااثمةغوأل امناااااااا
اثعشيةةااثمفتوح ااثتلقيثاأوااىامصبةااخةافقبايكوناصتفاتةكيألىاأواهجينا وجى،اوتتما ةاع اكلا



اجيصلاوفىاكلاجيلايتماا7ا-ا2ويستمةاذثكاثمبةاااثعصمااثتصثىا،اا Ear to - rowكو افىاخطامستقلا
ااجةاءااثتلقيثااثذاتىاثلتألصتصتااثتىاتحملااثصفصتااثمةغوأل ا.

Monosomic2عألصةةاعناتقصا وجامنااثكةوموسومصتااn-2ا
اكمامنااثسمالتااثتقي ااوااثمةألصهاباخليصاتستخبمافىااتتصجااصتصفاجبيبةااوااثبخولافىاألةامجااثتهجين

يستخبمافىامعةف ااثعواملااثوةا ي اعلىااثكةوموسومصتاعناطةيقااثتهجيناوامتصألع ااmonosomicوا
ااثتسل.

افيهصايتحكمااثصف اهذهاألأناعلمصااثقمثافىااثصبأامةضاثمقصوم األسيط اصف اثتقلاألةتصمجاضعا -با
ا.متتحي ااثصف اهذهاكصتتاإذاااثتألصتامةألىايفعلاومصذا.ااثوةا ي ااثعواملامناواحبا وج

 :نامج التيجين الرجعا بر  -د
 خطوات البرنامج 

ا اوثيكن اسصئب اجين اثتقل ااثتةألي  األةتصمج اخطوات اتةكيأل اا(T)تكون ايكون ااثذى ااثمصتث ااوب من
اكمصايلى (tt)إثىااوبااثةجعىااثذىايكوناتةكيأل اا(TT)اثوةا ىا

اا-1 ااوول ااثجيل اتألصتصت االتتصج ااثمصتث ااوب امع ااثةجعى ااوب اتةااF1يلقث ايكون ااثوةا ىاواثذى كيألهص
(Tt).ا

تلقثاتألصتصتااثجيلااوولاةجعيصااثىااوبااثةجعىاالتتصجاألذوةااثجيلااوولاثلتهجينااثةجعىااوولاا-2
(BC1F1(اواثتياتتع لاإثيامتتحي اأصيل ا)اtt(اوخليط ا،)Ttاألتسأل ا)افيااثصف ااثمةاباتقلهص.اا1 ا1
(ااثحصمل اثلصف ا)اأيااثتياتكوناتةكأليهصاBC1F1تلقثاتألصتصتااثجيلااوولاثلتهجينااثةجعيااوولا)ا-3

اإثيااوبااثةجعياالتتصجاألذوةااثجيلااوولاثلتهجينااثةجعيااث صتياا Ttاثوةا يا اةجعيص )(BC2F1)ا
افيااثصف ااثمةاباتقلهص.ا1 اا1(األتسأل اTtوخليط ا)ا(tt)واثتىاتتع لااثىامتتحي اأصيل ا

ااثتحواا -1 اإثيايستمةاألةتصمجااثتهجينااثةجعياعلياهذا اإتتصجاألذوةااثجيلااوولاأناثسصألقاذكةه يتم
(اوخليط اttع لاهيااوخةياإثيامتتحي اأصيلها)ت(اواثتياتا BC6 F1تهجينااثةجعيااثسصبسا)الث
(Ttاألتسأل ا)افيااثصف ااثمةاباتقلهصا.اا1 اا1

ا) -2 ااثسصبس ااثةجعي اثلتهجين ااوول ااثجيل األذوة اثلصف اBC6 F1ت ةع ااثحصمل  ااثتألصتصت اوتستألعب )
اثمتتحي اغيةااثمةغوبافيهصا،اوتلقثااثتألصتصتااثحصمل اثلصف ااثسصئبةاذاتيصاالتتصجاألذوةااثجيلااث صتيا

