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    متهيد

  5 -------- -------- -------- -------- -------- ------- مفدمة عامة  

  12 ---- -------- -------- -------- -------- ؟ ما هي البيوتكنولوجيا- مقدمة  

    ؟زيادة بالكمية وباجلودة حلّ ملشكلة اجلوع-الزراعة

  16 ---- ------- --------- -------- -------- ----ما هي اهلندسة الوراثية؟   

  20 ------ -------- -------- ------- اخللية؟ خطوات أساسية " يهندسون"   كيف 

  21 ------ -------- -------- -------- -------- ------- مشاهدة اخلاليا   

   ice-minus22  ------ -------- -------- ------ اجلرثومة اليت عادت من الصقيع  

  24  --- -------- -------- -------- ----------- -----خمزن مصطلحات   

  27 ---- -------- -------- -------- -------- ------- أوراق إثراء وتعمق   

   DNA-ة27 -- ---- -------- -------- ----- ماذا يعين؟ وما عالقته باهلندسة الوراثي  

  DNA ------- -------- -------- --------  29-معلومات إضافية حول مبىن ال   

  DNA -------- -------- -------- ----------- 31-عندما حيصل خلل يف ال   

  33  ----- -------- -------- -------- -------- ------خمزن مصطلحات   

    من النبيذ وحىت اإلنسولني

  34 ----- -------- -------- -------- -------- ------- مصنع حي ميشي   

  35 ------- -------- -------- ------------ -------- -إنسولني مهندس   

  36  -- -------- -------- -------- -------- ------- نبيذها أكثر من مائها   

  37 --------- -------- -------- ------- تأثري تركيز اخلمرية على عملية التخمر   

  40 - -------- -------- -------- -------  فحص طزاجة احلليب-التجربة األوىل   

  42 -------- -------- -------- -------- -------  حتضري لنب-التجربة الثانية   

  43  ------ -------- -------- -------- -------  حتضري اجلنب-التجربة الثالثة   

  44  -------- -------- -------- -------- -------- ------جولة مبصنع   

  47 ---- ------- ------ -------- -------- -------- ----تلخيص اجلولة   

  48  ----- -------- -------- -------- -------- ------خمزن مصطلحات   



    
  

  53 ------------ -------- -------- -------- ------- كائنات حية دقيقة   

  57  ----- -------- -------- -------- -------- ------خمزن مصطلحات   

    نواع األخرىجلميع البشر ولأل,  للفرد-وراثية " بطاقة هوّية

  58 ------ -------- -------- -------- ------- التشخيص الوراثي ال يكذب   

  59 --------- -------- -------- -------- -------- ------- حيكى أنّ   

  61  ------ -------- -------- ------؟ كيف يفعلون ذلك– DNA-بصمات ال   

  66  -- -------- ------- ---- -------- -------- ------كبري-تطور صغري   

  67 -------- -------- -------- ------)اجلينوم(مشروع خريطة اجلينات البشرية    

  69  ----------- -------- ------ منفعة أم ضرر؟-حلّ لغز خريطة اجلينات البشرية   

  72  ----- -------- -------- -------- -------- ------خمزن مصطلحات   

    ة لدى اإلنسانتغيري صفات وراثّي

  73 ---------- -------- -------- -------- ------- دعوى عائلة يسرائيلي   

  74 ----- -------- -------- -------- -------- ------- حقيقة أم خيال؟   

  76 ----- -------- -------- -------- -------- ------- االستنساخ اجليين   

  77  ----- -------- -------- ---------- ---"مصنع األجنة"-استنساخ جينات   

  83  ----------- -------- --------  فعالية بواسطة االتصال احملوسب- جيينعالج   

  85  ------ -------- -------- -------- -------- ------- فعالية ملخصة   

  89 -------- -------- -------- -------- -------- ------- خمزن أسئلة   

  94 ------- -- ----- -- ----- -- يح قانون حظر التدخل اجليين تصح-امللحق األول

  97 ---- ----- -- ----- -- ----- -- ----- --  قائمة مصطلحات-امللحق الثاين
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برزت احلاجة لتعليم , واليت ال يوجد هلا حلول مطلقة, على خلفية العديد من املشاكل احمللّية والعاملية املعقّدة

- ةحتياجات التلميذ واحتياجات اتمع العلمياالستجابة الطرق هدفها . املواضيع العلمية بطرق خمتلفة
  .  واتمعاحمليط, التكنولوجيا, وأيضاً التركيز على العالقات املتبادلة بني العلم. التكنولوجية واالجتماعية

اتمع احلديث نصب أعينهم اهلدف األمسى  يف حميطتكنولوجيا و, لى مشروع علوملقد وضع القائمون ع
ة الشخصية لتحسني جودة احلياة والبيئة اليت إمكانية ورغبة التلميذ باملشاركة واملسامه, وهو تطوير قدرة

  . نعيش فيها
البيئية واالجتماعية املتعلّقة باستعمال , التقنية, يدمج موضوع البيوتكنولوجيا نواحي عدة منها العلمية

 عن ترافق موضوع التكنولوجيا ناحية إضافية ال تقل أمهّية. البيوتكنولوجيا منذ املاضي وحتى الزمن احلاضر
 التطور العلمي , بالقيم األخالقي املرتبطصراع ترافق الحيث,  السابقة وهي الناحية األخالقيةالنواحي

,  مبوضوع البيوتكنولوجيا يف املستقبلنيومن املتوقّع أن تزداد مع التقدم والتطور العلمي. نولوجي احلايلكالت
  . زراعةواليت انتشر استعماهلا يف جماالت عدة مثل الطب وال

. برزت األمهية بكشف التلميذ ملواضيع متنوعة مبجال البيوتكنولوجيا, على ضوء كل هذه املستجدات
تبني موقف ,  األمور حبكمة على أن يكون قادراً على ضبطكشف الذي من شأنه أن ميكّن مواطن املستقبلال

  . معني واختاذ القرار
 الشامل  على التوجهددشي. عددة املعرفة باإلضافة اىل حتليل أحداثتدمج الوحدة التعليمية جوالت ملصانع مت

البحث عن أجوبة متعددة وممكنة ألمور , تفكري ناقد, الذي ينعكس بتشجيع التلميذ على صياغة أسئلة
  . ات معىن حلياة التلميذوحياتية حقيقية ذ

  

   JJJ^Þ÷æù<ð^é‘æ`Ò<^â^Þ„}_<^´]æ<^ß×â_<àÚ<ğíflè‚â<š…÷]<„}`Þ<<JJJ   
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تدة ملوضعالبيئي الذي متّ -املفهوم التربوي العلمي. وع البيوتكنولوجياىن الوحدة التعليمية بالنواحي املتعد 
 سلوكية -  إكساب مضامني متعددة ااالت إىل جانب أهداف اجتماعية-تطبيقه هو دمج أهداف حتصيلية

  . تنمية روح املسؤولية والتحكيم األخالقي,  الوعي تطوير–
 ابتداًء من الصناعة - ات األمهية للصناعةوكائنات احلية ذينعكس يف فهم العمليات احلاصلة بالالبعد العلمي 

 تستعمل طرق اهلندسة تهاًء بالصناعات املتطورة الاليتناخلبز ومنتجات احلليب وا,  النبيذالبسيطة مثل إنتاج
التشخيص الطيب بالزراعة ومبجاالت , مثل هذه الطرق من شأا إحداث ثورات مبجال الطب. الوراثية

  .  يدةإضافية عد
يت نتجت من عمليات لإلنزميات الال باإلضافة كائنات حية دقيقةينعكس باستعمال  التكنولوجيالبعد 

هذه الناحية تنعكس أيضاً بالتطور التكنولوجي الذي مكّن من استعمال واسع . لصناعةيف ابيوكيميائية 
 وإنتاج ترتيبات وراثية DNA- ال حتليل-ومعقّد هلذه الطرق يف الوقت احلايل بالصناعات متعددة املعرفة

  . جديدة
ففي الصناعة التقليدية تظهر مشاكل . ينعكس يف إبراز تأثري الصناعة البيوتكنولوجية على بيئتهاالبعد البيئي  
ويف املختربات اليت تستعمل اهلندسة الوراثية من املتوقّع ظهور . والتخلّص من مياه ااري االستحداث

املوجودة بشكل طبيعي  الربيةعلى أصناف أخرى وعلى األصناف " مهندسة"ري أصناف مشاكل نتيجة لتأث
  . بالبيئة

هل من حق " اهللاهل من حق اإلنسان التدخل يف عمل " يتمحور حول السؤال املبدئي وهو البعد األخالقي
 املسؤول لوضع مثل  من هوات صفات جديدة؟ ما هو احلد ملثل هذا التدخل؟و كائنات حية ذإنتاجاإلنسان 

  هذه احلدود؟   
إدخال نواتج الصناعة البيوتكنولوجية للزراعة وكذلك باعتبارات اقتصادية  بتكلفةيعىن البعد االقتصادي 

  . تتعلّق بإدخال طرق تعتمد على اهلندسة الوراثية لتشخيص األمراض ومعاجلتها
  

  :  االعتبار املبادئ التاليةوتنسيق املادة التعليمية أُخذت بعني بةكتا, عند مجع
  . دمج نواح بيئية وأخالقية باملواضيع العلمية املختلفة 
واليت تتعلّق باملواضيع املدروسة بكلّ موضوعة وبكل " أحداث دراسة"استعمال طريقة تعليم مميزة وهي  

قسم من هذه . معظم األحداث أخذت من الصحافة اليومية ومن جمالّت علمية شعبية. موضوعة ثانوية
  .  األحداث هو خيايل ألحداث من املمكن أن حتدث يف املستقبل
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جناعة , متبادلة قاتالع: بيئة مثل-تكنولوجيا- علوم:التعرف على مصطلحات أساسية يف جمال املوضوع 
    .)Dilemma( صراع

لبيولوجيا اجلزيئية بيوكيمياء وا, علم الكائنات احلية الدقيقةالتعرف على مصطلحات مركزية مبوضوع  
  .  والشيفرة الوراثيةDNAال , اإلنزميات, الربوتينات, الفريوسات, البكترييا: مثل

  :تشجيع التفكري مبستوى عالٍ والذي يشمل 
  حني حتليل احلدث عتبار نواح عديدةاألخذ بعني اال
  مية اختاذ موقف يعتمد على معرفة املبادئ العل,  باحلدثالكامن صراعالتعرف على ال

  .التفكري الناقد واملقدرة على صياغة أسئلة
  .تشجيع التوجه ملصادر معلومات متنوعة من اجل الفهم والتعمق مبصطلحات تتعلّق مبوضوع الدرس 
  

  :تظهر فعاليات متنوعة بالشكل التايل) يف كل املوضوعات( الدروس منبكل واحد 
  

  .ل صحفيقطعة من مقا/مشكلة/مهمة قراءة حدث           
  

التطرق ملبادئ : واليت من املمكن أن تكون أحد األمور التالية أو دجمها سوية, مهمة كتابية  
ات عالقة مبوضوع والتعرف على جماالت متعددة ذ, حتليل جدول أو رسم بياين, علمية
  . متييز العالقات بني كل جمال واملوضوعة وبني كل جمال وجمال آخر, مطروح

  
     ةعصف ذهين, آراء, تلخيص, صفية إلجراء نقاش/ة مجاعيةمهمأو حماكمة مجاهريي .  

  
  مبا يسمح به الوقت ومبدى اهتمام  (ةمهمة اختيارية اهلدف منها إثراء وتوسع باملوضوع 
  )املوضوع يف تالميذال
  املصطلحاتتوجيه ملخزن 

اليت من شأا أن وه ملصادر إضافية  للمصطلح مع توجياً وجيزاً مصطلحات يشمل شرحخمزنيلي كل فصل 
حبالة كون مصطلح ,  يف الفصل نفسه حتيت خبط إليهامشارباملخزن املصطلحات املوجودة . تشرحه بإسهاب

  . بأحرف مائلةمعين قد شرح يف فصل سابق عندها يظهر ذلك املصطلح
    :  تظهر مهام إضافيةيف قسم من الدروس

  فيلممشاهدة                  جتربة      
            

   جولة مبصنع بيوتكنولوجي
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  املقدمة  .أ 
   . الوحدة التعليمية تبحثهااليتملضامني على اتعرف عام , عرض املوضوع: اهلدف
عرض . ومدى ازديادها بالسنوات األخرية,  الصناعة البيوتكنولوجية بالواليات املتحدةكربعرض ل: املضمون

لذي  اصراع يف ذلك المباية واليت تعاجل عدة نواحِ ملشكلة البيوتكنولوجيا قطع مأخوذة من الصحف اليوم
  .  املوضوعيرافق

  .نقاش:  طريقة التعليم
  درس أو درسان:  مدة التعليم

  
  تعلّم املوضوعات الثانوية املختصة مبشاكل مركزية مبوضوع البيوتكنولوجيا/تعليم .ب 

  
احلسنات , التطور التارخيي هلذا اال, بيوتكنولوجياالتعرف على مصطلحات وعمليات يف ال:  اهلدف
  .  بالتطور البيوتكنولوجياملتعلّقان صراعوال
  

 الثانوية ضوعاتقسم من املو). أربعة فصول( ثانوية موضوعاتاملوضوع العام يقسم إىل أربعة :  املضمون
قسم . على اتمع والبيئة بشكل خاصة يثالوراأبعاد اهلندسة يف أبعاد البيوتكنولوجيا بشكل عام ويف يبحث 

 اليت ترافق تطور هذا اال والقسم األخري يربز البعد التارخيي وتطور  األخالقيصراعاليف آخر يبحث 
  . ة ثانويموضوعةلقد متّ إضافة مادة إثراء وتوسع لكل . البيوتكنولوجيا

 املصطلحات خزن مباً موجزاًصطلح شرحهذا يعين أن لذلك امل. كل فصل بعض املصطلحات املشددةيف 
ضافية مبعظم احلاالت هنالك توجيه ملصادر معلومات إ. اية فصل آخريف اية الفصل نفسه أو يف املوجود 

  .  من أجل التعمق
  

   طرق التعليم
.  بالبيوتكنولوجيا متعلّقةًالستعانة ببحث أحداث تعرض موضوعات باموضوعةيتم تعليم كل  •

كذلك . يشجع تطوير التفكري املتعدد ااالت للمشكلة اليت نعاجلها" حبث احلدث"النقاش حول 
 واختاذ صراعمتييز ال,  واستخالص النتائجاً بيانياًرمس/ معطيات من جدول,يطور مهارات قراءة

 أو حىت اًزوجي, اًممكن ان يكون النقاش حول حبث احلدث فردي.  معرفة علميةإىلموقف يستند 
 .  ت أكربمبجموعا

  
  
  

        



     9

  . الطرق البيوتكنولوجيةب تتعلّقجولة مبصانع  •
اهلدف من اجلولة هو التعرف على الصناعة    . تعليم هذه الوحدةة هي جزء مركزي يف اجلول

التعرف على املشاكل والصعوبات املختلفة اليت ترافق املصنع وطرق , البيوتكنولوجية عن كثب
تكنولوجية والبيئة احمليطة و العالقات املتبادلة بني الصناعة البيوأيضاً التعرف على, التغلّب عليها

  . باملصنع
  مشروع صغري •

ددة تتعلّق بناحية معينة ه مشكلة حم من خاللالتلميذحجم صغري نسبياً والذي يعاجل  ذومشروع 
  .بالبيوتكنولوجيا

مقابلة مع خمتص باملوضوع ,  زيارة مصنع:على املشروع أن يشمل مصادر معلومات خارجية
أو استعمال شبكة اإلنترنت للحصول ...) من مؤسسة حكومية, من اجلامعة, خمتص من الصناعة(

  .  إجابة لبعض األسئلة/على معلومات 
  املشروع مجاعي

  
    مدة التعليم

  ساعة 26-24: فعاليات تعليمية بالصف  .أ 
 .ساعات 8-6: جوالت تعليمية مبصانع .ب 
 . ساعات 4-2:  املشاريع اجلماعيةعرض  .ج 
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اجلزء املركزي . سئلة تشبه تلك اليت اعتاد عليها التلميذ خالل تعلّمه للوحدةأعلى االمتحان أن يشمل 
سيكون طبعاً حبث حدث جديد والذي يتطلب من التلميذ االستعانة باملعلومات العلمية اليت اكتسبها خالل 

 بعدة نواحٍ وأن صراعأن يشرح ال,  باحلدث اجلديد املوجودصراعال/كلةتعلّمه من أجل التعرف على املش
من املمكن دمج أسئلة متعددة االختيارات باالمتحان  . يتخذ موقفاً مع القدرة على تعليل مثل هذا املوقف

 طلب تعليل االختيار للجواب الصحيح وعدم االكتفاء بإحاطة احلرف الذي يدلّ علىأن يولكن من املفضل 
  .اجلواب الصحيح بدائرة

  
  

,  فحصاً ملستوى املعرفة والفهم للمصطلحاتالنموذجيشمل . لتقييم الوحدة التعليمية منوذجاحنن نقترح 
 يفحص مهارات تفكري مبستوى النموذجباإلضافة لذلك فإن . للعمليات وملبادئ موضوع البيوتكنولوجيا

  . فكري متعدد ااالتعالٍ مثل حلّ مشاكل وت

من املفضل أن حيتوي االختبار . جيري اإلختبار بعد تعليم النصف األول من الفصل األول للوحدة التعليمية
 اءإنش لفحص مبدأ أيضاً سؤاالًحيتوي أسئلة تفحص مستوى الفهم للمصطلحات األساسية اليت متّ تدريسها و

 املوضوعي باملضامني وبطريقة املفضل دمج أسئلة تطلب رأي التلميذ باإلضافة لذلك من .خلية مهندسة
.  هدفها صقل وحتسني عملية التعليم, تكويين ألنه جزء من عملية تقييم,ية عظمىأمهّالختبار كهذا . التعليم

 النظر  إعادةيصبح باإلمكان ,ول املوضوع حالتفكري االنعكاسي ألسئلة التالميذإذ انه باالعتماد على إجابة 
  .  التعليمبطريقة التعليم والتفكري يف سبل أفضل حني االستمرار يف 

  :  ثالثة مكونات أساسيةالنموذجيشمل 
  اختبار  .أ 

  )بورتفوليو(ملف شخصي  .ب 
 اًمن املفضل أن يشمل قسم.  خالل تعلّمه للوحدة التعليميةتلميذ اهود الشخصي لللف شخصييعكس امل

  . من أوراق العمل اليت قام بأدائها

الشكل ,  تظهر بداخل املستطيالتالبنود املفحوصة.  املقترح يظهر يف الصفحة التاليةالنموذجختطيط 
  .  نستطيع أن نفحصه من خالل البنود املفحوصةعماالبيضوي يعبر /الدائري

األوراق التحضريية :  أيضاً الفعالية املتعلّقة باجلولة يف مصنع البيوتكنولوجيالف شخصيممكن أن يشمل امل
  .  ملخصة لكل الفعاليةاًراق حول اجلولة وأواًتقرير,  للتجارب املختلفةاًتقرير, للجولة

íÏè†ÜééÏjÖ]<<

  . ح األخطاء اليت وجدت باالختبارتصحي
  . مقاالت من الصحف اليومية واليت مت جتميعها خالل فترة تعليم الوحدة 

  امتحان  .ج 
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 والعالقة المتبادلة بينهماحيطوالمبيوتكنولوجياال

 النهائيم يقيتال التقييم التكويين

 امتحان آتابي ملف شخصي اختبار

شرح مصطلحات 
  وعملّيات

 التفكير اإلنعكاسي
حول المادة 
 التعليمية

التفكير 
 حول اإلنعكاسي
 ملفوال االمتحان
 الشخصي

اختيار مقال 
 أو حدث

تعّددة أسئلة م بحث حدث
االختيارات 
  ًالتشمل تعلي

شرح 
مصطلحات 
 وعملّيات

فهم 
 ومعرفة

تشكيل 
 مصطلحات

التفكير   
  اإلنعكاسي

صياغة 
  أسئلة

التعرف على 
 مادة مناسبة

 على التعرف
 صراع أو مشكلة

معرفة , فهم
تشكيل  وتطبيق

 مصطلحات
توّجه متعّدد 
 المجاالت

معرفة , فهم
 وتطبيق

11
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,  السابقة تبحث مواضيع خمتلفة تتعلّق مبجال تطور كثرياً يف السنوات السابقةمجيع العناوين يف الصفحات
  " بيوتكنولوجيا"ويسمى 

  . لقد تطور موضوع البيوتكنولوجيا بشكل سريع جداً يف السنوات األخرية
   . ية لصاحل اإلنسان استغالل املعرفة العلم- تكنولوجيا, تعين حياة Bioبيو

  نسان على اإلكائنات احلية للعمليات الصناعية اليت تعود بالفائدة ل استعمال ا- بيوتكنولوجيا

  

فيما يلي معطيات تثبت صحة القول . تعترب الواليات املتحدة من أكثر الدول املنتجة للصناعات البيوتكنولوجية
  ). 1999املعطيات صحيحة لسنة (أعاله 

  

  .وظيفة يف سوق العمل األمريكي تتعلّق بالبيوتكنولوجيا 437,400      $
   مليارد دوالر 47حوايل  1999  جمموع حصيلة البيوتكنولوجيا القتصاد الواليات املتحدة كان عام   $$
  .1999-1993تضاعفت الصناعة البيوتكنولوجية بني السنوات   $$$
  

  دة بالبندين األول والثاين؟ ماذا ميكن أن نتعلّم من املعطيات الوار.  1   
   ميكن أن نتعلّم من املعطيات الواردة بالبند الثالث؟ ماذا . 2   

  
  يف هذه الوحدة سنتعلّم عن 

  اهلندسة الوراثية  _
ل وانطالق مبوضوع البيوتكنولوجياهذا هو اة ف. ال الذي أدى إىل نقطة حتواًختطيطتتناول اهلندسة الوراثي  
يف البداية أجريت التغيريات الوراثية على (ات مقصودة بالصفات الوراثية لكائنات حية خمتلفة وإدخال تغيري

  . حسب رغبة اإلنسان واحتياجاته, ) والحقاً أجريت التغيريات على كائنات حية أخرىكائنات حية دقيقة
 يف العامل , على اهلندسة الوراثيةبطرق تعتمدال الطب يف جمات األمهية وخاصة وتنتج اليوم الكثري من املنتجات ذ

  . البالد أيضاًأمجع ويف 
  التأثريات املمكنة للتطور اجلديد مبجال اهلندسة الوراثية على البيئة واتمع   _

  : أمامك اقتباس لبعض ما ورد يف منشور لوزارة العلوم األمريكية
“...biotechnology is expected to have a dramatic effect on the world economy after the 
next decade.” 

