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 2021-2020 مادة تدريبية للوحدة الثالثة التقانة الحيوية    /     إعداد المعلمة : نجوى دمحم الشيخ علي

 لهحدة الثالثة ا
 التقانة الحيوية وتطبيقاتها 

التقانة الحيويةالفصل األول   
  :الرحيحة: اإلجابةاختر الدؤال األول 

 ؟بالهشدسة الهراثية في الثسانيشاتأول مشتج  تياآلأي من  .1
الخرائطالجيشيةج.هرمهناألندهلينج..البشدمينبهرمهنالشسه .أ

 ؟يهكميهتيدات في تركيب الش يدخلال   تياآلأي من  .2
بالزمييدد.سكرخساسيج.مجسهعةفهسفاتب.قاعدةنيتروجيشية .أ

 ؟قاعدة األدنين بترتبط  تياآلأي من  .3
 يهراسيلد.سيتهسينج.جهانينب.ثايسين .أ

 ؟DNAفي الهحدة البشائية  تياآلأي من  .4
القهاعدالشيتروجيشيةد.بروتينالهدتهنج.الشيهكميهتيداتب.الكرومهسهم .أ

 ؟ نبالجهانييديتهسين ال ة عدد الروابط  الهيدروجيشية بينتياآلأي من  .5
رابظةد.رابظةهيدروجيشيةج.ثالثمنالروابطالهيدروجيشيةب.اثشانمنالروابطهيدروجيشية .أ
 تداهسية

 ؟باألدنين  الثيامين بين ة عدد الروابط الهيدروجيشية تياآلأي من  .6
 رابظةتداهسيةد.رابظةهيدروجيشيةج.ثالثمنالروابطالهيدروجيشيةب.اثشانمنالروابطهيدروجيشية .أ

 ؟ DNAجزئ من عمى شكل من الدوائر الرغيرة  تياآلأي من  .7
 القهاعدالشيتروجيشيةد.البالزميدج.الشيهكميهتيداتب.الكرومهسهم .أ

 ؟الكرومهسهم  من مكهنات اآلتي أي من  .8
 بروتينالهدتهند. DNA           ج.وبروتينDNA ب.          بالزميد .أ

 تراكيب جيشية جديدة: إنتاجُيعرف ب اآلتيأي من  .9
 هشدسةجيشاتد.زراعةأندجةج.تهجينب.تقانةحيهية .أ

 ؟التركيب  معاد DNA اآلتيأي من  .11
 بروتينالهدتهند.    منكائنحياخر DNA بالزميدو 3وبروتينج.DNA ب.    بالزميد .أ
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 ؟ يدتخمص البالزميد اآلتيأي من  .11
 بهيزةمخربةد.ةبكترياوخسيرةخميج.خميةنباتيةب.إندانخمية .أ

 ؟ DNA يدتخدم لقص الجين السطمهب واختيار مقطع  اآلتيأي من  .12
 بكترياد.انزيساتالقظعج.محفزالجينب.انزيساتالربط .أ

 ؟اثيا سهشدس ور الحيهان ال البذري في هرمهن الشسهيدتخمص جين اآلتي أي من  .13
 حميباألنثىالحامللمحيهانالسعدلب.حميباألنثىالسانحةلمبهيزة .أ

 الكائنالسانحلمجيند.حميباألنثىالسهلهدج.
  :لسا يأتي: عملالدؤال الثاني 

 صفاتالكائشاتالحيةعنبعزهاتختمف .1
 تدتخدمالبكتريافيخظهاتالهشدسةالهراثية .2
 البالزميدمنالتقشياتالسدتخدمةفيخظهاتالهشدسةالهراثيةانزيساتالقظعوالربطو .3
إلنتاجحيهانمهشدسوراثيايتمربطجينهرمهنالشسهبسحفزلجينيعسلفيالغددالمبشية .4
 الدؤال الثالث: 

