
  :1حل التمرین 

ویتكون '' عقد من اللؤلؤ'' كل خییط لھ بنیة تشبھ،خییطات نوویة یظھر محتوى نواة الخلیة على شكلطور السكون  خالل
تضاعف للADNمن نفس الطور یخضع Sالمرحلة  خالل.الصبغینتشكل ھذه الخییطات مادة، ADNو ھستونات من

جزیئة أصلیة جزیئتین مطابقتین كالھن تحافظ على أحد الشریطین حیث تعطي  كل ، آلیة نصف محافظةعن طریق 
قوي بھدف ضمان عدم لتكدسADNخییطات  حیث تخضعانقسام غیر المباشر  تدخل الخلیة بعد ذلك في فترة. األصلیین

.بسبب ھذا التكدس تصبح الصبغیات واضحةو ،التصاعد القطبيإتالفھ أثناء
لتتشكل في نھایة صبغیات أبناء  فیما بینا لتشكلالصبیغیات سام غیر   المباشر تنفصلمن االنقالطور االنفصالي خالل 

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

  :2تمرین الحل  

  كل خییط ). الصبغیات(یطلت النوویة مصطلح مرتبط بنواة الخلیة خالل طور السكون ویرمز الى مجموع الخی: الصبغین
Collier...                یظھر على شكل عقد من اللؤلؤ de perles.

)طور السكون(الحظ مظھر خییطات الصبغین 

  خالل فترة السكون '' عقد من اللؤلؤ'' أحد مكونات الصبغین وھو مصطلح مرتبط بفترة االنقسام الخلوي لھ بنیة :الصبغي
  .قبل االنقسام لیعود الى وضعھ أثناء االنفصالیة) صبیغیین(یتظاعف . أثناء االنقسام '' عصیة''       وبنیة       

  .                                                      الحظ بنیة الصبغي االستوائي

  ).أحادیة أو ثنائیة ( n أو ب 2n   تعبر عن عدد الصبغیات وھي میزة نوعیة قد یرمز لھا ب:الصیغة الصبغیة
 لیعطي مظھر عقد اللؤلؤ ADN مكون من مكونات الخییطات النوویة وھو عبارة عن بروتین یرتبط بھ خییط :الھیستون

  .للخییط
حمض + سكر خماسي الكاربون ) + A-T-C-G(قاعدة أزوتیة: مركب عضوي یتكون من المواد التالیة :النكلیوتید

  وتیدالنكلی. فوسفوري 
.ADN              یشكل الوحدة البنیویة لجزیئة 

  .مدة االنقسام غیر المباشر+  مدة طور السكون :الدورة الخلویة
  . مظھر الصبغیات خالل الطور االستوائي من االنقسام غیر المباشر:الصفیحة االستوائیة
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  :3تمرین الحل 

  .وى المظھر الخارجي  یصاحبھ تغیر على مستADN تغیر على مستوى :  الطفرة
  . یرمز الى صفة وراثیة ADN جزء من :  المورثة
  . یعبر عن المحتوى الوراثي للمورثة و یرمز الى مظھر خارجي محدد:  الحلیل

  . الصفة الظاھرة بالنسبة لصفة معینة:  المظھر الخارجي
  . المحتوى الحلیلي بالنسبة لمورثة معینة:  النمط الوراثي

  .الیة من األحماض األمینیة  متت:  البروتین
ARNm والحصول على ADN مرحلة من مراحل تعبیر المورثة تتجلى في استنساخ سلسلة :  االستنساخ

  . الى متتالیة من األحماض األمینیةARNm المرحلة الثانیة لتعبیر المورثة تتجلى في ترجمة :  الترجمة
  .ة على فھم مختلف الوحدات الرمزیة فھو المترجم للرمز الوراثي عضي من العضیات الخلویة لھ القدر:  الجسیم الریبي

ARNt: الحمض الریبوزي النووي الناقل أحد العناصر الضروریة لترجمة  ARNmالى بروتین یقوم بتجمیع ونقل   
  .األحماض األمینیة              

ARNm:لرمزیة ویشكل نسخة إلحدى سلسلتي  الحمض الریبوزي النووي الرسول عبارة عن متتالیة من الوحدات ا
ADN.

