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 تمهيد:

 تمهيد

تركب الخلية أنماط مختلفة من البروتينات المتخصصة وظيفيا، يخضع هذا التركيب 

 إلى وجود معلومات وراثية

نعبااة عنعتنااااةحدن ماااان تنوحيدات اتاااو 

،ندلن   ثةن سؤ حةنADN فدنجزتئةنوحـاا

ن.عتنصفةن  وثتةن

 هي الـ :دعامة المعلومة الوراثية ADN .المتواجد في النواة 

  :)الشفرة الوراثية وحاغةنوحي  تةنهو االنتقال من التعبير الجيني )المورثي(‘‘ADNفي النواة )’’

 .)سلسلة ببتيدية( في الهيولي. عند حقيقيات النوىحغةنب  اتيتةنالى 

  الخلوي  –هو مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات )العضوي البروتين-

 الجزئي(

نأت:نيالمظن تنخاللناماتلنوح ثتقةن

 

نوح   ثة:

 

 وحذواد:اقيتةنوحاص ت نوإلشعةعدن

 تقنية تستعمل للكشف على مواقع اإلشعاع

 ، وتتبع مسار المركباتوأو العضفي الخلية 

 المشعة المتكونة داخل الخلية. 

 

 :DNAإ ةهةن)افدتك(نوحـن

باستعمال االنزيمات  اإلماهة الجزئيةتتم (1

 المتخصصة

تتم اإلماهة الكلية باستعمال القاعدة (2

NAOH 

ناقيتة نوحا وسةن:
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 تمهيد:

 
مقر تركيب البروتينماهو   01   تساؤل   

تركيب البروتين داخل الخلية تم حضن الخاليا العنقودية للبنكرياس في وسط يحتوي مقر لغرض تحديد 

دقائق( وعن طريق تقنية  3فترة قصيرة )مينية موسومة بعناصر مشعة، بعد مضي أعلى أحماض 

.التصوير اإلشعاعي الذاتي تم الكشف عن مواقع البروتينات المشعة  

...............................................................
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 تحليل الوثيقة:
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تين حول كيفية انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولىاقترح فرضي  

 التحليل:

الهيولىن النواة إلى المعلومة الوراثية م كيف تنتقل   02    المشكلة  

الحظنا مما سبق أن تركيب البروتين يتم في الهيولى على الرغم من وجود المعلومات 

 الوراثية داخل النواة فكيف تنتقل المعلومة من النواة إلى الهيولى؟

 التحقق من الفرضيات

لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيات قمنا 

مجموعات من  3بإجراء تجربة وضعت فيها 

الخاليا في وسط يحتوي على أحماض أمينية 

 موسومة بنظير مشع.

تخالص وفصل البروتينات التي أدمجت تم اس

األحماض األمينية المشعة بواسطة التسجيل 

اللوني الكروماتوغرافي وتحديد كميتها وموقع 

 اإلشعاع فيها النتائج موضحة في المنحنيات

01....................................................................................................................../

02..................................................................................................................... /  
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 تمهيد:
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............................................................................................................................
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............................................................................................................................
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 اإلستخالص:
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 أوجه االختالف
ADN ARN 

 سلسلة مضاعفة من النكليوتيدات .1
 Oالـ   نوع السكر: ريبوز منقوص .2
  T. A. G. Cالقواعد األزوتية:  .3
 المقر: النواة .4

 سلسلة واحدة من النكليوتيدات .1
 نوع السكر: ريبوز .2
 U. A. G .Cالقواعد األزوتية:  .3
 المقر: النواة ثم ينتقل إلى الهيولي .4

 تمهيد:

 علل سبب استعمال اليوراسيل المشع؟

 

 اقترح تسمية له؟ ARN من خالل الدور الذي يقوم به هذا الـ

قمنا بحضن خاليا حيوانية في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع )الشكل أ( ثم حولت إلى وسط به يوراسيل 

 عادي وتركت لفترة أطول )الشكل ب(.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

. 

............................................................................................................................  

