
 

 الخبر الوراثي على مستوى الخلية تموضع 1:   2الوحدة 

 موت                   

 موت              

 تجديد طحلب

 قطع 

 قطع 

 طحلب فتي    

1 

2 

3 

4 

5 

 : مراحل اإلستنساخ باستعمال خاليا جسدية عند األبقار2الوثيقة

 تجربةالتطعيم المتقاطع للنواة عند نوعين من السيتابوالريا  B األسيتابوالرياونبات تجربة القطع و التجديدعند  A :1الوثيقة   

 : فوق بنية النواة3الوثيقة 

A B 

...........

........... 

...........

........... 

...........

........... 

...........

........... 

ثم استنتج مكان تموضع الخبر الوراثي عند الكائن وحيد   Bو  Aصف طحلب األسيتابوالريا و نتائج التجربتين  -1
 )1الخلية (الوثيقة

 )2صف تجربة التطعيم و ماهي المعلومات اإلضافية التي يمكنك استخالصها منها(الوثيقة -2

 

 )3صف بنية النواة خالل مرحلة السكون ثم أنجز رسما تخطيطيا لها(الوثيقة -1

 اقترح فرضيات بخصوص دعامة الخبر الوراثي داخل النواة -2



 

 دعامة الخبر الوراثي على مستوى النواة 2:   2الوحدة  

 1الصورة

 4الصورة 5الصورة 6الصورة

 2الصورة 3الصورة

 : صور لمختلف مراحل 3الوثيقة

 اإلنقسام غير المباشر 
) 2حسب تسلسلها الزمني ثم أنجز رسما تخطيطيا لخلية (الصورة 3رتب صور الوثيقة 

 2n=4باعتبار عدد الصبغيات 

: صورة لخاليا في 2الوثيقة
 )أطوار مختلفة (جذر البصل

: صورة على 1ةالوثيق
 جذر البصلمستوى 

صف نوى مختلف الخاليا التي تمت مالحظتها 
 على مستوى جذر بصل في طور النمو



A 

B 

C 

D 

 2n=2باعتبار B.ج/أنجز رسما للمرحلةDو Aأ/  سم مراحل اإلنقسام غير المياشر ثم إعط  مميزات كل مرحلة.ب/ أتمم المرحلتين  -1

 الصبغيات؟يمكن اإلنقسام غير المباشر من التوزيع المطابق للصبغيات بين الخليتين البنتين.بين ذلك و استنتج دور  -2

 

 غير المباشر عند خلية نباتية مراحل اإلنقسام 3      :2الوحدة     
....................................... 

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

 

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



 

  الخلية النباتية الخلية الحيوانية
 أوجه التشابه  

 عناصر اإلختالف  

 

 دعامة الخبر الوراثي على مستوى النواة 4:   2الوحدة  

 غير المباشر عند خلية حيوانية أطوار اإلنقسام         :1الوثيقة

...................1 طور السكون   
 

4...................
 

2...................
 

3...................
 

 خليتان بنتان 

 2الوثيقة   

 عرف الدورة الخلوية -1

قارن سلوك الصبغيات  -2
 أثناء مراحل الدورة الخلوية

أبرز أهمية تعاقب  -3
 مرحلتي السكون و اإلنقسام

غير المباشر في الحفاظ 
على نفس عدد الصبغيات 

 أثناء التكاثر الخلوي

لماذا يعتبر اإلنقسام غير  -4
 المباشر توالدا مطابقا

قارن مراحل 
اإلنقسام غير 
المباشر عند 

 الخليتين
الحيوانية و 

  النباتية

إعط -1
اسم كل 
 مرحلة

2- 
 لخص

 أهم 

النقط 
 المميزة

 4...1ل

 : تغير مظهر الصبغيات3الوثيقة 

 التمهيدية

 اإلستوائية

 اإلنفصالية

 النهائية

 مرحلة السكون

G1 

G2 

S 

S 



 

