النشاط  :0مدخل الى الخبر الوراثي
الوضعية
التقيت بصديقك فأخبرك أن خبرا غريبا انتشر في المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي مفاده أن
سيدة أنجبت أرنبا في برشيد حيث توجهت الى مشفى عمومي ،وقالت إنها تعاني آالم المخاض ،وتم
نقلها الى غرفة الوالدة ،ثم طلبت الذهاب الى الحمام وخرجت منه بعد عدة دقائق وهي تحمل جنيناً ميتاً
بين يديها يشبه األرنب الى حد كبير ،وقالت إنها اجهضت!
أصر صديقك أن األمر ممكن ألننا أصبحنا نسمع كثيرا من األخبار عن والدات غريبة هذه األيام ولعل ذلك من
عالمات الساعة! لكنك لم تقتنع بصحة الخبر وأردت أن تثبت لصديقك أنه علميا غير ممكن فقدمت له
الوثائق التالية:
األسناد
الوثيقة :1
يتوفر كل كائن حي على مجموعة من الخصائص تميز مظهره أو
وظائف جسمه تسمى الصفات .من بين هذه األخيرة تلك التي تنتقل
من جيل آلخر وتسمى الصفات الوراثية كلون العيون والبشرة
(الشكل أ) بينما هناك صفات تنحصر في بعض األفراد وال تنتقل من
جيل آلخر كنمو العضالت عند الرياضي (الشكل ب) او تغير لون
البشرة نتيجة تعرضها للشمس.

الشكل أ

الشكل ب

الوثيقة :2
تحتوي كل خلية على مجموعة محددة من الصبغيات
فبالنسبة لإلنسان نجد  64صبغي ،وعند الكالب 64
والقطط  83واألرانب 66

لكن بالنسبة لألمشاج

(الحيوانات المنوية والبويضات) فنجد نصف عدد
الصبغيات ( 28صبغي عند اإلنسان) .تحمل الصبغيات
قطع صغيرة جدا تسمى المورثات بحيث كل مورثة
تكون مسؤولة عن ظهور صفة وراثية محددة.
الخريطة الصبغية لخلية عادية عند الرجل

المورثات في الصبغي

الوثيقة :8
تنتقل الصفات الوراثية من اآلباء لألبناء عبر األمشاج فبعد
تشكل كل من المشيج الذكري واألنثوي بحيث يحمل كل
واحد منهما نصف الدخيرة الوراثية يحدث بينهما إخصاب
فتتشكل البيضة التي يصبح عندها  64صبغي والتي تتعرض
لسلسلة من االنقسامات لتعضي فرد له صفات وراثية من
أبيه و أمه.

التعليمات
باستغاللك معطيات الوثائق أعاله ومكتسباتك،
 .1بين لماذا يتميز كل كائن بحي بصفات معينة ينقل إلبناءه؟
 .2وضح كيف ينقل اآلباء صفاتهم ألبناءهم؟ ولماذا ال يرث إبن رياضي كمال األجسام نفس حجم عضالت أبيه؟
 .8هل يمكن حقا أن نتجب امرأة أرنبا؟علل إجابتك
 .6تمكن علماء الوراثة من أخد بكتيريات عادية وجعلوها تصبح قادرة على إفراز األنسولين علما أن هذا األخير تفرزه عادة الخاليا  βالموجودة
في البنكرياس ،ماهي في نظرك الطريقة التي تم بها الحصول على تلك البكتيريات؟
ذ .محمد اشباني

النشاط  :1الكشف عن تموضع الخبر الوراثي
عند الكائنات الحية متعددة الخاليا والتي تعتمد التوالد الجنسي كاإلنسان مثال ،ينحدر كل فرد من خلية واحدة أصلية وهي البيضة تعرضت بعد ذلك
لسلسلة من االنقسامات الى أن يتشكل الكائن حامال لصفاته الوراثية (الشكل ،اللون )...فأين تتواجد المعلومات الوراثية (الخبر الوراثي) المسؤول عن
ظهور الصفات الوراثية؟ لإلجابة عن هذا التساؤل نقترح دراسة معطيات الوثائق التالية:
الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 3

