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  :  1 وراثة

  :اكتب المصطلح العلمي المناسب  -

  )مبدأ نقاوة األعراس(تمتلك العروس الواحدة عامالً مورثیاً واحداً من عاملي الصفة الواحدة .

  ) التأثیر المتعدد للمورثة(ظاھریة حالة تكون فیھا المورثة الواحدة مسؤولة عن تشكیل عدة أنماط .

مورثات تسبب موت الفرد لدى وجودھا في حالة تماثل اللواقح سواء كانت راجحة أو متنحیة بینما ال یظھر ھذا األثر لدى وجودھا في .20

  )المورثات الممیتة (   Aaحالة تخالف اللواقح

  :أعط تفسیراً علمیاً 

   لواحدة تمتلك عامال مورثیا واحد من عاملي الصفة الواحدةألن العروس ا: األعراس نقیة دوماً  -1

  ألنھا تموت في المرحلة الجنینیة:ال توجد فئران صفراء نقیة  -2

  لمنع حدوث التأبیر الذاتي  :قطع مندل أسدیة النباتات قصیرة الساق قبل نضجھا  -1

   X,Yعلى الصبغیین الجنسیین : ألیالت عمى األلوان الكلي : حدد موقع 

   

  :اكتب المصطلح العلمي  -

حالة یعمل فیھا ألیل سائد لمورثة أولى على إتمام عمل وظیفي أللیل سائد آخر لمورثھ ثانیة غیر مقابلة لھا و غیر مرتبطة معھا .1

  )المورثات المتتامة(األلیلین إعطاء ھذا النمط بمفردة إلعطاء نمط ظاھري معین واحد وال یستطیع أي من 

حالة یقوم فیھا ألیل راجح أو شفع ألیلي متنحي بمنع عمل ألیل راجح آخر غیر مقابل و غیر مرتبط معھ عند اجتماعھما في فرد واحد .2

  )الحجب أو التفوق (لذلك تظھر صفة األلیل الحاجب 

  معھ عند اجتماعھما في فرد واحدلمورثة أخرى غبر مقابل لھ و غیر مرتبط  Bعمل ألیل راجح لمورثة أولى بحجب  Aیقوم ألیل راجح .3

    A>B  )الحجب الراجح(  

یقوم شفع ألیلي متنح  من مورثة أولى بحجب عمل ألیل راجح لمورثة أخرى غیر مقابل وغیر  مرتبط معھ عند اجتماعھما  معا في فرد .4

  )الحجب المتنحي (واحد 

  )الصفات الكمیة(لھا أنماط ظاھریة عدیدة متدرجة تختلف عن بعضھا بمقادیر كمیة و لیست نوعیة  صفات.5

عدد المورثات عند أي فرد یفوق كثیراً عدد األشفاع الصبغیة أي الشفع الصبغي الواحد سیحمل العشرات من األلیالت المورثیة .6

  ) االرتباط (

  )العبور(ن األلیالت المرتبطة مما یؤدي لظھور أنماط وراثیة جدیدة ولكن بنسب قلیلة ظاھرة صبغیة ینتج عنھا كسر لالرتباط بی.8

  ) األماكن الخاملة(المسافات الفاصلة بین المورثات .11

  :اكتب المصطلح العلمي المناسب 

الوراثة المرتبطة ( y ولیس لھا مقابل على الصبغي الجنسي (x)حالة ألیالت لصفات جسمیة غالباً محمولة على جزء من الصبغي  -2

  )بالجنس 

حالة یعبر فیھا النمط الوراثي متخالف اللواقح عن نفسھ بنمط ظاھري عند الذكر یختلف عنھ عند األنثى بسبب تأثیر الحاثات الجنسیة  -3

  ) الوراثة المتأثرة بالجنس (على عمل المورثات في كل منھا 
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  :أعط تفسیراً علمیاً 

عند الذكور   hراجح على األلیل  Hألن األلیل : یؤدي لظھور قرون عند ذكور األغنام و عدم ظھورھا عند اإلناث  Hhالنمط الوراثي .

  ومتنحي عند اإلناث ویعود ذلك إلى تأثیر الحاثات الجنسیة على عمل المورثات 

  :اكتب المصطلح العلمي  -

فیحدد الرؤیة الطبیعیة لأللوان یحمل على  (D)أما األلیل الراجح  xمحمول على الصبغي الجنسي ) d(مرض مسؤول عنھ ألیل متنحي . 1

  )عمى األلوان الجزئي أو الدالتونیة .( xالموقع نفسھ من الصبغي الجنسي 

مرض نادر عند اإلنسان یتصف المصاب ببطء شدید في تخثر الدم عند حدوث جرح خارجي یؤدي إلى استمرار النزف حتى الموت . 2

  )            لناعور مرض ا.  (غالبا 

  )الموقع)(المورثات تامة الذكورة ( (x)ولیس لھا مقابل على الصبغي  (y)مورثات محمولة على الصبغي الجنسي . 3

  . yو ألیل مقابل لھ على الصبغي الجنسي x مورثات لھا ألیل محمول على الصبغي الجنسي . 4