U.S. Office of Science and Technology Policy 
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  . لعربيةباباملعلّم أو حىت بقاموس واكتب ترمجة اجلملة أعاله , استعن بأصحابك
  

 ,ليت ترمجتها ما املقصود بالعبارة ا:ما هو التأثري املتوقّع للبيوتكنولوجيا على االقتصاد؟ حاول تفسري.  3  
  ؟  $ -سابقاً واملشار اليها بمستعيناً باملعلومات اليت وردت 

  
   استعمال الكائنات احلية من قبل اإلنسان منذ املاضي البعيد وحىت زمننا احلاضر-

ليس املقصود استعمال احليوانات ( أنتجتها كائنات حية واليت استغلّها اإلنسان الحتياجاته املختلفة مواداستعمال 
كائنات حية صغرية جداً تصعب رؤيتها بالعني اردة  ( كائنات حية دقيقةالكائنات احلية املقصودة هي ). األليفة

,  دور هام يف صناعة املشروبات الكحوليةنات احلية الدقيقةهلذه الكائ). امليكروسكوب(اهر وترى عن طريق 
  . منتجات احلليب وغريه

  
ةباإلضافة للنواحي العلمية ,ة واإلقتصادية واالجتماعيذه الوحدة التعليمية أن نفحص التأثريات البيئي سنحاول 

  . املتعلّقة بالتطور البيوتكنولوجي
رك جداالً مجاهريياً يشت) وهي أحد ااالت املتعلّقة بالبيوتكنولوجيا(فهم ملاذا تثري اهلندسة الوراثية أن نسنحاول 

  رجال الدين والفالسفة؟, مجاهريية مناصب ل ذوورجا, به باإلضافة للعلماء
  ) صفحة؟ةأي عنوان؟ وبأي (ستجد رمزاً لذلك يف أحد العناوين املوجود ببداية الفصل التايل

  
  للتلخيص هنالك اقتباس آخر

“... another area I’m very excited about is biotechnology.” 
Bill Gates,  Microsoft 

  
  . شركة ميكروسوفت-ركة الربامج األكرب بالعاملبيل جيتس هو مدير ش

  . اً مثرياية تعلّمك هلذه الوحدة أن جتد مبوضوع البيوتكنولوجيا جماالً يف تلميذانت أيضاً عزيزي ال, نا أملكل
  

بتجميع قطع مأخوذة من  إبدأ ,منذ اليوم. خوذة من صحف متعددةالوحدة تدمج معلومات مأ
قطع ستفيدك يف هذه ال. مواضيع قريبة منهااضيع اليت مت الشرح عنها سابقاً ويف املوالصحف يف 

:  املصدر الذي أخذت منه القطعة على تسجيلاحرص. الوظيفة النهائية اخلاصة بالوحدة التعليمية
    .    وتاريخ إصدارهاالصحيفة اسم 
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 الدرس األول  
  :تبحث القطعة التالية باحلسنات املستقبلية للهندسة الوراثية
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  )1.12.97 بتاريخ"سهآرت"مقال من صحيفة (  أبقار أكثر جناعة                   

  العلماء يدأبون إلجياد حلول ملشكلة النقص املتزايد للمصادر الطبيعية للغذاء
ويف اخلمسني سنة القادمة متوقّع أن يتضاعف . تضاعف عدد سكان الكرة األرضية خالل اخلمسني سنة األخرية

رن احلادي والعشرين سوف يقارب عدد وتشري التوقعات إىل انه خالل سنوات األربعني للق. العدد احلايل ثانيةً
بعض التوقعات اإلضافية تشري إىل أنه يف . سكان الكرة األرضية عشرة ملياردات وكلهم سيحتاجون للغذاء

الشعري والعديد من احملاصيل الزراعية , األرز الذرة, سيزداد استهالك القمح,  سنوات األلفني من,السنتني التاليتني
  .  االستهالك ملياردي طن بالسنة الواحدةاألخرى وسيتعدى هذا

كيف ميكن إنتاج كميات هائلة كهذه من الغذاء؟ إذا اعتقد أحدهم أن البحار ممكن أن حتل مشكلة الغذاء 
  . العامل آخذ بالنقصانيف  ألن الدراسات تشري إىل أن عدد األمساك ,فاعتقاده سيكون خاطئاً حتماً

اث األمريكي لسياسة الغذاء حسبه يظهر أن القدرة على تلبية الطلبات العاملية لقد متّ نشر حبث من قبل مركز األحب
.  مشكلة الغذاء هو بيوتكنولوجييعتقد باحثو املركز أن حلّ. لألمساك من مصادر طبيعية بدأت باالخنفاض

,  تربية أمساك السلمونيف الوقت احلاضر يتم. من ناحية وراثية" حمسنة"البيوتكنولوجيا كفيلة بزيادة إنتاج أمساك 
  .  لوترية التربية الطبيعيةبالنسبةبوترية سريعة جداً , بربك خاصة

البيوتكنولوجيا تستطيع . اًسيكون احللّ ملشكلة مصادر الغذاء حقاً تكنولوجي, أي للعقود القريبة, للمدى القريب
 من الغذاء حبيث تكون صامدة أمام إنتاج أصناف جديدة, تكبري كمية احملاصيل الزراعية وزيادة عدد األمساك

 يتعاون علماء أمريكيون مع علماء صينيني: مثال. أصناف املأكوالت املختلفة" حتسني"األمراض واحلشرات وأيضاً 
 مبساحة معطاة وذلك طبعاً %20-15 بنسبة    األرز الذي ميكن من زيادة املنتوجإلنتاج صنف جديد من
   .    باستعمال اهلندسة الوراثية

تستطيع البيوتكنولوجيا أيضاً إنتاج حماصيل زراعية غنية بالربوتينات أحد مكونات الغذاء الرئيسي والذي يؤدي 
فمثالً من املمكن نقل بعض الصفات الوراثية من نبتة . العامليف الدول الفقرية يف نقصانه إىل سوء تغذية خاصة 

ضافة لذلك متكننا البيوتكنولوجيا من تغيري صفات اخلضراوات باإل. البازيالء إىل األرز جلعله غنياً بالربوتني
  .   Eو  Cوجعلها مواد مغذّية أكثر عن طريق احتوائها فيتامني , والفواكه

إذ أنه من املمكن بواسطة املعرفة العلمية املتوفّرة حالياً . حىت بالنسبة للمواشي يستطيع التغيري الوراثي حتسني الغذاء
ولكن استعمال اهلندسة الوراثية يسبب مشاكل أخالقية . أبقار وخنازير أكثر جودة, خراف, إنتاج حيوانات

مثالً بدأت ) السالم األخضر" (جرين بيس"منظمة . وهنالك الكثري من املعارضة ملثل هذا االستعمال. متعددة
لك معلوم ان البيوتكنولوجيا وعلى الرغم من ذ .ال اهلندسة الوراثية باحليواناتمؤخراً حبملة واسعة ضد استعم

  .  احللّ ملشكلة الغذاء العامليإجيادواهلندسة الوراثية مها اللذان يستطيعان 
ما يبدو ستضطر اإلنسانية يف املستقبل البعيد أن جتد غذاء من نوع آخر؛ هنالك احتمال باستعمال أقراص  على
  . ة فقط يف كتب اخليال العلميولكن حالياً هذه الفكرة موجود. كل قرص بطعم معين, مغذّية
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   ما هي املشكلة املركزية بالقطعة؟ .1
       ونة األخرية؟يف اآلفظع أملاذا أصبحت املشكلة .  2
  .قائمةيف  ,القطعةيف رتب املصطلحات اجلديدة بالنسبة لك واليت وردت .  3
  .القطعة والذي يشري إىل استعمال اهلندسة الوراثيةيف أعط مثاالً من األمثلة اليت وردت .  4
  "أبقار أكثر جناعة"مسيت القطعة , حسب رأيك, ملاذا.  5

  
اخللية  ("املهندسة"حبالة انقسام اخللية . فيهاات صفات مرغوب و ذياخالية متكّن من هندسة ثاهلندسة الورا

 اخلاليا اجلديدة اليت نتجت من عملية االنقسام ستكون وعندها كلّفهي تتضاعف ) اليت مت تغيري صفاا
  . فيهاات نفس الصفات اجلديدة املرغوب وذ
اخلاليا اليت ستنتج منها بعد عملية االنقسام  كل أنهذا يعين  بويضة خمصبة كانت اخللية املهندسة خلية لإذا

  .ستشمل الصفات اجلديدة
خالل هذا الفصل ستتعلم عن مكان وجود الصفات الوراثية وكيف يتمكّن املهندس الوراثي من إنتاج خلية 

  .  ذات صفات جديدة مل تكن موجودة ا من قبل
أكمل اجلدول . الوراثية اليت وردت بالقطعةندسة  الستعماالت اهلاًتلخيصجتد يف اجلدول التايل .  6

  . مستعيناً باألمثلة

  احلسنة  الصفة املضافة  الكائن احلي
   كمية الغذاء املوجود بالبحرزيادة  تكاثر سريع  أمساك
مبساحة  %20-%15 إضافة للمحصول بنسبة  إضافة حبيبات للساق  أرز

  معطاة
      أرز

      اخلضار والفواكه
      مواشي

    شرات ضارةأمام ح صمود  يةنباتات زراع

الصينيون بتطوير األرز والذي بواسطة اهلندسة الوراثية سيعطي         العلماءيشترك , ملاذا حسب رأيك.  7
  منتوجاً اكرب؟ 

وهنالك مشاكل أخالقية كثرية ... اهلندسة الوراثية "الفقرة األخرية بالقطعة اليت قرأا تبدأ باجلملة . 8 
  . عارضة هلاالكثري من امل

  .تعلقتني باستعمال اهلندسة الوراثيةم, على األقل, شكلتني أخالقيتنينقاشاً باموعة وسجلوا مأجروا 
  : وس القادمة سوف حناول اإلجابة عنيف الدر

 كيف ميكننا تغيري الصفات الوراثية باخللية؟. ب       أين توجد الصفات الوراثية باخللية؟  .أ 
  

  اهلندسة الوراثية هي جمال يبحث بإحداث تغيريات بصفات اخلاليا
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  الثاين الدرس
ا هذه الوحدة التعليمية هي الصفات الوراثية أي الصفات اليت تنتقل لكل اخلاليا اليت اليت تبحثهالصفات 

 عندها بويضة خمصبةإذا كانت اخللية املنقسمة هي . من جراء عملية االنقسام اخللوينتجت عن خلية معينة 
  .يت للبويضة املخصبةات صفات وراثية مطابقة لتلك الوكل خاليا اجلنني اليت تطورت منها تكون ذ

)ة واخللية اجلنسية الذكرية تذكّر أن صفات البويضة املخصبة عبارة عن دمج صفات اخللية اجلنسية األنثوي
  ) اهات كوناللتني

ن إجيب القول صفات اخللية موجودة بنواا وحتديداً . اخللية هي وحدة البناء األساسية للكائنات احلية
توجد بالنواة جسيمات صغرية تدعى . اثية موجودة بنواة اخلليةاملعلومات حول الصفات الور

 DNAمبىن ال. DNA مبنية من عدة مواد ولكن الرئيسي بينها يسمى كروموسوماتال. كروموسوماتال
هذا التغيري يطرأ على .  يؤدي إىل تغيري بصفة معينة للخليةDNAتغيري بال. هو الذي حيدد صفات اخللية

  . ضاً على كل اخلاليا الناجتة عنها بسبب عملية االنقساميأاخللية نفسها و
  27صفحة إقرأ املادة للتعمق يف هذا املوضوع 

 عيادة لتصوير األشعة هنالك  بكل.أشعة رنتجن مثل DNA-ىل تغيري مببىن الإعوامل ممكن أن تؤدي عدة 
  .الدخولمن  مليشك بكون حوايافطات متنع بشكل مطلق احلوامل او حىت النساء الاليت 

   
  نسبة لباقي النساء؟ بال للنساء احلوامل رب أشعة رنتجن أكثر خطورة إشرح ملاذا تعت. 1
 مصنوع من مادة ألعضاء اجلنسية بواسطة مئزرلألسنان يتم محاية اخالل عملية تصوير بانورامي . 2

    ملاذا؟اشرح . الرصاص والذي مينع اختراق األشعة
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  ثالدرس الثال
أي ال ميكننا ان , DNA-عندما تتعرض خلية معينة ألشعة رنتجن من احملتمل حصول تغيري عشوائي مببىن ال

بنهاية الفصل توجد مادة إثراء ( .طفرة يسمى DNA التغيري العشوائي بال.  بأي مكان سيحصل التغيريأنتنب
   )31 أنظر صفحة حول املوضوع

 ميكن القيام بذلك عن طريق إدخال جزء .قصود ومعلوم وغري عشوائييريد إجراء تغيري م" املهندس الوراثي"
 يكون مسؤوالً عن DNAهذا اجلزء اجلديد من ال. األصلي املوجود باخللية DNA لداخل الDNAمن 

  . صفة جديدة مل تكن موجودة بالسابق
نوع . رات الضارةصفة الصمود أمام احلش مثل, اًجين املسؤول عن صفة معينة باخللية يسمى DNAجزء ال

باالعتماد على اهلندسة الوراثية من املمكن هندسة اخللية عن . معين من النبات يصاب عن طريق حشرة معينة
إدخال هذا اجلني للخلية جيب أن يكون . طريق إدخال جني أو جينات تكسب الصمود امام تلك احلشرة

ة االنقسام واليت ستكون النبتة باملستقبل حتمل صفة حىت نضمن أن كل اخلاليا الناجتة من عملي. مبرحلة اجلنني
  . الصمود أمام تلك احلشرة الضارة

نوع خمتلف ممكن أن يؤخذ حىت من حيوان إذ ي على الصفة اجلديدة من نبتة من  الذي حيتوDNAمقطع ال
  . ال أمهية للمصدر الذي أخذ منه اجلني

  اجلنينية؟ اجلديد باملرحلة DNAملاذا جيب إدخال مقطع ال.  1
جديدة وهي الصمود أمام احلشرة الضارة واليت مل لدينا وضع جديد وهو أن النبتة حصلت على صفة . 2

  .تكن هلا هذه الصفة من قبل
هل النبتة اجلديدة اليت ستتطور منه ف,  من هذ النبتة واهتممنا بتكون اجلذور له ومن مث زرعناهاًإذا قطعنا فرع

  . حلشرة الضارة؟ إشرحستكون ذات صفة صمود امام ا
 DNAال" تقص"إن التطور باهلندسة الوراثية يف السنوات األخرية كان بسبب اكتشاف مواد تستطيع ان 

  . األصليDNAالقطعة اجلديدة لل" تلصق"وأن 
 املوجود بداخل خلية ملخلوق DNA وإلصاقها ل ملخلوق معين DNA قطعة من" قص"تذكّر أنه ميكن (

  ). آخر خمتلف متاماً
  . ذه الطريقة ندخل للكائن صفة جديدة مل تكن متوفّرة بالسابق

أنظر خمزن املصطلحات للتعمق مبوضوع   (إنزميات مواد تدعى يه" الصمغ الوراثي"و" املقص الوراثي"
  ) 25صفحة 
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  اخللية؟ خطوات أساسية" يهندسون"كيف 
  
  
  
  
  من خلية أخرىDNAقطعة

  املادة الوراثية
)DNA(  قص"عمليات إدخال"

  "تلصيق"و

تم إنتاج ترتيب جديدي". مهندسة"خلية
 األصلي حيتوي على DNAال. DNAلل

هذه القطعة . قطعة إضافية مصدرها كائن آخر
  . فيهاصفة املرغوب اإلضافية حتتوي على ال

ة عن عملية االنقسام تكون ذوات نفس  كل اخلاليا الناجت–عندما تنقسم اخللية
أي أن كل اخلاليا املهندسة حتتوي على الصفة اجلديدة اليت . الصفات الوراثية متاماً

 .متّ إدخاهلا

     عملية بيوتكنولوجية؟اذا تعترب العملية املشروحة أعالهإشرح مل.  3 
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  . خمتلفة من اخلاليااً هذا الدرس ستشاهد أنواعيف

  .  من املواد املستعملة واجلزء اآلخر سوف تأخذه جاهزاًاًسوف حتضر بنفسك جزء
على سطح " ميتيلني أزرق"ضع قطرة من املادة . باهرحتضري اجلهاز من أجل مشاهدة خاليا البصل .  1

  .الزجاجة احلاملة
  . واستخرج قطعة صغرية وشفافة قدر اإلمكان من بصلة اًإقطع بالسكني جزء  .أ 
 وتأكّد من عدم ,وغطّها بقطعة إضافية من الزجاج اخلاص "يتيلني أزرقم"ضع القطعة داخل قطرة  .ب 

  . وجود فقاعات هواء
  .اهر مستعمال تكبريا مناسباانظر بواسطة   .ج 

  . سم النواة أيضاًاحرص على رسم شكل صحيح للخلية اليت رأيتها وعلى ر: أرسم خلية واحدة .هـ
  . احلنكشاهدة خاليا مأخوذة من مل شرحيةحتضري .  2

  .على سطح الزجاجة احلاملة" ميتيلني أزرق"ضع قطرة من املادة   .أ 
  . اخلدالداخلي من استعمل مسواك األسنان ومرره عدة مرات باجلزء  .ب 
ج اخلاص وتأكد من عدم وغطّ بقطعة إضافية من الزجا. "امليتيلني األزرق"أخلط طرف املسواك بقطرة   .ج 

  . وجود فقاعات هواء
   .اهر مستعمال تكبريا مناسباانظر بواسطة .    د

  . احرص على رسم شكل صحيح للخلية اليت رأيتها وعلى رسم النواة أيضاً: أرسم خلية واحدة   .هـ
 
ا نباتية واألخرى خلاليا إحدى الشرحيتني خلالي,  من قبل عامل املختربا متّ حتضريمهالشرحيتني اللتنيشاهد .3

   .حيوانية
  .  احرص على رسم شكل صحيح للخلية اليت رأيتها ونواا أيضاً. من كل شرحيةأرسم خلية واحدة 

  ما املشترك لكل اخلاليا اليت شاهدا؟ .  4
 
. كروموسومات, DNA,خلية, نواة: تشرحان العالقة بني املصطلحات التاليةأكتب مجلة او مجلتني .  أ.5

إذا اخترت كتابة خارطة مصطلحات إحرص . ميكنك جتهيز خارطة مصطلحات عوضاً عن كتابة اجلمل
  . داخل دوائر وعلى الكلمات الرابطة جبانب األسهمملصطلحات على تسجيل ا

  . أشر خبط للمصطلحات اليت رأيتها اليوم خالل عملك باملخترب. ب
 شرائحهنالك . كروموسوماتمن أجل مشاهدة ال) سةحبالة توفّره باملدر(يوصى باستعمال الفيديوسكوب 

  .  بشكل واضحكروموسومات للميتوزا ميكن بواسطتها متييز الجاهزة
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   الدرس الرابع 
 

لقد مت تدمري ما يقارب املليون . الصقيع هو أحد أشد األضرار اليت من املمكن أن تصيب احملاصيل الزراعية
هذا باإلضافة للمعاناة السنوية . خالل سنوات الثمانني بسبب الصقيعدومن من احلقول الزراعية األمريكية 
األفوكادو واملوز بسبب أضرار غري قابلة لإلصالح نتيجة , الفاصوليا, للعديد من املزروعات مثل الذرة

  . وأجزاء أخرى للنبتةلتجمد الثمار 
  . يارد دوالر بسبب أضرار الصقيع مل374يتوقّع اخلرباء الزراعيون خسارة سنوية مبستوى عاملي يعادل 

يف اجلهة ). باإلضافة إىل حالة الطقس طبعاً(معينة يف تفاقم املشكلة بكترييا يف بعض األحيان يساهم وجود 
عملية جتمد قطرات املاء املوجودة الذي ينشط و اخللية هلذه البكترييا يوجد بروتني معين داراخلارجية  جل

توي  حي عند إضافة تلك البكترييا ألنبوب اختبار: ك بواسطة جتربة بسيطة وهيمن املمكن متثيل ذل. عليه
  . يتجمد املاء فوراً, على ماء بدرجة حرارة منخفضة

 املسؤول عن صفة التجمد من DNA جبامعة بريكلي بإخراج مقطع الدكتور لينداو وزمالؤهلقد جنح 
  . ”ice-minus”ومت تسمية البكترييا املهندسة باسم. البكترييا

"  املهندسة"ice-minus" دومن ببكترييا 4لقد مت التخطيط لتجربة خالهلا سيتم رش أرض زراعية مساحتها 
 خمتلفة  تنفيذ التجربة بسبب معارضة منظماتولكن مل يتم. لكي تزيد من صمود احملاصيل الزراعية امام الربد

   .  واليت أبدت قلقها جلودة البيئة
  

  . لقطعةيف اات علمية وردت سجل ثالثة مصطلح.  1 
  .  املصطلحات أو بأي مصدر آخرخزنميكنك االستعانة مب. إشرح كل مصطلح بإجياز

  
 , لكل وجهة نظر تربير,صراعبكل . نظر خمتلفتني أو رأيني وجهيت هنالك تضارب بني -!!صراعأمامنا 

لذلك حيتاج الشخص أن . عكس وجهة نظر معينة صادقة كلياً أو النإلذلك ال ميكننا القول بشكل قاطع 
  تار وجهة نظر معينة وليس األخرى؟حيسم األمر وأن يشرح ملاذا قرر أن خي

  .  بالقطعة املعروضصراعجتاه ال كليهما ستساعدك باختاذ موقف صغ سؤالني حبيث اإلجابة عن.  2  
 .  هلم عالقة بالقضية املعروضة بالقطعةالذينأمامك وجهة نظر بعض األشخاص 

  
  
  
  

ice-minus – ÄéÏ’Ö]<àÚ<l^Â<Ö]<íÚçm†¢]  
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@Z@ مجعية اقتصادية-رفكني @
@“mfƒ»ø BÕ N∏I KÈJnM ∆C ΩŒ◊y æB¿NYA πªBƒ«^°ŒZ¿ºª ‘gfiA ‘gfiA ∆HØ æB¿NY‹A Ah« µ¥̃Ñ AgA ≈∏ªÀ  

∆Ã∏Œm— J∑ “QiB∑ ‘ÃNnø ”ºßÀ ıB¿ŒnU .   
   Zسؤولةامللوراثة ا مجعية - جولدبرغ

 ıB¥Jnø ©≥ÃNªA Bƒƒ∏ô ‹zªBI TfZŒm –hªA Bø PBƒ÷B∑ jÕjÑ fƒß °J°ŒZ¿ºª —fÕfU . P‹BáA ≈ø fÕf®ªA ü

sŒ®M “ŒY PBƒ÷B∑ü  —eÃUÃùAÀ “Œ®ŒJÒªA B»N◊ŒI “ªBÅ jQB∏NM B»√HØ —fÕfU “◊ŒJª B BaeG ¡NÕ Bøfƒß œ◊ŒI ∆AlMA 

…Œºß —jÒŒnªA ≈∏ô ‹ Ω∏rIÀ ıAfU ©Õjm Ω∏rI.@@ @
  :ice-minusأحد العاملني باملخترب الذي طور البكترييا , دكتور لنداو

áA ‘fYG XBN√BI “ƒøB∏ªA PBƒnDNA Œ¨M ’AjUG Ã« pfƒ»ø æA ”ƒJñ °¥Ø fYAÀ-DNA ©Ò¥ñ “ªBáA  h»IÀ 

æADNA XBN√G ≈ß æÀ¤nùA fŒºÜA .≈ç≈ª B»I ¬Ã¥√ “Œº¿ß Ω∑ ∆BøC PBJQG ıAfIC ©ŒÒNn√  .≥BŒm ÀC —iBŒnªA “

 B»I ¬Ã¥Õ ‘jaC j Bã¥√ ªA LiBVNªA ≈ø R∏I jR∑C BƒMBŒY eÈf»M ∆Bn√‚A B»I ≈ç ¬Ã .  

  تص بإنتاج منتوجات بيوتكنولوجيةخم, مونتيجو

 O≥ÃªA ≈ø R∏ªA Bƒ∞º∏Nm “ŒUÃªÃƒ∏MÃŒJªA PBVNƒùA µÕÃnNI “¥º®NùA PAiAj¥ªA haDI j¿NnùAÀ ΩuAÃNùA ΩŒUDNªA

eÃ¥ƒªA ≈øÀ . jÒbºª Bƒyj®Õ ∆C …√Dq ≈ø ΩŒUDNªA Ah«œùB®ªA ∂ÃnªA ü µÊJnªA “ŒºzØC B√f¥∞ÕÀ .  

  
إشرح .  املهندسةice-minusحضر قائمة تربز حسنات وسيئات رش مساحات زراعية ببكترييا . 3   

  . كل حسنة وسيئة
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  مقدمة
  كائن حي

  )البكترييامثل  ( فطريات وكائنات أحادية اخللية, نبات, حيوان, إنسان:  كلّ الكائنات احلية
 

  الدرس األول
  خلية

. اإلنسان وكائنات حية عديدة مبنية من خاليا, احليوان, النباتات. لكائنات احليةوحدة البناء األساسية ل
معظم اخلاليا . وحىت ماليني اخلالياعدد اخلاليا اليت تكون الكائن احلي ممكن أن تتراوح بني خلية واحدة 

  .  فقطاهرصغرية جداً لدرجة انه ال نستطيع رؤيتها بالعني اردة وإمنا بواسطة 
هنالك خاليا تستطيع القيام ... تكوين وحتليل مواد, إطالق, كثرية مثل استيعاب نشاطاتث باخلاليا حتد

ولذلك فهي  ,النشاطاتوهنالك خاليا تستطيع القيام فقط جبزء من هذه  ,النشاطاتبنفسها بكل هذه 
  .تتعلق ببيئتها لكي تقوم بالوظائف املختلفة

     .اليت تقوم ا النشاطاتوبالشكل , باحلجم, حىت بنفس الكائن احليبالكائنات املختلفة و, ختتلف اخلاليا
  

  بويضة خمصبة
  . البويضة هي خلية تكاثر أنثوية حتتوي على نصف املعلومات الوراثية للكائن احلي

واخللية اخللية التناسلية الذكرية وهي اخللية املنوية ( عملية جتمع املادة الوراثية من خليتني تناسليتني -إخصاب
  )التناسلية األنثوية وهي البويضة

    
  الدرس الثاين

DNA  
 DNA ال .املادة اليت حتدد الصفات الوراثية للكائن احلي.  Deoxyribo Nucleic Acid-كتابة خمتصرة ل

  . داخل النواة يتواجد DNA -يف اخللية ذات النواة ال. موجود بداخل اخللية
  .كل نوعمن الكائنات احلية ولكل فرد من نوع  مميز وخاص لكل DNA-مبىن ال

  
   ) Xأشعة (أشعة رنتجن 

متاماً , هذا النوع من األشعة غري مرئي.  على يد ويليام كونراد رنتجن1895اكتشفت هذه األشعة سنة 
تراق خقدرته على االفإن  ولذلك , طاقة عاليةوهو ذو ,  وأمواج الراديو فوق البنفسجيكأشعة الضوء

  . لتصوير األعضاء الداخلية أو ملعاجلة مرض السرطان,  هذه األشعة يف جمال التشخيص الطيبتستعمل. كبرية

áˆ§l^v×Ş’Ú<<
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  الدرس الثالث
  جني

 صفة وراثية حيددها جني واحد أو عدة لك.  مسؤول عن صفة باخللية او بالكائن احليDNA-مقطع من ال
  .جينات

 حسب املعلومات املوجودة ,معظمه. ات من جيناً املوجود باخللية اإلنسانية مكونDNA-ليس كل ال
يشكّل اجلني عامةً معلومات لربوتني . وظيفتهوال نعلم حىت االن , غري مرتبط بالصفات املتعلقة باخللية, حالياً

كن مييؤدي إىل تغيري بالربوتني املالئم وأحياناً كن أن ميتغيري باجلني ). أنظر املصطلح الشيفرة الوراثية(معين 
   .ظاهرة تغيري بصفة أن يؤدي إىل

  
  الطفرة

عندما تنقسم .  يؤدي إىل تغيري بالصفات الوراثية للخليةDNA- تغيري بال. DNA-ال, تغيري باملادة الوراثية
وإذا حدث التغيري يف . فإن التغيري ينتقل إىل اخلاليا اجلديدة اليت نتجت عن عملية االنقساماخللية وتتضاعف 

   .هذا يعين أن التغيري سينتقل ألحفاد الكائن احلي) الذكرية/األنثوية(خاليا التكاثر 
 املوجود بفصل اإلثراء ... DNA-عندما يتعطّل عمل ال"  املوضوع بقراءة الفصل يف هذاميكنك التوسع 

    .31صفحة 
  

  إنزميات
عاب الل, جزيئات اإلنزميات موجودة بكل خلية حية ويف سوائل اجلسم مثل الدم. نوع من الربوتينات
معظم التفاعالت .  اإلنزميات وترية التفاعالت الكيميائية دون أن متر بأي تغيريتعجل. والعصارات اهلضمية

رية التفاعل مبليون مرة أو حىت وجود اإلنزميات تتضاعف وتبولكن , حتدث بوترية بطيئة بانعدام اإلنزميات
  . توي على عدة أنواع من اإلنزمياتاخللية حت. لكل عملية اإلنزمي اخلاص ا. أكثر من ذلك

 اية الفصل الثالثيف ميكنك التوسع مبوضوع اإلنزميات بقراءة فصل اإلثراء اخلاص باإلنزميات واملوجود 
  48صفحة 

  الربوتينات
وهي مبنية من وحدة بناء متكررة تسمى احلوامض .  موجودة بكل خاليا الكائن احليضخمةجزيئات 
بترتيب , عن بعضها بعددختتلف الربوتينات . الطبيعة عشرون نوعاً من احلوامض األمينيةيوجد ب. األمينية

  . وبنوع احلوامض األمينية اليت تكوا
فهي تشكّل مواد بناء هامة وتشترك بتنشيط وتنظيم العمليات . للربوتينات وظائف مهمة للغاية باخللية

