جامعة الشهٌد حمه لخضر بالوادي
كلٌة العلوم الدلٌمة
لسم الفٌزٌاء
تصحٌح نموذجً المتحان السداسً االول فً ممٌاس البٌوتكنولوجٌا
لطلبة اولى علوم المادة
الفصل االول  :البٌوتكنولوجٌا
1ـ تعرٌؾ البٌوتكنولوجٌا :هً توظٌؾ التكنولوجٌا فً مجال تحسٌن كما ونوعا للكائنات الحٌة وهذا خدمة الؼراض االنسان
وتتمثل فً االنتماء االصطناعً والتهجٌن وذلن باستخدام الهندسة الوراثٌة الحدٌثة كالتكنولوجٌا الخلوٌة وزراعة االنسجة (تهجٌن
الحٌوانات ،زراعة النباتات وتحسٌنها) ولد صٌػ هذا المصطلح من لبل المهندس المجري كارولً عام  ، 1919وهً اٌضا تطبٌك
التمدم التمنً فً علوم الحٌاة لتطوٌر منتجات تجارٌة كما تعتمد على علم الوراثة  ،علم االحٌاء المجهرٌة  ،زراعة الخالٌا الحٌوانٌة ،
البٌولوجٌا الجزٌئٌة والكٌمٌاء الحٌوٌة وعلم االجنة وبٌولوجٌا الخلٌة ولد ادى استخدام االنظمة والكائنات الحٌة لتطوٌر أو تمدٌم
منتجات مفٌدة  ،ولد أدرجت فً اتفالٌة األمم المتحدة فً المادة رلم  2والخاصة بالتنوع البٌولوجً  ،لتشمل العلوم الجدٌدة مثل علم
الجٌنات  ،تكنولوجٌات الجٌنات المؤتلفة  ،علم المناعة التطبٌمٌة  ،تطوٌر العالجات الدوائٌة واالختبارات التشخٌصٌة.
2ـ تطبٌماتالبٌوتكنولوجٌا  :وتتم فً أربعة مجاالت صناعٌة كبرى بما فً ذلن الرعاٌة الصحٌة وانتاج المحاصٌل الزراعٌة الؽذائٌة
وؼٌر الؽذائٌة ( مثل البالستٌن المابل لتحلل  ،الزٌت النباتً  )....واالستخدامات البٌئٌة واستخدام الكائنات الموجهة لتصنٌع المنتجات
العضوٌة (منتجات االلبان) كما تستخدم التكنولوجٌا الحٌوٌة اٌضا إلعادة تدوٌرومعالجة النفاٌات وتنظٌؾ الموالع الملوثة لألنشطة
الصناعٌة معالجة بٌولوجٌة كما عولجت المشاكل البٌولوجٌة باستخدام التمنٌات الحاسوبٌة واصبحت لها مصطلح ٌسمى بالمعلوماتٌة
الحٌوٌة لتجعل التنظٌم سرٌع فً تحلٌل البٌانات البٌولوجٌة وتأخذ بذلن المصطلحات التالٌة :
التكنولوجٌا الحٌوٌة الزرلاء :وتستخدم لوصؾ التطبٌمات المائٌة وتعرؾ اٌضا بالتكنولوجٌا الحٌوٌة البحرٌة  ،ولكن استخدامه نادر
نسبٌا
التكنولوجٌا الحٌوٌة الخضراء :وتكون مطبمة على العملٌات الزراعٌة وتنتج حلوال أكثر مالئمة للبٌئة من خالل تصمٌم نباتات معدلة
وراثٌا وتنمو فً بٌئات محددة فً وجود أو ؼٌاب للمواد الكٌمٌائٌة.
التكنولوجٌا الحٌوٌة الحمراء :وتستخدم فً العملٌات الطبٌة مثل تصمٌم الكائنات الحٌة إلنتاج المضادات الحٌوٌة
التكنولوجٌا الحٌوٌة البٌضاء :وتطبك فً العملٌات الصناعٌة مثل استخدام االنزٌمات الصناعٌة كحافز إلنتاج المواد الكٌمٌائٌة ذات
لٌمة أو تدمٌر المواد الكٌمٌائٌة الملوثة الخطرة.
وٌطلك على االستثمار والناتج االلتصادي لجمٌع هذه االنواع من التكنولوجٌات الحٌوٌة التطبٌمٌة باسم االلتصاد الحٌوي.

الفصل الثانً :بٌوتكنولوجٌا الكٌمٌاء
3ـ المنتجات الحٌوٌة للبكترٌا الصناعٌةٌ :مصد بكلمة البكترٌا الصناعٌة بالبكترٌا المستخدمة فً الصناعة وهو استؽالل البكترٌا
فً انتاج اٌة منتجات بواسطتها مشتمال ذلن على النواتج االولٌة او الثانوٌة لألٌض  ،وتدخل نواتج األٌض مباشرة فً عملٌات النمو
التماٌز والتكاثر ،وبالتالً فأن النواتج االولٌة أساسٌة لنمو الخالٌا مثل االحماض االمٌنٌة  ،النٌوكلٌوتٌدات  ،البروتٌنات  ،االحماض
النووٌة  ،اللٌبٌدات  ،الكحوالت  ،الكربوهٌدرات و االحماض العضوٌة بٌنما تشمل نواتج االٌض الثانوي على المركبات التً ال تدخل
مباشرة فً نمو وتماٌز وتكاثر الخالٌا  ،كما تنتج المٌكروبات جزٌئات كبٌرة الحجم وهً االنزٌمات التً تستؽل تجارٌا على نطاق
واسع كما ان الخالٌا المٌكروبٌة نفسها تستخدم كمصدر للبروتٌن فً تؽذٌة الحٌوانات و فً عملٌات التحول الكٌمٌائٌة البٌولوجٌة هً
العملٌات التً تموم فٌها هذه الخالٌا بتحوٌل مركب الى مركب اخر او مركبات اخرى ذات عاللة تركٌبٌة بالمركب االول وذلن
باستخدام انزٌم أو اخر توفره هذه الخالٌا.

