
  :1تمرین  
  :     إلیك مجموعة من المفاھیم مرتبطة بمظاھر نقل الخبر الوراثي

، خلیتین بنتین ، انقسام غیر المباشر ، آلیة نصف محافظة ، الصبیغیات ، طور السكون ، Sصبغیات أبناء ، المرحلة 
.ستونات، ھ'' عقد من اللؤلؤ'' ، ADNخییطات نوویة ، الطور االنفصالي ، الصبغین ، خییطات 

،  في عرض یمكنك من فھم كیفیة نقل الخبر الوراثي من الخلیة األم إلى الخلیة البنتذه المفاھیمھة  حاول إعادة صیاغ
  .وذلك بوضع كل مفھوم في مكانھ المناسب من النص التالي

ویتكون .................یة تشبھ ، كل خییط لھ بن.................یظھر محتوى نواة الخلیة على شكل ................. خالل 
من نفس الطور یخضع .................خالل ..................، تشكل ھذه الخییطات مادة ADNو................. من 

ADN حیث تعطي  كل جزیئة أصلیة جزیئتین مطابقتین كالھن تحافظ على أحد .................  للتضاعف عن طریق ،
لتكدس قوي بھدف ضمان ................. حیث تخضع .................تدخل الخلیة بعد ذلك في فترة . صلیینالشریطین األ

  .عدم إتالفھ أثناء التصاعد القطبي، وبسبب ھذا التكدس تصبح الصبغیات واضحة
لتتشكل في نھایة .................كل فیما بینا لتش................. من االنقسام غیر   المباشر تنفصل ................. خالل 

  .مطابقتین لألصل، كل خلیة  تدخل في فترة سكون جدیدة لتبدأ دورة أخرى.................االنقسام 

  :2تمرین  

 - الدورة الخلویة - النكلیوتید –  الھستون– الصیغة الصبغیة - الصبغي – الصبغین: أعط تعریف دقیق للمفاھیم التالیة
   االستوائیةالصفیحة

  :3تمرین 

:أعط تعریف للمصطلحات التالیة
..ARNt..الجسیم الریبي..الترجمة..االستنساخ..البروتین..النمط الوراثي..المظھر الخارجي..الحلیل..المورثة..الطفرة

ARNm..
  ..لوراثيالرمز ا..النھایة..االستطالة..البدایة..الحمض األمیني..مضاد الوحدة الرمزیة.. الوحدة الرمزیة

  :4تمرین 

  :     إلیك مجموعة من المفاھیم مرتبطة بمظاھر تعبیر الخبر الوراثي

األحماض  - الرمز الوراثي - ARNpolymerase –تركیب البروتین  - المظھر الخارجي - ARNm – النیكلیوتیدات
 -بروتین مخالف لسابقھ  - نساخاالست – المظھر الخارجي للصفة المناسبة -تركیب البروتین  - النواة – األمینیة

  الترجمة  - الجسیمات الریبیة

حاول إعادة صیاغة ھذه المفاھیم في عرض یمكنك من فھم كیفیة تعبیر الخبر الوراثي، وذلك بوضع كل مفھوم في مكانھ 
.المناسب من النص التالي

یتحدد نوع البروتین من خالل ........................ھذا األخیر یشكل........................یتجلى دور المورثة في
نتحدث عنADNعلى مستوى........................ھذا التسلسل مرتبط بتسلسل.........................تسلسل 

التي ........................ھذا النشاط یتم مرحلة........................یتجلى نشاط المورثة ادن في........................
ثم مرحلة........................حیث نحصل على.................بواسطة........................تتم في

على مستوى حیث نحصل على بروتین طافر .......................السیتوبالزم بفضلالتي تتم في........................
ADNوبالتالي سیتغیر........................ سنحصل على................

www.9alami.com


  :5تمرین  

  : الخبر الوراثيتعبیرإلیك مجموعة من المفاھیم مرتبطة بمظاھر 

-ARNm–النواة – متتالیة ثالثیة النكلیوتید - مضاد الوحدة الرمزیة - حمض أمیني معین - تسلسل األحماض األمینیة
-الحمض األمیني -االستنساخ والترجمة-على سلسلة ببتیدیة-الیة من الوحدات الرمزیةمتت-قاعدة غنیة باألزوت

حمض أمیني -وحدة رمزیة 

، وذلك بوضع كل مفھوم في مكانھ تعبیر الخبر الوراثي حاول إعادة صیاغة ھذه المفاھیم في عرض یمكنك من فھم كیفیة 
  .المناسب من النص التالي

   ........... الوحدة الرمزیة عبارة عن. ....................كل وحدة ترمز إلى ....................64یتضمن الرمز الوراثي 
تشكل .....................الحمض الفسفوري و,السكر :  مركبات وھي3 كل نیكلیوتید یتكون من ..............................