التعليمات
 .1انطالقا من تحليلك لنتائج التجارب الممثلة في الوثيقتين  1و  ،2ماذا تستنتج بخصوص تموضع الخبر الوراثي؟
 .2باستغاللك نتيجة التجربة الممثلة في الوثيقة  ،3هل ينطبق استنتاجك السابق على الكائنات متعددة الخاليا كالعلجوم؟ علل إجابتك.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :2كيفية انتقال الخبر الوراثي من خلية ألخرى
يتكون جسم اإلنسان من ماليير الخاليا)  )1014وكل خلية تتوفر على نواة تحمل المادة الوراثية .أصل هذه الخاليا هو خلية بيضية ،فهناك إذن انتقال للخبر
الوراثي من خلية ألخرى أثناء تكاثرها .فكيف يتم انتقال الخبر الوراثي من خلية واحدة إلى ماليير الخاليا؟
الوثيقة 1

الوثيقة 2

التعليمات

الشكل 2

 .1من خالل معطيات الوثيقة  ،1حدد مكونات النواة في حالة السكون.
 .2انطالقا من معطيات الوثيقة ( 2الشكل  )1وباالعتماد على الوثيقة  1استخرج التغيرات التي تحدث في الخاليا أثناء انقسامها وصف مظهر كل خلية
من الخاليا  a b c dواقترح ترتيبا لها.
 .3صف مراحل االنقسام غير المباشر عند الخاليا النباتية الممثلة في الشكل .2

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3مراحل االنقسام الغير المباشر عند الخلية الحيوانية – مفهوم أولي للدورة الخلوية
خالل التكاثر الخلوي للخاليا النباتية تمر الخاليا من مرحلة السكون الى مرحلة االنقسام غير المباشر ،هذا األخير يتميز بالتوزيع المطابق للخبر الوراثي بين
الخليتين البنتين فهل هذا ينطبق كذلك على الخاليا الحيوانية؟ وما مصير الخاليا بعد أن تنهي انقسامها؟
الوثيقة 1

الوثيقة 2

تم تتبع حالة الصبغيات خالل مرحلتي السكون واالنقسام غير المباشر لخلية أم وكذا للخليتين البنتين الناتجتين عن ذلك االنقسام ،تمثل الوثيقة التالية
رسوما لسلوك صبغي واحد من صبغيات الخلية األم.

التعليمات
 .1رتب المراحل التي تمثلها األشكال المبينة في الوثيقة  1مع تسمية ووصف كل مرحلة.
 .2انطالقا من إجابتك على السؤال األول وباالستعانة بمعطيات الشكل  2من الوثيقة  2في النشاط  ،2قارن االنقسام غير المباشر عند كل من الخلية
النباتية والخلية الحيوانية.
 .3سم المراحل الممثلة في الوثيقة  2مع وصف تطور الصبغيات خالل تلك المراحل واستنتج أهمية مرحلة السكون في التكاثر الخلوي.
 .4تمثل مرحلة السكون ومرحلة االنقسام غير المباشر الذي يليها ما يسمى بالدورة الخلوية ،وضح ذلك.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :4الكشف عن الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية.
منذ اكتشاف الصبغيات وتتبع سلوكها خالل التكاثر الخلوي تم ربطها الخبر الوراثي باعتبارها الحامل له لكن لغز طبيعة الخبر الوراثي مازال غير معروف
ألجل ذلك تم إنجاز عدة تجارب للكشف عن الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي كما توضح الوثائق التالية:
الوثيقة  :1تجربة (1928) Griffith

الوثيقة  :2تجربة  Averyومساعديه )(1944

الوثيقة 3

التعليمات
 .1حلل نتائج تجربة  Griffithالممثلة في الوثيقة  1واقترح فرضية لتفسير نتائجها.
 .2انطالقا من تحليل نتائج تجربة  Averyالممثلة في الوثيقة  ،2ماذا يمكن استنتاجه حول طبيعة العلة المحولة التي افترضها .Griffith
 .3هل تؤكد معطيات الوثيقة  3ما استنتجته سابقا حول الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية؟ علل إجابتك.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :5التركيب الكيميائي لجزيئة  ADNوبنيتها
تشكل جزيئة  ADNدعامة الخبر الوراثي فماهي المكونات الكيميائية لتلك الجزيئة؟ وماهي بنيتها؟
الوثيقة  :1المكونات الكيميائية لجزيئة ADN

الوثيقة  :2نتائج تجارب Chargaff

الوثيقة  :3بنبة جزيئة ADN

التعليمات
 .1من خالل الوثيقة  ،1صف المكونات الكيميائية لجزيئة .ADN
 .2من خالل الوثيقة  ،2احسب  G/Cو  A/Tبالنسبة لكل كائن حي .ماذا تستنتج بخصوص التوافقات الممكنة بين القواعد األزوتية؟
 .3انطالقا من معطيات الوثيقة  3والشريط الوثائقي ،صف بنية جزيئة .ADN