 . من وزن اجلسم%20تشكل الربوتينات . الكيميائية وبعمليات أخرى
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  الدرس الرابع
  البكترييا

كلّ مكان على سطح الكرة بىن املميز واملوجودة تقريباً يف جمموعة كبرية من الكائنات أحادية اخللية ذوات امل
فمثالً .  اخلاص اواملوطن عديدة من البكترييا واليت ختتلف عن بعضها بصفاا أنواعهنالك . األرضية

 أخرىوهنالك أنواع , بأعماق احمليطات بظروف ال هوائية البكترييا قادرة على العيش هنالك أنواع من
  .  وأخرى قادرة على العيش مبياه شديدة امللوحة أيضاً,قادرة على العيش بالينابيع احلارة

رة املواد للبكترييا دور هام بدو.  لإلنساناً من البكترييا يعترب ضاراً ضئيالً السائد فإن قسماالعتقادخبالف 
ن  ولذلك متكّة املواد اليت تصل للتربة عن طريق احليوانات والنباتات امليتتستحدثاملختلفة بالطبيعة فهي 

  .  هذه املواد ثانيةمن استغاللالنباتات 
صناعات عديدة على استغالل املواد الناجتة من قبل البكترييا مثل صناعة منتجات احلليب وصناعة تعتمد 

  ).  السكريضدواء ملر(ب مثل اإلنسولني مواد هامة للط
 ولكن كما .اإلنسولني خبالف منتجات احلليب هو مثال ملادة ميكن إنتاجها بواسطة بكترييا مهندسة وراثيا

 وااللتهاب قسم قليل من البكترييا ميكن أن يسبب بعض اإلمراض لإلنسان مثل الكولريا ,ذكر بالسابق
 عن طريق حتليل بعض املواد املوجودة وذلك ,األطعمةبكترييا بإفساد ومن املمكن أن تشترك ال. الرئوي

  . بالطعام وإفراز مواد خمتلفة
     

  إنسولني
إفراز غري سليم لكمية اإلنسولني أو خلل . تها تنظيم مستوى السكر بالدموظيفمادة يفرزها البنكرياس 

اإلنسولني عبارة عن جزيء بروتني . بفعالية اإلنسولني نفسه من املمكن أن يؤديا إىل ظهور مرض السكري
  . اً أمينياً حامض51مكون من 
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أي تغيري و, صفة معينةب له عالقة بروتني  مبىن معين جلزيءفكل. حتدد صفات اإلنسان بواسطة الربوتينات

  . مببىن الربوتني يؤدي لتغيري بالصفة
إذ تعترب الربوتينات جزءاً هاماً من مكونات أقسام اخللية املختلفة مثل غشاء : للربوتينات صفات هامة باخلاليا

  ). راجع اإلنزميات(اخللية وهي تشترك بفعاليات حيوية وهامة داخل اخللية 
  
  
  
  
  
  
  

جزيء الربوتني املتعلّق ذه الصفة . القطعة تدور حول صفة وهي قدرة انتقال األكسجني عرب الدم.  1
   ______________هو

   __________:الدم املنجلي هو رفقالتغيري الذي حصل جلزيء الربوتني لدى مرضى 
   __________املشكلة النامجة عن ذلك هي

 46عددها ,  وهي تشبه اخليوط السميكةكروموسومات لرأينا الاهرعرب لو نظرنا اىل داخل نواة اخللية 
  تبىن البروتينات . DNA-  هو الكروموسوماتأحد املكونات الرئيسية لل.  يف كل خليةكروموسوم

  

الدم خلاليا اهليموغلوبني هو املكون األساسي . الدم احلمراء على بروتني يدعى هيموغلوبنيخالياحتتوي 
. معظم األكسجني املوجود بالدم يرتبط باهليموغلوبني وبذلك يتم إيصاله لكل أجزاء اجلسم. احلمراء
مض أميين آخر باهليموغلوبني خيتلف مبناه مما يؤدي إىل اخنفاض  حامض أميين معين حبايتبدلعندما 

. هذه احلالة تعترب مرضية ويدعى املرض بفقر الدم املنجلي. بكمية األكسجني املرتبطة باهليموغلوبني
  . شبه املنجلت اليت الدم احلمراء للمريض وخليةمصدر االسم يتعلّق بشكل 

ÐflÛÃiæ<ð]†mc<Ñ]…æ_< <

DNA – [íflém]…çÖ]<í‰‚ß^e<äjÎøÂ<^Úæ<[Ãè<]ƒ^Ú   
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  .اخللية املادة الوراثية بداخل نواة مبعظم اخلاليا توجد. DNA-حسب املعلومات املوجودة باملادة الوراثية
  . DNA-مرضى فقر الدم املنجلي يعانون من خلل بال. 2 

  ؟ سليمهل تستطيع أن تشرح العالقة بني هذه احلقيقة وبني كون اهليموغلوبني هلؤالء املرضى غري 
وحدات متكررة تسمى  مبنية من DNAجزيئات ال.  ضخماًمثل الربوتني يعترب جزيئاً DNA-ال

  .نوكليئوتيدات
 تعلّمته حىت اآلن عن طريق إبراز وجه الشبه ووجه ما سيساعدك على تلخيصاجلدول التايل .  3 

   . DNA- اإلختالف بني الربوتينات وال
                                    بروتينات                      

DNA  
     اجلزيءكرب

    مبىن اجلزيء
    وحدة البناء

    املكان باخللية 
  

  ؟ DNA-ول صفات وراثية بالكيف ميكن وجود معلومات ح
وجود معلومات كيف ميكن :  تعلّمناه حىت اآلن ميكننا صياغة السؤال السابق بطريقة أخرى وهيماحسب 
  ؟ DNA- يف جزيء المبىن بروتني معين باخلليةحول 

  
هنالك .  نوكليئوتيدات متصلة مع بعضها البعضة يتكون من أربعDNA-السابق فإن اليف كما ذكرنا 

وهي األحرف األوىل من  (G,T,C,Aمن املتبع أن نرمز هلا باألحرف. بعة أنواع من النوكليئوتيداتأر
  ). أمسائها

  
 األمينية وترتيبها هو الذي حيدد األمحاضتسلسل . تكون شيفرة حلامض أميين معين نوكليئوتيدات ةكلّ ثالث

  :لسلسلة من اخلرز)  أمينيةأمحاضاملكون من  (لكي نوضح األمر سنمثّل جزيء الربوتني. مبىن بروتني معين
 شيفرة يه TCG نوكليئوتيدات ةثالثو.  شيفرة خلرزة زرقاءهي TAG  نوكليئوتيداتثالثلنفترض أن 

     ...خلرزة بيضاء وهكذا -AACوالخلرزة خضراء اللون 
     DNA- :TCG TAG AACأمامك مقطع قصري من جزيء ال.  4

  ________________بسبب هذا املقطع سيكونترتيب اخلرز الذي سيتكون 
  )سجل ألوان اخلرز(
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. DNA-جبزيء الالذي فعلته اآلن مشابه لكيفية بناء جزيء بروتني باالعتماد على املعلومات املوجودة 
   .الربوتني املناسب بناءو DNA -بالتوجد باخللية جمموعات معقّدة تستطيع قراءة ترتيب النوكليئوتيدات 

 الذي حيتوي معلومات حول بناء DNA-وجزء ال, 11وم رقم قر الدم حصل تغيري بكروموسفعند مرضى 
هذا التبديل أدى إىل ظهور اخللل جبزيء اهليموغلوبني ,Tتيد ئوبنوكل Aوتيد ئكلوالناستبدل اهليموغلوبني 

  . ولكل عوارض املرض الناجتة عنه
  
  
  . حامض نووي الوراثية عبارة عن الذي حيتوي على املعلومات اخلاصة بالصفات, DNA - ال

هنالك .  تتكرر النوكليئوتيدات املختلفة مرات عديدة وبتسلسل خمتلف كلّ مرةDNAيف كل سلسلة 
وتسلسل , اً معيناً أمينياًكل ثالثية حتدد حامضأن  وذلك ,لتسلسل النوكليئوتيدات يف السلسلةأمهّية 

   .اً معيناًاألمينية حيدد بروتيناألمحاض 
  : أكمل اجلملة التالية.  1

  . وهذا ما حيدد نوع الربوتني  .بالربوتني __________  حيدد ترتيب ال________ ترتيب ال
  

معلوم أن تركيب . تعترب معقّدة وتتكون من عدة مراحل DNA- يف الالنوكليئوتيداتثالثيات  ترمجةعملية 
, ة لدى كلّ الكائنات احلية ابتداًء من البكترييا وأيضاً عمليات ترمجته اىل بروتينات متشاDNA-ال

  . نباتات وانتهاًء باحليوان واإلنسان, كائنات أحادية اخللية
وقد نشر الباحثان . ن عمال معاً ومها كريك وواطسون من قبل باحثيDNA-لقد اكتشف مبىن ال

ترب هذا االكتشاف للمبىن الدقيق يع. 1962منحت هلما جائزة نوبل عام  تقديراً لذلك 1953اكتشافهما سنة 
    .  أحد اإلجنازات العلمية الكربى على مدى األجيالDNA-ملادة ال

  
  خاصDNA-إدخاله ل متّوقد , مسؤول عن إنتاج اإلنسولنيهذا املقطع . لفأر DNA أخذ مقطع . 2

  .ببكترييا معينة
  . ماذا ستنتج البكترييا؟ إشرح     
ما هي أمهّية .  مت منح الباحثني جائزة نوبلDNA-رة الوراثية واكتشاف مبىن التقديراً حللّ الشيف . 3

  هذا االكتشاف؟ 
  

وجزء واحد فقط مميز  لكل النوكليئوتيدات مشتركانجزءان . كلّ نوكليئوتيد يتكون من ثالثة أجزاء
جد والسابق فإنه تيف وكما ذكرنا . قاعدةهذا اجلزء املميز للنوكليئوتيد يسمى . وخاص بكل نوكليئوتيد

 يف التخطيط التايل DNA-ميكنك رؤية مقطع ال. T, G, C, A وهي DNA قواعد أساسية بكل أربع
  . DNA-والذي يبين مكان احتاد النوكليئوتيدات لتكوين سلسلة طويلة وهي جزيء ال

  ...DNA-معلومات إضافية حول مبىن ال
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ن أربعة نوكليئوتيدات متصلة اخلط املتقطّع هو خط ومهي اهلدف منه التشديد على أن القطعة مكونة م: انتبه

  .  مع بعضها البعض
  : اعتمد على التخطيط السابق واشطب اجلزء الزائد فيما يلي.  4  

   .DNA - القاعدة يف ال / يشري إىل اجلزء املتشابه   أ  
   .DNA - القاعدة يف ال/  يشري إىل اجلزء املتشابه  ب

   .DNA - القاعدة يف ال/  يشري إىل اجلزء املتشابه  ج  
 G بينما القاعدة T ترتبط مع القاعدة Aالقاعدة . ترتبط القواعد مع بعضها البعض ولكن بترتيب معين

  . Cترتبط مع القاعدة 
البعض ولذلك  عملياً من سلسلتني من النوكليئوتيدات ملتفة حول بعضها -DNAذه الطريقة يتكون ال

  ". لولب مزدوج"يطلق عليه اسم 
  : التايل وجد املقطع الذي يقابله يف اللولب اآلخرDNA-ال مقطع افحص التسلسل يف. 5

  
                                               GACGTTTTTGAAGCT   

  

 .سجل تسلسل القواعد لكل لولب. DNAأمامك ختطيط ملقطع من اللولب املزدوج .  6

 

 أ

 ب

 ج
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  ش ر ي ف ة ا ش ت ر ت ش ر ا ش ف
  . أحرفمخسةات وسلسل إىل مقاطع ذ التجزئ.  أ.  1 

    . اشطب من التسلسل احلرف الثاين .ب 
  )ابدأ من احلرف األول( مقاطع مخسةات و ثانية التسلسل إىل كلمات ذاآلن جزئ  .ج 
  كيف أثرت هذه العملية على معىن اجلملة؟   .د 

  ؟ةوالشيفرة الوراثي) ش ر ي ف ة ا ش ت ر ت ش ر ا ش ف( ما وجه الشبه بني التسلسل.  2  
  
 يف عملية انقسام املادة الوراثية على الرغم من وجود نوع خاص من اخلاليا  املتوقّع أن حيدث خللٌمن

  . بتقصي اخللل وتصليحهتتمثّل وظيفته 
 على ,حيوي وفعال باخللية تنيوبرسؤول عن إنتاج امل, ؤثر حسب رأيك خلل مببىن جنيكيف سي.  3

  مبىن وفعالية ذلك الربوتني؟ 
  
  
  

نتاج الربوتني وجزء آخر من املمكن أن يؤدي لتغيري مببىن رات من املمكن أن يؤدي لعدم إجزء من الطف
  . الربوتني أو بكميته

ويف بعض األحيان ممكن أن يكون هذا ,  باملادة الوراثية سيشوش عمل اخلليةاًهنالك احتمال كبري بان تغيري
-التضاعف عند الطفرات حيدث تلقائيا من جزء . ئيل جداً ولكن احتمال حدوث ذلك ضاًالتغيري إجيابي

DNA .ال تضاعفDNAة نفسها بفترة وجيزةحيدث قبل انقسام اخللي .  
   قبل انقسام اخللية؟ DNAال تضاعفملاذا من املهم .  4
 األم على اخللية بالربوتني أو DNAقي اجلدول التايل مقارنة بني التأثريات النامجة عن تغيري بال.  5
  )- أو + أضف (أكمل الناقص . الناجتة عنها بسبب عملية اإلنقسام اليااخلو
  

   عملية االنقسام الناجتة مناخلالياتأثري على    األمتأثري على اخللية التغيري حيصل لِـ
      بروتني
DNA      

  

Ù]<»<Ø×}<Ø’¬<^Ú‚ßÂ-DNA  

   يسّمى طفرةDNA  -آل تغيير بالمادة الوراثّية
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للنشاط  أو تجنألشعة رنمن املعلوم أن التعرض . من املمكن ان حتدث الطفرة نتيجة للتعرض لألشعة
لذلك تأثري , مكان حدوث الطفرة عشوائي.  من املمكن أن تؤدي حلدوث طفرةاإلشعاعي االصطناعي

  .  أو حىت ال تأثري لهاًًإجيابي, اًالطفرة ممكن أن يكون سلبي
أي عندها تصبح هذه اخللية غري طبيعية . مرض السرطان هو مثال لطفرة ممكنة واليت حدثت خبلية واحدة

ة ةخليتتكاثر بسرعة وبدون رقابة من قبل اجلسمواليت  سرطاني .  
 على الرغم من أن الطفرة , وحيتوي العديد من اخلاليااًكيف ميكن أن يكون الورم السرطاين كبري.  6

  حصلت خبلية واحدة فقط؟ 
خلاليا تكون بأي نوع من ا. هنالك طفرات تؤدي إىل أمراض ميكنها االنتقال من األب إىل األبناء.  7

  . قد حصلت الطفرة حسب رأيك؟ علّل إجابتك
  إىل أبنائه؟ األب بأي نوع من اخلاليا ال تتمكّن الطفرة من االنتقال من . 8

  
هذا املرض ناجم عن خلل مبقطع . هو مرض وراثي) PKUواختصاره األجنيب " (كتونوريا فنيل"مرض 

 واملوجود بالعديد من "فنيل ألنني"مض األميين  الذي يشكّل شيفرة لتكوين انزمي حيلّل احلاDNAال
  . الربوتينات املوجودة بغذاء اإلنسان
 املوجودة بدمه تبدأ "الفنيل ألنني"نتيجة النعدام اإلنزمي املعين فإن كمية , بالنسبة للطفل املصاب ذا املرض

 يؤدي ذلك إىل أضرار  من املمكن أن,حالة أن نسبة هذه املادة ارتفعت بشكل ملحوظويف . باالرتفاع
   . جسيمة بالدماغ

  
 والذي يتغذّى على بروتينات حتتوي PKU-إقترح طريقة ملنع األضرار املتوقّعة لطفل مريض ب.  9

  . "فنيل ألنني"
ألن هذه املشروبات حتتوي على مادة .  من تناول املشروبات قليلة السعرات احلراريةPKUيمنع مرضى 

  . "فنيل ألنني" واليت عند حتليلها باجلسم تنتج احلامض األميين ,اجللوكوزبدالً من سكر " محلّية"
  

الفنيل "قليل السعرات احلرارية وسجل ما هو مكتوب عليه بالنسبة ملادة إحبث عن منتوج للحمية .  10
   . "ألنني

 تناسلية لنبتة أو حليوان  إذ أنه إذا حدثت طفرة خبلية,تعاين هي ايضاً من أمراض وراثيةاحليوانات والنباتات 
  . فهذا يعين أنه يوجد احتمال النتقال هذه الطفرة للنسل
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  أشعة راديوأكتيفية
األشعة الراديوأكتيفية غري مرئية وميكن تصنيفها إىل . هي األشعة املنطلقة من مواد راديوأكتيفية مثل اليورانيوم

  : ثالثة أصناف
 االختراقعلى  α قدرة أشعة .  α  ذرة هيليوم واليت تسمى جسيماتأشعة مكونة من أنوية - α أشعة. 1

  .  بواسطة ورقة عاديةإعاقتهاولذلك من املمكن قليلة وال تتعدى أجزاء من األلف من امليليمتر 
من املمكن . قدرة اختراقها ليست عالية وتقارب عدة مليمترات. اشعة مكونة من إلكترونات - β اشعة. 2

  .طة ورق مصنوع من مادة األلومينيوم بواسإعاقتها
ذات الطاقة العالية ولذلك . أحد انواع األشعة الكهرومغناطيسية. أشعة مكونة من فوتونات -  γ أشعة. 3

 عن أا تضر اخلليةقدرة اختراقها عالية ومن هنا تكمن خطورا اذ . تستطيع أن ختترق العديد من األجسام
  .  مادة الرصاص بواسطةاقتهاإعمن املمكن . طريق تكوين طفرة

  . من اجلدير ذكره أن للمواد املشعة استعماالت هامة باال العلمي الطيب والصناعي
  

  مرض السرطان
نتظم املبسبب التغيري تبدأ اخللية بالتكاثر السريع غري . لية خل)DNA(تج عن تغيري باملادة الوراثية مرض نا
كون تعندما تتراكم اخلاليا السرطانية يف نفس املكان ت. عملية االنقسام من تنتجيضاً اخلاليا اليت أوهكذا 

  . يبدأ الورم بالضغط والتاثري السليب على عمل العضو املوجود بداخله. اًكتلة سرطانية تسمى ورم
متكث فيها . عرب سوائل اجلسم ألعضاء جديدةيف بعض األحيان تتمكن بعض اخلاليا السرطانية من االنتقال 

  . أ بالتكاثر فيهاوتبد
وختتلف باختالف اخللية السرطانية ومبدى التقدم . األمراض السرطانية متعددة ويتعدى عددها املئة نوع

  . باملرض
انواع خمتلفة من األشعة وفريوسات من , مواد مسببة للسرطان: رض السرطان هيملالعوامل البيئية اليت تؤدي 

  .  وعوامل بيئيةميل وراثيقاد سائد بأن مرض السرطان ناجم عن هنالك اعت). حاالت قليلة(نوع معين 
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  الدرس األول 

  7.10.97 معالج من مقال نشر في صحيفة هآرتس بتاريخ

  

". مصنع حي ميشي"منذ عدة سنوات , والعامل مبركز فولكاين لألحباث الزراعية, يدير السيد موشي شيين
األلبومني هو بروتني موجود عادة . منيمادة األلبوالاليت تنتج يتألف هذا املصنع من قطيع من املاعز واجلديان 

  . بدم اإلنسان بكمية كبرية ووظيفته تثبيت ضغط الدم
 أو عند فقد كميات من السوائل هنالك ,اإلنسان كميات كبرية من الدميف بعض احلاالت عندما يفقد 

 DNAخال مقطع  وباستعمال طرق اهلندسة الوراثية من إد,نيمتكن طاقم الباحث. حاجة بإضافة ألبومني للدم
منذ . املسؤول عن إنتاج األلبومني للماعز واجلديان دف احلصول على حليب حيتوي على مادة األلبومني
ولكن . سنتني ونصف ومنذ إجراء هذا التغيري ولدت تسعة جديان حتمل اجلني املسؤول عن إنتاج األلبومني

 3-2 اعة يصل تركيز األلبومني اىل ضبفترة الر.  فقط يعطي حليباً ذا تركيز معقول لأللبومنياً واحداًجدي
  . كمية جتارية, حسب رأي بروفيسور شيين, غرام لكل ليتر حليب وتعترب هذه الكمية

  

  كعنوان مناسب للقطعة؟ "  حي ميشيمصنع"ملاذا اختري العنوان .  1
  احليوانات هلذه التجارب وليس اإلنسان؟  , حسب رأيك,استعملواملاذا .  2
  ما هي التأثريات الطبية لنجاح طريقة الربوفيسور شيين؟ .   3
    لطريقة بروفيسور شيين؟ما هي األبعاد االقتصادية .  4

êµ<êu<Äß’Ú<
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><>>ÖçŠÞc><Œÿ‚ßãŁÚ°>            الدرس الثاين  <
           

  

ريق ممكن معاجلة املريض عن طيف بعض احلاالت .  أو تغيري مببىن بروتني معين عن نقصبعض األمراض تنجم
االت معينة من مرض السكري ميكن املعاجلة عن طريق حقن يف ح, فمثالً.  الناقصللربوتنيتزويد خارجي 

  .  اإلنسولنياملريض ورمون 
على مبناه بالتفصيل وحتديد صيغته يعترب جزيء اإلنسولني الربوتني األول الذي استطاع العلماء التعرف 

 األمينية املكونة لإلنسولني األمحاض  حتديد تسلسل1954عام ساجنار ي لقد استطاع الباحث اإلنكليز. البنائية
كذلك فإن اإلنسولني كان أول .  جائزة نوبل1958وتقديراً لذلك نال سنة , بنكرياسخاليا والذي عزل من 

  . 1964 عام  صيننينيبروتني متّ تصنيعه مبخترب من قبل باحث
  نظيم مستوى السكر يف دم مرضى السكري؟ ما هو مصدر هورمون اإلنسولني املسؤول عن ت

ولكن هلذا املصدر عدة سيئات .  احليوانات خاصة من اخلنازير بنكرياسيف املاضي متّ إنتاج اإلنسولني من
اإلنتاج الطبيعي للهورمونات يف احليوانات ضئيل باملقابل العالج الطيب حيتاج لكميات : نذكر البعض منها

من احليوان إىل اإلنسان مما يؤدي إىل مضاعفات غري  املمكن انتقال األمراض باإلضافة إىل ذلك من. كبرية
  . جلهاز املناعةفيها مرغوب 

اإلنتاج الصناعي لإلنسولني يتم بطرق اهلندسة , فاليوم. باستطاعة اهلندسة الوراثية التغلّب على هذه املشاكل
ل وقد أُدخل هذا اجلني . سولني من اإلنساناستطاع العلماء عزل اجلني املسؤول عن إنتاج اإلن. الوراثية
DNA كما هو . اإلنسايننتيجة لذلك بدأت البكترييا بإنتاج الربوتني . "كويلرخييا شاالس" ببكترييا اخلاص
 هذا يعين أنه خالل فترة زمنية وجيزة ميكن أن حنصل على , دقيقة20فإن البكترييا تتضاعف كل معلوم 

   .  ويساعد على إنقاذ حياة مرضى السكرياً وضرورياً حيوياًبروتينكلها تج  حبيث تن,ملياردات البكترييا
  

اية الطريق بالنسبة للعامل  مناسب الستعمال اإلنسان تنتج إنسولني بكترييايعترب احلصول على خلية .  1 
  . ولكنها بداية الطريق بالنسبة للمصنع

  . رتب هذه املراحل بتسلسل صحيح. ولنيأمامك عدة مراحل لعملية صناعية هدفها إنتاج اإلنس
  . فصل بروتني اإلنسولني عن باقي الربوتينات  .أ 
   . بأوعية ختمرالبكتريياتنمية  .ب 
  .فصل الربوتينات عن أجزاء اخلاليا  .ج 
  .    خاليا البكترييا بواسطة مطحنة للحصول على حمتوى اخلالياهدم  .د 

  ي هذه الطرق؟ ما ه. إلنتاج اإلنسولني طرقذكر يف املقال ثالث . 2

  هي األكثر جناحاً حسب رأبك؟  طريقة ةأي. 3
  . الفصلاية يف ميكنك قراءة معلومات إضافية حول الربوتينات بقطع اإلثراء املوجودة 
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  الدرس الثالث 

 مشروب - يوجد للنبيذ. األرضيةلكرة على ا من حضارة الكثري من الشعوب اًتعترب املشروبات الكحولية جزء
قبل  منذ الفترة الكنعانية بإنتاجه ابتدئفقد .  تاريخ حافل بالنسبة لدولة إسرائيل- يل حيضر من العنبكحو

  . حوايل مخسة آالف سنة
 مشروب كحويل هو عملية إنتاج. استهالك النبيذ يف املاضي كان أكرب بكثري من استهالكه بالزمن احلايل

  . اخلمريةالكائنات احلية ذه احلالة هي . تياجات اإلنسانبيوتكنولوجية اذ يتم استخدام كائنات حية الح
وقد اكتشف ذلك ألول مرة العامل الفرنسي لوي باستري عام .توجد اخلمرية بشكل طبيعي بقشرة العنب

 إىل )اجللوكوز (حني ادعى أن تلك اخلمرية هي كائن حي وهي املسؤولة عن حتويل سكر العنب 1856
 كحول إىلذه العملية يتم حتويل السكّر ". اً كحولياًختمر"ة عملية تسمى خبلية اخلمري حتدث. كحول

  . بظروف ال هوائية
جولة تعليمية مبعصرة العنب تعترب درساً مثرياً ميثّل تطور الطرق ف.  النبيذ عدة مشاكل تقنيةإنتاجترافق عملية 

إنتاج النبيذ يف املاضي وحىت . البيوتكنولوجيا احلديثةالقدمية واليت توارثها األبناء عن آبائهم حىت وصلنا إىل 
    : يعتمد على عدة مبادئ منهايف احلاضر 
 . العنب وفصل العصري عن باقي األجزاء دعك ♦
خالل هذه الفترة . يف حميط قليل األوكسجني لفترات زمنية متفاوتة تبعاً لنوع النبيذحفظ العصري  ♦