(ا Tt(اوخليطها)ا tt(اواثتياتتع لاإثيامتتحيهاأصيل اااااااا)اBC6 F2ثلتهجينااثةجعيااثسصبسا)
افيااثصف ااثمةاباتقلهصا.اا1 ا2 ا1(األتسأل TTوأصيل ا)

(اوتستألعبااثتألصتصتااثحصمل اثلصف اا BC6 F2ثلتهجينااثةجعيااثسصبسا)اات ةعاألذوةااثجيلااث صتي -3
االتتصجااثجيلااث صثثاثلتهجينا اذاتيص ااثسصئبة اوتلقثااثتألصتصتااثحصمل اثلصف  اثمتتحي اغيةااثمةغوأل ا،

ا(ا.ا BC6 F3اثةجعيااثسصبسا)ا
اا

ا
ا
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(اوهياأتسصلااثتألصتصتااثفةبي ااثحصمل ااBC6 F3ت ةعاألذوةااثجيلااث صثثاثلتهجينااثةجعيااثسصبسا) -4
ويمحظاأنا ل ىااثتسلاتتع لاا(BC6F2)ثلصفهااثمةغوأل امنااثجيلااث صتياثلتلقيثااثةجعيااثسصبس

وهيااثحصمل اثلصف ااثمتتحي اوهيااثتياتتتجامناا1صمل اثلصف ااثسصئبةا اوهيااثحا3تألصتصتهصاألتسأل ا
 ااااااااااااااااااااا(اواثتياكصنا BC6 F2تألصتصتااثجيلااث صتياثلتهجينااثةجعيااثسصبساا)

(اوتستألعباجميعااوتسصلااثتياتظهةاألهصااتع االتافيااثصف ااثمةاباتقلهصا،اأمصااTtتةكيألهصااثوةا يا)ا -5
ااثم ااثتيااث لث اأي اأصيل  احصث  افي ااثسصئبة اثلصف  احصمل  اتكون اتألصتصته اجميع افإن ااثتسل امن تألقي
 BC6إلتتصجاألذوةااثجيلااثةاألعاثلتهجينااثةجعيااثسصبسااوتمقح ىذه النباتات ذاتيا ا(TT)تةكيألهصا

F4 وهيااثتياتخلطامعصاثتكوناألذوةااثمةأليااBreeder seeds ثلصتفااثجبيباواثذيايكوناممص ماا
بااثةجعيافياجميعااثصفصتامصعباافياإحتوائهاعليااثصف ااثسصئبةااثمةغوأل األحصث اأصيل اوهياثأل

ثم إجراء وفا حالة الصفة المتنحية يجب تمقيح النباتات ذاتيا اوال اااثتياتماتقلهصامنااوبااثمصتثا.
  قبل أجراء التمقيح الرجعا فا كل جيل.عممية االنتخاب 

 .الشامية الذرة من فردى ينىج إنتاج خطوات ىا ما -ها



سمثتينامةألصهاباخليصااألعباانايتماتحبيباافضلااثسمالتااالألوي ايتماتكوينااثهجنااثفةبي ااثمتمي ةاأل ةاع 
خطاويتماا اث ااثتوةاتاا2 اا1اثسمث ااآلبا)أ(األصثتألصبلامعااثسمث ااوما)ب(األمعبلاات ةعاأ،اباألحيث

تؤخذااثكي انااثمتكوت اعلىااثتألصتااوماثتم لااتقصوىااثهجينااثفةبىااثمذكةةامناتألصتصتااوماوعتبااثحصصبا
ااثجبيبااتمهيبااثتو يعهصاعلىااثم اةعين.