  ARNوالـ  ADNالـ مقارنة بين 

 
 أوجه التشابه

 

 كالهما هو عبارة عن حمض نووي-1

 كالهما يحتوي على حمض الفوسفوريك-2

الخالص

 ة
يتم تركبيه داخل النواة ثم  ARNm من خالل التجارب السابقة رأينا أن الـ

 .باالستنساخ ARNm يهاجر الى السيتوبالزم حيث تدعى ظاهرة تركيب الـ
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 بوليميراز؟ ARNدور إنزيم حلل المنحنى واستنتج 

مثبط نوعي  استعمالتم 

بوليميراز وقياس  ARN لل

 ARNm نسبة تشكل ال

 تجربة

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 أكمل البيانات 
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 أكمل البيانات / 10

 اإلستنساخ ظاهرة لخص في نص علمي / 10

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

اإلستنساخ: ظاهرة حيوية تتم في النواة ويتم خاللها 

إنطالقا من  ARNmـ التصنيع الحيوي لجزيئة ال

)السلسلة المستنسخة( في  ADNإحدى سلسلتي الـ 

 بوليميراز. ARNوجود إنزيم 

 الخالصة
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هي االنتقال من المعلومة الوراثية المحمولة على جزيئة  

الى لغة بروتينية على شكل متعدد ببتيد في  ARNm ـال

 الهيولي.

 ARNm بروتين

من  ما هو عدد األحرف في كل كلمة نووية إلنتاج عدد كافي                

 الكلمات لتغطية اللغة البروتينية؟

 الترجمة

 اإلحتماالت

 أربع، ينتج لدينا واحدكل كلمة نووية مكونة من حرف  األول: االحتمال .1

وهي غير كافية لتغطية كامل كلمات اللغة A.C.G. Uكلمات نووية هي 

 األول خاطئ االحتمالإذن  20الـ البروتينية 

أحرف يكون  00كلمات نووية مكونة من حرفين ولدينا الثاني:  االحتمال .2

كلمة نووية وهذا العدد غير كافي لترجمة جميع  11أي  0²االحتمال يساوي 

 20كلمات اللغة البروتينية الـ 

أحرف يكون  00أحرف ولدينا  3كلمات نووية مكونة من  الثالث: االحتمال .3

لترجمة جميع كلمات  كلمة نووية وهذا العدد كاف   10أي  0³يساوي  االحتمال

       20الـ اللغة البروتينية 

                  
حمض أميني يعني إمكانية وجود  02رامزة( تشفر لـ كلمة نووية )تسمى  46وجود 

 أكثر من كلمة نووية تشفر لحمض أميني واحد.

 تشفر للحمض األميني تيروسين UACو UAU ل: امث
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ليس لكل الكلمات في اللغة النووية معنى في اللغة البروتينية 

كلمات ال تعبر عن أي حمض أميني هي :  20حيث توجد 

UAA/AGA / UAG  وتسمى رامزات التوقف 

التي تشفر للحمض األميني مثيونين  AUGرامزة اإلنطالق هي 

 وهي الرامزة التي تسمح بانطالق الترجمة. 

ما هي مميزات             

 الشفرة الوراثية؟

 تتميز الشفرة الوراثية بـ :

/ التثليث : 1

..................................

..................................

.................................. 

/ الترادف: 0

..................................

..................................

..................................

.................................. 

 / الشمولية: ..........................................................................................0
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ية بعد الخل تم عن طريق التصوير اإلشعاعي الذاتي تحديد مقر تركيب البروتين في هيولى

حقنها بأحماض أمينية موسومة بنظير مشع، كما تم بالمجهر اإللكتروني أخذ صور بتكبير 

 :الوثائق التالية قوي لموقع تركيب البروتين النتائج موضحة في 

 مقر تركيب البروتين 

 حلل الوثائق وماذا تستنتج ؟

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
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واحد بحيث يقوم كل ريبوزوم ببناء  ARNmهو مجموعة من الريبوزومات مرتبطة بخيط 

 .سلسلة ببتيدية في نفس الوقت

 

 : (polysomeمتعدد الريبوزوم )البوليزوم 

 العالقة بين متعدد الريبوزوم و كمية البروتين المصنعة؟ إستنتج

 االستنتاج:

 

...........................................................................

........................................................................... 

...........................................................................

........................................................................... 

...........................................................................

........................................................................... 

...........................................................................

........................................................................... 

 ؤ

 

.مقر تركيب البروتين في الهيولى يتم على مستوى الريبوزوم 

.البوليزوم هو وسيلة للتحكم في سرعة وكمية إنتاج البروتين 

ارتباط الريبوزومات الحرة بخيط ال ARNm ضروري لتركيب البروتين. 

 

………………………………

. 