ذ .محمد اشباني

النشاط  :6العالقة بين الصبغيات ،الصبغين والـADN
مكنت األنشطة السابقة من الكشف عن دعامة الخبر الوراثي حيث تمثلت في البداية في كل من الصبغيات والصبغين لكن أخير تبين أن جزيئة  ADNهي
الدعامة الجزيئية للخبر الوراثي ،فماهي العالقة بين كل من الصبغيات ،الصبغين وجزيئة ADN؟
الوثيقة  :1مالحظة مجهرية لخلية ثم نواتها في مرحلة السكون.

الوثيقة  : 2مالحظة مجهرية لخلية في الطور االستوائي من االنقسام غير المباشر حيث تم تمت معالجة صبغي استوائي بواسطة أنزيمات محللة للبروتينات (الشكلين 1
و  ) 2كما تمت إزالة تلولب الخييطات النووية المشكلة للصبغي (الشكلين  3و  .)4الشكل  5يمثل نموذج تفسيري يوضح تحول ال ADNالى الصبغي.

الشكل 3

الشكل 4
الشكل 1
الشكل 2

الشكل 5
التعليمات
 .1باستغاللك معطيات الوثيقتين  1و ،2قارن مظهر المادة الوراثية خالل مرحلتي السكون واالنقسام غير المباشر .واستنتج بنية وتركيب الصبغي.
 .2باالستعانة بمعطيات الشكل  5من الوثيقة  ،2وضح العالقة بين الصبغيات ،الصبغين والـ,ADN

ذ .محمد اشباني

النشاط  :7الكشف آلية مضاعفة جزيئة .ADN
خالل التكاثر الخلوي يتم الحفاظ على الخبر الوراثي وذلك بتضاعف الصبغيات خالل مرحلة السكون ثم انقسامها في مرحلة االنقسام غير المباشر وبما أن
الـ ADNهو المكون األساسي للصبغيات فمضاعفة هذه األخيرة تستلزم مضاعفة جزيئة  ADNفكيف يمكن الكشف عن حدوث مضاعفة  ADNوآليته؟
الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 3

التعليمات
 .1من خالل الوثيقة  1سم المراحل المشار إليها بحروف على الوثيقة  1واعط المدة الزمنية التقريبية للمراحل  M، Iو .C
 .2من خالل الوثيقة  ،1صف تطور كمية  ADNخالل الدورة الخلوية وانسب كل شكل من األشكال من  1ل  7للمرحلة التي تناسبه.
 .3انطالقا من معطيات الوثيقة  ،3صف الفرضيتان اللتان تفسران كيفية مضاعفة .ADN
 .4تؤكد معطيات الوثيقة  3أن مضاعفة تتم عبر آلية نصف محافظة .أبرز ذلك من خالل رسوم تخطيطا تفسر النتائج المحصلة في األجيال G2 ، G1و
 G3منطلقا من الرسم الممثل في السبورة.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :7آلية مضاعفة جزيئة .ADN
خالل مرحلة السكون تحدث مضاعفة  ADNعبر آلية نصف محافظة فكيف تبدأ تلك العملية؟ وماهي العناصر المتدخلة فيها؟
الوثيقة 1

الوثيقة 2

التعليمات
 .1انطالقا من معطيات الوثيقة  ،1صف كيفية انطالقا مضاعفة جزيئة .ADN
 .2بعد تسمية العناصر المرقمة في الوثيقة  ،2حدد العناصر المتدخلة في مضاعفة  ADNودور كل واحد
 .3باستغاللك لمعطيات الوثيقتين  1و  ،2لخص بشكل واضح آلية مضاعفة .ADN

ذ .محمد اشباني

اﻟ ﺸ ﺎط 1

اﻟﻜﺸـــــﻒ ﻋﻦ ﲤﻮﺿـــــﻊ اﳋ ـــــــﺮ اﻟﻮراﺛـــــــﻲ

ﺗﻧﺣدر ﺧﻼﯾﺎ ﻛل ﻓرد ﻣن ﺧﻠﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺑﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزه ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد ﻧوﻋﮫ وﻋن اﻷﻧواع اﻷﺧرى .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن
اﻟﺧﻠﯾﺔ ھﻲ ﻣﺻدر اﻟﺧﺑر اﻟوراﺛﻲ .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋن ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺧﺑر اﻟوراﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧﻠﯾﺔ ،ﻧﻘﺗرح دراﺳﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﳌﻌــﻄ ـــــــــــــــــــــــــــﺎت
اﻟوﺛﯾﻘﺔ  : 1اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﻣوﺿﻊ اﻟﺧﺑر اﻟواﺛﻲ ﻋﻧد ﻛﺎﺋن وﺣﯾد اﻟﺧﻠﯾﺔ :
)ب( :ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻘﻄﯿﻊ اﻟﺨﻠﻮي ﻋﻨﺪ طﺤﻠﺐ Acetabularia acetabulum