  ) الوراثة المرتبطة بالجنس جزئیا (

  )الحجب الراجح. (ھا ألیل راجح لمورثة أولى أن یحجب عمل ألیل راجح لمورثة ثانیة غیر مقابل و غیر مرتبط حالة یستطیع فی.5

  . (y)لیس لھا ما یقابلھا على الصبغي  xألیالت محمولة على جزء من الصبغي الجنسي . 6

  ) وراثة مرتبطة بالجنس (

  ) شیفرة  وراثیة ( (mRNA): ثالثیة من النكلیوتیدات على السلسلة الناسخة لـ. 7

  :أعط تفسیرا علمیا  -

اما d) (الن اإلصابة عند الذكر تحتاج إلى الیل واحد للمرض : ینتشر مرض عمى األلوان الجزئي عند الذكور أكثر مما ھو عند اإلناث . 1

   وھذا اقل احتماال) (ddعند اإلناث تحتاج وجود الیلین 

مورثتھ محمولة على جزء من  الن:مرض مرتبط بالجنس ) أو ثنائي اللون منقوص األحمر ( یعتبر مرض عمى األلوان الجزئي . 2

  yولیس لھا مقابل على xالصبغي الجنسي 

   ألنھا تموت في المرحلة الجنینیة او عند أول طمث: غیر موجودة  X(h)X(h)في مرض الناعور اإلناث . 3

  واألنثى ال تملك ھذا الصبغي y على الصبغي الجنسي  محمولة الن مورثاتھا:األنثى عدم ظھور حزمة من الشعر على صیوان األذن عند . 4

بسبب تأثیر الحاثات الجنسیة على عمل المورثات في : للصلع نفس النمط الظاھري عند الذكر و األنثى  Bbال یعطي النمط الوراثي . 5 

  كلیھما 

 IBiواألخر IAiالن األبوان متخالفا اللواقح أي األول : Bو اآلخر زمرتھ  Aألبوین أحدھما زمرتھ  (O)والدة طفل زمرتھ الدمویة . 6

مورثات متقابلة (الن لھذه الصفة ألیالت عدة متقابلة في حوض مورثات جماعة البشر : یعد عامل ریزوس انحرافا عن الماندلیة . 7

  )متعددة

 : الوراثة الجزیئیة  -

 ما الذي استخدمھ غریفث في تجاربھ وكیف میز بین السالالت المستخدمة : سؤال  -

 : استخدم جراثیم المكورات الرئویة إذ میز ساللتین  -1

یرمز لھا بالرمز  –تظھر مستعمراتھا بمظھر أملس  –لھا محفظة سكریة مكونة من سكریات متعددة  –ممرضة : الساللة األولى   -2

S 
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تظھر مستعمراتھا بمظھر خشن  –لیس لھا محفظة سكریة یسھل على الكریات البیض بلعمتھا  –غیر ممرضة :  الساللة الثانیة -1

  Rیرمز لھا بالرمز  –

ألنھا ال تملك محفظة سكریة فیسھل على الكریات : غیر ممرضة في تجربة غریفث  Rلماذا تعد الجراثیم من النمط : سؤال 

  البیض بلعمتھا 

  : المقتولة بالتسخین أو فسر  Sالحیة و Rفسر موت الفئران في تجربة غریفث عند حقن الفئران بمزیج من الساللتین : سؤال 

S  حیة +R حي یعطيS  حي :  

  وسمي ذلك التحول الجرثومي  Sإلى جراثیم حیة من النمط   Rقد حولت الجراثیم الحیة من النمط   Sإن الجراثیم المیتة من النمط 

  : مكارثي أن إزالة البروتین ال یؤثر في التحول الجرثومي   –ماكلیود  –كیف أثبت العلماء آفري : ؤال س

التربسین ومزجھا مع الساللة غیر الممرضة  : بالحرارة وإضافة أنظیمات محلمھة لبروتیناتھا مثل  Sبعد قتل الجراثیم الممرضة 

R  وبذلك اثبتوا أن إزالة البروتین لم تؤثر في التحول الجرثومي بعد حقن الفئران بھذا المزیج أدى إلى موتھا  

  : سؤال 

 R+ المقتولة في التسخین   Sمن   DNAأو كیف اكدوا أن :مكارثي التحول الجرثومي  –ماكلیود  –كیف اثبت العلماء آفري 

  : ھي المادة الوراثیة ولیس البروتین   DNAحیة ؟ أو كیف أكدوا أن   Sالحیة یعطي 

بالحرارة یؤدي إلى تقطیع الصبغي وخروج القطع من المحفظة ولدى دمج الساللة  Sأكدوا أن قتل الساللة الجرثومیة الممرضة 

وتندمج مع الصبغي العائد  Rإلى الساللة   DNA: المقتولة بالتسخین تدخل كسرات من الـ  Sمع الساللة  Rالحیة غیر الممرضة 

  إلیھا فیحدث التحول 

  : سؤال 

وبعد عملیة ترك الجراثیم تتكاثر بالفیروسات : ولیس البروتین  DNAف تأكد العالمان ھرشي وتشیز أن المادة الوراثیة ھي كی

  اآلكلة الموسومة تبین أن الفوسفور المشع یتوضع داخل الجرثوم بینما یبقى الكبریت المشع خارجھ 