الفصل الثالث :البٌوتكنولوجٌا البٌئٌة
 4ـ المجاالت الوظٌفٌة والمتطلبات االساسٌة فً تخصص البٌوتكنولوجٌا :وهً تضمن للطالب الحاصل درجة عالٌة فً مجال
التكنولوجٌا الحٌوٌة من العمل فً شركات االدوٌة وشركات البحث العلمً والشركات المسؤولة عن تطوٌر الزراعات وتمنٌة المٌاه
والشركات الصناعٌة المنتجة للمواد الكٌماوٌة والبروتٌنات وااللٌاؾ والفٌتامٌنات وؼٌرها ،أو ٌمكنه التفرغ للحٌاة االكادٌمٌة ومراكز
االبحاث ذات الصلة بجمٌع التخصصات العلمٌة بال استثناء  ،لذلن فالتخصصات الفرعٌة لتكنولوجٌا الحٌوٌة فً كل من الحمراء،
الخضراء ،البٌضاء والزرلاء حٌث تطلب من الطالب ان ٌكون متفولا فً المواد العلمٌة واللؽة االنجلٌزٌة

5ـأهمٌة التكنولوجٌا الحٌوٌة على االنسان والبٌئة:
ـ ان معالجة االمراض الوراثٌة فً البشر باستخدام التكنولوجٌا الحٌوٌة فً نمل وتعدٌل الجٌنات المعطوبة باإلضافة الى امكانٌة زرع
أعضاء جدٌدة باستخدام المحتوى الوراثً لخلٌة المرٌض بدال من ان ٌنمل له عضو من متبرع أو من مٌت .
ـ
ـ انتاج أدوٌة خاصة بالمحتوى الجٌنً للفرد أو ما ٌعرؾ بعلم الصٌدلة الجٌنً .
التعامل فً لضاٌا اثبات النسب وفً الطب الشرعً بوحدات "دي اي ان" فً الجانب الجنائً من المضاٌا للكشؾ عن هوٌة المجرم
ـ
عن طرٌك البصمةالوراثٌة  ،باإلضافة الى فحوصات ما لبل الزواج لمعرفة احتمالٌة االصابة باألمراض فً االجٌال المادمة.
تستخدم الكائنات الدلٌمة خاصة البكتٌرٌا و الفٌروسات ،على نطاق واسع فً مشروعات التكنولوجٌا الحٌوٌة على سبٌل المثال:
انتاج البروتٌنات كاألنسولٌن البشري ،استخدام البكترٌا فً انتاج االسمدة الحٌوٌة بدال من استخدام االسمدة الكٌماوٌة  ،تنمٌة المٌاه من
الملوثات  ،التخلص من المخلفات العضوٌة  ،تصنٌع المركبات الكٌمٌائٌة المستخدمة فً العمالٌر  ،استخدام الكائن الدلٌك كنالل لبعض
ـ أما
الجٌنات التً تحمل الصفات المرؼوبة .
على الصعٌد الزراعً فكان البحث منصبا حول امكانٌة نمل جٌنات بعض الصفات المرؼوبة مثل تحمل درجة الحرارة ونمص المٌاه
ـ
من نباتات صحراوٌة الى نباتات اخرى .
ـ
التحكم فً أحجام وأشكال الثمار والنباتات بشكل عام كالزٌادة فً الحجم و التؽٌٌر فً اللون و الشكل حسب الرؼبة .
امكانٌة رفع المٌمة الؽذائٌة لمحصول ما بإضافة بعض الصفات الوراثٌة من محاصٌل اخرى ومضاعفة كمٌة المحاصٌل
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كلٌة العلوم الدلٌمة
لسم الفٌزٌاء
امتحان السداسً األول فً ممٌاس البٌوتكنولوجٌا لطلبة أولى علوم المادة ٌوم األحد 2018/ 01/14
مالحظة :لكل سؤال له  4نماط.

الفصل األول :البٌوتكنولوجٌا
1ـ عرف البيوتكنولوجيا؟
2ـ ماهي مجاالت تطبيقاتها ؟

الفصل الثانً :بٌوتكنولوجٌا الكٌمٌاء
 3ـ ماذا نقصد بالمنتجات الحيوية للبكتيريا الصناعية من دون التطرق لصناعة الصيدالنية ؟

الفصل الثالث :البٌوتكنولوجٌا البٌئٌة
 4ـ ماهي المجاالت الوظيفية والمتطلبات االساسية في تخصص البيوتكنولوجيا ؟
 5ـ أذكر أهمية التكنولوجيا الحيوية على االنسان والبيئة ؟

بالتوفيك للجميع
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