)أ( :ﺻﻮرة ﻟﻄﺤﻠﺐ Acetabularia
acetabulum

)ج( :ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻤﺘﻘﺎطﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﯿﺘﺎﺑﻮﻻرﯾﺎ

طﺤﻠﺐ  Acetabulariaھﻮ
طﺤﻠﺐ أﺣﺎدي اﻟﺨﻠﯿﺔ ذو ﻗﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  ، 8cmﯾﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺑﺮ ﺟﺬري ﯾﻀﻢ اﻟﻨﻮاة ،
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺎق وﻗﺒﻌﺔ.
ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ طﺤﻠﺐ
أﺳﯿﺘﺎﺑﻮﻻرﯾﺎ ﯾﺨﺘﻠﻔﺎن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺷﻜﻞ
اﻟﻘﺒﻌﺔ:
 Acetabularia acetabulumذو ﻗﺒﻌﺔ ﻣﻠﺴﺎء.
  Acetabularia crenulataذوﻗﺒﻌﺔ ﻣﺴﻨﻨﺔ.
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ :3اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﺿﻊ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮراﺛﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺨﻼﯾﺎ
ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ  Gurdonﺳﻨﺔ 1960
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻟﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﻢ :ﻋﻠﺠﻮم ﻋﺎدي
)ﻣﺘﻮﺣﺶ( و ﻋﻠﺠﻮم أﻣﮭﻖ )أﻧﻈﺮ
اﻟﺼﻮرة ﺟﺎﻧﺒﮫ).
ﻗﺎم ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﻮاة ﺧﻠﯿﺔ ﻣﻌﻮﯾﺔ
ﻟﺸﺮﻏﻮف أﻣﮭﻖ ،و زرﻋﮭﺎ داﺧﻞ
ﺑﻮﯾﻀﺔ ﻋﻠﺠﻮم ﻋﺎدي ،ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم
ﺑﺘﻌﺮﯾﺾ ھﺬه اﻟﺒﻮﯾﻀﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ  UVﺑﮭﺪف ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻧﻮاﺗﮭﺎ
اﻷﺻﻠﯿﺔ.

اﺳ ﳥــــــــــــﺎر اﳌﻌﻄ ـــــــــــــﺎت
 -1ﺣﻠل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،ﺛم اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺑر اﻟوراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟوﺣﯾدة اﻟﺧﻠﯾﺔ) .وﺛﯾﻘﺔ (1
 -2ﺣﻠل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،ﺛم اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺑر اﻟوراﺛﻲ ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺧﻼﯾﺎ ).وﺛﯾﻘﺔ (2

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

ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺼﻔ ﺔ واﳌﻮرﺛ ﺔ واﳊﻠ ﻞ واﻟﻄﻔــﺮة

اﻟ ﺸ ﺎط 7

اﻟﻣﺎدة اﻟوراﺛﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻛﺎﺋن ﺣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﮫ ﺻﻔﺎت وراﺛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ ،وﺻﻔﺎ ﻓردﯾﺔ ﺟدﯾدة .ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻮراﺛﯿﺔ وظﮭﻮر اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻮراﺛﯿﺔ ،ﻧﻘﺗرح دراﺳﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت
اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﳌﻌــﻄ ـــــــــــــــــــــــــــﺎت
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  : 1ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ:
ﻣﺣﻔظﺔ

0

A
ﻣﻛورة S

أ -ﯾﻌﺗﺑر ﻧوع اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻧﺳﺎن ﺻﻔﺔ وراﺛﯾﺔ .

ب  -أﻟوان اﻟﺑﺗﻼت ﻋﻧد اﻟزھور ﺻﻔﺔ وراﺛﯾﺔ .