   ولیست البروتین   DNA: النتیجة أن المادة الوراثیة ھي الـ

  كیف وضح إفروسي وبیدل عالقة المورثة بالصفة ؟ أو ماذا استنتجا ؟ : سؤال 

  استنتجا أن المورثة تشرف على صنع أنظیم یدیر سلسلة تفاعالت تؤدي إلى ظھور الصفة 

  : ما ھي نتیجة تجارب بیدل وتاتوم ؟ وما ھي فرضیتھم : سؤل 

  : أن المورثة تشرف على تركیب أنظیم معین یلزم لصنع األرجنین ومنھ وضعا الفرضیة اآلتیة 

  صفة واحدة   –أنظیم واحد  –مورثة واحدة 

  : ما ھو تعدیل  فرضیة بیدل وتاتوم ؟ ولماذا عدلت 

الفرضیة وأصبحت على  تبین مؤخرا أن مورثات عدة تشرف على تركیب أنظیم واحد إلظھار الصفة الواحدة لذلك عدلت ھذه

 : الشكل التالي 

  المورثات تشرف على صنع األنظیمات داخل الخلیة 

  : العالقة بین المورثة والبروتین 

  : ما الذي تحدده المورثة عند تركیب البروتین : سؤال 

تحدد المورثة نوعیة البروتین من حیث عدد الحموض األمینیة المشكلة لھ ونوعھا وترتیبھا إذا یتحدد كل حمض أمیني بثالثیة 

  من النكلیوتیدات 

یوجد أربع أنواع من النكلیوتیدات وكل ثالثة منھا تشكل رامز تحدد حمضا : ما ھي الرامزة وكم حمض أمیني تقابل : سؤال 

  أمینیا 

  : أو لماذا لمعظم الحموض األمینیة أكثر من رامز : المرسال ولماذا  RNAا ھي عدد  أنواع الروامز على م: سؤال 

وھذا یفوق عدد الحموض األمینیة العشرین نستنتج من ھذا أن  mRNAرامزا على   64عدد الروامز اربع أس ثالثة ویساوي 

  لمعظم الحموض األمینیة أكثر من رامز 

 :یحة اختر اإلجابة الصح -

  وبروتین   DNA:تتكون الصبغیات من . 1

   الوراثیة المعلومات نقل: الدنا ھو المسؤول عن . 2
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  ال دور لھ في نقل المعلومات الوراثیة : البروتین . 3

4 .(S)  میت+(R)   حي یعطي :S  حي  

  ولیس البروتین  DNAأن المادة الوراثیة ھي : مكارتي  –ماكلیود  –أثبت كل من أفري . 5

  :و لیس البروتین عن طریق  DNAمكارتي أن المادة الوراثیة ھي  –ماكلیود –أثبت كل من أفري . 6

  ) R(ومزجھا بالساللة  - ومعالجتھا بأنظیمات مثل التربسین   -بالحرارة   )S(قتل الساللة الممرضة 

ولدى دمج الساللة  -حیث تم تقطیع الصبغي وخروج القطع من المحفظة   –تبین أن إزالة البروتین ال یؤثر في التحول الجرثومي  -

)R ( مع الساللة)S ( المقتولة بالتسخین تدخل كسرات منDNA  للساللة)R (وتندمج مع الصبغي العائد إلیھا  

DNA   من)S) + (R (  حیة  )S ( حیة  

  التحول الجرثومي   :إزالة البروتین ال یؤثر في .7

  مكرر: ھي المادة الوراثیة و لیس البروتین عن طریق  DNAمكارتي أن  –ماكلیود –أثبت كل من أفري .8

  : ھو المادة الوراثیة  DNAأثبت ھرشي و تشیز أن . 9

  T2استعمل الباحثان فیروسات  -أ

 DNA: یدخل في تركیب الـ   32P تم وسم بعض الفیروسات بالفوسفور المشع -ب

  یدخل في تركیب البروتین  35Sتم وسم بعض الفیروسات بالكبریت المشع  -ج

  بعد عملیة عدوى الجراثیم بالفیروسات الموسومة تبین أن الفوسفور المشع یتوضع داخل الجرثوم بینما یبقى الكبریت خارجھ  - د

 DNA: أثبت ھرشي و تشیز أن المادة الوراثیة ھي . 10

  T2: استعمل ھرشي و تشیز فیروسات . 11

 32Pالفوسفور المشع : تم وسم بعض الفیروسات بتجربة ھرشي و تشیز بـ . 12

   DNAتركیب : في  32Pیدخل الفوسفور المشع . 13

  35Sالكبریت المشع : تم وسم بعض الفیروسات في تجربة ھرشي و تشیز بـ . 14

  تركیب البروتین : في  35Sیدخل الكبریت المشع . 15

  داخل الجرثوم : بعد عملیة عدوى الجراثیم بالفیروسات الموسومة تبین أن الفوسفور المشع  یتوضع . 16

  خارج الجرثوم : بعد عملیة عدوى الجراثیم بالفیروسات الموسومة تبین أن الكبریت المشع یبقى. 17

المورثة تشرف على صنع أنظیم یدیر سلسلة تفاعالت : فراشة الدقیق  النتیجة التي حصل علیھا أفروسي و بیدل من تجاربھما على. 18