  – وحدة رمزیة 64 الرمز الوراثي یشمل – ثالثي النكلیوتید ویرمز الى حمض أمیني معین :  الوحدة الرمزیة
  . وھو مكمل لوحدة رمزیة محددة ARNt ثالثي نكلیوتید یمیز مختلف :  مضاد الوحدة الرمزیة

  .میز بوظیفتین حمضیة و أمینیة محمولتین على نفس الكربون جزیئة بروتیدیة بسیطة تت:  الحمض األمیني
 التي بفضلھا یصبح الجسیم AUG ینتج ذلك عن قرائة الوحدة البدئیة ARNm یقصد بدلك بدایة ترجمة :  البدایة
  .وظیفي) المترجم(الریبي 

 لترجمة تدریحیة لمختلف الوحدات  المرحلة الموالیة للترجمة ویقصد بذلك اسطالة السلسلة الببتیدیة نتیجة:  االستطالة
  .الرمزیة
حیث یصبح الجسیم الریبي من ) وحدات قف( توقف الترجمة نتیجة لقرائة احدى الوحدات الرمزیة بدون معنى:  النھایة

  .جدید غیر وظیفي
  . بالتكرار و بكونھ عالميكل وحدة ترمز لحمض أمیني محدد یتمیز الرمز, وحدة رمزیة 64 یتكون من :  الرمز الوراثي

:4حل التمرین  

یتحدد نوع البروتین من خالل تسلسل المظھر الخارجي ھذا األخیر یشكلتركیب البروتین یتجلى دور المورثة في
یتجلى نشاط الرمز الوراثي نتحدث عنADNعلى مستوىالنیكلیوتیدات ھذا التسلسل مرتبط بتسلسل.األحماض األمینیة

ARNpolymeraseبواسطةالنواة التي تتم فياالستنساخ ھذا النشاط یتم مرحلةتركیب البروتین ة ادن فيالمورث
حیث نحصل على الجسیمات الریبیة السیتوبالزم بفضلالتي تتم فيالترجمة ثم مرحلةARNmحیث نحصل على

المظھر الخارجي للصفة  تغیروبالتالي سیبروتین مخالف لسابقھ  سنحصل علىADNعلى مستوى بروتین طافر
.المناسبة

:5 حل التمرین 

متتالیة ثالثیة  الوحدة الرمزیة عبارة عن.حمض أمیني معین كل وحدة ترمز إلى وحدة رمزیة 64یتضمن الرمز الوراثي 
كل النكلیوتیدات تش.قاعدة غنیة باألزوتالحمض الفسفوري و,السكر :  مركبات وھي3 كل نیكلیوتید یتكون من .النكلیوتید

ATCGUویتم ذلك عبر مرحلتین تسلسل األحماض األمینیة عمل المورثة یتجلى في تحدید. حروف اللغة الوراثیة 
ثم  متتالیة من الوحدات الرمزیة المكون منARNm حیث نحصل على النواةیتم االستنساخ في. االستنساخ والترجمة

یساھم في . بفضل الجسیمات الریبیة حمض أمیني إلى  كل وحدة رمزیةالترجمة التي تتم في السیتوبالزم حیث تترجم
الحمض األمیني وموقع خاص لتثبیت مضاد الوحدة الرمزیةیدعى  الذي یتمیز بثالثي النكلیوتیدARNtالترجمة كل من 

  .التي تشكل المظھر الخارجي على المستوى الجزیئي على سلسلة ببتیدیة نحصل في النھایة.
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:6ن حل التمری

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

: الصبغیةالكائنات األحادیة الصیغة) 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+ قص األوكسجین ریبوز نا+  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 Bوفق صفاتھا الوراثیة الخاصة بھا .  
 تنمو األمیبا Aبا  وفق الصفات الوراثیة لألمیB.
 تنمو األمیبا B وفق الصفات الوراثیة لألمیبا A.
 تنحل األمیبا B.

:7التمرین  حل 

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

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

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



:ظاھرة التدفق الغشائي) 4
ألغشیة الخلویة بشكل متواصل تضمن تجدد ا.
 ھي سلسلة تفاعالت تقع داخل المیتوكوندري.  
ھي السر خلف البنیة الموحدة لمختلف أغشیة العضیات الخلویة .
 ھي عملیة تدفق أیونات Ca++خالل التقلص العضلي .