 . لكحولتتم عملية التخمر الكحويل وينتج ا
 .ذا التفاعل يتم إنتاج مواد جديدة من مواد متفاعلة ختتلف عنها كلّياً: التخمر الكحويل هو تفاعل كيميائي

) وخباليا كائنات حية أخرى بالطبيعة(وهي حتدث خباليا اخلمرية  متعددة املراحل  الكحويلعملية التخمر
  . بظروف ال هوائية
  : بلغة الكيميائيني تلخيص لعملية التخمر الكحويل فيما يلي. لتنشيطها معين إلنزميكل مرحلة حتتاج 

2CO2 +2C2H5OH → → → → C6H12O6 

حنصل أيضاً على 
ثاين أكسيد 

  ونالكرب

حنصل على كحول  →  
    إيثانول -امسه الكيميائي

    

عملية متعددة املراحل 
  حتتاج إلنزميات خمتلفة 

→ 
سكّر العنب 

أو سكّر 
ابل آخر ق
  للتحلّل
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  تصنيع النبيذ؟ دعك العنب كمرحلة أوىل إلزامية يف ملاذا جيب .  1 

يف عملية البسترة يتم تسخني . يف الزمن احلايل تتم بسترة عصري العنب قبل انتقاله ملرحلة التخمر.  2 
املوجودة  الدقيقة معظم الكائناتنتيجة لذلك يتم القضاء على .  درجة مئوية70-60املواد لدرجات حرارة 

  . بعدها يضيفون مخرية خاصة بالنبيذ. عصري العنبيف 
  حسنة طريقة البسترة باملقارنة مع الطريقة التقليدية بدون البسترة؟ , حسب رأيك,ما هي
وعاء التخمر كلّياً   الكحويل وفسر ملاذا جيب عدم ملءمتعن ثانية بالتفاعل اخلاص بعملية التخمر.  3 
  ثقب صغري فيه؟  جعل من الضروري وملاذا

  
باإلمكان تصنيعه باالعتماد على مواد . ليس من الضروري أن يكون املشروب الكحويل على أساس عنب

  . أخرى مثل الشعري أو حىت احلليب
  

  ما املشترك بعملية إنتاج النبيذ وإنتاج مشروبات كحولية من هذا النوع؟ .  4 
   ؟اما السبب للفرق بينه.  5 

  

  
  

طلب منك . صفات اخلمرية اجلديدة مل تكن معروفة.  مخرية من نوع جديدإرساليةوصلت ملصنع برية 
من أجل حتديد ذلك ستقوم . لتخمرألكرب مقدار ل يؤدي أناملساعدة بتحديد تركيز اخلمرية الذي من شأنه 

  . حتوي تراكيز خمتلفة للخمرية اختبار بأنابيببفحص مقدار التخمر 
ها  اليت حنصل عليCO2معرفة كمية الغاز لتخمر عن طريق اإشرح كيف ميكننا معرفة مقدار .  6 

  .  املوجودة بالصفحة السابقةبالعملية بأنابيب االختبار؟ استعن
  حسب أي معيار ستقرر بأي تركيز للخمرية كان مقدار التخمر أكرب؟ .  7 
  ا تعترب هذه املعلومات مهمة بالنسبة ملصنع البرية؟ ملاذ.  8 

  : أي تركيز للخمرية حنصل على أعلى مقدار للتخمر نفّذ اخلطوات التالية من أجل فحص يف 
  .30ºCحضر وعاء حيتوي على ماء ساخن بدرجة حرارة   .أ 
 . تبقى كتالًاخلط املواد جيداً حبيث ال .  ماء حنفيةمليلتر 60 غرام مخرية جافة مع 25أخلط  .ب 
 .  لكلّ أنبوباً مناسباًألصق رقم, نبوب اختبارأقم بترقيم أحد عشر   .ج 
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لتر ماء حنفية ومخرية حسب التعليمات الواردة باجلدول ي مل10 حىت 1أضف ألنابيب االختبار   .د 

 : التايل
  

  خلمريةاحجم معلّق   رقم األنبوب
  )لتريمل(

 حجم ماء احلنفية
  )لتريمل(

         1           1           9  

         2           2           8  

         3           3           7  

         4           4           6  

         5            5           5  

         6           6           4  

         7            7           3  

         8            8           2  

        9           9           1  

        10          10              0    

  

  

جيب حتضري العصري احمللّى . ( عصري حملّى لكل أنبوب من أنابيب االختبار العشرةمليلتر 25أضف . هـ
حرك . مليلتر 250 عصري حملّى مباء حنفية حىت احلصول على حجم مليلتر 12.5مسبقاً بواسطة ختفيف 

  . أغلق أنابيب االختبار وحركها جيداً) احمللول جيداً
أغلق أنبوب .  أصغر حجماً بشكل مقلوباً أنبوب اختبار إضافي,الكبري 1ادخل ألنبوب رقم   . و

االختبار الكبري وختلّص من فقاعات اهلواء يف أنبوب االختبار الصغري عن طريق حتريكه بشكل أفقي 
   . كما هو مبين يف التخطيط التايل

  .  الصغري بسائل وستخرج كل فقاعات اهلواءاألنبوب     ذه الطريقة سيمتلئ 
  . 10-2أعد هذه العملية بالنسبة ألنابيب االختبار   .ز 
 15استخرج من كل أنبوب اختبار كبري , لكي تتمكّن من رؤية سطح السائل باألنبوب الصغري   .ح 

  .  من السائل بالتقريب وذلك باستعمال ماصةمليلتر
  .  دقيقة30ظر انت, سجل الزمن. أدخل مجيع أنابيب االختبار لوعاء املاء الساخن الذي حضرته   .ط 
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 عصري حملّى قليل مليلتر 25 -11نبوب االختبار رقم أدخل أل)  دقيقة30(خالل زمن االنتظار   .ي 
 عصري حملّى مباء حنفية حىت مليلتر 12.5من أجل حتضري العصري خفّف . (السعرات احلرارية

  . اًأغلق أنبوب االختبار وحركه جيد.  مخريةمليلتر 10أضف . مليلتر 250احلصول على 
كما هو مفصل بالبنود , بقةأنابيب االختبار السا عشرة أعد كل اخلطوات اليت قمت ا مع  . ي أ
 من السائل مث أغلق أنبوب مليلتر 15استخرج .  بشكل مقلوباً اختبار صغريأنبوبدخل  أ:ط,ح,و

  . االختبار
  . يف الوقت املتبقّي حضر جدوالً لتلخيص النتائج

  .  دقيقة قس بواسطة مسطرة ارتفاع الغاز بكل أنبوب اختبارنيثالثبعد مضي  .     ي ب 
        
   حملّى؟ اًملاذا أضفنا عصري. أ.  9 

  بعملية إنتاج النبيذ؟  ما الذي يوازي العصري بعملية إنتاج البرية؟ . ب  
  ؟ 11 و 10اشرح الفرق بنتائج التجربة بالنسبة ألنبويب االختبار . 10 
  ضفت كمية متساوية من العصري احمللّى لكل أنابيب االختبار؟ ملاذا أ.  11 
   درجة مئوية؟ 30ملاذا أدخلت  أنابيب االختبار لوعاء  درجة حرارته .  12 
ارسم رمساً بيانياً يصف ارتفاع الغاز الذي حصلت عليه . بعد إاء مجيع القياسات وتعبئة اجلدول.  13 

  . ط عنواناً مناسباً للرسم البياينأع. كدالة لكمية العصري احمللّى
؟ إشرح  من شأنه أن ميكّن أكرب مقدار ختمرما هي توصيتك للمصنع بالنسبة لتركيز اخلمرية الذي.  14 

 . إجابتك
                                

, كيمياء, يابيولوج, رجال تكنولوجيا: هنالك حاجة يف الصناعة البيوتكنولوجية خلرباء مبجاالت خمتلفة مثل
     .  اقتصاد وغريهم

  
  : أكمل اجلدول التايل وسجل جماالت إضافية.  15 

  أمهّية  جمال
  ....حتسني أصناف اخلمرية من أجل  بيولوجيا
    كيمياء

  تسويق املنتوج  
مثل انفجار أوعية نتيجة , منع خلل تقين يعرض حياة العمال للخطر  

  .  للكميات الكبرية للغاز
  . يف أوعية التخمرثابتة ة على درجة حرارة احملافظ  
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 تستطيع لبكتريياعن ا (البكترييااالختالفات بني حليب طازج وحليب غري طازج هو كمية أحد 
   ).26 القراءة صفحة

وجود حيث يكون لونه أزرق ب. مادة تستعمل للكشف عن وجود األوكسجني" ميتيلني أزرق"
مثل , بكتريياتستعمل معظم ال. كسجنيو باألاًعندما يكون احمليط فقريوعدمي اللون , األكسجني

  . األكسجني املوجود يف حميط تنميتها, معظم اخلاليا يف الطبيعة
  على ماذا يدلّ هذا؟ , ملاء مقطّر يبقى لونه أزرق فترة طويلة" ميتيلني أزرق"عندما نضيف  
   خيتفي اللون بعد فترة طويلة؟  ,   من ذلكعلى الرغم,  ملاذا 

  أدوات ومواد
  موقد كحويل            حليب طازج

  نظارات واقية     ساعة 72 مدة الثالّجة حفظ خارج  طازجحليب
  /ساعة ثوان          )עמיד( معقمحليب 
  أنابيب اختبار داخل حامل 6       ساعة72مدة  الثالّجة حفظ خارج معقمحليب 

 37oC  محام مائي بدرجة حرارة          "ميتيلني أزرق"كاشف 
  مليلتر 5 -اتماص 6              ماء

  ملقط خشيب              
  ميزان حرارة              

  pH  ورق 
  عود ثقاب

   سري التجربة
مادة حسب ما هو مسجل يف  مليلتر 5 مث أضيفوا لكل أنبوب 6 حىت 1 أنابيب اختبار باألرقام 6رقّموا .  1

إلضافة كل إنتبهوا . املوجودة أمامكم على الطاولة من أجل إضافة املوادات استعملوا املاص. اجلدول التايل
ة جديدةمادة مبساعدة ماص .  

  
رقم أنبوب 
  االختبار

  حمتويات
  )مليلتر 5حجم (

املدة الزمنية حىت اختفاء اللون 
  ) دقائق(األزرق 

 pH  درجة

      حليب طازج  1

      "عميد"حليب   2

     حفظ خارج  طازجحليب  3
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رقم أنبوب 
  االختبار

  حمتويات
  )مليلتر 5حجم (

املدة الزمنية حىت اختفاء اللون 
  ) دقائق(األزرق 

 pH  درجة

   ساعة72 مدة الثالّجة

 حفظ خارج "عميد"حليب   4
   ساعة72 مدة الثالّجة

    

 حفظ خارج طازجحليب   5
   ومتّ غليه ساعة72 مدة الثالّجة

    

  ماء  6
  

    

  
  

  .  دقائقانتظروا مخسو 37oC أدخلوا أنابيب االختبار إىل محام مائي درجة حرارته.  2
  بعد إدخال األنابيب للحمام املائي؟  دقائق 5طُلب منكم االنتظار , حسب رأيكم, ملاذا 

  .  دقائق5أخرجوا األنابيب من احلمام بعد .  3
  ______:  سجلوا زمن اإلضافة" ميتيلني أزرق" قطرات 3أضيفوا لكل أنبوب 

بكل واحد  حىت اختفاء اللون املدة الزمنية,  يف املكان املناسب, راقبوا لون األنابيب وسجلوا يف اجلدول.  4
  . نابيبمن األ

واحد من األنابيب وسجلوا يف املكان املناسب  بكل  pH- مبساعدة ورق الpH-افحصوا درجة ال.  5
  . باجلدول

املدة الزمنية حىت اختفاء اللون األزرق بكل واحد من يصف )  أعمدةخمطّط( أرمسوا رمساً بيانياً .  6 
  .X أرقام األنابيب يف احملور  إذا كنتم تسجلونال تنسوا أن تسجلوا دليالًً. ابيباألن

  . إشرحوا االختالف باملدة الزمنية حىت اختفاء اللون يف األنابيب املختلفة.  7 
     بني األنابيب املختلفة؟pH- إىل ماذا يشري االختالف بدرجة ال.  8  

   . يف التجربة؟ فسروا إجابتكم6ما هي وظيفة األنبوب رقم .  9 
  

  :بعد زيارة املصنع

   يف احلليب؟بكتريياأي مراحل يف عملية اإلنتاج متنع تطور ال. 10 
     اليت حتول احلليب إىل جنب؟ ملاذا؟ بكتريياهل تتم عملية البسترة قبل أم بعد إضافة ال .11  

   يف احلليب؟بكتريياأي وسائل تستعمل يف املصنع ملنع تكاثر ال.  12 
نتهاء املسجل على املنتج التاريخ اليب فاسدة على الرغم من أن  أو منتجات حاأحياناً نشتري حليب. 13 

   ا إىل خلل كهذا؟ يعددوا سببني على األقل قد يؤد. ما زال بعيداً
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 احلليب على حرارة هناك تأثري لدرجة وسوف نفحص إذا كان, من احلليب البنسوف حنضر يف هذه التجربة 
  . إنتاج اجلنب

  أدوات ومواد
   مليلتر 200كأسان كيماويان حبجم      حليب طازج

  )صحن, بارافيلم (غطاء للكؤوس       لنب
  ملعقتان صغريتان

  

  سري التجربة

  .  من الكؤوسة حليب طازج لكل واحدمليلتر 100أضيفوا .  1
  . غطّوا الكؤوس. حاولوا أن تكون الكميات متساوية. لنب) ليلترم 5(أضيفوا لكل كأس حليب ملعقة . 2
  .  بدرجة حرارة الغرفةوابقوا الكأس األخرى, س إىل الرباد الكؤوىأدخلوا أحد. 3
   . ساعة24افحصوا الكأسني بعد . 4
  

  . صفوا الفروقات بني احلليب يف الكأسني.  5    
   .57 وصفحة 26املوجودة صفحة نوا باملعلومات  تفسري هذه الفروقات؟ استعيميكنكيف .  6   
   ملاذا أضفنا ملعقة من اللنب للحليب؟ .  7   
  

  :ملصنعابعد زيارة 
   بني عملية إنتاج اللنب يف هذه التجربة وبني العملية يف املصنع؟الشبهما هو وجه .  8 
  ما هو االختالف بني العمليتني؟ .  9 
, ملاذا.  نستطيع إنتاج لنب يف البيت من خالل عملية بسيطة جداً,لتجربةحسب ما رأيتم يف هذه ا.  10 

  ال ينتجون اللنب يف الصناعة ذه الطريقة؟ ,  حسب رأيكم

íéÞ^nÖ]<íe†rjÖ]V<®Ö<– < <
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  .  من أجل حتضري اجلنبريننينستطيع استعمال اإلنزمي 
  ). كائنات حية وإنسان( موجود بشكل طبيعي مبعدة مواليد الثدييات هذا اإلنزمي

وتأثري درجة احلرارة على ,  يف صناعة اجلنبريننيال إنزميسوف تشاهدون يف هذه التجربة ملاذا يستعملون 
  . نشاطه

  

  أدوات ومواد 
     حليب طازج

   ريننيإنزمي 
   . مليلتر 200كؤوس كيميائية حبجم  3

  طقضيب زجاجي للخل
   40oC   محام مائي ساخن بدرجة حرارة

  سري التجربة
  .  حليب طازجمليلتر 100أضيفوا لكل كأس .  1
بكلّ لكن من املهم إضافة نفس الكمية , من املمكن إضافة كمية أقل (رينني غرام 1أضيفوا لكل كأس .  2

   )الكؤوس
وأدخلوا الكأس الثالثة للحمام املائي , ةكأساً ثانية بدرجة حرارة الغرفواتركوا , أدخلوا كأساً للرباد.  3

  . الساخن
  .  ويف اليوم التايل,أربع ساعات, افحصوا الكؤوس بعد ساعة.  4
  

  . صفوا الفروق بني الكؤوس.  5 
 صفحة  يف؟ استعينوا باملعلومات املوجودة الفروق بني كؤوس احلليب الثالثكيف تستطيع تفسري.  6  

26     
هل باستطاعتكم تفسري كون الرضيع ,  يف هذه التجربةريننيى ما تعلمتم عن اإلنزمي باالعتماد عل.  7  

   يفرز بعد عدة  دقائق مادة تشبه اجلنب؟ ,الذي يشرب حليبا
  

  :بعد زيارة املصنع
 مرحلة يضيفون ة بأي- "ننيير" مشل استعمال اإلنزمي إذا كانت مراحل اإلنتاج اليت شاهدمتوها.  8  

  ملية اإلنتاج الصناعية للجنب؟ ملاذا ال يضيفون اإلنزمي عند وصول احلليب من احلظرية إىل املصنع؟  عإىل اإلنزمي 
  ما هو مصدر اإلنزمي املستعمل باملصنع؟ .  9  
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فيما يلي اقتراحات لعدة . يوجد يف البالد العديد من املصانع البيوتكنولوجية واليت تًعىن مبجاالت خمتلفة
  :جماالت

انتاج املعجنات (اخلمرية :  خمتلفة مثل كائنات حية دقيقةع الغذاء واليت تشترك بعمليات إنتاجها مصان
  )منتوجات احلليب(بكترييا , )واملشروبات الكحولية

  مصانع إلنتاج النباتات من مستنبت نسيجي
  . مصانع إلنتاج مواد خمتلفة للصناعة الطبية وذلك بطرق اهلندسة الوراثية

  : لة حتضري للجو
  .أين يقع املصنع؟ استعن خبريطة املنطقة .1 
  نع؟ ماذا ينتجون باملص. 2 
   جيب أخذها باحلسبان عند اختيار موقع مصنع؟ وملاذا؟ الاليت ما هي اإلعتبارات . 3 
إحفظ املواد اليت مجعتها . كتب ومقاالت تتعلّق مبصانع أو مبنتوجات املصانع,  عن مقاالتفتش. 4 

  . فبداخل مل
  . خطّط جتربة تتعلّق بالعمليات احلاصلة باملصنع. 5 
  . واستنتاجاتك) من املفضل عرضها جبدول أو برسم بياين(بعد تنفيذ التجربة سجل نتائجك . 6 

  . إشرح ما العالقة بني التجربة اليت نفّذا واملصنع الذي ستزوره  
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   ________________جولة مبصنع 

  

 فهذا من شأنه ان يساعدك على ,إستمع للشرح وسجل تلخيصاً للتفاصيل اليت تلقّيتها, حمليطةمتعن يف البيئة ا
  . اإلجابة بتوسع عن األسئلة يف اية اجلولة

  _______________________________________ينتجون يف هذا املصنع  
تعتمد العمليات املختلفة باملصنع على    

____________________________________  
   _____________________________________الظروف املثالية للعملية هي 
  هي  النواتج املرافقة . هااإلنتاج نواتج مرافقة غري مرغوب فيترافق عملية  

________________  
  ____________________________   من املمكن أن تشكّل النواتج املرافقة مشكلة ألن 

  ____________  هل من املمكن اإلستفادة من النواتج املرافقة ؟ إذا كان اجلواب نعم إشرح كيف؟ 
   . تؤخذ القرارات اهلامة بالنسبة ملستقبل منتوج معين من قبل عدة أشخاص

ملاذا جيب األخذ بعني االعتبار , سجل يف اجلدول التايل مسامهة كل واحد من العاملني للناتج النهائي 
إذا صادفت جماالت إضافية خالل . أي كل واحد من العاملني املذكورين باجلدول عند اختاذ القرارات اهلامةر

  .   مسامهتها/ جولتك واليت مل تذكر باجلدول أضفها واذكر أمهيتها
  

  مسامهة/أمهية  مهنة/جمال
    خريج قسم الزراعة

    )إنزميات(بيوكيميائي 

    ميكروبيولوجي

     ماكناتمهندس

    رجل عالقات اجتماعية 

    مراقب حسابات

    خبري جبودة البيئة

    حمام
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  املختلفة اليت يقوم ا املصنع؟ النشاطاتة عن ما هي املشاكل النامج 
  

  برامج حللول مستقبلية  احللّ احلايل  مشكلة
      
      

   

  . اميكن إجراء نقاش صفي حول الوظائف املختلفة باملصنع وأمهية كل منه
  أي جمال من بني ااالت املذكورة باجلدول هو األهم حسب رأيك؟ ملاذا؟. أ
  أي جمال أكثر إثارة حسب رأيك؟ ملاذا؟ . ب
   أي جمال ميكن أن نتنازل؟ ملاذا؟ عن. ج
  . بأي جمال كنت تستثمر نقوداً أكثر؟ علّل. د

  : سجل انطباعك 
  _________________________________داخل البنايات . ر اخلارجي للمصنعمن املنظ
  ______________________________________________الساحات /الساحة

  ________________________________________ التكنولوجيا املستعملة باملصنع
  أذكر أمرين أثارا انطباعك بشكل خاص؟ فصل ملاذا؟  

  ____________________________________________________________________. أ

  ___________________________________________________________________.ب

  ______________________________________    جاك خالل زيارة املصنععأذكر أمرين أز 
_____________________________________________________________________  

  

  : امأل اجلدول التايل, ة تلقّي شرح حول إمكانيات حتسني العمل وتطويره خالل اجلولةحبال 
  

  اهلدف من التغيري  التغيري   اال
      املاكنات

      ميكروبيولوجيا
      تسويق
     ______:  آخر
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  ما هي املنتجات اليت يتم تصنيعها باملصنع؟ . 1 
  ما هي املواد اخلام املستعملة؟ . 2 
. استعمال املعرفة الحتياجات اإلنسان, بداية الوحدة التعليميةوكما ذكرنا يف , التكنولوجيا هي. 3 

  . إشرح طريقتني تكنولوجيتني مستعملتني باملصنع
 وبني العملية املقابلة ,املدرسةيف ما هو وجه الشبه وما هو وجه االختالف بني التجربة اليت قمت ا .  4 

  املصنع؟ اليت يقوم ا 
  ملاذا ينتمي املصنع الذي زرته للمصانع البيوتكنولوجية؟ . 5 
  معدة منتجات املصنع؟ " سوق"ألي . 6 
صف مراحل حتضريه ابتداًء من املواد .  من بني املنتجات اخلاصة باملصنع الذي زرتهاً واحداًإختر منتج. 7 

  . اخلام وانتهاًء بوصوله للمستهلك
  ماذا ستكون اقتراحاتك؟ ملاذا؟ . ك إدارة املصنع أن تقترح حتسينات لكل جمال باملصنعلو طلبت من. 8 
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  فريوس
  : أساسنيقسمني يتكون الفريوس من . أصغر كائن حي طفيلي

    )RNA أو DNA(املادة الوراثية  .1
 . ودهنيات/ غالف مكون من بروتينات أو .2

 باملواد املن يزودهألا حتتاج حية  بداخل خليةوجدت فقط اذا تتكاثر  -طفيلياتكل الفريوسات هي 
هنالك فريوسات هلا . احلصبة واإليدز, الزكام:  مثل,الفريوسات مسؤولة عن العديد من األمراض. والطاقة

  . عالقة بظهور أنواع معينة من أمراض السرطان
  

    

  1  جتربة عرض رقم  
  H2O2يتحلّل فوق أكسيد اهليدروجني  . فوق أكسيد اهليدروجنييل سنتعلّم عن عملية حتليللتايف العرض ا

   . (H2O)وماء  (O2)إىل أكسجني 
   :  بالشكل التايلتحليلميكن صياغة تفاعل ال

                H2O2(l)                    H2O(l)    +       O2(g) 

      )سائل(اهليدروجني فوق أوكسيد                             )سائل(ماء              )غاز(أوكسجني                                
                                                                                                                  

                
 %3- فوق أوكسيد اهليدروجني) 2ماء مقطّر ) 1: لتالية على قطعة قماشالسوائل ايقوم املعلّم بسكب س

 ملدة أسبوع كامل بدرجة االختبار بأنبوب  والذي مكث%3فوق أوكسيد اهليدروجني ) 3. حمضر حديثاً
   . حرارة الغرفة

  . صف الذي رأيته.  1
  ؟ ما الذي حصل لفوق أكسيد اهليدروجني الذي مكث باألنبوب ملدة أسبوع. 2
  ميكن التعرف على فوق أكسيد اهليدروجني؟ , حسب رأيك, كيف. 3
  . عدد استعماالت لفوق أكسيد اهليدروجني.  4

  
  

l^v×Ş’Ú<áˆ§<
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                                                                                                    2 جتربة عرض رقم  
  : يقوم املعلم بتنفيذ التجربة التاليةس

 %3- فوق أكسيد اهليدروجني) 2ماء مقطّر ) 1: ثالثة أنابيب اختبار حتتوي على قطعة كبد صغرية ليضيف
 ملدة أسبوع كامل بدرجة االختبار بأنبوب  والذي مكث%3فوق أكسيد اهليدروجني ) 3. حمضر حديثاً
  .  حرارة الغرفة

  . صف ما رأيته.  5
  . مناسبائج التجربة جبدولخلّص نت  .6
  ما هو استنتاجك من هذه التجربة؟ . 7

  
  اإلنزميات 

 اهليدروجني تلقائية أي حتدث تلقائياً وبوترية بطيئة أكسيد فوق حتليليف العرض الذي رأيته تعلمت أن عملية 
الكبد والذي يف  الكتاالز نزميإلوجود يعود لذلك السبب . أدت إىل تسريع العمليةالكبد ولكن إضافة قطعة 

  .  فوق أكسيد اهليدروجنيحتليليسرع عملية 
  
  
  

وهي مهمة جداً يف عمليات ,  موجودة يف كل خاليا اجلسم احليبروتينيةاإلنزميات هي عبارة عن مركبات 
نسان مثالً ويف جسم اإل, وجد انزميات عديدة ومتنوعةتيف كل خلية . اهلدم والبناء وتبادل املواد يف اخلاليا

بدون اإلنزميات تكون . دداًحم تغيرياً معروفاً وهاكل إنزمي يعمل على مادة معينة ويغير, هنالك آالف اإلنزميات
  .  التفاعالت بطيئة جداً وبوجودها تزداد وترية التفاعل وتتضاعف مبا يقارب املليون مرة