 .معادالتركيب DNAباستخدامتقشيةيحسلصفةمقاومةاآلفاتاتمهشدسوراثياإلنتاجنبمخظطوضح .أ
 .حيهانمهشدسوراثيالهالقدرةعمىافرازهرمهنالشسهالبذريإلنتاجمخظطوضح .ب
 .فياألشكالاآلتيةضعالبياناتعمىالرسم .ت
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 الدؤال الرابع: 
 أجبعمايلي:للهندسةالوراثية)هندسةالجينات(منخاللدراستك.أ

 قلها من جيل آلخر؟ما هي المادة التي تحمل المعلومات الوراثية وتن .1

 ؟DNAيتكون  امم .2

 قصد بالجين؟ماذا ي   .3

 قصد بالكروموسوم؟ماذا ي   .4

 قصد بهندسة الجينات؟ماذا ي   .5

 .تميز الكائنات الحية بعضها البعضفسر  .6

أجبعمايلي:لخطواتالهندسةالوراثيةمنخاللدراستك.ب

 لماذا تستخدم البكتريا في خطوات الهندسة الوراثية؟ .1

 ؟بالبالزميدماذا ي قصد  .2

 معاد التركيب؟ DNAلماذا يستخدم البالزمية في تكنولوجيا  .3

 معاد التركيب؟ DNAقصد ماذا ي   .4

 معاد التركيب في النباتات وإنتاج الهرمونات؟ DNAفسر سبب استخدام تكنولوجيا  .5

 أجبعمايلي:لدرسالهندسةالوراثيةفيالنباتوالحيوانمنخاللدراستك.ت

 ؟كصفة مقاومة اآلفات  نبات معدل وراثيا  ما هي خطوات إنتاج  .1

 ما هي خطوات إنتاج حيوان ينتج هرمون النمو البشري؟ .2
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 الهجدة الثالثة 
  الفرل الثاني

 تطبيقات التقانة الحيوية
  :اختر االجابة الرحيحة:الدؤال األول 

 ؟ن الذي يشظم ندبة الدكر في الدمالهرمه أي من اآلتي .1
عهاملتخثرالدمد.هرمهناألندهلينج.البشدمينب.هرمهنالشسه .أ

 ؟ (IVF)الرشاعي  اإلخرابتمقيح البهيزة في عسمية اآلتي تتم أي من  .2
 البالزميةمباستخداد.الحقنالسجهريج.خارجالرحمب.داخلالرحم .أ

 ؟حسل عشد زراعة بهيزة واحدة مخربةندبة نجاح ال اآلتيأي من  .3
 %23د.%15ج.%25ب.%3 .أ

 ؟زراعة بهيزتان مخربتان في الرحم عشدندبة نجاح الحسل  اآلتيأي من  .4
 %23د.%15ج.%25ب.%30 .أ

 ؟حسل عشد زراعة ثالث بهيزات مخربةندبة نجاح ال اآلتيأي من  .5
 %23د.%15ج.%25ب.%30 .أ

 ؟خذ جين هرمهن األندهلين يتم أ اآلتيمن  اخالي أي .6
البكترياج.سالبشكرياج.اإلندانب.الدم .أ

 ؟نقص هرمهن األندهلين يؤدي  اآلتيأي من  .7
 الدكريد.ضغطالدمج.فاعالكهليدترولارتب.الدسشة .أ

 ؟ الشعجة دولميتقشية الحرهل عمى  اآلتيأي من  .8
 االستشداخد.زراعةاألندجةج.الهشدسةالهراثيةب.التهجين .أ

 ؟مسيز لكل فرد DNAتتابع متكرر من  اآلتيأي من  .9
 الهراثيةالبرسة.دالبالزميةج.الشيهكميهتيداتب.الكرومهسهم .أ

 أخر؟كائن حي  إلىيشات من كائن حي ج بإضافةتراكيب جيشية جديدة  إنتاج اآلتي أي من .11
 التعديلالهراثيد.زراعةأندجةج.تهجينب.تقانةحيهية .أ

