
لتحدید العالقة بین المادة  .ینتمي إلیھ، وصفا فردیة جدیدة

دراسة المعطیات  نقترح  الوراثیة  وظھور الصفات الوراثیة من جھة وتحدید تموضع المعلومات الخاصة بھذه الصفات على المادة الوراثیة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للبكتیریات صفات وراثیة كالقدرة على تركیب أو                                   -ج      . 
  .عدم تركیب المحفظة                                                                                                                                    

  
   .         طفرة إستبدال                        طفرة إضافة                      طفرة ضیاع

  

 . أجزاء المادة الوراثیة المسؤولة عن الصفة الوراثیة

  مفهــوم الصف�ة واملورث�ة واحلل��ل والطفــرة

 محفظة

 Sمكورة 

ینتمي إلیھ، وصفا فردیة جدیدةالمادة الوراثیة قادرة على بناء كائن حي متكامل لھ صفات وراثیة مشتركة مع  الذي 

الوراثیة  وظھور الصفات الوراثیة من جھة وتحدید تموضع المعلومات الخاصة بھذه الصفات على المادة الوراثیة،

  :بعض الصفات عند الكائنات الحیة

 البتالت عند الزھور صفة وراثیة ألوان -ب              . عند االنسان صفة وراثیة
                                                                                                                             

   الكشف عن مفھوم الطفرة
بكتیریة حساسة لمادة 

 Strep S، وبذلك تدعى 

Escherichia Coli   في وسط
37 °C ، بعد تشكل

أحدھما یحتوي 
بدون   ، واألخر

الوثیقة الموالیة، 

  الكشف عن مفھوم المورثة والحلیل 
، غیر قادرة على العیش 

، في  Lac-نرمز لھا ب 
وسط بدون الكتوز، إذن ھذه البكتیریا یرمز لھا ب 
بعد عدة عملیات زرع نحصل 

على بكتیریا 
(Strep R, Lac  و

   بعض أنواع الطفرات :   4الوثیقة 

طفرة إستبدال                        طفرة إضافة                      طفرة ضیاع           
             

 .مبسط للصفة الوراثیة عند الكائنات الحیة وضع تعریف

 )2وثیقة . (السبب ستنتجا، ثم 

 . 3الطفرة إذا علمت أنھا ھي السبب في ظھور اللمات في العلبة 

أجزاء المادة الوراثیة المسؤولة عن الصفة الوراثیة صف 3و باالستعانة بالنتائج الممثلة في الوثیقة  ADNاعتمادا على مفھوم الطفرة و بنیة ال 

 .أنواع الطفرات الوراثیة

 املعــط��ـــــــــــــــــــــــــــات

مفهــوم الصف�ة واملورث�ة واحلل��ل والطفــرة

A 

 اس�مثــــــــــــار املعط�ـــــــــــــات

 

 

المادة الوراثیة قادرة على بناء كائن حي متكامل لھ صفات وراثیة مشتركة مع  الذي 

الوراثیة  وظھور الصفات الوراثیة من جھة وتحدید تموضع المعلومات الخاصة بھذه الصفات على المادة الوراثیة،

 :التجریبیة التالیة

  

بعض الصفات عند الكائنات الحیة:   1الوثیقة 
  

عند االنسان صفة وراثیةنوع الفصیلة الدمویة یعتبر   - أ
                                                                                                                             

الكشف عن مفھوم الطفرة:   2الوثیقة 
بكتیریة حساسة لمادة  Escherichia Coli تعتبر 

، وبذلك تدعى )مضاد حیوي(الستریبتومیسن
 .وھي ساللة متوحشة

Escherichia Coli بكتیریة قوم بزرعن
C° 37 في حرارة )1العلبة (زرع مالئم

أحدھما یحتوي : لمات بكتیریة یتم نقلھا إلى وسطین
، واألخر)3العلبة ( Streptomycine على

الوثیقة الموالیة،  تمثل. )2العلبة ( ستربتومیسین
 :الظروف والنتائج المحصل علیھا

 
 
  

الكشف عن مفھوم المورثة والحلیل :   3الوثیقة 
، غیر قادرة على العیش Strep S تم وضع بكتیریا

نرمز لھا ب  )Lactose(بدون الكتوز 
وسط بدون الكتوز، إذن ھذه البكتیریا یرمز لھا ب 

)-(Strep S, Lac . بعد عدة عملیات زرع نحصل
على بكتیریا  Strep S, Lac)-(باإلضافة إلى 

(Strep S, Lac+)  و)-(Strep R, Lac
(Strep R, Lac+). 

  

  

وضع تعریففي  1معطیات الوثیقة  وظف -1

، ثم 3 ر اللمات في العلبةوظھ فسر -2

الطفرة إذا علمت أنھا ھي السبب في ظھور اللمات في العلبة  عرف -3

اعتمادا على مفھوم الطفرة و بنیة ال  -4

أنواع الطفرات الوراثیة 4من خالل الوثیقة  تعرف -5
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https://motamadris.ma/