  
  . ت؟ علّلخلية حية ال حتتوي على إنزميا, حسب رأيك, هل يوجد.   1

  
  
  
  
  
  
  
  

إذ أن لإلنزمي . اإلنزمي خاص ومميز لكل مادة أساس. مادة األساساملادة اليت يسرع اإلنزمي تغيريها تسمى 
 ع الفعالباملوق أو باملركز النشطيسمى هذا اجلزء . جزءاً صغرياً ذا مبىن فراغي مميز به ترتبط مادة األساس

  . وفيه حيصل التفاعل
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مة بني ء باملال,مةءميكن تشبيه تلك املال. مة من ناحية املبىن الفراغي بني اإلنزمي ومادة األساسءهنالك مال
 فيشر -القفل واملفتاح الذي اقترحه الكيميائي األملاينذج منوحسب ).  األولتخطيطالأنظر (القفل واملفتاح 

ة األساس مع اإلنزمي لتكون مركبا معقداً مؤقتاً يسمى مركب تتحد ماد: باملرحلة األوىل ,-1884عام 
يتحلّل املركّب املعقّد املؤقت ليكون نواتج التفاعل ويتحرر اإلنزمي دون , باملرحلة الثانية. دة األساسما- اإلنزمي
  . أي تغيري

  
  موديل القفل واملفتاح: التخطيط األول 
  
  

  

, مادة أساس, إنزمي: بالتخطيط واحدة من الكلمات التاليةالئم لكل حرف من األحرف الظاهرة . 2
  . املوقع الفعال والنواتج, مركب معقّد مؤقت

  

  . ب      .أ

  . د      .ج

  . و      .هـ

   مادة مشبهة بالقفل؟ ة مادة مشبهة باملفتاح وأيةأي.  3
   مرحلة من مراحل التفاعل؟لاشرح بكلماتك ماذا حيدث بك.  
  .  بالقاموس واشرح ما عالقته مبوضوع الدرس"حمفّز" احبث عن معىن كلمة. 5
  .اقترح مثاالً الستعمال كهذا. مبجاالت إضافية" حمفّز"يستعمل املصطلح . 6
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    :كسيد اهليدروجني إىل أكسجني وماء حسب التفاعل التايلويف التجربة التالية ستفحص وترية حتليل فوق أ
 

2H2O2(l)                                               O2(g)     +     2H2O(l)                                          

  سري التجربة
  . %3اكسيد اهليدروجني بتركيز   فوقمليلتر 5سة أنابيب اختبار حيتوي كل منها على حضر مخ

  .  من املاء تقريباًمليلترلألنبوب األول أضف نصف 
  .  املهروسةالألنبوب الثاين أضف نصف غرام تقريباً من البطاط
  .  املغلية باملاء الساخن واملهروسةالألنبوب الثالث أضف نصف غرام تقريباً من البطاط

  . لألنبوب الرابع أضف قطعة كبد صغرية
  . 0.5M بتركيز FeCl3حملول لألنبوب اخلامس أضف قطرتني من 

  
  . حمتواه ووترية التفاعل الذي شاهدته,  على ذكر رقم األنبوباحرص. ج جبدولسجل النتائ

  
  على ماذا اعتمدت بتحديدك وترية التفاعل؟ .  1  
   اختبار حصل التفاعل األسرع؟ أنبوببأي .  2  
    األول؟ وما اهلدف منه؟ االختبارما هو التفاعل احلاصل بأنبوب . 3  
   األول؟ االختبار رفعت درجة حرارة أنبوب إذا, يكحسب رأ, ماذا سيحصل.  4  

  .  سجل مشاهدتك جبدول مالئم.  وراقب ما حيدث600cسخن األنبوب األول حىت درجة حرارة .  5  
   . 5ما هو استنتاجك من تنفيذ البند رقم .  6  
   . االختبار الثاين والثالثالفروقات اليت شاهدا بني أنبويباشرح سبب .  7  

  
  : اإلنزمينشاطى العوامل املؤثرة عل

  
  . باختالف اإلنزمياملثالية ختتلف درجات احلرارة . لإلنزميات حتصل بظروف معينةاملثالية  األنشطة

  اإلنزميات املوجودة جبسم اإلنسان؟املثالية لنشاط درجة احلرارة , حسب رأيك, ما هي.  1 
  
  
  

íe†Ÿ<
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   يف التخطيط السابق؟2رقم لليه باإحلرارة واملشار يرمز جمال درجات اإىل ماذا .  2
  ؟ 2 املرحلةاإلنزمي من ارتفاع درجة احلرارة حىت يتأثر نشاط كيف . 3
  ؟2 املرحلة بعداإلنزمي من ارتفاع درجة احلرارة يتأثر نشاط  كيف . 4
   احلية؟  متشابه لكل الكائنات2هل تعتقد أن جمال درجات احلرارة واملشار إليه بالرقم . 5
 بينما األمساك ,بدرجات حرارة منخفضة نوعاً مانشيطة تكون يف املناطق القطبية األمساك اليت تعيش . 6

  كيف تشرح هذه احلقيقة؟ . اعلى نسبيابدرجات حرارة طة ينش تكون يف املناطق االستوائيةاليت تعيش 
تخطيط العيني املواد على حمور درجة احلرارة بعتماد على إجابتك للبنود السابقة إشرح ملاذا مل يتم تالبا .7
  ؟ الثالث

  
هذه العوامل من . pH-او تغيري بالاإلنزمي مثل وجود أمالح معينة نشاط هنالك عوامل إضافية تؤثر على 

. املمكن ان حتدث تغيرياً بقوى التجاذب والتنافر املوجودة بداخل جزيء اإلنزمي مما يؤدي إلبطال مفعوله
 كوإنزمياتاذا ارتبط مع مواد معينة يطلق عليها اسم من اإلنزميات يكون قادراً على العمل فقط هنالك قسم 

  . )فيتامينات معينة مثل(
املعيقات بإحداث خلل غري بعض تقوم , معيقاتهذه املواد تسمى . تستطيع بعض املواد أن تعيق عمل اإلنزمي

مبىن فراغي مشابه لذلك الذي ملادة ات وت أخرى ذبينما هنالك معيقا. اإلنزميبنشاط قابل للتصليح 
تتنافس مع مادة األساس على اإلرتباط مع املوقع الفعال  فهي ترتبط مع اإلنزمي ووهلذا السبب, األساس

  .  مما يؤدي إىل إعاقة التفاعل ولكن هذه اإلعاقة تكون آنية وقابلة للتصليح,املوجود باإلنزمي
  
  

مقدار نشاط 
  اإلنزمي

  

تأثري درجة : الثالثتخطيط ال
  احلرارة على نشاط اإلنزمي

 (0c) درجة احلرارة
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 رسالة إىل اجلمعية امللكية بلندن واليت ليفنهوك- أرسل تاجر سجاد هولندي يدعى أنتوين فان1676م يف عا
  : كتب فيها. العامليف تسعى لتطوير العلم 

 من حبات الفلفل مث وضعتها داخل فنجان  ةيف السادس والعشرين من شهر مايو قمت بطحن نصف أونس" 
يف الثاين من شهر يناير . اخلليط جيداً وتركتهحركت . من ماء املطر اً ونصفنيشاي وأضفت للخليط أونست

رة حينها مل أحلظ أي شيء حية لقد رايت كائنات صغري. قمت ببعض املشاهدات مبساعدة العدسة املكب
يف متام .  طوال الليل ولكن مل يتغير أي شيءراقب اخلليطأ ظللت . حية ولكين مل أالحظ أي مؤشر لكوا

يف اليوم التايل رأيت بعض الكائنات احلية وانطلقت العديد . ليالً اكتشفت عدة كائنات حية 23:00اعة الس
   . البريةمن الفقاعات من اخلليط متاماً كما تنطلق الفقاعات من 

  

فنهوك خبصوص وجود كائنات حية صغرية  لي- ما كتب برسالة فانيصدقواالعديد من األشخاص مل  . 1
  ملاذا؟ , باملاء
   ليفنهوك خالل األسبوع؟ - ما هي أمهية املشاهدات ومتابعة املشاهدات اليت قام ا فان . 2
   ليفنهوك؟-ما هو افتراضك بالنسبة لوترية تكاثر الكائنات اليت شاهدها فان . 3
   السؤال؟ عن هذا معلومات واردة بالقطعة استعنت من أجل إجابتك ةبأي     
  ك بالنسبة النتشار هذه الكائنات؟ ما هو استنتاج . 4

   
  .  كائنات حيةميز حركتها وحدد حقيقة كوا, ة ليفنهوك أول من وصف الكائنات الصغري-لقد كان فان

اكتشف الباحثون العالقة بني , واستمرارية املشاهدات) امليكروسكوب( اهرومع تطور  عام مائيت مضي بعد
   . من الظواهر احلياتيةتلك الكائنات الصغرية والعديد 

, البكترييا بكل مكان على سطح الكرة األرضية مثل األنواع املوجودةهذه الكائنات تشمل العديد من 
  .  والطحالب أحادية اخلليةالكائنات أحادية اخللية مثل اخلمرية والعثّ, الفطريات

   . كائنات حية دقيقةكل هذه الكائنات تسمى 
   

   كائن حي    كائن حي دقيق: وس عن معىن الكلماتإحبث يف القام. 5
  . تطرق إىل املميزات املهمة حسب رأيك أنت, كائنات حية دقيقةخلّص بكلماتك ماذا تعين .  6

  
  
  

ífléu<l^ßñ^ÒíÏéÎ<<
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.  ختتلف عن بعضها بالعديد من الصفاتاألنواع واليت تشمل العديد من الدقيقةجمموعة الكائنات احلية 
  :  مميزات مشتركة نذكر البعض منهاالدقيقةحلية جلميع الكائنات ا, ولكن

  

  .   مجيعها كائنات صغرية جداً وتقاس بوحدات امليكرون-الكرب 
  ميليمتر 1 =  ميكرون1000   

  .اهرولذلك ميكن رؤيتها فقط بواسطة 
 2منها كل واحدة طول ما هو عدد البكترييا املوجودة مبليمتر واحد؟ سنتيمتر واحد؟ إذا علمت أن .  7

  سجل طولك بالسنتيمترات واحسب ما هو عدد البكترييا املوجودة مبثل هذا الطول؟  . ميكرون
  

ميع الصفات املميزة  جبوبالرغم من هذا فإنه يتمتع.  واحدة فقطهري غالباً من خليةايتألف الكائن احلي 
      :للكائن احلي واملفصلة بالبنود التالية

,  من نفس املواد اليت تكون مجيع الكائنات احلية األخرى مثل املاءالدقيقةتتكون الكائنات احلية  
  .الكربوهيدرات وغريها, الربوتينات

  . التكاثر, النمو, حتدث فيها مجيع العمليات األساسية مثل التغذية 
  . من الظروف البيئيةيتأثر نشاطها  
  .  غشاء يغلف حمتواهاايوجد جلميعه 
اليت )  يف بعض الفريوساتRNAأو ( DNA توجد املادة الوراثية دقيقةالجبميع الكائنات احلية  

  .  املميزةا صفاتكسبها
كل كائن يتضاعف وينتج عنه ف -املضاعفة -نقسامال هي ااعملية التكاثر األكثر انتشاراً لديه 
  .ناكائن

  

  :أكمل التخطيط التايل. 8
   اليت حنصل ا هو عدد الكائنات احلية الدقيقةم

  : االنقسامعد عليها ب
  األول .1
 الثاين  .2
                      الثالث .3

   

   

                                                                                  

   

  

  انقسام ثالث

  انقسام أول

انقسام ثان 
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  .  دقيقة30-20حتدث عملية انقسام اخلاليا كل ,  وبظروف مناسبة الدقيقةبأنواع معينة من الكائنات احلية 
بشكل كامل ومن إىل دفترك اجلدول التايل أنقل .  دقيقة30 تستغرقانقسام اخللية عملية  أن لنفرض.  9  

              :مث أكمل الناقص
  : الدقيقةترية تكاثر الكائنات احلية و  
    

عدد 
 االنقسام

العدد الكلي 
  للبكترييا

العدد الكلي 
  للنسل

  الزمن
 )ساعات(

1  1  2  0.5  

2  2  4  1.0  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

10  .  .  5.0  

    

 ة تكاثر الكائنات احلية الدقيقة التالية يصف بشكل صحيح وتريمن بني الرسوم البيانيةرسم أي . 10 
  .املوصوفة باجلدول؟ إشرح اختيارك

        

        

                         

         

    

      

    

  

  :أشر إىل الكلمات املالئمة. 11 
 . بطيئة/يعةتعترب وترية تكاثر البكترييا سر ♦
 . اًكبري/اًعدد البكترييا بعد االنقسام العاشر يكون صغري ♦
  . صغرياً يف الوعاء الذي تتكاثر فيه/ تشغل البكترييا حيزاً كبرياً ♦

  
إذ أن .  ملصلحتهالدقيقة واليت تتعلّق بتكاثر الكائنات احلية 11لقد استغل اإلنسان الصفات املذكورة بالبند 

  . قوم هذه الكائنات بإنتاجها مبجاالت عديدة ومتنوعة ت  يستعمل مواداإلنسان
  

 الزمن الزمن الزمن

عدد 
الكائنات 

  احلية 
 الدقيقة

عدد 
الكائنات 

  احلية 
 الدقيقة

عدد
الكائنات 

  احلية
 الدقيقة 



_______________________________________________________________ 

  
      

56

 مفيد الدقيقةالكائنات احلية ولكن هنالك العديد من ,  مسبباً لألمراضالدقيقةالعديد من الكائنات احلية يعترب 
  .  احمللالت بوظيفة, بدورات املواد يف الطبيعة تقوم اليت الدقيقة وظيفة مهمة مثل الكائنات احلية وذو

  

      

  : الدقيقةاستعماالت منتشرة جداً للكائنات احلية , فيما يلي
  .نتاج النبيذ والعديد من املشروبات الكحولية األخرىإ 
  .إنتاج األجبان 
  .إنتاج األدوية 
  . اخلضراواتختليل عملية  
  . تطعيملقاحات  إنتاج  
  .صنع املعجنات 
  . تطهري مياه ااري 

  ؟ الدقيقة الواسع واملتنوع للكائنات احلية تعماللالس,  حسب رأيك,ألسبابا ما هي. 12 
  .  لكل جمموعةاًأعط امس. صنفني أو ثالثة أصنافلصنف االستعماالت املختلفة . 13 

  
بعض احلاالت األخرى يف و.  كما هو احلال بصناعة النبيذبعض احلاالت يتم استغالل كل الكائن اهرييف 

  . مثل استعمال اإلنزميات املوجودة ذه الكائناتالدقيقةية يتم استعمال أجزاء من الكائنات احل
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    الفطريات
  . قسم منها أحادي اخللية والقسم اآلخر عديد اخلاليا, جمموعة كبرية من الكائنات احلية 

  . ولكنه مبين من مواد خمتلفة, اخلاليا حتتوي على نواة وللخلية جدار شبيه جبدار اخللية النباتية
 بينما حيصل البعض اآلخر ,)وتسمى يف هذه احلالة بالفطريات الرمية(الفطريات على الفضالت ض بعتتغذى 

   .على غذائه من أجسام كائنات حية وعندها تعترب فطريات طفيلية
وهلا دور هام يف دورات املواد يف الطبيعة متاماً , الدقيقة موعة الكائنات احلية الفطريات أحادية اخللية تنتمي

  . لبكتريياكا
وهناك صناعات , هنالك العديد من الصناعات اليت تعتمد على مواد عالجية تنتجها الفطريات مثل البنسلني

  . واملعجنات تعتمد على عمليات حتدث خباليا اخلمرية مثل صناعات النبيذ أخرى
. الفطر القلنسويشاراً هو انت اخللية األكثر انتشاراً هو اخلمرية والفطر متعدد اخلاليا األكثر الفطر أحادي
يعترب ساماً ولكن هنالك أنواع قليلة غري سامة ولذلك يتم تربيتها بكميات الفطر القلنسوي معظم أنواع 
  . شامبنيونفطر  الصناعية مثل 

  
  دورة املواد بالطبيعة

  

ير املواد بشكل دوري تتغ.  ولكن كميتها تبقى ثابتةفيزيائيةالطبيعة بتغيريات كيميائية أو يف متر معظم املواد 
  .  ثانيةالغالف الغازي إىل الكائن احلي ومن مث إىل التربة وبالنهاية ترجع املواد إىل الغالف الغازيمن 

 وبذلك تعيد , إذ أا تعمل على حتليل الكائنات امليتة, هام بدورة املواد يف الطبيعة دورالدقيقةللكائنات احلية 
  . املواد لتستعمل من جديد
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         الدرس األول   

  
  16.2.96 معاجل من مقال كتب يف صحيفة هآرتس بتاريخ 

  
 على التعرف على األشخاص يف السنوات األخرية لتطوير قدراتسعى احملاكم والشرطة العاملية 
وذلك بواسطة وراثية " مسات "أو " بصمات"املقصود استعمال . باالعتماد على وسائل تكنولوجية

  .  لألشخاص(DNA)حتليل الفروقات باملادة الوراثية 
 اجلسم وهي من خالياما املقصود بسمات وراثية؟ كما تعلمون املادة الوراثية موجودة بنواة كل خلية 

عينان وأذنان ومبىن , فم, نتيجة لذلك لكل إنسان يوجد أنف. ذات مبىن متشابه لدى مجيع البشر
هكذا هو األمر . أوجه األشخاص ختتلف عن بعضها البعض ببعض املالمح. جلسمأساسي للوجه وا

 هو املسؤول عن عدم وجود شخصني DNA-هذا االختالف مببىن ال. بالنسبة للمادة الوراثية
كل ما باالختالف بني األشخاص .  طبعاًنيتماثلا الوراثية ما عدا ظاهرة التوأمني املني بصفاممتماثل

نسبة الذكاء وحىت بصفات تتعلّق بالتصرفات نابع من اختالف بسيط , لون الشعر, وليتعلّق بالط
  .  الطويلDNA-جبزيء ال

 لكليهما لوجدنا أن DNA- المعلوم أيضاً أنه لو اخترنا أي شخصني بشكل عشوائي وفحصنا مبىن
  . خمتلف %0.1 من املبىن متشابه وفقط99.9%

احلاجة املاسة ملشكلة بذلك تكمن يف  ولكن ا اليومتوفّران مDNA- القدرة واملعرفة لتشخيص الإنّ
نابعة عن عدم وللتعمق بفهم اجلانب العلمي املتعلّق ذه القضايا لكي مننع إصدار أحكام غري عادلة 

متاماً . تحكم ا هيئة حملّفنيت فهم اجلانب العلمي يكون فظيعاً بالقضايا اليت معد. فهم للجانب العلمي
اذ . قضية العب كرة القدم الشهري أوجي سيمبسون الذي ام بقتل طليقته وعشيقها كما حدث يف

 أوجي سيمبسون هو القاتل بينما فضل احمللّفون االعتماد على أدلة أخرى أنحتليل املادة الوراثية أكد 
  . أقل صدقاًً

ر ذا املوضوع على الرغم من كل التقييدات املتعلّقة مبوضوع التشخيص الوراثي إال أن التطو
  . الدفاع عن نفسه وسيعزز قدرة اتمع يف سيحدث ثورة باحملاكم عامة

   . د وايزمانهالكاتب هو رئيس قسم أحباث األغشية والبيوفيزياء ومدير مشروع خمزن اجلينات يف مع* 
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ستعمال حتديد السمات املألوف واملعروف الشبه بني حتديد السمات الوراثية وما هو وجه ال.  1 
  )عن طريق الرسم(الشرطة؟ 

ما هي حسنات وسيئات التشخيص اجلنائي باستعمال السمات الوراثية باملقارنة مع رفع .  2 

  البصمات أو حىت حتديد السمات عن طريق الرسم؟ 
  

صغ ثالثة أسئلة على األقل واليت كنت ستسأهلا لعامل خمتص بالتعرف على األشخاص عن .  3 
  . ت الوراثيةطريق السما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طار حرب العصابات وكان ذلك ضمن إ,ار األمسأطلق الرصاص على راكب دراجة نارية
يف ار اليوم التايل مت العثور على بقايا دراجة نارية حمروقة يف بيارة بالقرب من نتانيا . مبنطقة نتانيا

لفوفني بقميص يشبه القميص الذي ارتداه القاتل حسب شهادة شاهدي باإلضافة ملسدسني م
وبعد فترة . لقد مت فحص القميص مبعهد للطب القضائي ووجد عليه بقعة صغرية من الدم. العيان

أخذ عينة دم أو لقد طلب احملققون من املتهم . تلزمنية وجيزة مت إلقاء القبض على متهم بقضية الق
هم رفض ت تفاصيل حول نوعية أو هدف الفحص ولكن املةذكروا أيلعاب لفحصها دون أن ي

  . التعاون معهم
 كان املتهم مدمناً على التدخني وخالل فترة التحقيق قام بتدخني العديد من ,ولكن حلسن احلظ

- ال فأُخذ الفلتر للمعمل من اجل فحص ,السجائر وقد امتص قسم من لعابه على فلتر السيجارة
DNA مع ال ومقارنته-DNAاملوجود ببقعة الدم اليت وجدت على القميص  .  

بق تام بني املقاطع الثمانية ا ووجد تطDNA- مقارنة مثانية مقاطع من التخالل عملية الفحص مت
بناًء عليه حدد معهد الطب القضائي وباالعتماد .  وبني تلك املوجودة بالدم,املأخوذة من اللعاب

بكلمات . من السكان اليهود %0.0005الصفات هذه تالئم على جداول إحصائية أن توافق 
اً فقط عشرون يهودييكون , ائيل أربعة ماليني يهوديأخرى هذا يعين أنه إحصائياً لو عاش يف إسر

هم هو واحد من هؤالء واملت.  اليت مت فحصهاDNA-ثمانية مقاطع الني مبا يتعلق بمتماثلمن بينهم 
ا ال
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-حول الزن فيها معطيات خت, يف الدول الغربيةخاصة , هنالك تفكري جدي بإقامة خمازن معلومات
DNAللعديد من األشخاص  .  

نعين بذلك .  دقيقة"إصابات" 4 متّ فيها احلصول على ,1998 حالة حىت سنة 200لقد متّ الوصول إىل 
 اليت وجدت DNAمقارنة بني عينة  وذلك بإجراء ,م عن طريق احلاسوبهوية ارالتعرف على 

  .  املوجود مبخزن املعلومات يف احلاسوبDNAبساحة اجلرمية مع 

 صراعإشرح املصطلح . صراعإن تطور التكنولوجيا اخلاصة بالبصمات الوراثية مرافق ب.  4 
  .  ان كل وجهة نظرن يؤيدواكتب ادعاءي. كر املواقف املمكنةأذ) 22 صفحةأنظر (

 5 .ه الشرطة خالل عملها على إنشاء خمزن الصغ اقتراحاً لقانون من شأنه أن يوج-DNA .  
 ولكل ؟ن احلق باستعمال مثل هذا املخزنومل, الفحصباجتياز إىل إلزام األشخاص تطرق باقتراحك 

  . ناحية إضافية جتدها مناسبة
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  الدرس الثاين
 حبقيقة إمكانية إجياد البصمات الوراثية املميزة واخلاصة 1984ة ألني جفريز عام لقد بشر عامل الوراث

  . لكل إنسان
  : تتكون طريقة إجياد البصمات الوراثية من عدة مراحل

حيوانات منوية أو كل خلية أخرى من ساحة اجلرمية أو من , دم, تجمع عينة من شعر ♦
 . املتهم

 .  جتميعها متّ من اخلاليا اليتDNA-يتم فصل ال ♦
تقوم هذه . •"تقييدإنزميات " نوع خاص من اإلنزميات واليت تدعى DNA-يضاف لل ♦

اذ يقوم كل إنزمي .  الكبري فقط جبانب توافقات معينةDNA-اإلنزميات بتقطيع جزيء ال
 .  جبانب هذا التوافقDNA- عندها يقطع جزيء ال,بتمييز توافق خاص به
هذه العملية تشبه عمل املقصلنفرض.  كتاب ولكن بطريقة متطورة الذي وظيفته قصأنه يتم القص  

مبسح كل صفحة بشكل منفرد كلمة تلو األخرى وعند متييز  فيقوم املقص. مة معينةمن يسار كل
  . الكلمة املعينة يقوم املقص بقطع اجلزء املوجود على يسار تلك الكلمة

 1  .املتطور للو استعملنا مثل هذا املقص نمتماثل نسختني قصهل سنحصل . تني من كتاب معي
  . ات نفس الطول؟ علّلوعلى نفس عدد القطع للكتابني؟ هل ستكون القطع ذ

 2  .لو استعملنا مثل هذا املقصهل سنحصل على نفس .  نسختني لكتابني خمتلفني املتطور لقص
  . ات نفس الطول؟ علّلوعدد القطع للكتابني؟ هل ستكون القطع ذ

) أي أن كل نوع سيقص جبانب كلمة خمتلفة( املتطورة فني من املقاصلو استعملنا نوعني خمتل.  3 
هل سنحصل على نفس عدد القطع للكتابني؟ هل ستكون . تني لنفس الكتابمتماثل نسختني لقص

  . ات نفس الطول؟ علّلوالقطع ذ
 من القطع ذوات اً معيناًماً عددسيعطي حت ,بواسطة إنزمي معيق اخلاص بفرد معين DNA-مقص ال

  .طول معين ومميز لذلك الفرد
 لشخص آخر سنحصل على عدد خمتلف من القطع DNA  لقصإنزمي التقييدولو قمنا باستعمال نفس 

  . ذوات طول خمتلف ومميز للشخص اآلخر
                                                 

  . PCRهنالك طريقة جديدة للتشخيص الوراثي تعتمد على استعمال تقنية ال  •
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  .  اليت حصلنا عليها وحتديد طول كل قطعةDNA-املرحلة التالية هي فصل كل قطع ال
  DNA-ل قطع الفص
بأحد اطراف مستطيل مصنوع من مادة جيالتينية ويتم تشغيل  DNA-توضع مجيع قطع ال ♦

  . حقل كهربائي
وترية االنتقال حتدد حسب كرب . لمستطيلباالنتقال باجتاه الطرف الثاين لDNA -تبدأ قطع ال ♦

  . تنتقل ملسافة أكرب) ولذلك وزا أقل(كلما كانت القطعة أقصر: القطعة
  .  بلون مناسبDNA -إاء عملية االنتقال يتم صبغ البعد  ♦

  ؟ DNA -جيب صبغ قطع ال, حسب رأيك, ملاذا. 4 
 عن نقطة البداية وبعدها, مسكها, عدد اخلطوط اليت حصلنا عليها. حنصل على توافق من اخلطوط

  . مميز لكل إنسان وإنسان
  .  املتساوية بالطولDNA -كل خط عبارة عن جمموعة من قطع ال

 خلاليا اجللد وبني عينة خطوط DNAلو قارنت بني عينة خطوط حصلت عليها من .  5 
 ماذا ستكون النتيجة حسب ,من نفس الشخصأخوذة  خلاليا عضالت مDNAحصلت عليها من 

  . رأيك؟ إشرح
 6 .نة خطوط حصلت عليها من لو قارنت بني عيDNA ن وبني عينة خطوطإلنسان معي 

  .  ماذا ستكون النتيجة حسب رأيك؟ إشرح.  ألخيه التوأم املطابقDNAحصلت عليها من 
 7 .نة خطوط حصلت عليها من لو قارنت بني عيDNA ن وبني عينة خطوطإلنسان معي 

   ماذا ستكون النتيجة حسب رأيك؟ , إلنسان آخر ال يقربه بتاتاDNAًحصلت عليها من 
 جرمية بارتكاباجل التعرف على إنسان قام  من ,إشرح كيف ميكن استعمال هذه الطريقة. 8 

  معينة؟ 
  DNA-حتديد طول قطع ال

أي ما هو عدد (اليت حصلنا عليها  DNA -قطع اللكي نعرف ما هو طول كل قطعة من 
. ذوات طول معروف  DNA -نقوم بتحضري خليط قطع ال) النوكليئوتيدات اليت تكون كل قطعة

 وبعد انتهاء العملية نقارن , جانب العينة اليت نريد التعرف عليها إىل بنفس املستطيل اجليالتيينحنركها
هولةبني األطوال للعينة املعلومة وا .  

