
   

 

 

  ٔانُٓذست انٕساثيت انٕساثت: قسى 

بشَايح انتكُٕنٕخيا انسيٕيت : سابعتانفشقت ال          (يقشس اختياسٖ) انًقأيت ناليشاض ٔانسششاث ٔساثتًَٕرج اخابت 

 كيًياء -انضساعيت تخصص

ساعتاٌ : انضيٍ                                            2015/ 2014نهعاو اندايعٗ  االٔلانفصم انذساسٗ 

       

 ًَٕرج اجاتح اسرششادٖ نهطالب غيش يهضو

 

 اششح االساط انٕساثٗ نصفح يقأيح يشذثطح تصفح يٕسفٕنٕجيح؟  -1

يقٕو انطانة تششح طثيعح انًقأيح نًشض االسٕداد فٗ انثصم انًشذثظ تهٌٕ انقششج انخاسجيح ٔركش 

 انجيُاخ انثالز ٔطثيعح انرفاعم تيُٓا

 .سج انٓيريشٔكاسيٕسض اًْيح فٗ اخرالف انعٕائم انُثاذيح نفطش صذا انساق فٗ انقًخذٕجذ نظاِ -2

بعذ اٌ يقٕو انطانب بششذ ظاْشة انٓتيشٔكاسيٕسض يزكش اٌ انفطشياث االزاديت انُٕاِ تصيب انباسٖ 

 باسٖ ايا انثُائيت االَٕيّ فٓٗ تصيب كال انعائالٌ انُباتياٌ انباسٖ باسٖ ٔانقًر

 .فٗ انًسرعًشاخ انفطشيحظٕٓس قطاعاخ  -3

انقطاعاخ ْٕ ًَٕاخ فطشيح يخرهفح يٕسفٕنٕجيا ذظٓش فٗ يسرعًشِ فطشيح السثاب عذيذِ عهٗ انطانة 

 .ركشْا ٔركش اًْيح ْزِ انظاْشِ

قاسٌ تيٍ انًصطهذاخ االذيح   -4

 Homothallic – Heterothallic(in fungi) 

 ثهت انًُشأ أ يختهفت ْٗ فطشياث َاتدت يٍ اَذياج ْيفاث فطشيت قذ تكٌٕ يتًا

 انًُشأ ْٔزا يا يدب عهٗ انطانب تٕضيست بانششذ ٔانشسى

 Karyogamy – ( يع يضيذ يٍ انششح ٔانرفسيش تانشسى)اَذياج عهٗ يسرٕٖ االَٕيح   

  Plasmogamy يع يضيذ يٍ انششح ٔانرفسيش )اَذياج عهٗ يسرٕٖ انخهيح كايهح

(  تانشسى  

 Diploid – خًٕعت انكشٔيٕسٕييّْٗ ْيفاث فطشيت تُائيت انى  

 Dikaryotic    ْيفاث فطشيت ثُائيت انُٕاة ْٗ  

 Biotype –  ٗيجًٕعح يرًاثهح يٍ انًسثة انًشضٗ َاذجح عٍ انركاثش انالجُس ْٗ

( طفشج)نفشد دذز تّ ذغييش ٔساثٗ   

 physiological race ْٗ يجًٕعح يرًاثهح ٔيرجاَسح يٕفٕنٕجيا ٔنكُٓا ذخرهف فٗ  

 انقذسج انًشضيح



يزكش انطانة يثال نكم دانح ٔعذد انجيُاخ انرٗ يذًم شفشذٓا تيٍ اكثش انفيشٔساخ دجًا ٔاصغشْا  قاسٌ -5

 انٕساثيح

 ذكهى عٍ انذساسيح ٔفشط انذساسيح؟ ؟ -6

Susceptibility:  
احلساسية لالصابة وهى رد فعل العائل عند التعرض 

 biotic or abioticدلسبب مرضي ساء كان 

stress سجة بشكل يؤثر على حيث حيدث موت لالن
العمليات الفسيولوجية اذلامة يف النبات مما حيدث ضرر 

اقتصادي باحملصول مما جيعل هذا الصنف فاقد القدرة على 
ادلقاومة وديكن يف هذه احلالة انتقال ادلسبب ادلرضى من 