 طبيعة  الخبر الوراثي  5:  2الوحدة  

تجربة  1الوثيقة
GRIFFITH 

تجربة  2الوثيقة
AVERY 

حلل نتائج  -1
 GRIFFITHتجارب 

اقترح فرضية  -2
لتفسير النتائج 

 المحصلة

حدد العامل  -1
المسؤول عن 

تحول البكتيرية 
R الىS  

ماهي الطبيعة  -2
الكيميائية للمادة 

 الوراثية

 تكاثر  3الوثيقة

 العاثية

أكتب أسماء  -1
  6الى 1 من المراحل

 استنتج الطبيعة -2
الكيميائية للمادة 
 الوراثية للعاثية



 

            

 Aأدنين   G غوانين        Cسيتوزين T تيمين   

 ADNالكيمبائي ل :التركيب 1الوثيقة Dسكر ريبوزي ناقص األوكسجين       Pحمض فوسفوري     

 ADN بنية:3الوثيقة       

  Pحمض فوسفوري      

  Dسكر ريبوزي ناقص األوكسجين
     

  قواعد آزوتية     

 2 باستغاللك لمعطيات و  -4
و للوثائق أ و ب وصورة 

ADN     بعد تسليط أشعْة
X فسر كون.ADN   عبارة

 3:الوثيقةعن لولب مضاعف

 

 

3’ 
3’ 

5’ 

5’ 

5’ 
5’ 

3’ 
3’ 

 ADNبنية التركيب الكيميائي و  6   :2الوحدة       

أنجز تجربة -1
استخالص 

ADN 

اعتمادا على 
 الحلمأة األنزيمية

تم عزل مختلف 
 ADNمكونات 

تعرف  -2
 ADNمكونات 

عرف -3
 النيكليوتيد

ADN 

G C 

T A 

 أ

 ب

 ADNصورة ل   

OH 



 

الصبغيات و خييط العالقة البنيوية بين  :2الوثيقة
ADN 

5 

4 

3 

2 

1 

 أ

 ب

 بنية الصبغيات 7:  2الوحدة     

بنية  2و الرسوم التخطيطية للوثيقة 1 تمثل صور الوثيقة
الصبغيات خالل مرحلة السكون وأثناء اإلنقسام غير 

 . المباشر

 قارن مظهر الصبغيات خالل فترتي الدورة الخلوية -1

 ضع مفتاحا للوثيقتين  -2

 استخرج بنية و تركيب الصبغي -3

 إستوائيأنجز رسما تخطيطيا لصبغي  -4

 من الصبغين الى الصبغيات: 1الوثيقة  

A 
A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

 صبغي في طور السكون    صبغي استوائي   



1 

 ADNآلية مضاعفة جزيئة   8:   2الوحدة  
 أثناء دورة خلوية ADN:تطور كمية 2الوثيقة صورة الكترونوغرافية لخييط نووي في مرحلة السكون:1الوثيقة

 1تعرف من خالل الوثيقة  -1
على اسم الظاهرة التي تحدث 

في مرحلة السكون للخييط 
) و على اي ADNالنووي(

 مستوى تحدث؟

ثم صف  2أتمم الوثيقة-2
خالل دورة  ADNتطور كمية 

 خلوية

 )1متى التقطت الصورة(و -3
1 2 

3 

 Stahlو Meselson: تجربة 3الوثيقة  

 صبغي استوائي بصبيغيين     ADN: كيفية مضاعفة 4الوثيقة     

 صبغي  يضم صبيغي واحد    

ADN بوليميراز 

 لولب قديم

 لولب جديد

ثم نقلت الى وسط  N15في وسط به  E .Coliزرع بكتيرية تم  ADNللكشف عن آلية مضاعفة 
             :  3. النتائج ممثلة في الوثيقة ADNوبعد كل دورة خلوية يتم قياس كثافة  N14يضم  

 . G1 الى G0من ADN رسوم تخطيطية تطور كثافة بواسطةر ثم فس )3(وحلل نتائج التجربة -1
 3/4ثائق   وال ADNكيفية مضاعفة جزيئة  ثم صف أبرز -2

 يليكازه

 عين النسخ

 عين النسخ

 صبغي

 صبغي

 صبيغيان

 صبيغيان



 