 إجابة السؤال الثالث:
 المقصود بالمعممات الجزيئية واىميتيا لمربا المحاصيل: - أ

اا molecular markersاثج يئي ااااثممي ةااثعممصتااااكتشصفاافىاطةقاأنااثتطوةااثذىاحبث
وتميي ااثجيتصتاوامكصتي اتحسيناك يةامناصفصتاااثلتألصتصتااثوةا ىاااثتحليلااثىاسهوث اأبىاقب

ي ةايسهلاماثتألصتام لااثمقصوم اثألمةاضاواثحشةاتاوغيةهصا،احيثاأنااستخباماهذهااثعممصتااثم
ااثمعلمصتااثم اأك ةافعصثي امنااستخبام اأتهص اكمص ااثمطلوأل  ألتي اعلىامناعمليصتااوتتخصباثلصف 

ا ااثتألصتصتا morphological markersاثشكلااثظصهةىا افىامجصلاتةألي  اجبًا اأهمي اكأليةة اوثهص
وعمومصايمكنااثقولااناهذهااثمعلمصتااثج يئي ايمكنااستخبامهصافىاا.اثمقصوم اااومةاضاواثحشةات

ااثوةا ى ااثتألصعب ابةج  اوتقييم ااثوةا ي  ااثألصم  اوتحبي ا ااثكةوموسومي  ااثخةائط امنااةسم وغيةهص
اومناممي اتااستخبامهصا اااوغةاض.

 أتهصامعلمصتا صألت اstableا
 اعببااثمعلمصتااثتيايمكنااستخبامهصاالاتهصئي
 ااثتألصتامنا احصث  ااثتيايكوناعليهص افياجميعااوتسج األصةفااثتظةاعنااثخلي  يمكنااكتشصفهص

ااثتمواأوااثتطوةا.
 الااثبةاس اعليامستوياDNA 
 اث ألصتااثوةا يا.يئي اأياالاتتأ ةاألصثظةوفااثأل 
 الايظهةافيهصااثتأ يةااثمتعبباغصثألصاPleiotopic effect أواتأ يةااثتفوقااepistasis والااثسيصبةاا

 ااااااco dominant–واثتتحياحيثاأنااثعمق األيتهصا

 دور اليندسة الوراثية فا تربية المحاصيل: - ب

ا ااثوةا ي  ااثهتبس  اتقتي  اأ Genetical engineering أن اعليهص ايطلق امص  Recombinantو

DNAاا(DNA)تفتثاأفصقصاجبيبةاأمصمامةألىااثتألصتاحيثايمكتهاأناوااتم لاآباةاهصم ااثمعصباتةكيأله
يتعصملاألمهصةةاشبيبةامعااثتةكيبااثوةا ىاثلتألصتاباخلاأتصأليبااوختألصةاثمستفصبةامناكصف ااثعواملا

نااثصفصتااثمةغوأل ا،اويؤبىاذثكااثىا يصبةااثوةا ي امنااثمصصبةااثمختلف اواثتىاتكونامسئوث اع
اثمت ةع امناخملاابخصلاجيتصتامعيت اثماتكنامتوفةةااثلتألصتصتاgene poolوتتوعااثوعصءااثجيتىا

ا.ا اجبيبة اوهجن اأصتصف اإلتتصج ااال م  ااثفتةة اتقصية اوكذثك ا، اثلتةألي  ااثتقليبي  ااثطةق اخمل من
اثىااثخميصااثتألصتي اوتطوةاهذهااثخميصااثىاتألصتصتااوعلىاذثكافإنااثمقبةةاعلىاإبخصلاجيتصتاغةيأل 

خصأل اتقبماثتصافةص امتمي ةاثتعبيلاوتحسينااثمحصصيلااثحقلي اوالاسيمصافىامجصلااثتةألي ااثمقصوم ا
ا.اTransgenic Plantsسمااثتألصتصتااثمحوث اوةا يًصاصثألمةاضاواثحشةاتافيمصايعةفاأل

 

 Gene Gumطريقة  - ت

اثددبفعااثسددةيعاثلجيتددصتااثمةغوألدد ااثددياباخددلااثخميددصاأوااوتسددج األصسددتعمصلااتعتمددباهددذهااثطةيقدد اعلددي
ا1.2ا–ا1.3،اوفيهصاتستخبماج يئدصتابقيقد ا)اا Genetic particle gun ألتبقي ااثعصملااثوةا ياأوا

ميكدةونا(امددنامعدبنااثتتجسددتيناأوااثددذهباوتكدونامغطددأةاألصثحدصمضااثتددووياويددتمابفدعاهددذهااثج يئددصتا



micro projectiles اثدياباخدلااثخليد احيدثات قدباوتختدةقااثجدباةااثخلدوياحيدثاتلتصدقاوتتكصمدلاا
 .معااثجيتومااثتووياثلتألصتاDNAج يئصتااثحصمضااثتووياا

 هىا أسصسي اويعتمباتكوينااثتألصتصتااثمحوث اوةا يصاعلىا م  اعواملا

عليهدصاوقطعهدصاألطةقد ااثتعةفاعلىااثجيتصتااثمةغوأل اوع ثهصاألصستخباماات يمصتامعيت اتقدوماألدصثتعةفا -1
 معيت ا.