………………………………

. 
………………………………

. 
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الهيولية بطريقة الطرد المركزي ( ARNفصل األحماض النووية الريبية )التالية تبين التجربة 

وقياس كميتها أثناء فترة تركيب البروتين وخارجها، عن طريق قياس شدة إمتصاص الضوء 

 مقابلة.ال في الوثيقة)تزداد شدة اإلمتصاص بزيادة الكمية(. النتائج المتحصل عليها موضحة 

كما بينت دراسات أخرى 

حول خصائص األنواع 

 (ARNالمختلفة من الـ )

الهيولية في الخاليا مكنت من 

الحصول على النتائج 

 الموضحة في الجدول التالي:
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 قادم تحليال مقارنا للتسجيلين أ و ب ؟ ماذا تستنتج ؟

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 في كل شوكة؟ ARNحدد أنواع الـ 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 
 :الخالصة

 
منها .........  3ضرورية لتركيب البروتين   ARNm الأنواع من  5يوجد 

 و............و ..........
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 الريبوزوم:بنية 

.........................

.........................

.........................

......................... 

.........................

.........................

.........................

.........................

..... 

.........................

.........................

.........................

.........................

..... 

.........................

.........................

.........................

.........................

..... 

 

/ الطبيعة الكيميائية 1

 للريبوزوم:

 / وصف بنية الريبوزوم:2

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 
 :ARNtبنية الـ 
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 : ARNt/ وصف بنية الـ 1

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 )نوعي( .ينقل حمض أميني معين وخاص به ARNtكل 
 

 مالحظات

ما هو دور موقع الرامزة المضادة؟/ 2  

 

 ؟ARNtحدد دور الـ / 3

 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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 و األحماض األمينية:  ARNtو  ARNmالعالقة بين الـ 

.....................................................................

..................................................................... 

..................................................................... 

.....................................................................

.................................... 

 

ما هي العناصر الضرورية لحدوث عملية  سؤال
 الترجمة؟

ARNr 

 بروتينات متنوعة

.............. 

ATP 

................... 

……….. 

 بروتين ترجمة

1 2 

3 

………………… 

………………… 

………………… 



 

 

 17 الترجمة 

  2222بكالوريا                                                                       األستاذ: شويحة عبدالقادر      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 1 مرحلة االنطالق
 تتم عملية الترجمة على ثالث مراحل هي:

 بالـ للريبوزومتحت الوحدة الصغرى  ارتباط ARNm  5على مستوى الطرف’ 

   التوضع ARNt  االنطالقعلى رامزة  الميثيونين األمينيالحامل للحمض AUG  الـمن 

ARNm  

   الـتثبت تحت الوحدة الكبرى بحيث يكون ARNt  في الموقع  للميثيونينالحاملP  من

 االنطالقالوحدة الكبرى وهكذا يكون تشكل معقد 
 2 مرحلة االستطالة

  اليتثبت ARNt  المضادة في الموقع  رامزتهالثاني عن طريق  األمينيالحامل للحمضA 

  ARNm للـوفق الرامزة الثانية  للريبوزوم
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 3 مرحلة النهاية 

 

 يبوزومالرالثاني بتدخل إنزيم محمول على  األمينيوالحمض  الميثيونينبين  ببتيديةتتشكل رابطة  

 طاقة وإستهالك

البمقدار رامزة واحدة من رامزات  يتحرك الريبوزوم ARNm  الوبذلك يتحرر ARNt  الخاص

 األول األمينيبالحمض 

 بذلك يصبح الموقعA  للـشاغرا مما يسمح  الريبوزوممنARNt  الثالث بالتثبت  األمينيالحامل للحمض

 عليه

  الثالثوالثاني  األمينيبين الحمض  ببتيديةتتشكل رابطة   

خطوة أخرى بمقدار رامزة واحدة وتتكرر العملية السابقة يتحرك الريبوزوم 

 التوقف إلى إحدى رامزات  عندما يصل الريبوزوم(UAA. UAG. UGA) أي  دال يوجARNt 

 جديدة أمينيةوبالتالي ال يتم إضافة أحماض  يوفقها

  الـوتحرير  الريبوزومتحت وحدتي  بانفصالتنتهي الترجمة ARNt  األمينيالخاص بالحمض 

  الببتيديةاألخير وتتحرر السلسلة 

 مالحظة

  يتم قص الحمض األميني األول الميثيونين بواسطة إنزيم خاص ألنه ال يدخل في

 تركيب البروتين.

 .يمكن للريبوزوم إعادة الدورة لبناء سلسلة ببتيدية مماثلة 

 المتشكل تلقائيا بنية ثالثية األبعاد تسمح له بأن يكون وظيفيا. يكتسب متعدد الببتيد 