  
  

  

  DNA خليط معلوم DNA  خليط
  غير معلوم 

4000      
      
3000      
      
2000      
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  . DNA -باالعتماد على التخطيط حاول أن تقدر طول القطع املوجودة خبليط ال.  9 
ماذا يعين . تلفةات مسك خموأنه حصلنا على خطوط ذبمن التمعن بالتخطيط ميكن التمييز .  10 

  ذلك حسب رأيك؟ 
  

  التمرين األول
جة نتيجة لذلك كانت حا.  بعد والدم بلبلة بأحد املستشفيات مت تبديل ثالثة أطفال حاالًبسبب

  . للتعرف على الطفل لتسليمه ألهله البيولوجيني
وصال ول والدين  وأل, لألطفال الثالثةDNA -من أجل ذلك أجريت بعض الفحوصات الوراثية لل

   : فيما يلي نتائج الفحوصات.  طفلهمااملستشفى لتسلّم
  

  أب طفل ج       أم              طفل ب   طفل أ      
  
  
  
  
  
  
  

ص؟ إشرح على ماذا اعتمدت ذين قاما بإجراء الفحلمن هو الطفل الذي ينتمي لألبوين ال 
  بإجابتك؟

  
  التمرين الثاين

  

 هدفه حتديد بصمات وراثية ملتهم معني حصل تشويش اًبسلسلة الرسومات التالية واليت تصف فحص
  : أضف لكل واحدة من الرسومات الرقم املناسب حسب املراحل التالية. بترتيب املراحل

  .DNA-نات واليت تعترب مصدراً للجتميع العي  .أ 
  .  من اخلالياDNA إستخالص  .ب 
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  . تقييد لقطع بواسطة إنزمي DNA -جتزيء ال  .ج 
  .  جيالتينيةوضع خليط القطع بداخل مادة  .د 

  . مترير تيار كهربائي باملادة اجليالتينية.        هـ
  . صبغ القطع اليت حصلنا عليها.     و
  .هم املتDNAومقارنتها مع  اليت حصلنا عليها DNA -إجياد طول قطع ال.         ز

  
  
  
  
  



_______________________________________________________________ 

  
  
  
  
  

65

  لتمرين الثالثا
  

  . DNAأجريت التجربة التالية دف حتديد طول قطعة من 
استعملت هذه القطع .  ذوات طول معروفDNA قطع من ست وضع خليط متّ" أ"كان يف امل

  . كمؤشرات
  .  دون أي تغيريDNA -وضعوا قطعة ال" ب"يف املكان 
 من نوع تقييدت بعملية قطع وقص بواسطة إنزمي  بعد أن مرDNA -وضعوا قطعة ال" ج"يف املكان 

X .   
 من نوع تقييدت بعملية قطع وقص بواسطة إنزمي  أن مر بعدDNA -وضعوا قطعة ال" د"يف املكان 

Y .   
  : عندها حصلنا على النتائج التالية. مت مترير تيار كهربائي وصبغت القطعة

  
  طول القطعة

 )عدد النوكليؤتيدات(
  "د"  "ج"  "ب"  "أ"

3000  _____  _____      
2500  _____    _____    
2000  _____        
1500  _____      _____  
1000  _____      _____  
500  _____    _____  _____  

  
  ؟ ما هو الطول؟ DNA-من أي عمود ميكن حتديد طول قطعة ال  .أ 
   ؟ وما هي أطواهلا؟X إنزمي التقييدما هو عدد القطع اليت حصلنا عليها بعد فعالية   .ب 
   ؟ وما هي أطواهلا؟Y إنزمي التقييدما هو عدد القطع اليت حصلنا عليها بعد فعالية   .ج 
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كبري- ر صغريتطو …  
 يف DNA سريعة وسهلة نوعا ما ملضاعفة قطع , يف السنوات األخرية تطوير طريقة خاصةلقد متّ
- أي كمية قليلة من الهذا يعين أنه حىت بوجود عينة حتتوي على عدد قليل نسبياً من اخلاليا . املخترب
DNAميكن إنتاج نسخ من ذلك ال -DNA إجراءحنصل على كمية كافية من أجل  حىت 

  . الفحوصات املناسبة لتحديد البصمات الوراثية
   اجلنائي؟ التشخيصكيف ميكن أن تساعد هذه الطريقة يف عملية .  10  

  -  تعترب أكثر صمودا من أي بروتني موجود إذ مت عزل قطع الDNA-جيدر الذكر أن مادة ال
DNAسنة والتابعة ملومياء مصرية2400ات جيل و من أنسجة ذ  !  
  : ة حتديد البصمات الوراثية عدة تقييدات جيب أخذها بعني االعتبارلطريق

 لذلك . قسم قليل منه خمتلف ومميز لكل إنسان, متشابه لدى مجيع الناسDNA-معظم ال 
 من املمكن احلصول على مقاطع مشتركة جلميع تقييدعملية القطع بواسطة إنزمي عند إجراء 

هذه الظاهرة منتشرة خاصة عند . ان املشتبه به على مقاطع مميزة لإلنسبين البشر وليس
 . واالحتمال بوجود جزء من املقاطع املتشاة يكون أكرب بني األقارب. األقارب

 نة على من احملتمل أن حتتوي العيDNAإذ أن كل شخص يترك بقايا من .  لشخصني أو أكثر
 .  اخلاص به بكل مكان يلمسهDNA-ال

 للمادة اجليالتينية قبل انتهاء عملية القطع بواسطة DNA-اليف بعض احلاالت يتم نقل قطع  
 . عندها حنصل على قطع أطول من القطع املتوقعة. إنزمي التقييد

 فيمكن أن ينتج خطان متقاربان. خلطوط واضحاًيف بعض احلاالت ال يكون الفصل بني ا 
  .   واحدوجود خطّ التمييز بينهما ويفسر الوضع بشكل خاطئ وهو جداً لدرجة أنه ال ميكن

استند على . أكتب ادعاًء يؤيد استعمال طريقة البصمات الوراثية كدليل تعتمد عليه احملاكم. 11
  . املعلومات اليت وردت يف الصفحات السابقة

  . إشرح ادعاءك. باحملاكم يؤيد استعمال طريقة البصمات الوراثية أكتب ادعاًء. 12 
بل البصمات الوراثية للمتهم كدليل للرباءة أو االام؟ علّل هل كنت ستق, لو كنت قاضياً. 13 

  . إجابتك
؟ "التعرف الوراثي ال يكذب"هل أنت موافق على عنوان القطعة . إقرأ الدرس األول ثانيةً. 14 

  . علّل ادعاءاتك. هوادعاًء واحداً على األقل ضدأكتب ادعاًء واحداً على األقل يؤيد ذلك 
ما هو موقف الكاتب؟ على ماذا , حسب املقال يف الدرس األول, هل ميكن التنبؤ.  15 

  اعتمدت يف إجابتك؟ 
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  الدرس الثالث   
   

اريخ العلم وهو مسح وحل لغز خريطة اجلينات يف ت مت الشروع بأحد أكرب املشاريع 1990بسنة 
  .)اجلينوم(البشرية

 واملوجود خبلية DNA-ؤتيدات بكل جزيء الحد أهداف املشروع كان حل لغز تسلسل النوكليأ
.  اليت معلوم عنها توافق النوكليؤتيدات واملكانDNA وأيضاً إجياد الصفة املالئمة لكل قطعة اإلنسان

  .) كروموسوموم وأين بالضبط على الوموساملقصود باملكان هو أي كر(
، وقد  اهود يف العملكرباحية  من ناحية امليزانيات املطلوبة وأيضاً من ناهذا املشروع عظيمكان 

تنفيذ األساسية لسؤولية امل لكّنطواقم عديدة من الباحثني من مختلف أحناء العامل اشتركت فيه 
وقد مت التوصل إىل معرفة تسلسل  الواليات املتحدة ودول غرب أوروبا حتملتهااملشروع 

   . 2000النوكليئوتيدات يف اجلينوم اإلنساين عام 
 به طاقم من الباحثني العاملني مبعهد وايزمن وقد ساهم هؤالء قام املشروع العاملي حمللية هلذااملسامهة ا
 املوجود باخللية إىل حوايل ثالثة مليارات من DNAيصل طول ال  .حبل لغز عدة جيناتالباحثون 

 على ناماً حلصل وجعله مستقيDNA-ولو كانت لدينا القدرة على مد كل جزيء ال. النوكليؤتيدات
  !ط طوله مترانخي

 ممكن أن الذي طوله متران DNA-ال" خيط"تفسري احلقيقة أن , حسب رأيك, كيف ميكن.  1 
  يكون موجوداً بداخل خلية ال يتعدى طوهلا عدة ميكرونات؟ 

  
عبارة عن تسلسالت وظيفتها وصل  DNA-  من ال%90نتيجة للفحوصات الدائمة اتضح أن 

 يشكل رموزاً DNA- من ال%10يتها الدقيقة ليست واضحة وفقط اجلينات ببعضها البعض وفعال
اإلنسان هو وتشري التقديرات إىل أن عدد جينات . يةوراثية إلنتاج بروتينات خمتلفة بداخل اخلل

   .يعمل على حتديد صفات اإلنسان الوراثية, كما ذكرنا,  ولكن قسما منها فقطجني 70,000
 انتشاراً األكثرهي  كن غالباً ما تكون نسختان أو ثالث نسخول, هنالك عدة نسخ خمتلفة لكل جني

  . بني السكان

<íè†fÖ]<l^ßé¢]<íŞè†}<Åæ†Ú
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كن ان يسبب إشكاالً اذ انه ال ميكن حتديد تسلسل مي, "اجلينوم-خريطة اجلينات البشرية"املصطلح 
DNA احلال خبصوص الصفات املميزة لإلنسان إذ يواحد ووحيد للخلية البشرية متاماً كما ه 

  . خريطة اجلينات اخلاصة به واملميزة لهكل إنسان فل. يصعب حتديدها
- وبعد التعرف على مجيع تسلسالت ال" خريطة اجلينات البشرية"بعد االنتهاء من مشروع .  2 

DNA ما هو تسلسل ال: سيجيب عامل عن السؤال, حسب رأيك, كيف-DNA املسؤول عن 
  حتديد شكل األنف؟

 بالسويد مقارنة مع باحثني أجروا اأحباثأجروا ثني  على ذات اإلجابة من باحهل سنحصل.  3 
   بالصني؟ ملاذا؟ اًأحباث

  
 هذا اجلني متعلق . بني فئات سكانية خمتلفةLPL يدعى القد فحص باحثون من العاصمة واشنطن جين

 كل DNA تسلسل  نسخة خمتلفة أي مثانية ومثاننينينلقم مت تشخيص مثانية ومثا. بأمراض القلب
ن نسخة وجدت ذات الوظيفة للجني وفقط بأربع وأربعة ومثانمن بينها . LPLو اجلني واحد منها ه

  . بفعاليات اجلنيقات نسخ وجدت فرو
  :  سيضم إذاLPLً ملشروع اجلينوم البشري واملتعلق باجلني لذلك املعلومات اليت سيتم إدخاهلا

  . على فعالية اجلني والثمانني نسخة لتسلسل النوكليؤوتيدات واليت ال تؤثر األربع  
  .األربع نسخ النوكليؤوتيدات واليت تؤثر بشكل مباشرعلى فعالية اجلني  

  
يف احلقيقة معظم الصفات حتدد باالعتماد على اكثر من جني واحد هذا جيعل قضية خريطة اجلينات 

  . البشرية أكثر تعقيداً
  ن ممكناً قبل عصر احلاسوب؟ اشرح ملاذا مشروع كمشروع خريطة اجلينات البشرية مل يك.  4 
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لقد قام العديد من الباحثني بتاريخ العلم مبحاوالت عديدة لتنظيم وترتيب جمال معين دف الوصول 
 ببناء طريقة لتنظيم وتصنيف كل 1752قام البيولوجي السويدي ليناوس عام . لفهم أعمق بذلك اال

وكذلك الكيميائي الروسي مندلييف قام عام . زمنهروفة يف معأنواع احليوانات والنباتات اليت كانت 
خالل . زمنه بقائمة أمساها قائمة العناصر الكيميائيةيب كل العناصر اليت كانت معروفة يف  بترت1869

مت .  هلا عناصر جديدة ولكن مت احلفاظ على املبىن األساسي هلاتالزمن مت توسيع قائمة العناصر وأضيف
  .  تصنيفها حسب الطريقة اليت اقترحها ليناوسات ونباتات جديدة ولكن متّلى حيوانالتعرف ع

  
نفسية وأخالقية غري موجودة بالعديد من , اقتصادية, اجتماعيةملشروع خريطة اجلينات البشرية أبعاد 

اليت تزود و معلومات طبية أخرى ةإذ أن املعلومات الوراثية لإلنسان ختتلف عن أي. املشاريع املشاة
  .  نتائج آنية:معلومات بالنسبة للوضع الصحي لإلنسان بزمن الفحص أي

بينما فحص خريطة اجلينات البشرية تزود معلومات غري آنية مبعىن انه من املمكن احلصول على 
كيف , فمثالً. معلومات تشري إىل مشكلة طبية مل تظهر بعد واليت من احملتمل أن تظهر باملستقبل

ن أن يصيب املرأة الذي من املمكودي ت حول نوع معين من مرض سرطان الثسنتعامل مع معلوما
   سنة؟  بعد حوايل ثالثني

 ميكننا من DNA-فحص ال. هنالك العديد من األمراض اليت تصيب اإلنسان بفترة متقدمة من العمر
د مىت كننا املعرفة بكل تأكياملسؤول عن املرض يف إنسان معين ولكن ال ميني حتديد وجود اجل

  .  قوةة املرض وبأيسيحدث

كمرض (تطرقوا بإجابتكم ملرض معين . أجروا نقاشاً بالفرقة وخلّصوا األبعاد املختلفة للمشكلة 
  . صراعواكتبوا ادعاءات خمتلفة لكل وجهة نظر بال) سرطان الثدي

  
  
  
  
  

íflè†fÖ]<l^ßé¢]<íŞè†}<ˆÇÖ<flØuI[…†•<Ý]<íÃËßÚ<< <



_______________________________________________________________ 

  
  
  
  
  

70

  الطبية-األبعاد العلمية
  هل هذا االكتشاف يلزم باختاذ خطوات طبية خاصة؟ 

  األبعاد االجتماعية
 طبيب العائلة؟ شركات التأمني؟ املشغل؟ - طالع على املعلومات الوراثية لإلنسانال ا يفملن احلق

  اجليش؟ الشرطة؟ 
الشخص الذي يسن القانون بكل من سيحدد حق اإلطالع على تلك املعلومات؟ اإلنسان نفسه؟ 

  البالد؟ هيئة دولية؟ 
ريطة اجلينات البشرية؟ خمتربات األحباث باجلامعات أم خمتربات  هيئات ستعطى حق حل لغز خةأي

   عادية؟ 
  األبعاد األخالقية

هل من املمكن احلفاظ على حق اإلنسان بعدم املعرفة؟ هل ميكن احلفاظ على هذا احلق أيضاً على 
  عائلته؟ أوالده؟ 

  ون اعتباراً للتمييز بني الناس؟ سيك, حسب ما جاء يف حتليل خريطة جيناته, هل التنبؤ الطيب لإلنسان
  األبعاد االقتصادية

 لكل الناس؟ فقط ملن يطلب ذلك؟ ما هي –" بطاقة هوية جينية كاملة"ملن سيعطى حق القيام ب 
  املعايري اليت سيتم مبوجبها حتديد حق األولوية للفحص باهظ الثمن؟   

  األبعاد القضائية 
ة ضد زوجها؟ أو رفع دعوى قضائييعطي الزوجة احلق ل جني فيه خلل سهل إخفاء معلومات حول

  رفع دعوى ضد والديه؟ مكان العمل؟ شركة التأمني؟ ل) املتخلّف/ املعاقناالب(سيعطي االبن 
  
  

  … إضافية تستحق التفكريأمور ةبضع
  
كل األمور املتعلقة بتشخيص الصفات الوراثية عن طريق حل لغز تسلسل النوكليؤتيدات         

تحدث عن احتمال وجود جني معين واالحتمال هو شيء نلذلك .  هو جمرد احتماالتDNA-لبا
  ... غري أكيد متاماً
صحيح ان اإلنسان حيمل صفات وراثية معينة إال ان للبيئة احمليطة دوراً هاماً وتأثرياً كثرياً         

  . تلك الصفاتعلى صقل 
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ن سيدتني حتمالن اجلني املسؤول عن املرض ولكن أرض فلو تطرقنا ملثال سرطان الثدي وعلى ف
فإن احتمال حدوث املرض ) نتجنتعمل مبعهد تصوير ر(بيئة كثرية اإلشعاعات يف أحدامها تعيش 

  . تشاة لديهماامل على الرغم من ان الصفات الوراثية الكليهما ليس متساوي
 اًلألصحاب وللمجتمع تأثري, ه أن للعائلةوماذا خبصوص الصفات األخالقية لإلنسان؟ فمن املتفق علي

لذين تربيا ني والمتماثلاليت أجريت على توأمني يف العديد من األحباث .  على شخصية اإلنساناًواسع
 حيمالن نفس الصفات الصفات الشخصية على الرغم من أمبعائالت خمتلفة وجدت فروقات با

  . DNA-الوراثية ونفس ال
أي قدرتنا على التغيري . هنالك ادعاء أن قدرة التغيري لدى اإلنسان هي وراثيةعلى الرغم من ذلك ف

  .  اخلاص بناDNA-حتدد بواسطة ال
إىل أي مدى؟ و؟ هاتغيروبشكل قاطع هل ات هي اليت حتدد كروموسومولكن ليس واضحاً هل ال

  ؟ )سليب/إجيايب(وألي اجتاه 
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  نمتماثالتوأمان 
احتمال حدوث . ن من نفس خلية البويضة املخصبةا يتكوناة ألممتماثل وراثية  معلوماتتوأمان ذوا

 أنه بعد عدة انقسامات ضبط هو  محل وما حيدث بال وسبعني حالةمائتنيهذه الظاهرة هو مرة لكل 
من الواضح أن .  تنفصل اخلاليا الناجتة إىل جمموعتني يتطور من كل منهما جننية املخصبة للبويض

  .ن ألما من نفس املنشأمتماثالنينني هذين اجل
  

  الشيفرة الوراثية
كل شيفرة عبارة عن . لربوتنيأي حتدد نوع ا  األمينية بالربوتنياألمحاضالشيفرة الوراثية حتدد ترتيب 

هنالك أربعة أنواع من النوكليئوتيدات هذا يعين ان الشيفرة الوراثية عبارة عن .  نوكليئوتيداتثالث
  .  أحرفة وكل كلمة فيها مكونة من ثالثأحرفأربعة لغة ذات 

يعترب حل لغز الشيفرة الوراثية أحد أكرب . الشيفرة الوراثية متشاة لدى مجيع الكائنات احلية
  . اإلجنازات يف جمال البيولوجيا اجلزيئية

 لغز  على مسامهتهم يف حل1968ونرينربغ عام , كورين, لقد مت منح جائزة نوبل للعلماء هويل
  .  بإنتاج الربوتيناتهاوإبراز وظيفت, الشيفرة الوراثية

áˆ§^v×Ş’Ú<l<
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  الدرس األول 
  
  
  
  
  
  
  32موجودة بصفحة  PKUمعلومات حول مرض *

  . طروح بالقطعة باجلانب العلمي للموضوع املتتعلقسجل ثالثة أسئلة .  1
هل تستطيع اإلجابة عن قسم من األسئلة اليت صغتها بالسؤال األول باالعتماد على املادة .   2

  .  سجل إجابتك-عما كان اجلواب ناذ. اليت تعلمتها بالفصول السابقة
ته واكتب أسئلة إضافية أجر بعض التعديالت والتصليحات ألجابا. بدل دفترك مع زميلك.   3

  . ختطر ببالك
  . حاول اإلجابة عنها, حالة وجود أسئلة جديدةيف . خذ دفترك من زميلك.   4 

  ليسصراعال: انتبه. واجه األشخاص الذين سيتخذون القرار ذه احلالة الذي يصراعإشرح ال.  5
  .22 حة انظر التعريف صف . من تضارب بني وجهيت نظرسؤاالً بل قضية تنشأ

  . ىل معلومات علميةإتك تستند اتأكد أن ادعاء. ات تؤيد كل وجهة نظر/أكتب ادعاء.  6
  .  وجهة نظر تؤيدها أنت؟ علّل اختياركةأي.  7
  

ولكن . لقد صادقت جلنة آداب املهنة باملستشفى على طلب عائلة يسرائيلي دون تردد باملوضوع
فحص إضايف لثالثة جينات :  استمرت بطلب إضايف وهوعائلة يسرائلي مل تكتف ذا الطلب وإمنا

اجلني األول حيدد الطول .  عند احلاجةوتصليحها, ارجي للطفل الذي سيولداليت حتدد املظهر اخلو
وكان تعليل هذا الطلب . اجلني الثاين حيدد شكل األنف والثالث حيدد مسك الشفتني, األقصى للجنني

 الثالثة وأيضاًاين منها األب اذ على حد تعبريه جده وإثنان من اخوته ىل مشكلة نفسية يعمستنداً إ
 أنفو) متر 1.65-1.60( من أعمامه وأبناء أعمامه يعانون من مظهر خارجي يتميز بقصر القامة بعض

وقد عاىن األب كثرياً من السخرية ملظهره اخلارجي لذلك فهو ال . ام بسمكهمعوج وشفتني متميزتني
  . اين ولده املستقبلي من نفس معاناته القاسية والناجتة عن وجود اجلينات اخلاصة بذلكيريد أن يع

  

ê×éñ]†Šè<í×ñ^Â<ïçÂ< <

منذ صغرها تتبع رفقة محية تلزمها و ,)فنيل كاتونوريا (PKUراثيتعاين رفقة يسرائيلي من املرض الو
  . تفشي املرض وتفاقمه كمية مدروسة من الربوتينات وذلك حتسبا من باحملافظة على

ولذلك فقد توجه الزوجان اىل جلنة آداب املهنة للمستشفى بطلب .  املرضحيمل نفسزوجها اسحاق 
  . وراثي عند احلاجة" تصليح"فحص وراثي كامل للبويضة املخصبة واملصادقة على القيام بطفل أنبوب وب
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ل شكل األنف وشك,  حقائق يظن السيد يسرائيلي أن صفات الطولةباالعتماد على أي.  8
   الشفتني هي صفات وراثية؟

  
   بطلب السيد يسرائيلي ذه احلالة؟  املتعلقصراع الما هو.   9 
  ؟  السابقصراع والصراع الما هو وجه الشبه بني هذا . 10 
  ؟ ما هو وجه االختالف بني الصراعني11 
  . أبد رأيك وعلّله.  12 

 
  
 

  الدرس الثاين   
          

لقد حاول هؤالء العلماء اكتشاف . لقصة خيالية أبطاهلا علماء هتلر" فتيان من الربازيل"يتطرق كتاب 
على أن يكون اإلنسان اجلديد . كامل ومتكامل من خلية جسمانيةخ انسان طريقة متكنهم من استنسا

.  صفات مطابقة لإلنسان الذي أخذت منه اخللية األصلية متاماً كما هو احلال يف التوأمني املتطابقنيذا
ليفني ولكن حلسن احلظ مل يتمكن العلماء من اكتشاف الطريقة املناسبة واحلبكة القصصية اليت كتبها 

  . الواقعيف  حتدث فعالً مل
 مل تكن املعلومات ,يف الفترة اليت كتب فيها هذا الكتاب وهي فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية

 لذلك اعترب ً, معروفة وكذلك مل بكن األساس اجلزيئي لعلم الوراثة متطوراDNA-املتعلقة مببىن ال
 لغز  حلّمتّقد ومعروف  DNA- مبىن النا هذازمنيف . الكتاب آنذاك من النوع التابع للخيال العلمي

 DNAراثية لتغيري جزيء ال وحياول الياحثون استغالل اهلندسة ال ومنذ التسعينيات. مبناه اجلزيئي
   .واكساب صفات جديدة للكائنات احلية املختلفة

الوراثية لومات الذي عاجل إمكانية ترمجة املع" مترتّه اليورا"يف بداية سنوات التسعني مت إصدار كتاب 
صورات اليت انقرضت عن ا لديناصورات بطرق اهلندسة الوراثية واستنساخ الدينDNA-املوجودة ب