 ؟تشسية الخاليا أو األندجة  اآلتيأي من  .11
 االستشداخد.زراعةاألندجةج.الهشدسةالهراثيةب.التهجين .أ
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  ؟ب والهصهل الى كرومهسهمات الخميةمركب كيسيائي يدتخدم إلضافة الجين السطمه  اآلتيأي من  .12
 بكترياد.القظعأنزيساتج.فهسفاتالكالديهمب.الربطأنزيسات .أ

 ؟بالجدم اإلضراربدون  إلضافة الجين السطمهبيدتخدم  اآلتيأي من  .13
 بكترياد.الفيروساتج.القظعأنزيساتب.الربطأنزيسات .أ

 ؟معدل وراثيا إلنتاج كائن  اآلتيمن  تقشية حديثة أي  .14
البكترياد.خميةنباتيةج.إندانخميةب.الحقنالسجهريأ.

 ؟تمف في األجهزة العربية هه يدبب اآلتيأي من . 15
بروتينالتريبتهفاند.انتقالالجيشاتج.البشدمينب.سكراألميمهزأ.

 ؟الشدب االبن ألبيه  إثباتيتم  اآلتيأي من . 16

تظابقنرفالكرومهسهماتلالبنمعاألبب.األبDNAمعاالبنكمياDNAتظابقأ.

االمتظابقنرفالكرومهسهماتلالبنمعد.واألبلالبنABOج.فحصفرائلالدم

 ؟جيشات مقاومة لسبيدات األعذاب إدخالنبات تم  اآلتيأي من  .17

البظاطاد.البشدورةج.الذرةب.فهلالرهياأ.

 ؟ا لتأخير تمين الثسرة بعد القطافنبات معدل وراثي اآلتيأي من  .18

البظاطاد.البشدورةج.األرزالذهبيب.الرهيافهلأ.

 ؟جيشات تشتج فيتامين )أ( إدخالت تم نبا اآلتيأي من  .19

البظاطاد.البشدورةج.األرزالذهبيب.فهلالرهياأ.

 ؟سكر األميمهز أنزيمتم التعديل الهراثي بإضافة جين مدئهل عن  اآلتيأي من  .21

البظاطاد.البشدورةج.األرزالذهبيب.فهلالرهياأ.

 ؟مكتذف البرسة الهراثية هه اآلتيأي من . 21

مشدل.6يوماكميهدافرج.جهنرايترب.جيفيريزأ.
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؟ه غير طبيعي في الكميتين والطحالمن الشباتات السعدلة وراثيا تشاولها يدبب نس اآلتيأي من  .22

البظاطاد.البشدورةج.األرزالذهبيب.فهلالرهياأ.

 ؟عدلة وراثيا تشاولها يدبب حداسيةمن الشباتات الس اآلتيأي من  .23

البظاطاد.البشدورةج.األرزالذهبيب.فهلالرهياأ.

 ؟الهشدسة الهراثيةي أسهم في تطهر العمم الذ أي . 24
عممالهراثةالجزيئيةد.عممالخميةج.الكيسياءالحيهيةب.عمماألحياءأ.
 ثاني:الدؤال ال 

 ما أهسية استخدام التقانة الحيهية في السجاالت التالية:. أ
 لسرضىالدكري .1
 قمالع  .2
 عممالجريسة .3
 الغذاء .4
 التقشية الحيهية السشاسبة السدتخدمة في: اذكر. ب
 الشعجةدولمي .1
 هرمهنالشسهالبذريإنتاج .2
 هرمهناألندهلينإنتاج .3
 تكثيرالشباتات .4
 نباتمقاوملآلفاتانتاج .5
 يأتي:عمل لسا . ت
 .تدتخدمالبكترياإلنتاجهرمهناألندهلين .1
 الرشاعياألخرابعسميةإلىيمجابعضالشاس .2
 الحيهيةصديقةلمبيئةمشتجاتالتقانة .3
 تمجأبعضالدولإلنتاجاألغذيةالسعدلةوراثيا .4
 أغذيةمعدلةوراثياوإنتاجفيتظبيقالهشدسةالهراثيةمارأيك .5
 إنتاجهرمهناألندهلينباستخدامالهشدسةالهراثيةأفزلمنأندهلينبشكرياسالبقر .6
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 دور التقانة الحيهية في كال من: ذكرا. ث
 والريدلةمجالالظب .1
 مجالالبيئة .2
 مجالالرشاعة .3
 مجالالغذاء .4
 فيعممالجريسةوالبحثالجشائي .5
 الشدبإثباتفي .6
هرمهناألندهلينإنتاجفي .7
 لثثاالدؤال ال: 