 تحبيبااثطةقااثم م اثتقلاهذهااثجيتصتااثمةغوأل ااثىااثخميصااثمستقألل ا. -2

وثديسااثمهدماهدوامجدةباتقدلااثجدينااثدىااثتألدصتامقبةةاهذهااثجيتصتاعلىااثتعأليةافىااثخميدصااثمسدتقألل ا -3
 .اثتألصتاأللاانايتماذثكاألكمي امتصسأل اوانايحبثاتكصملاأليناهذاااثجيناوكةوموسومصتا

 طرق زراعة األنسجة: - ث

ا  ياوجت ااثجسبااك صةااثسمث ااثخضةي ،اا ةاع ااوجت ،ا ةاع ااثمتوك،ااالختمفصتااثجسمي ،ااااا
ا ااثجسبي  ااوجت  اطةيق  اوفى اثلخلي  ااثكصمت  ااثقبةة اتظةي  اعلي ااوجت  اتكوين اطةيق   Cell)تعتمب

totipotence)اثتكواا احي  اخلي  اأي اقصأللي  اتعتي ااوجت اواثتي اتكوين اطةيق  اوتعتألة ا، اكصمل اتألصت ين
اثجسبي اذاتاقبةةاهصئل افياتحقيقااثتكص ةااثكلوتياتظةااثألعبابااثهصئل امنااوجت ااثتياتتكوناخمثهصا،ا
وذثكاوناكلاخلي امتفةبةاتتحولااثياجتيناثهاتفسااثتةكيبااثوةا ياثتألصتااومامصبةااثخميصا،اوتظةاا

اثحصولاعليااثعبيبامنااثتألصتصتامناتسيجاأواتجمعاخلويامحبوباوفيا مناوهمي اهذهااثطةيق افيا
فقبااستخبمتاهذهااثطةيق افياا–تألصتاخملاشهةاواحباا211جةامامناكصثوسااثج ةاأعطياا–محبوبا

 Callus)اك صةااثعبيبامنااثتألصتصتا،اوعمومصايمكنااثحصولاعليااوجت ااثجسبي امنام اةعااثكصثوسا
cultures)اخيةةاهيااوك ةاشيوعصاواوسهلافيااثحصولاعليااوجت ااثجسبي ا.،اواوا

 Bt geneتعريف الة  - ج

ثهدصااثمقدبةةاعلدىااتتدصجاتةكيألدصتاألةوتيتيد ااBacillus thurigiensisأناألكتةيدصااBt gene فكدةةاالاااااا
هاتم دلامأليدباتاثلحشدةاتاوايطلدقاعلدىاهدذاCrystal protensتشدألهااثكةيسدتصلاواألعدضاهدذهااثألةوتيتدصتا

وتتحددولااثددىاتوكسدديتصتاتشددط ااProtoxinsأواا endotoxin(اواتعددةفاألأسددماtoxins Btاثألةوتيتددصتا)
هددذهااثتوكسدديتصتافددىامددوتااباخددلااثقتددصةااثهضددمي اثيةقددصتااثحشددةاتاتتيجدد اتددأ يةاات يمددصتااثألةوتيدد اوتسددألب

ثدىا يدصبةااالتتدصجااتتصجاتألصتصتامقصوم اثلحشةاتاوهذاايدؤبىااااثىا Bt geneاواأبىاأستخباماالااثحشةةا.
ا.اثىاجصتبااثحفصظاعلىااثأليئ امنااثتلوثاألصثمأليبات

 


