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: 1التمرین 
 

، Méristème المنسنمو النباتات یتم بواسطة خالیا توجد في نھایة الجذور وفي وسط البراعم تشكل نسیجا یعرف باسم 
 المنس عبارة عن كتلة من الخالیا تتمدد باستمرار ثم تنقسم لتكون خالیا جدیدة، وینتج عن ازدیاد الخالیا المنتجة بواسطةوھو 

. تمدد النبات ونموه
 بكمیات  األوكسینقصد معرفة آلیة تكاثر المنس، فحص محتوى الخالیا التي تشكلھ فعثر فیھا على ھرمون یعرف باسم

ضئیلة. ولفھم تأثیر الھرمون على خالیا المنس تم انجاز التجربة أسفلھ: 
 من الماء بھا محلول األوكسین بتراكیز مختلفة ml 200 أنابیب اختبار تحتوي على مواد قیت ممزوجة ب 4یتم تحضیر 

 نبیتات. یوضع الكل في وسط یتعاقب فیھ الضوء والظالم. بعد مرور عدة أسابیع 5(انظر الجدول)، ویوضع في كل إناء 
تسحب النبیتات ویتم عذُّ الجذور الجانبیة الموجودة بھا. یبین الجدول التالي النتائج المحصل علیھا: 

 

رقم 
األنبوب 

محلول 
األوكسین بال 

mg/l 

عدد الجذور 
الجانبیة 

عدد الجذور 
 الجانبیة

بطول أكبر من 
mm1 

 عدد الجذور الجانبیة
بطول أصغر من 

mm1 

الطول اإلجمالي لكل 
 mmالجذور الجانبیة بال

1 0 8 5 3 26 
2 0.01 55 40 15 1200 
3 0.1 32 16 16 336 
4 1 7 3 4 19 

 

انطالقا من تحلیل الجدول، ماذا تستنتج عن دور األوكسین؟  )1
 

 یتكاثر كل جزء بنشاط عن طریق  المنسات في وسط مالئم ( بھ حرارة مناسبة ومواد قیت كافیة)عند عزل أجزاء من
االنقسام الخلوي متسببا في ظھور نبیتة جدیدة تشبھ في كل شيء النبات األم. 

 
بماذا یذكر ھذا النوع من التكاثر؟ علل جوابك.  )2
ما ھو الفارق الرئیسي بین التكاثر اإلنباتي والتكاثر المذكور في نص التمرین؟  )3
بماذا یعرف ھذا النوع من التكاثر؟ عرفھ.  )4
أذكر أنواعا أخرى من التكاثر مصنفة ضمن نفس النوع الذي ینتمي إلیھ التكاثر بالمنس.  )5
ما ھي فوائد ھذا النوع من التكاثر؟  )6
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 سنة: 7000یبین الجدول التالي تطور بعض خاصیات الذرة والحبوب منذ بدایة استعمالھا كغذاء منذ حوالي  
 

 cmطول الحبوب ب  cmب  طول السنبلةالفترة الزمنیة بالسنوات 
 0.4 2.5سنة 7000قبل 
 0.8 10سنة 2000قبل 

 1.2 25سنة 20قبل 
 

حول معطیات الجدول إلى مدراجین.  )1
 حلل معطیات الجدول؟ )2
ما ھي الخصائص األخرى التي یمكن أن تختلف فیھا سنابل الذرة؟  )3
ما ھو االسم الذي یطلق على أصناف مختلفة من نوع معین من النباتات أو الحیوانات؟  )4
ما فائدة وجود عدة أنواع من الذرة بالنسبة للفالح؟  )5
ما ھي الطریقة التي تم بھا تطویر حجم سنبلة الذرة ؟  )6
ھل ھناك طریقة أو طرق أخرى لتطویر النباتات؟ عرفھا إن كان الجواب إیجابیا.  )7

 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



 التعدیل الوراثي                                                    2                                                    األستاذ یوسف األندلسي

: 3 التمرین 
 
رب السنخ مرض یصیب بعض النباتات في البلدان ذات فصول الشتاء البارد جدا  حیث تظھر على مستوى سنخ النباتات ج

(الرابط بین الجذور والساق) المریضة أورام سرطانیة. 
 عبر  Agrobactérium Tuméfaciensیرجع السبب في ظھور ھذا المرض عند النباتات إلى تسرب بكتیریات تدعى 

جروح ناتجة عن انخفاض درجة الحرارة  إلى الخالیا النباتیة التي تتغیر وتفرز ھرمون نمو یدعى األوبین بدون توقف، 
فتتولد أورام سرطانیة بفعل استمرار إفراز ھذه المادة. 

 ADN ككل البكتیریات تتوفر على صبغي وبالسمید یحتوي أیضا على  Agrobactérium Tuméfaciensالبكتیریا 
T. 1ھذا البالسمید یعرف باسم البالسمید 

 
 تكون األورام  فيAgrobacterium Tuméfaciensانطالقا من معطیات النص كیف تتسبب البكتیریات  )1

داخل الخالیا النباتیة؟ السرطانیة 
 

خالیا على الخالیا النباتیة تم في وسط زرع مالئم إنبات Agrobacterium Tuméfaciens قصد معرفة كیفیة تأثیر 
 نبتة التبغ في ظروف تجریبیة مختلفة كما ھو مبین في الجدول التالي:

 
ماذا تستنتج من كل تجربة ؟  )2
اقترح فرضیة لتفسیر مفعول البالسمیدات على خالیا التبغ علما أن البالسمید یتكون من نفس المادة التي توجد في  )3

 الصبغي والتي تحمل الصفات الوراثیة للبكتیریات. 
 