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

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  : 2اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻄﻔﺮة
ﺗﻌﺘﺒﺮ  Escherichia Coliﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺘﺮﯾﺒﺘﻮﻣﯿﺴﻦ)ﻣﻀﺎد ﺣﯿﻮي( ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻰ Strep S
وھﻲ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ.
ﻧﻘﻮم ﺑﺰرع ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺔ  Escherichia Coliﻓﻲ وﺳﻂ
زرع ﻣﻼﺋﻢ)اﻟﻌﻠﺒﺔ  (1ﻓﻲ ﺣﺮارة ، 37 °Cﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻞ
ﻟﻤﺎت ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ وﺳﻄﯿﻦ :أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ) Streptomycineاﻟﻌﻠﺒﺔ  ،(3واﻷﺧﺮ ﺑﺪون
ﺳﺘﺮﺑﺘﻮﻣﯿﺴﯿﻦ )اﻟﻌﻠﺒﺔ  .(2ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ،
اﻟﻈﺮوف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ:

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  : 3اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮرﺛﺔ واﻟﺤﻠﯿﻞ
ﺗﻢ وﺿﻊ ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺎ  ،Strep Sﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ
ﺑﺪون ﻻﻛﺘﻮز ) (Lactoseﻧﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ ب  ، Lac-ﻓﻲ
وﺳﻂ ﺑﺪون ﻻﻛﺘﻮز ،إذن ھﺬه اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ﯾﺮﻣﺰ ﻟﮭﺎ ب
) .(Strep S, Lac-ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت زرع ﻧﺤﺼﻞ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ) (Strep S, Lac-ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺎ
) (Strep S, Lac+و ) (Strep R, Lac-و
).(Strep R, Lac+

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  : 4ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻄﻔﺮات

طﻔﺮة إﺳﺘﺒﺪال

طﻔﺮة إﺿﺎﻓﺔ

طﻔﺮة ﺿﯿﺎع

اﺳ ﳥــــــــــــﺎر اﳌﻌﻄ ـــــــــــــﺎت
-1
-2
-3
-4
-5

وظف ﻣﻌطﯾﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ  1ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺑﺳط ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ.
ﻓﺳر ظﮭور اﻟﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ  ،3ﺛم اﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺳﺑب) .وﺛﯾﻘﺔ (2
ﻋرف اﻟطﻔرة إذا ﻋﻠﻣت أﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ظﮭور اﻟﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ . 3
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻄﻔﺮة و ﺑﻨﯿﺔ ال  ADNو ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  3ﺻﻒ أﺟﺰاء اﻟﻤﺎدة اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻮراﺛﯿﺔ.
ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  4أﻧﻮاع اﻟﻄﻔﺮات اﻟﻮراﺛﯿﺔ.

.

النشاط  :1مفهوم التغير الوراثي
يتكون البرنامج الوراثي لكائن حي من مجموع المورثات التي تحملها صبغياته وهي المسؤولة عن الصفات الوراثية التي يتميز به ذلك الكائن الحي لكن
في بعض الحاالت يالحظ ظهور صفات جديدة لدى الكائن الحي فهل هذا يعني أن برنامجه الوراثي قد تغير؟ وإن صح ذلك فكيف يحدث التغير الوراثي؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ندرس مثال انتقال مورثات بكتيريا  Agrobacterium tumefaciensإلى نبات كما توضح المعطيات التالية:

 .1اعتمادا على نتائج التجربة ،هل يمكن القول ان البكتريا هي سبب مرض جرب السنخ؟ علل إجابتك.

.2

اعتمادا على نتائج التجربة استنتج التغير الذي تسببه البكتيريات في الخاليا النباتية واقترح
تفسير لكيفية حدوث ذلك التغير.

.3

اعتمادا على نتائج التجربة ومكتسباتك استنتج العالقة بين تركيب مشتقات األحماض األمينية في لاليا الور النباتي والتغير التي اقترحته في جوابك السابق؟

.4

اعتمادا على نتائج التجربة ،حدد معلال إجابتك العامل المسؤول عن مرض جرب
السنخ

.5

كيف تفسر تكون الور في النبتة في أول عملية زرع (الشكل )1؟

.6

انطالقا من نتيجة التجربة (الشكل ب) استنتج معلال إجابتك إسم البكتيريات 1

.7

2و3
تكشف التجربة السابقة عن لاصية يتميز بها البالسميد .اذكرها.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :1مفهوم التغير الوراثي (تتمة)

 .8انطالقا من المعطيات أعاله والشكل  ،1بين كيف يسبب دلول البالسميد للخلية النباتية حدوث مرض جرب السنخ.