  تؤدي إلى ظھور الصفة 

  :تجارب أفروسي و بیدل على فراشة الدقیق . 19

  تعطي فراشات عیونھا سود : ساللة طبیعیة یرقاتھا ملونة  -1

  تعطي فراشات عیونھا حمر : ساللة طافرة یرقاتھا مھقاء  -2
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  :ھا بیدل و تاتوم الفرضیة التي وضع.20

  مورثة واحدة تعطي أنظیم واحد یعطي صفة واحدة 

  :التعدیل على فرضیة بیدل و تاتوم . 21

  المورثات تشرف على صنع األنظیمات داخل الخلیة 

  :كیف أثبت بیدل و تاتوم على فطر العفن الوردي أن الطفرة أصابت مورثھ واحدة تشرف على ضع األرجنین . 22

  ینمو الفطر: وسط غذائي أدنى  +بوغة زقیة  -1

  ال ینمو الفطر : زراعة على الوسط األدنى + أشعة سینیة + بوغة زقیة  -2

  ینمو الفطر :  وسط غذائي كامل  + أشعة سینیة + بوغة زقیة  -3

واحدة التي أضیف إلى تنمو بوغة : أحد الحموض األمینیة العشرین بالتسلسل كل على حدة + بوغة زقیة ال تنمو على الوسط األدنى  -4

  وسطھا األرجنین 

  :تنمو البوغتان و بالتھجین بینھما نحصل على . 23

  أبواغ  4أبواغ زقیة وعند زراعتھا في وسط أدنى تنمو 8فطریات تحمل األكیاس الزقیة بداخل كل كیس 

  عدد النكلیوتیدات الداخلة في تركیبھا ونوعھا وترتیبھا في السلسلة :تتحدد المورثة بـ .24

   وحدة وظیفیة تحدد نمطا ظاھریا أو أكثر: تتصف المورثة بأنھا. 25

   وحدة بنائیة ال یمكن تجزئتھا بعملیة التبادل الصبغي كالعبور: تتصف المورثة بأنھا .26

  حدوث الطفرات  :ھا بسبب تتصف المورثة بحدوث تغیرات في مواقع متعددة فی.27

  :المرسال RNAكیف یتم نسخ .28

  بولیمیراز من بدایة المورثة   RNAتبدأ عملیة نسخ الرنا مرسال بواسطة أنظیم   DNA: بعد انفتاح سلسلتي الـ -1

  إذ یشرف إدماج النكلیوتیدات الحرة حسب قاعدة تكامل األسس اآلزوتیة -2

عندما یصل أنظیم الرنا بولیمیراز إلى نھایة المورثة یتحرر رنا مرسال الذي یخرج من أحد ثقوب الغشاء النووي حامال معھ   - 3 

  المعلومات الوراثیة لیصل للھیولى   

  من خالل عدد الحموض األمینیة المشكلة لھ ونوعھا وترتیبھا  :تحدد المورثة نوعیة البروتین .29

  ثالثیة من النكلیوتیدات  :أمیني بـ  یتحدد كل حمض.30

  3أس 4= 64:عدد أنواع الروامز على الرنا المرسال .31

   AUG:الرامز البادئ .32

  UAC :الرامز المعاكس لھ .33

  الموقع الببتیدي والموقع الحمضي :تمتلك الریباسة موضعین لتثبیت النواقل ھما .34

   الموقع الببتیدي: یتوضع الناقل البادئ في .35
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   المتیونین المعدل:الحمض األمیني الذي یحملھ الناقل البادئ ھو .36

  أنظیم نوعي  :الناقل بواسطة  RNAیتم ربط الحمض األمیني المنشط مع .37

) -COOH(تشكیل رابطة ببتیدیة بین الوظیفة الحمضیة : یتم ارتباط المیتیونین المعدل مع الحمض األمیني الثاني عن طریق .38

  للحمض األمیني الثاني  NH2  المعدل مع الزمرة األمینیة  للمتیونین

  ) UAG  –UGA  –UAA(عندما تصل الریباسة إلى أحد روامز التوقف :یتوقف تركیب البروتین . 39

   رامز معاكس لھا  :لعدم وجود 

  تصل الریباسة إلى أحد روامز التوقف :ینفصل المیتیونین المعدل عن السلسلة الببتیدیة عندما .40

 GTPتفكك مركب : مصدر الطاقة الالزمة لتوضع رنا الناقل على الریباسة .41

   GTPتفكك مركب  :مصدر الطاقة الالزمة النزالق الریباسة على الرنا المرسال .42

   طة بین الناقل وحمضھ األمیني في الموقع الببتیديمن تفكك الراب: مصدر الطاقة الالزمة لتشكیل رابطة ببتیدیة بین حمضین أمینیین .43