  . وجه البسيطة ثانية
بعضو ( الديناصورات اليت حفظت ووجدت بعنرب الشجر DNA احلصول على سب الكتاب متّوحب

عصر الكريتون قبل يف وليورا عصر ا مليون سنة يف 150قبل ) االمتصاص اخلاص باحلشرات القارصة
  .  مليون سنة60

[Ù^é}<Ý_<íÏéÏu<
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هنالك فرق كبري بني استنساخ كائن حي . DNA-ستنساخ ديناصورات من ذلك الوالفكرة كانت ا
فاخللية احلية ميكنها االنقسام . DNA- وبني استرجاع كائن كامل من أجزاء ال,أو خلية كاملة

 بسيطة من املواد  وميكن انتاجه بعملية,ة تركيبه يعترب بسيطاً من ناحيDNA-والتكاثر بينما جزيء ال
 كيف ميكن إنتاج خملوق كامل وكبري ويتكون من العديد من التخيلك من الصعب لذل. اليت تكونه
  . داخل أنبوب اختبار DNA -قطع ال

  
fl̂"و " الفتيان من الربازيل"ما هو املشترك بني الكتابني .  1 ßjÚå ]…çéÖ] "  
  : التايلأكمل اجلدول .  2

  
  الفروقات بني احلالتني املوصوفتني بالقطعة 

  
  "مترته اليورا"  الفتيان من الربازيل"  

      من أي خملوق أخذت املادة الوراثية 
      )ال/نعم(استنسخت خلية كاملة 
      )ال/نعم (DNA-العمل كان مبستوى ال

  

 عن  من املمكن أن تنشأ, أخالقيةطلب منكم صياغة مشاكل" أبقار أكثر جناعة"يف الدرس . 3
  :دخل باخلاليا وباملادة الوراثيةالت
  . إشرحواة السابقة أيضاً؟ هل املشاكل اليت تطرقتم إليها تنطبق على القص.  أ
أذكروا هل االستعمال .  واحدة من الطرق املذكورة بالقطعةسجلوا استعماالت ممكنة لكلّ. ب

  . إجيايب أم سليب؟ علّلوا
  ؟ دك ما زال الكتابان خياليني باعتقاهل. 4

موعة واذكروا بأيلوا ادعاءات أفراد اتعينون من أجل اإلجابة  مصادر معلومات كنتم ستسسج
   عن السؤال؟

  



_______________________________________________________________ 

  
  

76

  

  
  

  الدرس الثالث    
  

  .  احلدث التايل قي اسكتلنداوقعلقد 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

êm]…çÖ]<^Šßj‰÷]< <

من . سمية لنعجة واستنساخهاور إيان فيلموط من استعمال خلية جلقد متكن طاقم من العلماء برئاسة الدكت
 املستنسخة يوجد أم ولكن للنعجة. اخللية املستنسخة ولدت نعجة إضافية مطابقة بكل صفاا للنعجة األصلية

 األنه من اجل استنساخها كانت حاجة ملادة وراثية لنعجة واحدة فقط منه. بيولوجية فقط وال أب هلا
- إدخال ال و. املوجود باخللية والذي حيمل مجيع الصفات الوراثيةDNA- فصل المتّ. أخذت خلية جسمية

DNAا واليت مل متر بعملية إخصاب اىل بويضة استئصلت نوا .  
  . العامل يتبع موعة الثدييات يولد بطريقة االستنساخيف كانت دويل أول كائن حي1996ويف عام 

  إخراج بويضة غير خصبة

  إخراج النواة وإبعادها

إدخال النواة لخلية 
  البويضة

إخراج خلّية من 
  الضرع

إخراج خلية من النواة 
  اجل االستنساخ\من 

  زرع جنين بأم فندقّية

  تكاثر الخاليا

أ ب
  ج

 رسم ياعل آلينسكي
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  ؟ "مصنع األجنة "استنساخ جينات
     عمل فردي -لة أاملرح
  :إقرأوا املقال التايل الذي نشر باالنترنت على املوقع التايل  
htm.duplication/il.org.ort.biotech://http    

  
  

يا شركة بيوتكنولوج, Advanced Cell Technology أعلنت الشركة 25.11.01 بتاريخ
  .  جلنني بشرياستنساخ جيناتأا جنحت يف ,  يف ماساشوستسالكائنة, أمريكية

   . مستقبل الطب واتمعتأثريات بعيدة املدى على من املمكن أن يكون هلذا التصريح 
  .  نسخ متطابقة من ناحية وراثيةإنتاج الوراثي عملية متكّن االستنساخ

وهذه هي املرة األوىل اليت ,  اآلن على احليواناتحىت, املثرية للجدل,جربت الطريقة 
 , لبضع ساعات فقطنيحي عملية أُُنتج جنينان واللذان بقيانتيجة لل. جترب على اإلنسان
  .  يف التطوروبعدها مل يستمرا

الشركة وضحت أن هدف االستنساخ الوراثي ليس إنتاج جنني كامل وتربيته حىت يصبح 
نتاج خاليا جسمية جنينية تستطيع أن تتحول لكل واحد من أنواع إ, إمنا,  انساناً بالغاً

  .  واليت من املمكن استعماهلا والتبديل بواسطتها خاليا غري صاحلةاخلاليا يف اجلسم
يأمل . يف عالج األمراض استنساخ جيناتعملية بقد تساعد اخلاليا الصاحلة اليت مرت 

يا جديدة يف بنكرياس مرضى السكري واليت يستطيعون زرع خالوف الباحثون بأم س
  .زرعون خاليا دماغ جديدة ملرضى الزهامير ستنتج إنسولني أو أم سي

  كيف متّت عملية االستنساخ الوراثي خلاليا اجلنني البشري؟ 
 جلد إىل داخل بويضة غري نواة من خليةمتّت عملية االستنساخ الوراثي بواسطة إدخال 

بعد ذلك منيت هذه البويضة يف .  إزالة احملتوى الوراثيتعة حيث متّمن امرأة متربخمصبة 
يعترب  نتيجة لذلك تطور جنني مستنسخ وراثياً .شروط مناسبة لكي يتطور منها جنني

    . نسخة عن الشخص الذي تربع خبلية اجللد
تماعية االج, القانونية, أثار نشر املقال إشكاليات للخالفات حول األبعاد األخالقية

  . والدينية لالستنساخ الوراثي
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جتماعية االقانونية ال, تعلقة باألبعاد األخالقيةأشريوا إىل مصاعب ممكنة م.  1  

  . الستنساخ الوراثي البشريينية لدالو
استنساخ بشر وتغيري وراثي ( قانون منع تدخل وراثي 1999سنت الكنيست عام .  2

 فيها يتم فحص األبعاد األخالقية ,تلك السنة مدة مخس سنوات يف حدد). خباليا التكاثر
  . واالجتماعية املتعلقة باستنساخ اإلنسان

: تستطيع أن تقرأ النسخة املصححة بكتاب القوانني يف املوقع. 2004متّ إدخال تعديالت عام 
doc.genetics/files_lawatch/lawatch/il.ac.haifa.law://http  
حبث الشركة األمريكية على قرار الكنيست؟ نشر , حسب رأيكم, كيف سيؤثّر.  أ 

 . علّلوا إجابتكم
) 1999عام من  (أية نشاطات يقوم ا باحثون منافية للقانون املذكور تعترب . ب 

ما رأيكم ذا . الفعليسجن من ال على األكثر سنتان كأعمال جنائية والعقاب عليها هو
    رأيكم؟ يفعكس يالعقاب؟ ماذا 

مامكم احد اإلشكاالت املتعلّقة مبوضوع االستنساخ البشري الذي نشر مبوقع أ. 3 
  html.maze/clone/activities/il.12k.nunits.gifted://http: اإلنترنت التايل

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استنساخ لإلحياء

  من أهل هإىل جلنة األخالقيات التابعة ملكتب وزارة الصحة طلب غريب من نوع قُدم 
  :   فقدوا ابنتهم حبادثة

  . ارعذات طابع مريح ومجال ب, القدراتعديدة , كانت ابنتنا مجيلة املظهر
 ا ة اخلاصةال يوجد عندنا ادىن شك بأن دمج الصفات النادر.  كل من رآهالقد أحبها

" اً وراثياًحظ"إمنا كان أساسه . بيتنااحمليط الذي نشأت فيه وبالتربية يف غري متعلّق فقط ب
الطريقة الوحيدة اليت من املمكن ان تساعدنا يف التغلّب على الفقدان هي  .اًاستثنائي
تؤخذ  ."بطريقة دويل" تولد اً بنت, مطابقة هلا من ناحية وراثيةاًكانية أن ننجب بنتاالم

  . جثّة ابنتنا املرحومةمن املادة الوراثية من خلية 
     .اليت حلّت بنا وأن تستجيب لطلبنا كلّنا أمل أن تتفهم الوزارة املأساة 

  باحترام                     
                                           راحيل وأفنري غانيئيل                                    
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ماذا سيكون , جلنة األخالقيات التابعة لوزارة البيئةيف على فرض أنكم أعضاء  
  . موقفكم بالنسبة لطلب الزوجني؟ سجلوا االعتبارات األساسية اليت قادتكم إىل قراركم

  

حبسب مواقفكم جتاه طلب الزوجني ) ة تالميذ يف اموع5-4( تقسموا موعات 
 تعرض لكلّ أنعلى كل جمموعة . حبيث تكون للمجموعة وجهة نظر متشاة, غانيئيل
  : حسب املراحل التالية, موقفها بطريقة مقنعة دقائق تقريباً 10دة ملالصف 
 اموعة االعتبارات األساسية يف أفرادحد من اأجروا نقاشاً يعرض فيه كل و •

  .  قراره
• روا أيمن االعتبارات هي األهم لتعرضوهااًقر  . 
إطرحوا أفكاراً عن كيفية عرض مثل هذه األفكار أمام تالميذ الصف بأكثر  •

 )  الكل ممكن-فكّروا بطرق إبداعية وجوهرية(طريقة مقنعة 
: املوضوع يف املواقع التاليةعن من املمكن االستعانة مبعلومات إضافية  •

http://gifted.snunit.k12.il/activities/clone/yediot.html  
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/011040.html  
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/tichpul.htm 
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/frm_articles.htm 

  
غيرمت موقفكم األويل يف , حيث مسعتم اآلراء املختلفة, هل بعد النقاش العام أمام الصف 

  فصلوا ما هو السبب وماذا كانت االعتبارات؟ , املوضوع؟ إذا كان اجلواب نعم
  
  

   عمل مبجموعات-املرحلة ب

 !استنسخوني؟! ال أصّدق
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  تدرب على مهارات املقارنة – مقابل هندسة جينية جينات اخاستنس
بلة أحياناً لدى الناس ويف وسائل االتصال بني االستنساخ الوراثي وبني اهلندسة هنالك بل  
حيث يتعلّق , ضرر لإلنسانك كأنواع خمتلفة من التجديد التكنولوجي أو ايتعاملون معهم. الوراثية

  . بوجهة نظر ورؤية املتحدث
ني العمليتني وما هي أن نفحص ما هو وجه الشبه ب, سنحاول أن نفهم ما هو مصدر هذه البلبلة

  .ااالختالفات األساسية بينهم
وعدة دروس أيضاً يف هذا , للهندسة الوراثية الثاين والثالث نيخصصت عدة دروس يف الفصل.  1

  . يينلالستنساخ اجلالفصل 
متعنوا مرة أخرى يف فصل : رمز(حسب رأيكم حيتوي هذا الكتاب على هذين املوضوعني , ملاذا  
  ؟)املقدمة

   )14صفحة " (استعمال خملوقات حية بعمليات صناعية"أحد تعريفات البيوتكنولوجيا هو .  2 
  . استعملوا هذا التعريف لتربهنوا أن اهلندسة الوراثية واالستنساخ الوراثي عمليتان بيوتكنولوجيتان 
  . وا إجابتكم اإلنسان؟ إشرحان العمليتينت من املمكن أن تفيدإهل باستطاعتك القول .  3 
  .  اإلنسان؟ إشرحوا إجابتكمان العمليتني ممكن أن تضرإهل نستطيع القول . 4 

  . االستنساخ الوراثي واهلندسة الوراثية أيضاً بني اً الحظتم طبعاً أن هناك اختالف
  . سنحاول أن نرتب هذه االختالفات حساب معايري

  : أكملوا اجلدول التايل.  5 
  ينجياستنساخ   راثيةهندسة و  املعيار
ادة الوراثية يف اخللية هل امل
  ؟الصنفمن نفس اجلديدة 

    

هل املادة الوراثية يف اخللية 
ذكر أو ( احلنس اجلديدة من نفس

  ?)أنثى

    

 درجة يوجد تشابه بني اخللية ةألي
اجلديدة للكائن الذي أنتجناه منه؟ 

    

 درجة هناك احتمال إنتاج ةألي
ات ويا ذجمموعة كبرية خلال

  صفات غري مميزة للجنس؟ 
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  . حىت اآلن قارنتم بني عمليتني باالعتماد على معايري معطاة مسبقاً
  . اآخر خمتلف بينهمتشابه ومميز مذكور مميز واحد م.  مقارنة بني العمليتنييف اجلدول التايل معطاة

  : ناسبسجلوا املعايري اليت متّ بواسطتها املقارنة يف املكان امل.  6 
  ييناالستنساخ اجل  اهلندسة الوراثية  املعيار

اخللية أو الكائن املهندس حيتوي   
على صفة جديدة مل تكن فيه 

  . بشكل طبيعي

 صفات ال ميكن إنتاج كائن ذي
  . صنفهغري موجودة عند أبناء 

أو نباتات من  حيواناتتستطيع   
مع  تتزاوج أن البيئة الطبيعية

كن أن ميأخرى مهندسة وهكذا 
 جيينتتكون كائنات مع دمج 

 غري وقد يكونغري متوقّع 
  .   فيهمرغوب

 او نباتات حيوانات تزاوج
تلك املوجودة يف مستنسخة مع 
 غري اً دجميتيحلن البيئة الطبيعية 

  . متوقّع

تغير الصفات الوراثية  عملية  
  . للخاليا

حتافظ على  –حمافظةعملية 
 . الصفات املوجودة بدون تغيري

  
قانون تسمح بنع أو أن متعليها كان تبحث اللجنة إذا . جلنة العلوم اخلاصة بالكنيستيف أنتم أعضاء 

  .يين اهلندسة الوراثية واالستنساخ اجلتطويرن كّميإجراء أحباث 
   .  فحص هاتني العمليتنيا كنتم تقترحون للجنة الكنيستأذكروا معيارين على أساسهم. 7  

   : مليتني باالعتماد على املعايري اليت اقترحتمقارنوا بني الع. 8 
  استنساخ جينات  ةجينيهندسة   املعيار
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  : سؤال للتفكري, يينة واالستنساخ اجلينيلتلخيص موضوع اهلندسة اجل
  ؟ يين فيه للهندسة الوراثية واالستنساخ اجلضرورةهل من املمكن أن نصل لوضع تكون .  9 
  . ؟ فسروا إجابتكماألمورمكن ان تنفّذ من امل بأي ترتيب حسب رأيكم -ت اإلجابة نعمإذا كان

, ناتايف احليوو النباتاتويف , يف البكترييامن املمكن إجراء مقارنة إضافية بني اهلندسة الوراثية . 10
    .بناًء على املواد اليت تعلمتها يف الفصول السابقة

  ؟ ع احلاالت اليت وجدا يف الفصول السابقةشترك جلميما هو املميز امل 
   .  إضافية للجدول عند احلاجةاًأضيفوا أسطر.  يف اجلدول التايلحضروا قائمة للمقارنة بينها. 11 
يف هندسة وراثية   

  البكترييا
يف هندسة وراثية 
  النباتات

يف هندسة وراثية 
  احليوانات

 غبار(اخللية املنوية   كل خلية بكترييا  
أو خلية , )اللقاح
أو جنني , البويضة

 . مبرحلة اخللية الواحدة

او خلية , اخللية املنوية
اول جنني , البويضة

 . مبرحلة اخللية الواحدة

موجودة (استعماالت 
  )أو ممكنة
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   بواسطة االتصال احملوسبفعالية – جيينعالج 
   تصحيحاً "تطلب رفقة يسرائيلي أن تنفّذ ) 73 صفحة(سرائيلي ة اخليالية عن عائلة ييف القص
   .جلنينها" وراثياً

قانون "القانون اإلسرئيلي يف هذا الشأن  . ة يف األجنة مقبول يف معظم دول العاملجينيمنع تغيريات 
  . يف املوقع التايل جتد نسخة جمددة للقانون. 1999موجود منذ عام " جيينمنع تدخل 

doc.genetics/files_lawatch/lawatch/il.ac.haifa.law://http  
ة يف خاليا اإلنسان موجودة وقد تكون جينيالتكنولوجية لتنفيذ تغيريات /مع هذا فإن القدرة العلمية

  . راحدى اإلمكانيات ملعاجلة مشاكل من نوع آخ
  . يينالعالج اجل قضيةالعناوين التالية تقودك ملصادر متنوعة باللغة العربية واليت تبحث 

1  .htm.pro/ifat/portfolio/Projects/Hebrew/il.org.shlomi.www://http  
2  .asp..052000/mada/il.ac.matar.www://http  

تعطي هذه الصفحة معلومات عامة حول املوقع الذي . طالع على صفحة البيت للموقعاالمن املفضل 
  http://www.matar.ac.il/mada/previous-00.asp. الذي أخذ منه املقال

3  .1671=item?asp.item/pages/il.ac.cet.lib://http  
4  .html.006012/galileo/journals_heb/il.12k.snunit.1www://http  
5  .asp./1524-3wk/hebrew/2001/agenda/il.org.jafi.www://http  
6.  htm.articles_frm/genetic/sites/il.12k.amalnet.www://http  

حاولوا . عن بعضها البعض  ختتلف كثرياًوها فإن مواقع اإلنترنت اليت زرمترأيتم حسب ما .  1
  : متييز كل واحد منها حسب املعايري التالية

  : عنوان املوقع باإلنترنت
  :املؤسسة الناشرة

  : وظيفة كاتب املقال/ختصص/لقب
مهنة يف جمال الطب أو أصحاب , وملتالميذ أو طالب للع, مهور العاماجل: اجلمهور املعد له املقال

  ____________ :آخر, البحث
  :تاريخ النشر

  تاريخ النشر  مجهور  الكاتب  املؤسسة  عنوان املوقع  
1            
2            
3            
4            
5            
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ألي مدى املعلومات املعطاة : أو بكلمات أخرى. مصادر موثوق ا  هوباملصداقيةاملقصود . 2
  .  الثقةليست كل مصادر املعلومات متساوية من ناحية . حةأي صحي, حقيقية
أيها موجود مبستوى األمانة : أمانة/ مستويات ثقةةثالثل وفقا وهادرجوا املصادر اليت فحصتم  

 على ماذا اعتمدمت يف   إشرحوااألعلى؟ أيها مبستوى أمانة متوسط ؟ وأيها بأقل مستوى أمانة؟ 
  . قراركم بالنسبة لكل مصدر

؟ أين؟ )غري اإلنترنت(كن احلصول عليها من مصادر أخرى   من املموها وجدمتة معلوماتأي.  3 
  أين تفضلون إجيادها؟ ملاذا؟  

  :  املميزات التاليةلكل واحد منهاحددوا بالنسبة . اختاروا ثالثة مواقع من الالئحة اعاله.  4 
  .اسم املوقع وعنوانه. أ
  ة بالقطعة؟ ما هي املشكلة املطروح. ب
  ؟ يينكيف ينفّذ العالج اجل. ج
   املعروضة يف املقال؟ يين صعوبة أو سيئة مذكورة بالنسبة لطريقة العالج اجلةأي . د

 ضرورية لفهم "بيئة وما بينهما, بيوتكنولوجيا" تعلّمتها يف وحدة مصطلحات ةأي. هـ
انتبهوا بأن , آخر الكتاب املوجودة يف املصطلحاتالقطعة؟ بإمكانكم االستعانة بالئحة 

  . قاموس االصطالحاتيف داخل الوحدة غري ظاهر  املركزية اليت متّ تفصيلها املصطلحات
 اسجلوا رأيكم بالنسبة هلم. السؤال الرابعن بني املواقع اليت أشرمت إليهم يف اختاروا موقعني م. 5 

  : باالعتماد على البنود التالية
  . اسم املوقع وعنوانه. أ
  ما الذي ساعدكم باملوقع على فهم املوضوع؟ . ب
 ملدير املوقع من أجل ا نصائح كنتم تعطوةما الذي صعب عليكم باملوقع فهم املوضوع؟ أي. ج

   حتسني هذه النقاط؟ 
توصوا أي موقع لن ؟ ملاذا؟ و غريكم كنتم تنصحون فيها وحبثتموهاليت زرمتأي موقع من بني ا. 6 
  ؟ ملاذا؟ به
اسهل طريقة لتنفيذ البحث بواسطة نظام حبث . يين موضوع العالج اجليف حبثوا عن موقع آخر ا.  7 

    .(google)مثل 
 ال ختتاروا موقعاً من بني ,انتبهوا(اختاروا موقعاً واحداً , بالعربية" جيينعالج  "املصطالحاكتبوا 

  ).  حىت اآلن واملوجودة يف هذه الصفحاتوهااملواقع اليت زرمت
  . قيموا أمانة هذا املوقع بناًء على املعايري املوجودة يف البند األول  .أ 
  من هذا املوقع؟ يين عن العالج اجلوها معلومات جديدة تعلّمتمةأي.  ب 
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اجتماعية وبيئية واملتعلقة باهلندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا تبقينا مع العديد من , م قضايا علميةتعلُّ

  . املرضيةليل من اإلجابات األسئلة والق
  .بطرق خمتلفة" نقاش مجاعي"حنن نقترح تلخيصاً هلذه الوحدة بواسطة 

خالل . اية العمل يتم تلخيص املوضوع على شكل نقاش صفييف , تعلّم بطريقة اجليكسو 
 . النقاش الصفي تقوم كل جمموعة بعرض موقفها اخلاص

 وقسم قسم آخر بدور الدفاع, دور االدعاءقسم من التالميذ يقوم ب, "حماكمة مجاهريية" 
 ... . آخر بدور احمللفني اخل

يوصى . ميع مواد من مصادر خمتلفة من اجل دعم ادعاءامذه الطريقة حيتاج الطالب إىل جت
  . طبعاً باإلضافة للمواد املذكورة فيما يلي, بتكريس وقت كاف من اجل جتميع املواد املناسبة 

من املهم التأكيد أمام الطالب باستعمال صحيح للمصطلح خالل . استنساخحنن استعملنا كلمة 
جلينات وأخذ ذلك  لكل جممع ااً لبعض الصفات أم استنساخاً هل يقصدون استنساختكتابة االدعاءا
  بعني االعتبار؟

  
  
  

  البعد العلمي التكنولوجي
انات ونباتات ذوات صفات مرغوب كلنا أمل انه باالعتماد على االستنساخ ميكننا احلصول على حيو

 اية املطاف احلصول على غذاء أفضل وصحي أكثرفيها ويف .  
 منتجات موجودة بالسوق الزراعي مبنتجات  أو تبديلاًقب بالزراعة سيكون باألساس حتسيناملتر التغيري

  .ومغذية أكثرأكثر لذة , أخرى أكثر صموداً
منتجات .  مليار دوالر11-10  حبوايل2000 ق العاملي لعاموتكنولوجية بالسويتقدر قيمة املنتجات الب
  . تنافس املنتجات اليت مت احلصول عليها بطرق تقليديةاهلندسة الوراثية سوف 

ومبا يتعلق بالناحية اإلنسانية فعندما يكون هنالك احتمال لوالدة طفل يعاين من مرض وراثي صعب 
  . ذلك اجلني" تصليح/" طريق تغيرياجلة ذلك عن خلل فيمكننا معيبسبب وجود جني ذ

حاالت العقم لدى أحد الوالدين أن يكون استنساخ بعض الصفات حالً للعديد من من املمكن 
  . أو بويضة من شخص غريبذي يعارض احلصول على حيوانات منوية وال

í’fl~×Ú<íéÖ^ÃÊ<

^Šßj‰÷]<Åç•ç²<^Ïß×Ö<í×e^ÏÖ]<^è^–ÏÖ]<˜Ãeé¢]<< <
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املتعلقة املعلومات .  حماولة فاشلةكر أن النعجة دويل ولدت بعد مائتني وسبع وسبعنيولكن جيدر الذ
  .  اليت انتجت خالل هذه التجارب غري متوفرةباألجنة

   وجودة البيئةييناالستنساخ اجل
 اًألن اتفاق. اقعندما نتحدث عن التزام بالنسبة لألجيال القادمة فإننا نتحدث عن نوع خاص من االتف

ي كان بني الناس الذين تفاق بيننا وبني جيل غري موجود حالياً متاماً كاالتفاق الذكهذا هو باحلقيقة ا
  .ولدوا قبلنا وبيننا بالفترة اليت مل نكن موجودين ا

ريك ما حتبه أحبب لغ:"بالرغم من اتفاق كهذا غري مكتوب ولكنه نابع من املبدأ الذهيب الذي ينص
عامل غين باملوارد لذلك علينا أن نعمل على إبقاء هذا يعين أن كل منا يفضل العيش يف ". لنفسك
  .  ذا الشكل لألجيال القادمةالعامل

النتخاب الطبيعي وهي  لعملية ابضع صفات يعترب تدخالً غري طبيعيطريقة استنساخ صفة معينة أو 
  .  تناقض املبادئ املتعلقة بآلية التطور يف الطبيعة

جناح تطور كائن معين يقاس حسب مقدرة ذلك . باجتاه مدروس وواضحاحلياة يف الطبيعة ال تسري 
ة لذلك هنالك العديد من طرق التأقلم مع البيئة احمليط. ة وقدرته على البقاءتلكائن بالتأقلم مع بيئا

تعترب الطفرات املصدر الرئيسي للصفات اجلديدة .  بالصفات وباألنواعهنالك يف الطبيعة تنوع كبري
قة استنساخ صفة لطري. جابة لضغوط بيئية ناجتة عن التنافس بني الكائنات املختلفةاسوهي تشكل 