 من خالل دراستك لتطبيق التقانة الحيهية أجب عسا يمي:. أ
 عددأهمتظبيقاتالتقانةالحيهيةمعذكرمثال. .1
 مذكالتاإلنجابوتحديدجشسالسهلهد.ماالتقشيةالسدتخدمةلعالج .2
 مامسيزاتإنتاجهرمهناألندهلينباستخدامالتقانةالحيهية؟ .3
 عدداهمتظبيقاتالتقانةالحيهيةفيمجالالظبوالريدلة؟ .4
 أجب عسا يمي: إلنتاج هرمهن األندهلين باستخدام التقانة الحيهيةمن خالل دراستك . ب
 لين؟ماالعزهالذييفرزهرمهناألنده .1
 ماذايدببنقصهرمهناألندهلين؟ .2
 ماههمرضالدكري؟ .3
 الحديثةإلنتاجهرمهناألندهلين؟ماهيالظرق .4
 ساذاتدتخدمالبكتريافيإنتاجهرمهناألندهلين؟ل .5
 منأيننحرلعمىجينهرمهناألندهلين؟ .6
 ماهيخظهاتإنتاجهرمهناألندهلينباستخدامهشدسةالجيشات؟ .7
 
 دراستك إلخراب الرشاعي ألطفال األنابيب أجب عسا يمي:من خالل . ت
 متىكانأولإنجازعمسيفيمجالاإلخرابالرشاعي؟ .1
 لساذايمجأالشاسإلىاإلخرابالرشاعيوأطفالاألنابيب؟ .2
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 عسميةإلخرابالرشاعي؟ومراحلاكتبخظهات .3
 وضحذلك.فياألخرابالرشاعيعمىعددالبهيزاتالسخربةتعتسدندبةالشجاح .4
 فدروجهدعددمنالبهيزاتالشاطحةفيالسبيضأثشاءمراحلعسميةاألخرابالرشاعي. .5
 
 أجب عسا يمي:لمبرسة الهراثية من خالل دراستك . ث
 منههمكتذفالبرسةالهراثية؟ .1
 ماذاتقردبالبرسةالهراثية؟ .2
 منأيننحرلعمىالبرسةالهراثية؟ .3
 ؟DNAلساذايعدالمعابوجذرالذعرمناألجزاءالتييسكنالحرهلعمىبرسة .4
 كيفيدتخدمالبرسةالهراثيةفيالبحثالجشائيوتحديدالسجرم؟ .5
 ؟ةفياثباتالشدبكيفيدتخدمالبرسةالهراثي .6
كيفيدتخدمالبرسةالهراثيةفيالتعرفعمىالجثثورفاتالعظم؟ .7
 أجب عسا يمي: لسعدلة وراثيا  لألغذية امن خالل دراستك . ج
 فدراألغذيةالسعدلةوراثيًامعظسهاذاتمردرنباتي. .1
 فدراألغذيةالسعدلةوراثيًامنالسهضهعاتالجدليةبينمؤيدومعارضفدرذلك. .2
 ماذانقردبالتعديلالهراثي؟ .3
 ماهيالتقشياتالحديثةلمتعديلالهراثي؟ .4
وراثيًا.اذكرأمثمةعمىأنهاعالظعامالسعدلة .5
 أجب عسا يمي: لسجال الزراعة في تطبيقات التقانة الحيهيةمن خالل دراستك . ح
التقانةالحيهيةفيمجالالزراعة؟ماهيأهسية .1
 ماذانقردبزراعةاألندجة؟ .2
 ماهيشروطتقشيةزراعةاألندجة؟ .3
 اكتبخظهاتزراعةاألندجة؟ .4
فدرتعدزراعةاألندجةعسميةاقترادية؟ .5
 أجب عسا يمي: لسجال الرشاعة في تطبيقات التقانة الحيهيةمن خالل دراستك . خ
ماهيأهمتظبيقاتالتقانةالحيهيةفيمجالالرشاعة؟ .1
 ماهياهممسيزاتمشتجاتالتقانةالحيهية؟ .2
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عمل:مشتجاتالتقانةالحيهيةصديقةلمبيئة .3
 أجب عسا يمي: ةلسجال البيئة في تطبيقات التقانة الحيهيمن خالل دراستك . د
 ماههدورالتقانةالحيهيةفيمجالالبيئة؟ .1
 ماالذيتدعىالتقانةالحيهيةاليهفيمجالالبيئة؟ .2
 