  :كیف یتم نسخ التعلیمات الوراثیة على الدنا و تشكیل الرنا المرسال .44

  DNA: سلسلتي الـ:بعد انفتاح  -1

  نسخ الرنا المرسال  :تبدأ عملیة  -2

   بولیمیراز من بدایة المورثة  RNA:بواسطة أنظیم  -3

  النكلیوتیدات الحرة حسب قاعدة تقابل األسس اآلزوتیة :یتم اندماج  -4

 mRNAنھایة المورثة یتحرر : بولیمیراز إلى  RNAعندما یصل أنظیم  -5

   أحد ثقوب الغشاء النووي إلى الھیولى حامال معھ التعلیمات الوراثیة: من mRNAیخرج  -6

  :أنواع من النكلیوتیدات فإن  یتحدد كل حمض أمیني بثالث نكلیوتیدات و بما أنھ توجد أربعة.45

  رامز على المرسال  3أس 4=  64= عدد أنواع الروامز 

  أنظیم نوعي  :الناقل بواسطة  RNAیرتبط الحمض األمیني المنشط مع .46

   الناقل  RNAأحد المواقع الموجودة على  :یتم تعرف األنظیم النوعي بواسطة . 47

  :مرحلة البدء .48

  الوحیدة الصغیرة للریباسة التي تكون منفصلة عن الوحیدة الكبیرة : عندما یصل الرنا المرسال إلى الھیولى یتثبت على  -1

   یدعى رامز البدء AUGرامز  :یبدأ الرنا المرسال بـ -2

   الوحیدة الصغیرة للریباسة حامال معھ حمض أمیني ھو المتیونین المعدل: یصل الناقل البادئ إلى  -3

   على المرسال AUGرامز البدء :للناقل مع   ( UAC )یتقابل الرامز المعاكس -4

   الوحیدة الصغیرة: عندھا تلتحم الوحیدة الكبیرة بـ  -5

  العمل الوظیفي :فتصبح الریباسة في حالة   -6
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  الموقع الحمضي والموقع الببتیدي :یوجد على الریباسة موقعین لتثبیت النواقل ھما  -7

   الببتیدي ویكون الموقع الحمضي شاغرا:یتوضع الناقل البادئ الحامل للمتیونین المعدل في الموقع  -8

  :مرحلة االستطالة . 49

الحمضي الشاغر بحیث یتقابل رامزه المعاكس مع الرامز الثاني على : یصل ناقل آخر یحمل حمضاً أمینیاً جدیداً و یتوضع في الموقع  -1

  المرسال 

  :اط المیتیونین المعدل مع الحمض األمیني الثاني عن طریق تشكیل یتم ارتب -2

  للحمض األمیني الثاني  NH2للمتیونین المعدل والزمرة األمینیة ) -COOH(رابطة ببتیدیة بین الوظیفة الحمضیة  

  ي الموقع الببتیدي تفكك الرابطة بین الناقل البادئ والمتیونین المعدل ف: تأتي الطاقة الالزمة لھذا االرتباط من  -3

  الجسیم الریبي باستخدام طاقة :یغادر الناقل البادئ  -4

رامزة واحدة على المرسال لیتوقف على الرامز الثالث فیصبح الناقل الثاني في الموقع الببتیدي ویصبح  :ینزلق الجسیم الریبي بمقدار  -5

  الموقع الحمضي شاغرا 

  مضا أمینیا ثالثا  یتقابل رامزه المعاكس مع الرامز الثالث فیتوضع في الموقع الحمضي ح: یأتي ناقل ثالث من الھیولى یحمل  -6

  للحمض األمیني الثالث  NH2للحمض األمیني الثاني والزمرة األمینیة ) - COOH(الوظیفة الحمضیة : تتشكل رابطة ببتیدیة بین  -7

  انضمام حمض أمیني تلو اآلخر مع كل انزالقة للریباسة مما یسبب استطالة السلسلة الببتیدیة : وھكذا تتكرر العملیة بـ  -8

  :مرحلة االنتھاء .50

التي توجد في نھایة المرسال تتوقف عملیة تركیب )  UGA  –UAG  –UAA(التوقف : عندما تصل الریباسة إلى إحدى روامز  -1

  البروتین 

   tRNAوامز معاكسة على الناقل روامز التوقف لیس لھا ر:ألن  -2

  المتیونین المعدل عن السلسلة الببتیدیة فیصبح حرا في الھیولى :عندھا ینفصل  -3

  الوحیدة الصغیرة للریباسة وتتحرر السلسلة عدیدة الببتید في الھیولى  : كما تنفصل الوحیدة  الكبیرة عن -4

  :بروتین و من أین تأتي العملیات التي تحتاج لصرف طاقة في عملیة تركیب ال.51

 GTPصرف طاقة تأتي من تفكیك مركب :على الریباسة یحتاج إلى  tRNAتوضع  -1

  GTPصرف طاقة تأتي من تفكیك مركب ل :یحتاج  mRNAكل انزالق للریباسة على  -2

  :تأتي الطاقة الالزمة لتشكیل الرابطة الببتیدیة بین كل حمضین أمینیین و ذلك من  -3

  تفكك الرابطة بین الناقل وحمضھ األمیني في الموقع الببتیدي 

  عدة ریباسات بفاصل زمني  :نفسھ  mRNAیمكن أن ینزلق على .52

  عدد الریباسات المنزلقة علیھ :یكون عدد السالسل الببتیدیة التي تم تركیبھا مساویاً لـ .53