 ویتم ذلك عبر مرحلتین ....................عمل المورثة یتجلى في تحدید.ف اللغة الوراثیة حروATCGUالنكلیوتیدات 
ثم  ................ المكون من ....................حیث نحصل على.................... یتم االستنساخ في. ....................

یساھم في . بفضل الجسیمات الریبیة ....................إلى دة رمزیةالترجمة التي تتم في السیتوبالزم حیث تترجم كل وح
.  ....................وموقع خاص لتثبیت....................یدعى  الذي یتمیز بثالثي النكلیوتیدARNtالترجمة كل من 

  .يالتي تشكل المظھر الخارجي على المستوى الجزیئ ....................نحصل في النھایة

  : 6 تمرین

  :الصحیحة من ضمن ما یلي) االقتراحات(أمام االقترح ) (ضع عالمة  

):L’ADN(الحمض النووي الریبوزي ناقص األوكسجین ) 1
یتكون دائما من لولب واحد .
یتكون من شریطین لھما نفس القطبیة .
ت عبارة عن متتالیة ألربع أنواع مختلفة من النیكلیوتیدا.
یتكون من شریطین متعددي البیبتیدات 

:الكائنات األحادیة الصیغة الصبغیة) 2
ال تملك القدرة على االنقسام .
ال یوجد تماثل ضمن صبغیات خالیاھا .
تضم خالیاھا عددا فردیا من الصبغیات .
ھي كائنات تملك خلیة واحدة .

  :النیكلیوتید) 3
قاعدة آزوتیة+ ریبوز ناقص األوكسجین  +  یتركب من فوسفوذھنیات.  
 قاعدة آزوتیة+ ریبوز ناقص األوكسجین +  یتركب من حمض فوسفوري.  
 ھو الوحدة البنیویة لشریط L’ADN.
ھو الوحدة البنیویة للبروتین .  

  : مجردة من نواتھاBألمیبا ) كائن أحادي الخلیة (Aعند زرع نواة أمیبا ) 4
 تنمو األمیبا Bفق صفاتھا الوراثیة الخاصة بھا و.  
 تنمو األمیبا A وفق الصفات الوراثیة لألمیبا B.
 تنمو األمیبا B وفق الصفات الوراثیة لألمیبا A.
 تنحل األمیبا B.

www.9alami.com


:7التمرین 

:الصحیحة من ضمن ما یلي) االقتراحات(أمام االقترح ) (ضع عالمة 
              :الجسیم الریبي) 1
زمي یتألف من وحدتین عضي سیتوبال.        
منطقة خاصة من الصبیغي .         
یتحول إلى نجیمة خالل االنقسام غیر المباشر .      
عضي ممیز للخلیة الحیوانیة .        

:خالل التركیب البروتیني، تقوم الجسیمات الریبیة ب) 2
بلمرة النیكلیوتیدات في شكل متعددات النیكلیوتیدات .
 ألمینیة في شكل عدیدات بیبتیدبلمرة األحماض ا.
نقل البروتینات إلى جھات أخرى من الخلیة .
إجراء تعدیالت على البروتینات من أجل أن تصبح وظیفیة .

  :خالل التركیب البروتیني، تتدخل بترتیب العضیات التالیة) 3
یمات الریبیة الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة، جھاز غولجي، الحویصالت اإلفرازیة ثم الجس.  
جھاز غولجي، الحویصالت اإلفرازیة، الجسیمات الریبیة ثم الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة .  
الجسیمات الریبیة، الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة، جھاز غولجي ثم الحویصالت اإلفرازیة .  
ویصالت اإلفرازیة الجسیمات الریبیة، المیتوكوندري، الشبكة السیتوبالزمیة الداخلیة ثم الح.  

:ظاھرة التدفق الغشائي) 4
تضمن تجدد األغشیة الخلویة بشكل متواصل .
 ھي سلسلة تفاعالت تقع داخل المیتوكوندري.  
ھي السر خلف البنیة الموحدة لمختلف أغشیة العضیات   

.الخلویة
 ھي عملیة تدفق أیونات Ca++خالل التقلص العضلي .
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