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                                                   درجة( 11)                               -من المصطلحات التالية: خمسا͛ /عرف1س

1- Conjugation :،صغيرعلى سطح  وءحيث تقوم إحدى خاليا البكتيريا بإلصاق نتاألقتران

سيطرة البالزميد و ليس الـ   إليها )تحت DNAبكتيريا قريبة )عشوائياً( تم يمرر حمض 

DNA .) 

B-form-2 أحد أشكال ال:DNA   اليمين  باتجاهالحلزون  اتجاهالتي فيهاRight handed 

،طبيعة الوسط 01ومعدل أزواج القواعد لكل لفة  ( (°35.9لكل زوج قاعدي  التواءه درجةو

 .Zو  A الشكل  منفي الخاليا ثكرر شيوعا األويكون   hydrated mediumالذي يتواجد فيه 

3- Degeneracy   األنحاللية : وتعني إن اغلب األحماض األمينية يمكن إن تشفر أو تقدم بأثكرر

وسيرين   Argenineمن شفره وراثية واحده على سبيل المرال األحماض األمينية )األرجنين

Serine   وليوسين (Leucine ثكال منها تشفر بواسطة ست شفرات وراثية مترادفة

Synonymous codon  هذه الشفرات على الرغم من امتالثكها الخصوصية في تشفير نفس.

الحامض األميني إال أنها تختلف في احد النيوثكليوتيدات وغالبا ماتكون النيوثكليوتيده الرالرة من 

 الشفرات .

4-: RFLPs المقاطع الطولية المحددة ذات الشكل المتعددRestriction Fragment Length 

Polymorphism(RFLP) “ " وأطلق على هذه التتابعات اسم "البصمة الوراثية لإلنسانThe 

DNA Fingerprint" عدًدا من التتابعات وهيsequences  من المعلومات الوراثية تقع على

لها قدرة عالية على التكرار وأثكد أن ووتختلف اختالفًا واضًحا بين األفراد  DNAجزئي ال 

 .متكررة وعدد مرات تكرارها وموقعها بالتحديد تختلف من فرد آلخر طول هذه التتابعات ال

Replicon-5بدائية  : المنطقة المتبلمرة وهي المنطقة المحصورة بين منطقة البدء واإلنهاء ،في

منطقة إنهاء واحده وبالتالي منطقة متبلمر واحده في حين هنالك عدة مناطق إنهاء  توجدالنواة 

  .قية النواةوعدة متبلمرات في حقي

Pribnow box -6  المنطقة التي يرتبط بها  : وهيRNA pol.  في بدائية النواة في عملية

  'TATAAT-3-'5.نيوثكليوتيده  6ذات تسلسل مكون من  وتكون  Transcriptionاألستنساخ 

                                                       درجة( 11)                                 وضح األجزاء المؤشرة في الشكل التالي؟ /2س

0-Restriction Fragments 

2-Restriction Enzyme, EcoRI 

3-Cohesive Ends 

 درجة( 11)                                                        -:/أمأل الفراغات التالية3س

 . النموسريعة ـــــــلألمراض و ـــــــــمقاومةات ـــيمكن بإستخدام الهندسة الوراثية انتاج نبات -0
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من عزل  0991في عام رولند فان" و"ماثكسويل جونز" تمكن العالمان االستراليان ـــــــ -2

 .المادة الوراثية من األشياء التي لمسها

   Sickle Cell   Anemia الـــــــدم المنجلـــــي  فقر ـــــــــمن األمراض الوراثية  -3

 .ايالرالسيمـــــــو

 هي وحدة بناء الحمض النووي.ـــــــــــ Nucleotidesلنيوثكليوتيدات ا -4

 . في عمليات عزل ودراسة أي جين  Genomic Libraryــــــ المكتبة الجينية تستخدم -5

                                                                               درجة( 11)                                                    -/أجب عن أحد الفرعين:4س

 ACG AGT CAG-5 هو DNA شريط إذا كان ترتيب القواعد النيتروجينية فى جزء من-أ

AGT CAG ATC -3 :أكتب  

                         DNA. جزئ فيتتابع الشريط المتكامل معه -1

-TGC TCA GTC TCA GTC TAG-53 

 mRNA.  تتابع القواعد النيتروجينية المنسوخة منه على-2

-UGC UCA GUC UCA GUC UAG-35 

        tRNA.  مضادات الكودونات على األحماض النووية الناقلة-3

ACG AGU CAG AGU CAG AUC 

 6: من ترجمه هذا التتابع سلسله عديد الببتيد الناتجه فيعدد األحماض األمينية الناتجة -4

 6: ترجمه هذا الشريط في المشارثكة t-RNA ما عدد أنواع- -5

بالبكتريا في أربع تجارب منفصلة ، والحظ تأثير ذلك في ضوء  الفئران Griffithحقن -ب

العبارة السابقة وضح التجارب األربعة ونتيجة كل منها على حده ؛ واالستنتاج النهائي 

 للتجربة.

 : Griffithتجربة العالم 

 ( التي لها ساللتين:Diplococus pnemococusيريا ذات الرئة )درس بكت

 (.R(، وساللة غير معدية مستعمراتها خشنة )Sساللة معدية مستعمراتها ملساء )يرمز لها 

 في فأر فمات الفأر. Sحقن خاليا  -0     

 في فأر فلم يتأثر الفأر. Rحقن خاليا  -2     
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 حرارة )أصبحت ميتة( فلم يتأثر الفأر.بعد تسخينها بال Sحقن خاليا  -3     

 ، ثم حقن بها الفأر فمات الفأر.  Rو نمى معها خاليا  Sسخن خاليا  -4     

 التفسير:

غير  Rما حدث بأن بعض خاليا الساللة “ Avery–MacLeod–McCarty ”فسر العلماء 

حيث استقبلت  هو العامل المحول DNAالممرضة، و أن  Sالممرضة تحولت إلى خاليا الساللة 

  فأصبحت معدية .“ Sالساللة ” R “DNAالساللة ”

 