    3عدد النكلیوتیدات تقسیم = عدد الشیفرات =عدد الروامز .54
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   2عدد الروامز ناقص :عدد الحموض األمینیة في البروتین .55

  1عدد الروامز ناقص =عدد جزئیات الرنا الناقل المشاركة في التركیب .56

   عدد الریباسات المنزلقة على المرسال= عدد السالسل التي تم تركیبھا .57

  : صفات المورثة 

  نمط ظاھري أو أكثر :تتصف المورثة بأنھا وحدة وظیفیة تحدد  -1

  تجزئتھا بعملیة التبادل الصبغي كالعبور :المورثة وحدة بنائیة ال یمكن  -2

  بولیمیراز   RNAبدایة المورثة بواسطة أنظیم :من  mRNAیتم نسخ .60

  تقابل األسس اآلزوتیة :یتم اندماج النوكلیوتیدات الحرة حسب قاعدة .61

   NH2:المیتونین المعدل حمض أمیني زمرتھ األمینیة .62

   أمیني آخر لحمض – COOHببتیدیة مع الزمرة الكربوكسیلیة : ال تستطیع أن ترتبط برابطة  2NHھذه الزمرة .63

  نھایة المرسال :  تقع روامز التوقف في.64

   UGA  –UAG  –UAA:روامز التوقف ھي .65

  UAG:ھذه الروامز ال یوجد لھا رامزة معاكسة  أحد.66

  الرامز :ثالثیة من النكلیوتیدات على الرنا المرسال .67

  : تطبیق

  :نیوكلیوتید 933 من مكونة مورثة -

  شیفرة 311=  3تقسیم  933:أي  3عدد النوكلیوتیدات تقسیم = عدد الشیفرات :  الشیفرات عدد ما.1

  311=عدد الشیفرات = عدد الروامز: عنھا ینسخ الذي المرسال على الروامز عدد ما.2

  :  تركیبھ على تشرف الذي البروتین في األمینیة الحموض عدد ما.3

  309=     2 -311: أي  2 –عدد الروامز = عدد الحموض األمینیة 

  ألن رامز البدء یقابلھ المیتونین المعدل الذي ینفصل عن السلسلة في نھایة التركیب البروتیني ورامز التوقف ال یرمز أي حمض أمیني 

  :  التركیب ھذا في یشارك الذي الناقل الرنا جزئیات عدد ما.4

    310= 1 -311: أي  1 –عدد الروامز = عدد الرنا الناقل 

 tRNAألن روامز التوقف لیس لھا روامز معاكسة على الناقل 

  : تتشكل التي الببتید عدیدة السالسل عدد ما المرسال على ریباسات سبع انزالق عند.5

  سبعة = عدد الریباسات المنزلقة = عدد السالسل عدیدة الببتید 

  أكمل خریطة المفاھیم
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mRNA   tRNA    

UAG)  UAA  UGA ( روامز التوقف  

  AUG: رامز البدء 

  حمضي  –ببتیدي : موقعان لتثبیت النواقل على الریباسات  

  یلتحمان : تصبح وظیفیة عندما 

  : قارن

 – المحفظة حیث من)  الجرثومي التحول و غریفث تجربة( الرئویة المكورات لجراثیم الممرضة غیر و الممرضة الساللة بین قارن.1

  الرمز – المستعمرات مظھر

 Sرمزھا  –مظھر مستعمراتھا أملس  –لھا محفظة مكونة من سكریات متعددة     : الممرضة األولى الساللة -أ

  Rرمزھا   - مظھر مستعمراتھا خشن  –یسھل على الكریات البیض بلعمتھا  –لیس لھا محفظة  ):الممرضة غیر( الثانیة الساللة -ب

  : المناسب العلمي المصطلح اكتب -

  ) الوسط الكامل( جمیعھا الفیتامینات و األمینیة الحموض لھ مضافاً  األدنى الوسط.1

  )الوسط األدنى( : بیوتین و أمونیوم أمالح و سكاكر.2

  )المورثة ( :السلسلة تلك على معیناً  موضعاً  تحتل ) الناسخة أو المشفرة السلسة( DNA :الـ سلسلتي إحدى من قطعة.3

  ) الطفرة( المورثة في متعددة مواقع في تغیرات حدوث.4

  )المتیونین المعدل ( آخر أمیني لحمض الكربوكسیل بزمرة ببتیدیة برابطة ترتبط أن تستطیع ال NH2 األمینیة زمرتھ أمیني حمض.5

  )شیفرة ( DNA ال من الناسخة السلسلة على النوكلیوتیدات من ثالثیة.6

  )رامزة ( mRNA المرسال الرنا على المنسوخة النوكلیوتیدات من ثالثیة. 7

  )الرامز المعاكس (tRNA الناقل الرنا على النوكلیوتیدات من ثالثیة. 8

  )المورثة ( أكثر أو ظاھریاً  نمطاً  تحدد وظیفیة وحدة.9

  )المورثة( كالعبور الصبغي التبادل بعملیة تجزئتھا یمكن ال بنائیة وحدة.10

  )المورثة( الطفرات حدوث نتیجة فیھا متعددة مواقع في تغیرات لحدوث تتعرض وظیفیة وحدة.11