النسجة ادلصابة اىل السليمة فتكون االنسجة ادليتة مصدر 
 .للعدوى

Hypersensitivity:  
ط احلساسية وهو صورة من صور ادلقاومة وحيدث يف هذا فر

التفاعل موت لالنسجة احملتوية على الطفيل حيث عند 
مالصقة الطفيل لربوتوبالزم العائل تتحرك نواة خلية العائل 
جتاة الطفيل وخيتل نظام اخللية وتتكون حبيبات ذات لون 

طفيل بيت يف السيتوبالزم تتجمع هذه احلبيبات اوال حول ال
مث ال تلبث ان تنتشر يف كل اخللية ويصاحب ذلك 
حدوث انتفاخ يف جدر اخلاليا واخريا متوت اخلاليا 

ويسبب هذا التفاعل ادلميت للخاليا حتلل يف اعضاء 
كما ان انوية خالياة خيتل نظامها  pathogenالطفيل 

ويصري سيتوبالزمها كثيف وبذلك يفقد الطفيل مقدرتة 
وبذلك  necrotic cellsخلاليا ادليتةعلى احلركة خارج ا

. ال تكون االنسجة ادليتة ادلصابة مصدر للعدوى
 

 ٔقاسٌ تيٍ انًقأيح انشاسيح ٔاالفقيح

يقوم الطالب بعمل المقارنة المطلوبة فى جدول متناوال النقاط المتعلقة بعدد العوامل الوراثة والثبات الوراثى ومدى )

 (التغير

 تاذٗ دٌٔ ذغييش في ذشكيثح انٕساثٗ؟كيف ذكسش يقأيح صُف ٌ  -7

يرى كسشْا تذذٔز ذغيشاخ فٗ انرشكية انٕساثٗ نهًسثة انًشضٗ يؤديح انٗ صيادج انضشأج ٔرنك َريجح 

انضساعح انًسرًشج نهصُف انُثاذٗ يًا يريخ نًسثة انًشضٗ انفشصح الدذاز ذغيشاخ ٔساصيح ٔاَراج 

 سالالخ فسيٕنٕجيح يًشضح جذيذِ

ساج انضساعح االيشيكيح دًايح يُرجاذٓا يٍ انُثاذاخ انًذٕسج ٔساثيا تاسرخذاو كيف اسرطاعد ٔص -

terminator genes استطاعت من خالل تقنية القضاء على تواصل ؟ اششح طشيقريٍ يخرهفريٍ في يخطظ؟

للمزارع حيث تقوم باضافة مادة كيماوية مع البذور المعدلة وراثيا عند بيعها  termination technologyاالجيال 

انتاج بذور ذات اجنة ميتة الن الجينات تكون نوع من  -1وظيفتها استحثاث عمل منظومة جينية مؤداها فى النهاية اما 

 .البروتينات سام ومميت لالجنة وبالتالى اذا قام المزارع باالحتفاظ بالبذرة لزراعتها في العام التالى ستكون ميتة

لن يحدث تلقيح واخصاب وهذا فى حالة المحاصيل التى يكون الجزء االقتصادى او انتاج ازهار عقيمة وبالتالى  -2

 .المستخدم منها هى االجزاء الخضرية

وعلى الطالب ان يذكر اسماء الجينات المنظمة لهذه العملية وان يرسم مخططات معبره عن الية عمل هذه الممرات 

 اضاف المحفز الكيماوى مرة وفى حالة عدم اضافته مرة اخرى الجينية للقيام بالمهمة المطلوبة وتحقيق الهدف فى حالة



الَٓا ال تًتهك االَٕاع انثالث يٍ انشَا  نًارا ذعرثش انفيشٔساخ ٔدذج ديح ٔنيسد كائُاخ ديح؟ 

mRNA, tRNA, rRNA   ٌٔٔبانتانٗ ال يًكُٓا انقياو بانعًهياث انسيٕيت انٓايت بًفشدْا د

االعتًاد عهٗ انعائم 

 

تٕخذ فٗ انعذيذ يٍ انفطشياث ْٔٗ خيُاث تٕخذ  نهٕساثح انسيرٕتالصييح في انفطشياخ؟عذد ايثهح  -8

بانسيتٕبالصو ٔتتسكى فٗ انضشأة َٔسبت انتدشثى ٔزدى اندشاثيى ٔنٓا ايثهت فٗ عذيذ يٍ انُباتاث عهٗ 

 انطانب ركشْا ٔتسذيذ طبيعت فعم انديٍ ارا كاٌ سائذ او يتُسٗ

 

بالنجاح والتفوق مع اطيب امنيات قسم الوراثة  

 هدى الجارحي. د                                                                       