قصد تأكید الفرضیة السابقة تم إنجاز التجربة التالیة: 
في وسط زرع مالئم تم زرع نوعان من البكتیریات: 

 :البكتیریات  النوع األولA1 تتوفر على غشاء سیتوبالزمي سمیك وال تحدث مرض جرب السنخ ألنھا ال تحتوي على 
. TAgrobacterium Tuméfaciens الذي یوجد عند 1البالسمید 

:البكتیریات  النوع الثاني B تتوفر على غشاء سیتوبالزمي عادي  وتحدث مرض جرب السنخ ألنھا تحتوي على 
. TAgrobacterium Tuméfaciens الذي یوجد عند 1البالسمید 

 بعد مرور مدة زمنیة كافیة ظھر في وسط الزرع نوع ثالث من البكتیریات لھ غشاء سمیك ویحدث مرض جرب السنخ 
. TAgrobacterium Tuméfaciens الذي یوجد عند 1ألنھ یحتوي على البالسمید 

 
ماذا تستنتج من ھذه التجربة ؟  )4
معتمدا على معطیات التمرین لخص على شكل خطاطة مراحل ظھور جرب السنخ.  )5
ھل لھذه المالحظة من تطبیقات في المیدان العلمي.   )6
ماذا یسمى نقل المورثات بین خالیا أنواع مختلفة من الكائنات الحیة؟  )7

االستـنتاالنتیـــــــــــجة التجربــــــــــــــــــــــــة الرقم 
ج 

األوبین المسؤول عن نمو خالیا  التبغ  +  ھرمون أ 
النباتات بجرعات عادیة. 

عدم تكون أورام سرطانیة في 
؟  الخالیا

تكون أورام سرطانیة في األوبین بجرعات مرتفعة. خالیا  التبغ + ب 
؟  الخـالیا

 Agrobacterium  Tuméfaciensخالیا  التبغ +  ج 
بكل مكوناتھا. 

تكون أورام سرطانیة في 
؟  الخــالیا

 Agrobacterium Tuméfaciens  خالیا  التبغ +د 
T. 1بدون البالسمیدات 

عدم تكون أورام سرطانیة في 
؟ الخالیا 

تكون أورام سرطانیة في فقط.   1Tخالیا  التبغ + بالسمیدات ه 
؟ الخـــالیا 

التي تعرضت للحرارة  1T+ بالسمیدات   خالیا  التبغو 
المرتفعة. 

عدم تكون أورام سرطانیة في 
؟ الخالیا 
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ماذا یسمى ھذا النوع من الكائنات الذي تم تغیر مورثاتھ؟  )8
 التي یتطلبھا التعدیل الوراثي لكائن معین. انطالقا مما سبق ومن مكتسباتك ذكر بالمراحل )9
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جاء في أحد النصوص العلمیة: 
"... األماكن الصالحة للزراعة في الكرة األرضیة قلیلة فجل مساحة األرض مغمورة بالماء وجزء كبیر من الیابسة غیر 

صالح للزراعة بفعل المناخ (برودة و جفاف...) أو بفعل الصخور والتضاریس... یبقى جزء ضعیف جدا من سطح الكوكب 
ھو القابل للزراعة فقط. 

بفعل النمو الدیموغرافي الذي عرفتھ األرض في القرن العشرین، زادت حاجیات البشر من الموارد الطبیعیة خصوصا منھا 
المواد الغذائیة التي تستخلص من النباتات والحیوانات. ھذه المواد  یعتمد في إنتاجھا بشكل كبیر على التربة. والتربة نادرة 

ومستنزفة وتتعرض لمخاطر كبیرة كاالنجراف والتلوث والتصحر...الخ. مما یحتم النظر في كیفیة استغاللھا فبین سنتي 
 أضعاف، 3.6 ضعف)، وزاد استھالك األسمدة ب 4.2 تضاعف استھالك المبیدات في المیدان الفالحي (1990 و1970

مما یؤشر على مدى االستنزاف والتلوث الذي تتعرض لھ التربة حالیا. 
للتقلیص من المخاطر التي تتھدد التربة تم اللجوء إلى نباتات معدلة وراثیا لتتحمل ظروف المناخ وفقر التربة والتقلیل من 

استنزافھا..." 
 

عرف الكائنات المعدلة وراثیا.  )1
ما ھي الكائنات التي یمكن أن یشملھا التعدیل الوراثي مع إعطاء أمثلة عن كل نوع؟   )2
ھل ھناك مجاالت أخرى غیر حمایة البیئة یمكن للتعدیل الوراثي أن یفید فیھا اإلنسان في المیدان الزراعي؟  )3
أذكر باقي المجاالت التي یفید فیھا التعدیل الوراثي اإلنسان.  )4
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