 ثالث: عرف السرطمحات التالية:الدؤال ال 

.هشدسةالجيشات6.الشيهكميهتيداتDNA5.4مهسهم.الكرو3.الجين2التقانةالحيهية.1

.زراعةاألندجة10هراثية.البرسةال9معادالتركيبDNA.8البالزميات.7

 األغذيةالسعدلةوراثياً.12.التعديلالهراثي.11
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  إجابة أسئلة اختر اإلجابة الصحيحة

 األربعةلإلجابة الرحيحة من الخيارات  (X) تحديد إشارة
 د ج ب أ الفقرة الفصل

 

 3الوحدة 

الفصل 

 األول 

التقانة 

 الحيوية

السؤال 

 األول 

اختر االجابة 

 الصحيحة

1   X  

2    X 

3 X    

4  X   

5  X   

6 X    

7   X  

8  X   

9    x 

10   X  

11   x  

12   X  

13   X  

 علل: السؤال الثاني 

 يؤديالىاختالفالجيشاتواختالفالرفات DNAبدبباختالقترتيبالقهاعدالشيتروجيشيةفي .1
 بالزميدوتتكاثربدرعةألنالبكترياتحتهيال .2
 والبالزميدبدقةوانزيساتالربطلربظهامعا DNAانزيساتالقظعلقظعال .3
 ليشتجهرمهنالشسهالبذريفيحميبالسهلهدةالسعدلةوراثيا .4

 السؤال الثالث :

.جين4.نيهكميهتيدDNA 3.2–كرومهسهم1:1شكل
.نيهكميهتيدة4قاعدةنيتروجيشية.3.سكرخساسي2.مجسهعةفهسفات2:1شكل
.االبنالحامل4.تزرعالبهيزةفيرحمانثى3.حقنالجينفيالبهيزةالسخربة2.بهيزةمخربة3:1شكل

.حميبيحتهيهرمهنالشسهالبذرييتمعزلهوتشقيته5لمجينالسعدلوراثيا
معادالتركيب DNA.يشدمج4معادالتركيب DNA.3.مقظعجينمرغهبفيه2.بالزميدمنبكتريا4:1شكل

.نباتكامليحسلالرفةالجديدة5معكرومهسهماتالشبات
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  إجابة أسئلة اختر اإلجابة الصحيحة 

 األربعةلإلجابة الرحيحة من الخيارات  (X) تحديد إشارة
 د ج ب أ الفقرة الفصل

 

 3دة الوح

الفصل 

 الثاني 

 تطبيقات 

التقانة 

 الحيوية

السؤال 

 األول 

اختر االجابة 

 الصحيحة

1   X  

2  X   

3  X   

4    X 

5 X    

6  X   

7    X 

8    X 

9    x 

10    X 

11   x  

12  X   

13   X  

14 X    

15    X 

16  X   

17 X    

18   X  

19  X   

20    X 

21 X    

22    X 

23 X    

24    X 

 
 
 