   : ینتج – تأثیر – یؤدي ماذا إلى -

  حلمھة بروتیناتھا : بالتربسین ومعالجتھا بالحرارة) s( الجراثیم قتل.1

 بھذا الفئران حقن و) R( الممرضة غیر الساللة مع مزجھا ثم بروتیناتھا لحلمة بالتربسین ومعالجتھا بالحرارة) s( الجراثیم قتل. 2

  موت الفئران : المزیج

  یؤدي إلى تقطیع الصبغي وخروج القطع من المحفظة : بالحرارة) s( الممرضة الساللة قتل.3

  :  بالتسخین المقتولة) s( الساللة مع) R( الممرضة غیر الحیة الساللة دمج.4



 

  
 

10 

  فیحدث التحول الجرثومي   Rوتندمج مع صبغي الساللة  Sالمتأتیة من النمط    DNA: تدخل كسرات من الـ

  التحول الجرثومي : R و اندماجھا مع صبغي الساللة  sالمتأینة من النمط  DNAال من كسرات دخول.5

 الفیروسات بالفوسفور المشع DNAوسم .6
32P  وحصول عدوى الجراثیم بھذه الفیروسات:  

  توضعھ داخل الجرثوم 

  :وحصول عدوى الجراثیم بھذه الفیروسات  35Pوسم بروتین الفیروسات بالكبریت المشع .7

  یبقى خارج الجرثوم 

  :ما نتیجة تجربة ھرشي و تشاز على الفیروس آكل الجراثیم الذي یتطفل على الخالیا الجرثومیة .8

  إن المادة الوراثیة ھي الدنا ولیس البروتین 

  یؤدي لنشوء سلسلة من األلیالت المتقابلة المتعددة  حدوث تغیرات في مواقع متعددة في المورثة مما: إصابة المورثة بالطفرة .9

  بولیمیراز من بدایة  المورثة   RNAتبدأ عملیة نسخ الرنا المرسال بواسطة أنظیم :  DNAانفتاح سلسلتي ال .10

الذي یخرج من أحد ثقوب الغشاء النووي إلى الھیولى حامال معھ  mRNAیتحرر : بولیمراز إلى نھایة المورثة  RNAوصول أنظیم .11

  التعلیمات الوراثیة  

  یتثبت على الوحیدة الصغیرة للریباسة التي تكون منفصلة عن الوحیدة الكبیرة : وصول الرنا المرسال إلى الھیولى .12

مع رامز البدء  UACیتقابل الرامز المعاكس للناقل : ریباسة وصول الناقل البادئ الحامل للمیتونین المعدل إلى الوحیدة الصغیرة لل.13

AUG  على المرسال  

  تصبح الریباسة في حالة العمل الوظیفي :التحام الوحیدة الكبیرة بالوحیدة الصغیرة .14

  : التي توجد في نھایة المرسال  UAA)-UAG -(UGAوصول الریباسة إلى إحدى روامز التوقف .15

  البروتین تتوقف عملیة تركیب 

ینفصل المیتونین المعدل عن السلسلة الببتیدیة ویصبح حرا في الھیولى وتنفصل الوحیدة الكبیرة عن : توقف عملیة تركیب البروتین .16

  الوحیدة الصغیرة للریباسة وتتحرر السلسلة عدیدة الببتید في الھیولى 

  تتحرر السلسلة عدیدة الببتید في الھیولى :انفصال الوحیدة الكبیرة عن الوحیدة الصغیرة للریباسة .17

  :وظیفة واحدة  -

  نسخ الرنا المرسال  :بولیمراز  RNAأنظیم .1

2.mRNA :  نقل التعلیمات الوراثیة  من النواة للھیولى  

  : أعط تفسیرا علمیا  -

  :حیة  Rمقتولة بالتسخین و Sماتت الفئران المحقونة بمزیج من الساللتین  -1

  الممرضة Sإلى جراثیم حیة من النمط  Rالمیتة حولت الجراثیم الحیة من النمط  Sالجرثومي حیث أن الجراثیم بسبب التحول  

2- DNA   منS   +R  حیة =S  حیة :  
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وتندمج مع الصبغي فیحدث التحول الجرثومي فالمادة الوراثیة ھي الدنا ولیس  Rإلى الساللة  Sالساللة   DNAألنھ تدخل كسرات من 

  البروتین 

  :تعدیل فرضیة بیدل وتاتوم  -3

  ألنھ تبین مؤخرا أن عدة مورثات تشرف على تركیب أنظیم واحد إلظھار الصفة الواحدة 

  : رة ملونة في تجربة أفروسي وبیدل زرع قطعة من جلد الیرقة الملونة في الیرقة المھقاء فأصبحت ھذه األخی -4

ألن الیرقة المھقاء غیر قادرة على صنع الصبغة لعدم وجود مواد معینة ضروریة لصنعھ فیھا ولكنھا استطاعت تحقیق ذلك عند نقل ھذه 

  المواد إلیھا من جلد الیرقة الملونة  

  : المعرضة لألشعة السینیة على النمو في الوسط األدنى )  النوروسبورا (عدم قدرة أبواغ فطر العفن الوردي  -5