   .معينة أو عدة صفات ضرر أكرب من املنفعة املتوقعة وذلك بسبب تقليص التنوع اجليين
 من  معينةأنواععلى  ولكن بالرغم من ذلك من املمكن استعمال هذه الطريقة دف احملافظة 

   .ناإلنسابعض النشاطات الضارة اليت يقوم ا قراض بسبب الكائنات احلية املهددة باالن
  

  البعد القضائي
تعترب مشكلة حتديد األبوين . يعرف اإلنسان حسب القانون اإلسرائيلي كمن خرج حياً من رحم أمه

إذ ينص القانون على أن املرأة اليت تلد طفالً هي أمه . بعملية االستنساخأوىل املشاكل القضائية املتعلقة 
 .أي ينمو يف رمحها جنني تابع لزوجني آخرين, جننيلل" مضيفة"اليت تكون فيها املرأة الة احلناء ثباست

 عليها اللجوء للقضاء إلصدار حكم  القانونية نسب الطفل إليها واعتبارها األموإذا أرادت األم املضيفة
  .  بذلك

 من شأا أن تكون ذات أبعاد هامة مبا يتعلق مبوضوع واليتلقد أقرت حمكمة العدل العليا سابقة 
د أن يرفع دعوى ضد أطباء كانوا مسؤولني عن د اعترف القضاة حبق الولفق .استنساخ اجلينات

  .  بنفس اخلصوصأهلهعاهاته أو حىت برفع دعوى ضد 
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  تصرحيها العاملي مبا يتعلق مبشروع خمزن اجلينات1977شهر نوفمرب عام نشرت منظمة اليونسكو يف 
   .بكرامتهألا متس  طرق استنساخ اإلنسان  وأقرت مبنع استعمال,وحقوق اإلنسان

نشرت اجلمعية األوروبية تصرحياً أشارت فيه إىل حظر كل تدخل  1998ويف كانون الثاين من عام 
اظ على  كان أم ميتاً وذلك من منطلق احلفيهدف إىل استنساخ انسان مطابق إلنسان آخر حياً

  اإلنساناجليين يفخل منع التد قانون أٌقر يف الكنيست 1998ويف عام . كرامتهوحقوق اإلنسان 
درها مخس وقد حدد القانون فترة زمنية ق. )تكاثره خباليا نسان وتغيري جييناملقصود استنساخ ا(

االجتماعية , القضائية,  بإنسان حىت تدرس األبعاد األخالقيةجيينسنوات مينع خالهلا تنفيذ أي تغيري 
   . ة على حقوق اإلنسانبعاد املتوقعية املتعلقة ذا املوضوع وفهم األوالعلم

 مقدمبجال االستنساخ وت ستتابع التطورات ت هذه سوف تؤلف جلنة خمتصنيخالل اخلمس سنوا
القيام بأنواع خمتلفة على صادقة من املمكن امل , وبتوصية من جلنة املختصني.تقريراً سنوياً لوزير الصحة

  . من التدخالت اجلينية واملمنوعة حسب نص القانون
  

  خالقيالبعد األ
  . من التساؤالتتثري الكثريحىت عملية استنساخ بعض الصفات فقط  وبكاملها أعملية االستنساخ 

اطي حق التصرف حسب رغبته طاملا أن تصرفه هذا ال يلحق الضرر لإلنسان يف اتمع الدميوقر
  . باآلخرين

ارج اجلسم دف حتقيق موارد متعددة من أجل توفري اخلدمات الطبية مثل إخصاب خيستثمر اتمع 
حيتاج نقل مجيع الصفات إىل  ( للجيل اجلديدنصف صفام الوراثيةبنقل رغبة العديد من األشخاص 

فمن نفس املنطلق على اتمع أن ميكّن األشخاص الذين يرغبون بنقل كل صفام الوراثية . )زوجني
وكذلك من املفروض أن ميكّن . غبة أن يستطيعوا حتقيق هذه الر عن طريق االستنساخللجيل اجلديد

اليت ستساهم بتحسني األشخاص الذين يرغبون بتغيري بعض الصفات اليت ستنتقل لنسلهم واتمع 
   .  النسلذلكجودة حياة 

 ز اإلنسان عن باقي املخلوقاتال ميكن اعتبار االستنساخ مشكلة تضرهنالك أمثلة حية . بتمي
  . ني املتطابقنياهرة التوأمطبيعي واملقصود هنا ظ الستنساخ

 ولكن هنالك خماوف. قبل التوأمني نفسهماهذه الظاهرة الطبيعية ال تعترب سلبية من قبل اتمع أو من 
باستعمال طرق التغيري أي خماوف تتعلق باستغالل التصريح اخلاص  –" املرتلق اخلطر"تتعلق بظاهرة 

التنافس حول .  فيها وألهداف غري مرغوبة واستنساخ اإلنسان بشكل سليببالصفات الوراثية
  .  مشكلة صحيةةبدون عالقة ألي, التحصيل سيدفع بعض األشخاص بتغيري بعض صفات نسلهم
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ضاراً بتميز اإلنسان عن سائر املخلوقات الستنساخ ااحلالة سيكون استغالل تكنولوجيا ذه يف ه
قبل التربع أشخاص ألهداف حمددة " إنتاج" إذ سيصبح ممكناً ,وسيضر أيضاً بقيمته كإنسان

تأكيد غري ل وبااتقرير مصريه يعترب مهينيف حق له  التعامل مع اإلنسان على أنه بنك اعضاء .باألعضاء
 .أخالقي

  البعد الديين
  عملية االستنساخأن, املتعلقة مبهنة الطبمستشار وزير الصحة لألمور األخالقية , يدعي الرايب سبرين

إذ على اإلنسان تطوير عملية اخللق طاملا أن اهلدف هو العودة ,  بعملية اخللقاًلبي سليست تدخالً
  . ية كلها مجعاءبالفائدة على اإلنسان

أو حىت  حىت لو كان معاقاً جسمياً اًألن له أماإلنسان املستنسخ له كامل احلقوق كأي إنسان آخر 
. تج أنه ال جيوز أخذ أي عضو منه بدون إذنهمن هنا ميكن أن نستن. لذلك جيب احترام حقوقه. عقلياً

ال يعي معىن العمل و كهذا معاق عقلياً اًتدعي أنه على الرغم من أن إنسانفهنالك فئة من األشخاص 
    .  ال جيوز لنا التعدي على حقوقه كإنسان,نفسه
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  . 1992ر آب عام يف شه" اكسربس"صحيفة الفرنسية أمامكم قطعة نشرت يف ال.  1

  . إقرأوا القطعة بتمعن وأجيبوا عن األسئلة اليت تليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .  اخلاص بهيينباملبىن اجليف القطعة يظهر ادعاء غلني انه بإمكاننا تغيري جنني من خالل التدخل .  أ

  ما هو التدخل الذي جيب عمله للحصول على بطل رياضي؟ , إشرحوا
 وبني بطل رياضي مل يينختالف بني بطل رياضي بسبب التغيري اجلالبه ووجه اما هو وجه الش.  ب

  .  بأسس علمية درستموها يف هذه الوحدة التعليمية إجابتكمإدعموا؟ جيينيتم له أي تغيري 
  : أمامكم مجلتان.  ج
I  .  ل جيبد اليت,  يف األجنةجيين السماح بتدخزوبصفات أبطال رياضينيت .  

II  . ةجيينالسماح بتدخل جيبيف األجنة يف حاالت خاص  .   

áˆ§í×ò‰_<< <

  بطل للعالم1,000

الرقم القياسي العاملي اليوم ( "دقيقة 3:12-ب متراً 1,500 سوف يركض اإلنسان 2054 عام"…
للجنة الطبية باللجنة األوليمبية املتحدث باسم ا, يت قريين- هكذا يعلن جي- ) دقيقة3:28هو 

  . األمريكية
  .  أي نوع من الرياضيني سوف يصلون إىل هذا الرقم القياسيتوضيحرفض , على الرغم من ذلك

إىل أين يستطيع اإلنسان الوصول؟ هل له . هذا هو اللغز الكبري للرياضة يف القرن احلادي والعشرين
  حدود طبيبعية؟ 
من هل من املمكن و:حياول باحثون آخرون اإلجابة عن السؤال, صوىيف سرية ق, يف ذات الوقت

   قدرات رياضية غري عادية؟ الواجب إنتاج بشر ذوي
بروفسور يف , لوي غلني- كلود:  اإلجابة عن هذا السؤال عاما15حياول شخص معني منذ 

غلني أنه من يدعي .  الديسك الفرنسيني بسنوات الستيناتالذي كان من أفضل رماة, لبيولوجياا
 وإذا كررنا التجربة عدة مرات نستطيع .باملبىن الوراثي اخلاص بهاملمكن تغيري اجلنني بواسطة التدخل 

  .  ونون البطل الكامل مائة وحىت ألف شخص وكلهم يكاحلصول على
 هل ما زلنا نستطيع احلديث عن رياضة؟
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  . تني من اجلملةعبروا عن رأي معلّل بالنسبة لكل واحد
  . القطعة تظهر العالقة املتبادلة بني العلم واتمعطروحة يف مليف املشكلة ا. د

 .  اتمع على العلمؤثر العلم على اتمع وكيف يؤثريكيف , يف هذه احلالة, إشرحوا •
 . جمتمععلم  الذي يبين العالقة املتبادلة عطوا مثاالً آخر من جمال العلوم التكنولوجيةأ •
 
  . 1994عام " الريومداع بوب" قطعة من مقال نشر مبجلة أمامكم.  2

  . ابتمعن وأجيبوا عن األسئلة اليت تليه إقرأوها 
  
  
  
  
  
  
  

ليت يبحث عنها احملقّقون يف بقعة الدم؟ ما هي املادة ا. جي سيمبسون بقتل زوجته وصديقها-ام أو
  ؟ )صفات, مبىن, مكان(ما هي مميزات هذه املادة 

  . من أجل التعرف على شخص" قطرة دم على الرصيف"إشرحوا املراحل املستعملة ب  .أ 
, ضلية واحدةعددوا مشكلة واحدة وأف. "مشاكل يف العملية" هناك أنذكر بالقطعة  .ب 

  .نائياملتعلقة بعملية التعرف اجل
من املمكن استعمال املعلومات عن مبىن املادة , ةينيغري البصمات اجل,  جماالت أخرىةبأي  .ج 

 . وهاالوراثية لفائدة اإلنسان؟ إشرحوا على األقل مثاالً واحداً من بني األمثلة اليت ذكرمت
  
  : أمامكم معلومات عن مصنع بيوتكنولوجي.  3
  
  
  
  
  

  بالذات؟للبكترييالنمو ل هورمون ادخاإإشرحوا ملاذا متّ   .أ 

اليت أخذت من الرصيف املوجود قرب بيت ,األنبوب هو ما تبقّى من بقعة الدمالراسب العكر الذي كان يف
  . سانتا مونيكا

جملس البحث . د يكون هذا احتمال تربئة أو جترميق. جي سيمبسون- تكمن يف هذه البقعة قصة ختص أو
لكنه يدعي أن هنالك مشكلة يف , ات وراثية لقضايا جنائيةالوطين يف الواليات املتحدة يدعم استعمال بصم

  . وينصح بتنفيذ جمموعة خطوات أمان, العملية
  

• ورمون النمو من خاليا إنسان خلاليا . ينتج املصنع هورمون منو بكترييامتّ نقل اجلني اخلاص .  
 . البكترييا يتم احلصول على هورمون النمو اخلاص بصناعة األدوية من األوعية اليت تتكاثر فيها •
  . أنابيب ااري اخلاصة باملصنع متصلة بأنابيب ااري البلدية •
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   ف هذا املصنع كمصنع بيوتكنولوجي؟إشرحوا ملاذا يعر .ب 
 يف النقاش عدة اشترك. ناقشوا يف البلدية أضراراً ممكنة للبيئة اليت قد يكون سببها املصنع  .ج 

سجلوا . املنطقة احمليطةمواطن من , ممثّل مكتب وزارة البيئة, مهندس املصنع: أشخاص
  . نني منهمبالتفصيل مواقف إث

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
4 .  

  .مت مترير صفتني بطريقة اهلندسة الوراثية, لقطعةحسب ما ورد يف ا. أ 
 والذي حيمل هذه املعلومات DNA-وملاذا يتم إدخال هذا املقطع من ال, هاتان الصفتان ما مها

    وليس خلاليا أخرى يف اجلسم؟ التناسلية يابالذات إىل اخلال
التكنولوجيا هي الطريقة : تذكّروا(ني حتسن التكنولوجيا اخلاصة بالعملية أي من الصفتيف . ب

  .  ؟ مباذا؟ فسروا إجابتكم) اإلنسانلفائدةاليت يتم بواسطتها استغالل املعلومات العلمية 
 يثري تطبيق مثل التكنولوجيا املوصوفة يف القطعة على اإلنسان؟ فسروا بإجابتكم صراعأي . ج

  . معارضا وادعاء آخر مؤيدا اًادعاء واحد
 
  .هندسة وراثية: فسر املصطلح .  4

  
  
  

  زرع جينات في أجنة بقرة
  )7.7.97 ج من مقال نشر في صحيفة هآرتسمعال (

  

  . طور باحثون إسرائيليون من املعهد البيطري طريقة لزرع جينات يف أجنة أبقار 
مرض ينات صامدة أمام  جمكنون من تطوير أجنة أبقار حتمليأمل الباحثون أنه بواسطة الطريقة اجلديدة سيت

  . مراض األكثر خطورة بالنسبة لألبقارهو أحد األ احلمى القالعيةمرض .  احلمى القالعية
املقطع .  إضافياDNA مقطع احلمى القالعية الذي حيمل صفة الصمود أمام مرض DNA-وصلوا ملقطع ال

  . حيوان قنديل البحر أخذ من )أي تطلق أشعة ضوئية(مستشععة  هو جني ملادة فوسفورية اإلضايف
. بقرةبويضة إىل ) االستشعاعي الصمود وصفة اللون صفة(أدخل الباحثون هذا اجلني الذي حيوي الصفتني 

  . اً اصطناعياًنفذوا إخصاب, للبويضةبعد إدخال اجلني 
من املمكن تعقّب األجنة اليت استوعبت اجلني بواسطة إطالق اللون الفوسفوري , عند تطور األجنة

اجلني استوعبت ي أجنة أعرفة استصعب الباحثون م, حىت اآلن: للطريقة اجلديدة أفضلية واضحة. االستشعاعي
  .  على اجلننيحيتمل أن يؤثر سلبياًإال إذا نفّذوا فحص جينات 
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  أسئلة متعددة اخليارات
   : هو)عابر اجلينات (نسجيينانبات تر.  5

  .تقييدنبات مت قطعه بواسطة إنزميات   .أ 
  .  من مصدر غريب DNAنبات ذو مقطع   .ب 
  . طفرةذات هلا بكترييا تنبتة أدخل  .ج 
 . نبتة برية خطرة لبيئتها  .د 

 
  : عند مضاعفة خلية. 6 

  . تكون متشاة بالصفات الوراثية اخلاصة ااخلاليا اإلبنةمجيع   .أ 
  . تكون خمتلفة بالصفات الوراثية اخلاصة ااخلاليا اإلبنةمجيع   .ب 
 .  بالصفات الوراثيةاًوقسم منها يكون خمتلف,  تكون متشاةاخلاليا اإلبنةقسم من   .ج 

  . عرفة مسبقاًوال نستطيع امل, هذه عملية عشوائية  .د 
    

  :  إىل خاليا دم نعجة علينا إدخالهة والذي حيمل صفة معينDNAإذا أردنا إدخال مقطع .  7
  . إىل خاليا دم للذكر الذي سيصبح أب النعجة  .أ 
 . إىل خاليا دم األنثى اليت ستصبح أم النعجة .ب 
  . املخصبةللبويضة  .ج 
 . جلهاز دم اجلنني مبرحلة مبكرة من النمو  .د 

  
   : اكن أن تكون احلل ملشكلة اجلوع ألميالبيوتكنولوجية الزراعة . 8
  .  مواد مبيدة جديدة وناجعةحتوي   .أ 
  . تستعمل مباكنات زراعية متطورة .ب 
دول ولذلك ستتطور يف , وير حماصيل عاديةعملية تطوير حماصيل بيوتكنولوجية أسهل من تط  .ج 

 . نامية مثل دول أفريقيا
 . حاصيل الزراعيةحتسني الكمية واجلودة للممن متكّن   .د 

  
   ؟ تأثريات قد تكون للنباتات املهندسة على حميطهاةأي.9
  . ال يوجد تأثري ألن النباتات املهندسة جديدة وليس هلا مثيل بالطبيعة. أ 
  . قد تنتقل صفات من النبتة املهندسة لنبتة برية من نفس اجلنس. ب
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  . مجيع النباتات املهندسة تضر البيئة. ج
  .تات املهندسة تفيد البيئةمجيع النبا. د
  

   من مصدرين؟  DNA-على ماذا جيب التشديد عند تنفيذ فحص يقارن بصمات وراثية ل.  10
 . أن يكون نفس الطول للمقطعني املفحوصني  . أ
 .  منهم العينات أحياءت أخذن األشخاص الذيأن يكون . ب
 . ن عند أناس كثرييأن يكون احتمال تشابه املقاطع املفحوصة ضئيالً  . ج
 .مثل خاليا جلد أو خاليا دم, ن يكون املقطعان من ذات النسيجأ  . د

  
  :  بالنسبة للهندسة الوراثيةة اجلمل التالية غري صحيح أي. 11

 .  أن تساهم بتحسني احملصول الزراعيميكن  . أ
 . ن تساهم يف حتسني طعم منتوجات زراعيةكن أمي . ب
  . للنوعكن أن تساهم يف احملافظة على صفات وراثية طبيعيةمي  . ج
   . كن أن تغير مبىن الربوتينات للبطاطامي. د
 

تظهر . )فصل بواسطة حقل كهربائي ( بواسطة إلكتروفوريزاDNA - مقاطع ل4فصل باحث .  12
  : النتائج اليت حصل عليها يف الرسم التايل

  ما هي اجلملة الصحيحة؟ 
  .  هو األقصرaاملقطع   . أ
 . جلميع املقاطع نفس الطول . ب
  . قصر هو األdاملقطع . ج
  .  هو األطولaاملقطع . د
  

من أجل احلصول ,  لصفة مرغوب فيها DNAألي نوع من اخلاليا من املفضل إدخال مقطع . 13
  على ابن حيمل الصفة؟ 

  . خلاليا دم أحد األهل. أ
  . خلاليا دم اإلبن. ب
  . خلاليا دم األبوين. ج
  . خللية بويضة خمصبة. د

d  
c  
  
  
b  
a  

 االتجاه
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  المنشورات الرسمية

  تشريعاتال

    الصفحة               

   2004، )تعديل) ( لخاليا االنجابجينيالتغيير الالبشر و
340   

  2004، )2تعديل رقم ) (بات العامة
341  

2004  
344  

2004  
345  

   71 رقم – 1995، ]
2( ،2004  

345  
  2004، )2 رقم 

346  

  *2004، )تعديل) (جيني لخاليا االنجابالتغيير ال البشر واستنساخ( الجيني 

استنساخ البشر والتغيير الجيني لخاليا (قانون حظر التدخل الجيني  من 1دة رقم 
  :  اآلتي) القانون الرئيسي–فيما يلي  ()1

 
ن هو منع االستنساخ بهدف تناسل البشر عن طريق هدف هذا القانو. 1

وجهات الجزم بان ال تجرى أنواع من التدخل الجيني بالبشر وذلك نظرًا ل
بانواع التدخل  األخالقية، القانونية، المجتمعية والعلمية فيما يتعلق النظر

المحظورة، وتأثيرها على آرامة اإلنسان، ولفحص السياسات فيما يتعلق 
بعين اإلعتبار خذ األدخل المذآورة وفقًا لوجهات النظر هذه، مع بأنواع الت

 . حرية البحث العلمي لتطوير الطب
  :  ما يلي" استنساخ إنسان" من القانون الرئيسي، سيحل محل تعريف 

  : ليآل ما ي هو –" human reproductive cloning -" ن  
خل بويضة أو لداخل شري بواسطة تحويل نواة من خلية في الجسم لدا  

بهدف تكوين ، ) جنين مستنسخ–في هذا القانون (لتي ُأخذت منها النواة 
  
  2004 مارس 31

       

استنساخ (قانون حظر التدخل الجيني 

موعد االنتخا(قانون المجالس المحلية 

، )24تعديل رقم (قانون عمل النساء 

، )25تعديل رقم (قانون عمل النساء 

  :تعديل غير مباشر
صيغة مدمجة [قانون التأمين الوطني

7رقم (قانون تعديل مرسوم السجون 

تعديل(قانون حظر المضايقة الجنسية 

  
  

  
  

  

قانون حظر التدخل
  

  
سيحل محل الما .1  1تبديل المادة  

(1999، )االنجاب

  
هدف "  

 "القانون
  

 
  2تعديل المادة  
  

2لمادة رقم  في ا.2
استنساخ انسا"" 

تكوين جنين ب) 1(
ابويضة مخصبة، 
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  إنسان مماثل لغيره من إنسان أو جنين، حي أو مّيت، من ناحية جينية آروموزومالية؛   
 ( ".  لداخل رحم أو جسم آخر رحم أو جسم إمرأة أوين مستنسخ لداخلتسريب جن) 2

  4  تبديل المادة
  

  : من القانون الرئيسي ما يلي4سيحل محل المادة .4

اللجنة "  
 –ة لمرشدا

مهامها 
  وصالحياتها

  

  - لمرشدةاللجنة ا) أ. (4

لبيولوجية، تتابع تطور الّطب، العلوم، البيوتكنولوجيا، األخالقيات ا) 1(  
  والقانون في مجال التجارب الجينّية باإلنسان، في الدولة وفي العالم؛ 

تقدم للوزير وللجنة العلوم التنكنولوجيا التابعة للكنيست تقريرًا عن ) 2(
تنفيذ صالحياتها ومهامها حسب هذا القانون وتغطية عن التطويرات آما 

غطية بحسب هذه الفقرة مرة ؛ يقدم التقرير والت)1(هو وارد في فقرة 
   مارس؛ 1 بموعد أقصاه سنويًا،

ترشد الوزير فيما يتعلق بالتجارب الجينية باإلنسان، وتقدم له ) 3(
 . 3مقترحاتها بخصوص التحظيرات المقررة في البند 

يحدد الوزير تعليمات فيما يتعّلق بممارسة صالحيات اللجنة المرشدة ) ב(  
مة المذآورة آنفًا ستحدد صالحّيات المراقبة حسب هذا القانون؛ األنظ

  ". والتحكم
  
  
؛ مشروع القانون والتفسيرات نشروا بمشاريع قوانين 2004 مارس 22ُقبل في الكنيست بتاريخ * 

  .290، ص 2003 ديسمبر 23، من تاريخ 74 –الحكومة 
 .47 ص, ט"ח התשנ" ס)1(

  
  

  5  تعديل المادة
  

  ."والمراقبة"آلمة " الّتحكم"آلمة انون الرئيسي، سيأتي بعد من الق) ج(5 في المادة .5
  
 

  6  تبديل المادة 
  

  :  من القانون الرئيسي ما يلي6 سيحل محل المادة .6

   أضعاف الغرامة المقررة 6آل من يقوم بأحد هذه األفعال، سيعاقب بالسجن أربع سنوات أو بدفع غرامة مالية قدرها 
  :)2(1977- ז"התשל, من قانون العقوبات) 4)(أ(61 بالمادة

  ;human reproductive cloning -   استنساخ إنسانتنفيذ) 1(  
   م خاليا تناسلية والتي مّرت بتغيير جيني دائم مخططاستخدا )2(
)germ line gene therapy (آان إال إن, بهدف القيام بتكوين إنسان 

 ت ". 5حسب المادة ممنوح له صّرفه شرعّيًا بموجب إذن 
  8  تبديل المادة

  
  באדר '  הحتى تاريخ "، "خمس سنوات من تاريخ نشره" من القانون الرئيسي، سيحل محّل 8 في المادة .7

  .")2009 مارس 1(ט "התשס
  
  

  
  
بدايةال
   

  ,)دايةيوم الب – فيما يلي) (2004 يناير 7(ד "ג בטבת התשס" יتكون بداية هذا القانون بتاريخ.8
  استنساخ البشر ( قانون حظر التدخل الجينيبنود مع يتناقضولكن لن يتم تقديم دعوى ضد أي إنسان بسبب فعل  
  حسب نصه بموجب هذا القانون، في الفترة منذ يوم البداية وحتى يوم , 1999- ט"התשנ  لخاليا االنجابالتغيير الجيني و

  .  نشر هذا القانون
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 فريضة إعداد 

  ظمة األن
  

  

  من أجل  من هذا القانون4من القانون الرئيسي آما هو في نص المادة ) ب(4أنظمة أولية حسب المادة سيتم تقديم .9

  .  أشهر من تاريخ نشر هذا القانون6 لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست وذلك خالل مصادقة 

  داني نافيه    أرئيل شارون  
   الصحةوزير   رئيس الوزراء  

    رئوفين ريفلين     موشيه آاتساف
     رئيس الكنيست   ةرئيس الدول

   
    

 .226 ص, ז"ח התשל" ס)2(
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  قائمة املصطلحات اليت متّ تفسريها مبخازن املصطلحات

  
  Organism  24 -אורגניזם-   حيكائن

  Cell 24 - תא-خلية

  fertilized Ovum   24 -מופרית ביצית-خمصبة بويضة

  DNA  24-א.נ.ד –املادة الوراثية 
  X-ray  24-רנטגן קרני-أشعة رنتجن

  Gene  25 -גו- جني

  Mutation 25-מוטציה-الطفرة

  Enzymes 25-אנזימים- إنزميات

  Proteins  25-חלבונים- الربوتينات

  Bacteria 26-בקטריה-بكترييا

  Insulin   26-אינסולין- إنسولني

  Radioactive Radiation  33-רדיואקטיבית קרינה- أشعة راديوأكتيفية

  Cancer Disease  33-הסרטן מחלת- مرض السرطان

  Virus 48-וירוס- فريوس

  Fungus 57 -פטריות- فطريات

  Material Cycles  57-בטבע החומרים מחזור-دورة املواد بالطبيعة

  Identical twins 72-זהים תאומים-نمتماثالتوأمان 

  Genetic Code  -72גנטי קוד- الشيفرة الوراثية

  