.9

انطالقا من كل ما سبق وباالستعانة بمعطيات الشكل  2أعاله ،صف كيفية انتقال مورثات البكتيريا  Agrobacterium tumefaciensلخاليا النبات مسببة مرض جرب السنخ.

النشاط  :2تقنيات الهندسة الوراثية :عزل المورثة المرغوبة
بعدما كشف العلماء عن حدوث االنتقال الطبيعي لمورثات البكتيريا لخاليا نباتية ،تمكنوا من تسخير نفس المبدأ من أجل نقل مورثات من لاليا أللرى وذلك
باستعمال مجموعة من التقنيات تعرف بالهندسة الوراثية .فماهي أهم التقنيات المعتمدة في الهندسة الوراثية لعزل المورثات المرغوبة؟

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3تقنيات الهندسة الوراثية :دمج المورثة المعزولة في بالسميد البكتيرية
بعدما كشف العلماء عن حدوث االنتقال الطبيعي لمورثات البكتيريا لخاليا نباتية ،تمكنوا من تسخير نفس المبدأ من أجل نقل مورثات من لاليا أللرى وذلك باستعمال
مجموعة من التقنيات تعرف بالهندسة الوراثية فبعد عزل المورثة المرغوبة إما باستعمال أنزيمات الفصل او النسخ العكسي يتم نقلها الى للية عائلة (بكتيرية عادة)
فماهي أهم التقنيات المعتمدة في الهندسة الوراثية لنقل المورثات المرغوبة الى البكتيرية؟
الوثيقة  :2توضيب المورثة المرغوبة

الوثيقة  :1أهمية اختيار بكتيرية  E. coliكخلية عائلة للمورثات

الوثيقة  :3دمج المورثة المرغوبة في بالسميد البكتيرية

الوثيقة  :4عند محاولة دمج المورثة المرغوبة على مستوى البالسميد ،نحصل تجريبيا على نوعين من البالسميدات :بالسميدات أدمجت المورثة المرغوبة ،و بالسميدات
لم تُدمج المورثة بفعل ارتباط األطراف الموحدة قبل إدماجها .تمثل الوثيقة أسفله ،رسما تخطيطيا للحالتين:

التعليمات
 .1انطالقا معطيات الوثيقتين  1و  ،2بين أهمية البكتيرية كعائل للمورثات المرغوبة ودور توضيب تلك المورثة عند دمجها في البالسميد.
 .2من لالل معطيات الوثيقة  ،3لخص بشكل واضح مراحل دمج المورثة المرغوبة في بالسميد البكتيرية.
 .3باستغاللك لمعطيات الوثيقة  ،4اقترح أهمية المورثتين  Aو  Bالمسؤولتين عن مقاومة المضادات الحيوية في الكشف عن إدماج أو عد إدماج
المورثة المرغوبة.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :4تقنيات الهندسة الوراثية :تلميم المورثة ورصد البكتيريا المغيرة وراثيا
الوثيقة 1

الوثيقة  :2تقنيات رصد البكتيريات المعدلة وراثية (الحاملة للمورثة المرغوبة)

التعليمات
 .1من لالل تحليل معطيات الوثيقة  ، 1وإجابتك عن السؤال الثالث من النشاط السابق ،اقترح تجربة تكشف من لاللها عن البكتيريات المعدلة وراثية.
 .2فسر النتائج المحصل عليها في تجربة استعمال المضادات الحيوية وحدد معلال إجابتك اللمات البكتيرية الحاملة للمورثة المرغوبة.
 .3لخص بشكل واضح تقنية استعمال المجسات المشعة للكشف عن البكتيريات الحاملة للمورثة المرغوبة.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :5بعض تطبيقات الهندسة الوراثية
بعد ان تمكن العلماء من ضبط كثير من تقنيات الهندسة الوراثية ،بدئوا في توظيفها في عدة مجاالت لصوصا في المجالين الطبي والزراعي ومن أهم تلك التطبيقات
اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري والبروتينات السامة ضد الحشرات الضارة كما توضح الوثيقين التاليتين:
الوثيقة  :1اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري

الوثيقة  :2اإلنتاج الصناعي لبروتينات سامة ضد الحشرات الضارة

التعليمات
 .1باستغاللك لمعطيات الوثيقة 1ومكتسباتك ،بين أهمية اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري وصف مراحل إنتاجه.
 .2باستغاللك لمعطيات الوثيقة 2ومكتسباتك ،بين أهمية اإلنتاج الصناعي لبروتينات سامة ضد الحشرات الضارة وصف مراحل إنتاجها.

ذ .محمد اشباني