  بسبب الطفرة التي أحدثتھا األشعة والتي أدت إلى عجز الفطر عن تركیب مادة ما ضروریة لنموه 

السینیة على النمو إال في الوسط الذي أضیف إلیھ حمض المعرضة لألشعة )  النوروسبورا (عدم قدرة أبواغ فطر العفن الوردي  -6

  اآلرجنین

  ألن الطفرة أصابت موقع األنظیم المسؤول عن صنع الحمض األمیني اآلرجنین 

  : رامزة فقط  64أنواع الروامز الوراثیة ھي   -7

  : ثالثیة من النكلیوتیدات األربعة التالیة  64ألن كل ثالثة نكلیوتیدات تحدد حمض أمیني واحد أي یتحدد 

AGCU   

  شیفرة  64=عدد الروامز = عدد الشیفرات 

  إذا لمعظم الحموض األمینیة أكثر من رامزة : بما أن عدد الروامز یفوق عدد الحموض األمینیة العشرین 

  : مینیة أكثر من رامزة لمعظم الحموض األ  -8

  رامزة   64ألن عدد الروامز یفوق عدد الحموض األمینیة العشرین 

  : تتوقف عملیة تركیب البروتین عند وصول الریباسة إلحدى روامز التوقف  -9

    tRNAألن روامز التوقف لیس لھا روامز معاكسة على الناقل 

 : عدد –تتكون  –تتركب  –مم تتألف 

    من تتالي عدد من النكلیوتیدات المرتبطة ببعضھا خطیا كل ثالثة نكلیوتیدات: المورثة مم تتركب  -1 -

 من ثالث نكلیوتیدات : مم تتركب الشیفرة الوراثیة  -2

 DNA  - mRNA: ماالمركبات  الرئیسیة التي تسھم في عملیة تركیب البروتین  -3

 tRNA   -  الریبوزومات  

 : عدد مراحل تركیب البروتین  -4

 مرحلة البدء   - أ

 مرحلة اإلستطالة   - ب

  مرحلة اإلنتھاء    - ت

     AUG  الرامز  : ما ھو رامز البدء  :سؤال 
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یصل الناقل البادئ إلى الوحیدة الصغیرة للریبوزوم حامال معھ الحمض األمیني المتیونین المعدل لیتقابل : ما ھو الناقل البادئ : سؤال 

  مع رامز البدء على المرسال  UACالرامز المعاكس لھ 

في بدء تركیب البروتین یتوضع الناقل ) ببتیدي وحمضي(تمتلك الریباسة موقعین لتثبیت النواقل : متى تصبح الریباسة وظیفیة : سؤال 

  البادئ الحامل للمتیونین المعدل في الموقع الببتیدي ویكون الموضع الحمضي شاغرا 

حمض أمیني زمرتھ األمینیة ال تستطیع أن ترتبط بزمرة الكربوكسیل لحمض : ي المتیونین المعدل بماذا یتصف الحمض األمین: سؤال 

  أمیني آخر 

الناقل بواسطة أنظیم نوعي ویتم تعرف  RNAیرتبط الحمض األمیني المنشط مع : بواسطة من یرتبط الحمض األمیني مع ناقلھ : سؤال 

  الناقل RNAلى ھذا األنظیم بوساطة أحد المواقع الموجودة ع

  :  كیف یتم إرتباط المتیونین المعدل مع الحمض األمیني الثاني : سؤال 

  للحمض األمیني الثاني    -  NH2للمتیونین المعدل مع الزمرة األمینیة ) -COOH(تتشكل رابطة ببتیدیة بین الوظیفة الحمضیة 

من تفكك الرابطة بین الناقل البادئ و المتیونین المعدل في  :   ع بعضھا من أین تأتي الطاقة الالزمة  الرتباط الحموض األمینیة م: سؤال 

  الموقع الببتیدي 

  عندما یصل الجسیم الریبي ألحد روامز التوقف : متى یتوقف تركیب البروتین ولماذا : سؤال 

  : متى ینفصل المتیونین المعدل عن السلسلة الببتیدیة ؟ ومتى تنفصل الوحدة الصغیرة عن الكبیرة للجسیم الریبي : سؤال 

عندھا ینفصل المتیونین المعدل عن السلسلة الببتیدیة ویصبح حرا في الھیولى  tRNAألن روامز التوقف لیس لھا روامز معاكسة على 

  ن الوحیدة الصغیرة وتتحرر السلسلة عدیدة الببتید في الھیولى كما تنفصل الوحیدة الكبیرة ع

 GTPمن تفكك مركب :  ناقل على الریباسة  RNAمن أین تأتي الطاقة الالزمة لتوضع : سؤال 

  GTPمن تفكك مركب :  المرسال  RNAمن أین تأتي الطاقة الالزمة النزالق الریباسة على : سؤال 

یمكن أن ینزلق على :  مرسال  RNAلماذا یكون عدد السالسل الببتیدیة التي یتم تركیبھا مساویا لعدد الریباسات المنزلقة على  : سؤال 

RNA مرسال نفسھ ریباسات عدة بفاصل زمني فیكون عدد السالسل الببتیدیة التي تم تركیبھا مساویا لعدد الریباسات المنزلقة علیھ  




