النشاط  :1مفهوم الصفة الوراثية ،المورثة ،الحليل والطفرة.
تعتبر المادة الوراثية ) (ADNالحاملة للخبر الوراثي هي المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية لكل فرد فماهي الصفة الوراثية؟ وهل الـ ADNعبارة عن
وحدة وظيفية واحدة ام هو وحدات كل واحدة مسؤولة عن صفة وراثية معينة؟ وهل هناك تفسير لظهور صفات وراثية غير طبيعية؟ تمثل الوثائق
التالية أسنادا تساعد على اإلجابة على األسئلة السابقة.
الوثيقة  :1أمثلة متنوعة لصفات وراثية.

الوثيقة  :2تجربة التحول البكتيري عند .Escherichia coli

التعليمات
 .1من خالل معطيات الوثيقة  ،1صف المظاهر الخارجية المقابلة لكل صفة وراثية واستنتج مفهومي الصفة الوراثية والمظهر الخارجي.
 .2صف نتائج التجربة الممثلة في الوثيقة  2واقترح تفسيرا لها.
 .3علما أن البكتيريات التي نمت في الوسط  1من التجربة حافظت على كل صفاتها ماعدا مقاومة الستريبتوميسين هل يمكن القول أن التحول الذي
حدث للبكتيريات أصل تغير في خبرها الوراثي كله؟ علل إجابتك.
 .4توجد كل مورثة في نموذجين يسميان حليالن كل حليل مسؤول عن مظهر خارجي معين وقد يكونا متشابهين او مختلفين .ماهي المورثة والحليالن
اللذان تبرزهما التجربة؟
ذ .محمد اشباني

النشاط  :2العالقة (صفة -بروتين) و (مورثة -بروتين)
المورثات هي أجزاء من  ADNمسؤولة عن صفات وراثية معينة فكيف تتحكم المورثات في ظهور تلك الصفات؟ تمثل الوثائق التالية أسنادا تكشف عن
العالقة مورثة – صفة وراثية.
الوثيقة 1

الوثيقة 2

التعليمات
 .1من خالل معطيات الوثيقة  ،1حدد الخلل المسبب لمرض فقر الدم المنجلي واستنتج من خالله طبيعة العالقة بين الصفة الوراثية (مظهر الكريات
الحمراء) وبنية بروتين الخضاب الدموي.
 .2اعتمادا على معطيات الوثيقة  ،2استنتج من خالل مقارنة الحليلين  HbSو  HbAأصل االختالف بين الخضاب الدموي  HbSو الخضاب الدموي .HbA
 .3انطالقا مما سبق ،وضح بواسطة خطاطة العالقة المورثة  -البروتين  -الصفة الوراثية.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3آلية تعبير الخبر الوراثي :مرحلة النسخ
يوجد الخبر الوراثي المسؤول عن الصفات الوراثية في النواة على شكل  ADNبحيث تكون كل مورثة منه مسؤولة عن تركيب بروتين معين يشكل صفة
وراثية محددة فكيف يتم تركيب البروتينات انطالقا من المورثات؟
الوثيقة 1

الوثيقة  :2بنية ARNm

الوثيقة  :3آلية نسخ ARNm

التعليمات
 .1انطالقا من معطيات الوثيقة  ،1استخرج ما يؤكد على وجود وسيط ينقل المعلومات الوراثية من المورثة في النواة الى موقع تركيب البروتينات
في السيتوبالزم محددا طبيعته.
 .2من خالل معطيات الوثيقة  ،2صف بنية  ARNوقارنها مع بنية ( ADNاستعمال جدول).
 .3انطالقا من معطيات الوثيقة  ،3صف كيفية نسخ جزيئة  ARNmانطالقا من المورثة.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :4آلية تعبير الخبر الوراثي :مفهوم الرمز الوراثي
يبدأ تعبير الخبر الوراثي عبر تركيب جزيئة  ARNmانطالقا من المورثة (مرحلة النسخ) ،بعد ذلك يخرج  ARNmالى السيتوبالزم ليتم تركيب البروتين فهل
يتدخل  ARNmفي تركيب البروتينات؟ وكيف تتم ترجمة المعلومات الوراثية المحمولة على  ARNmالى بنية بروتينية محددة؟
الوثيقة  :1تجربة الكشف عن العالقة بين ARNmوتركيب البروتينات

الوثيقة  :2الكشف عن الرمز الوراثي

الوثيقة  :3جدول الرمز الوراثي

التعليمات
 .1باستغاللك معطيات الوثيقة  ،1أبرز ما يدل على وجود عالقة بين بين  ARNmوتركيب البروتينات.
 .2من خالل معطيات الوثيقتين  2و ،3استنتج مبدأ الرمز الوراثي (ترميز النيكليوتيدات في  ARNmلألحماض األمينية المكونة للبروتينات.
 .3باالستعانة بجدول الرمز الوراثي ومكتسباتك السابقة اعط متتالية األحماض األمينية لجزء الحليل العادي وجزء الحليل الممرض (مرض ارتفاع
الكوليسترول في الدم) واستنتج منهما األصل الوراثي لذلك المرض.
.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :5آلية تعبير الخبر الوراثي :مرحلة الترجمة (تركيب البروتينات)
يبدأ تعبير الخبر الوراثي عبر تركيب جزيئة  ARNmانطالقا من المورثة (مرحلة النسخ) ،بعد ذلك يخرج  ARNmالى السيتوبالزم لتحدث مرحلة الترجمة
وخاللها يتم تركيب البروتينات باحترام مبدأ الرمز الوراثي فماهي آلية الترجمة؟ وماهي العناصر المتدخلة فيها؟
الوثيقة  :1العناصر المتدخلة في تركيب البروتينات

الوثيقة  :2مراحل الترجمة

التعليمات
 .1من خالل معطيات الوثيقة  ،1استخرج العناصر المتدخلة في تركيب البروتينات مبرزا دور كل عنصر.
 .2صف مراحل الترجمة الممثلة في الوثيقة 2

ذ .محمد اشباني