 مورثة -بروتين  –العالقة صفة  9:   2الوحدة  

 A:كريات دموية حمراء 1الوثيقة

دموية   كرياتو        (شخص عادي)
 (مصاب بفقر الدم المنجلي) B حمراء

     

 

 

 

 

A 

B 

قارن مظهر الكريات الحمراء  -1
 عند شخص عادي وشخص مصاب

تحتوي الكريات الحمراء على 
 .02ينقل   Hbخضاب دموي 

إربط  3و2بتحليلك للوثائق  -2
العالقة بين بنية بروتين الخضاب 
 الدموي و مظهر الكريات الحمراء 

برر العالقة بروتين و صفة شكل   -3
ثم اقترح فرضية لهذه العالقة  منجلي

 ب)3(و بوصفك لسلوك خضاب الدم

 

 HbAأ:خضاب دموي 2الوثيقة     HbSب:خضاب دموي 2الوثيقة   

 
 أ:3الوثيقة

 بنية خضاب

 دموي عادي

 ب:3الوثيقة

سلوك 
الخضاب 

 الدموي

 

 السلسلة

 السلسلة السلسلة

 السلسلة

  ADN:مقارنة جزء من مورثة 4الوثيقة   

أصل اإلختالف  4استنتج من خالل الوثيقة -4
 HbSو HbAكل من المالحظ بين 

 بروتين  -وضح العالقة مورثة -5

على ضوء هذه المعطيات فسر كيف يصاب  -6
 شخص بمرض فقر الدم المنجلي

 HbAخضاب دموي     HbSخضاب دموي    

 02غياب 

 كرية حمراء دائرية    كرية حمراء منجلية   



 

 بالرمز الوراثي  ARNmمرحلة النسخ و عالقة  10:  2الوحدة  

 صورة إشعاعية ذاتية:1الوثيقة

لخلية زرعت بوجود بشير 
(تبين ARNمشع نوعي ل 
مكنة وجود النقط السوداء أ

ARN المدمجة للبشير المشع( 

T0 T1=5mn 

T2=15mn 

ARN 

ADN 

 ARNm:صورة أثناء نسخ 2الوثيقة

 

ARN بوليميراز 

ARNm في طور التكوين 

   ADNفتح جزيئة 

 لولب 

 منسوخ

لولب 
 غير

 منسوخ

 نيكليوتيدات 
 منحى القراءة   

صف نتائج تجربة  -1
ثم حدد الخاصية  1الوثيقة 

  ARNmالمميزة ل 

اعتمادا على مالحظتك  -2
حدد مراحل  3و 2للوثيقة

نسخ الحمض النووي 
 الريبوزي الرسول

قارن في جدول بين  -3
ARNm  وADN 

 ARNm:آلية نسخ 3الوثيقة

 

حلل  -1
و  4الوثيقة

استنتج دور 
ARNm  

 باستغاللك -2

معطيات 
 استنتج 5/6و

مبدأ الرمز 
 الوراثي

 

  4الوثيقة

 5الوثيقة

 6الوثيقة

5’ 

5’ 

5’ 3’ 

3’ 

3’ 



  سيتوبالزم

  

 الوثيقة1: تموضع اإلشعاع في الخاليا م والخاليا ن 
 

 
 تزرع مجموعتان من الخاليا
 لمدة زمنية قصيرة في وسط

 يحتوي على حمض أميني مشع
 تنزع نواة المجموعة1(م)بضع
 دقائق قبل زرعها بينما تحافظ
 المجموعة 2 (ن) على نواتها.

 الوحدة 2 : 11 (أ) العناصر المتدخلة في عملية الترجمة

 
 النتائج جاءت ممثلة في الوثيقة1

 
 بين معلال إجابتك أين يتم

 تركيب البروتينات؟
 
 
 
 
 

 ريبوزوم
ARNm 
 
 
 
 
 
 
 عديد البيبتيد

 لتحديد مكان تواجد اإلشعاع على مستوى سيتوبالزم
 الخلية

 
 تم زرع خاليا بضع دقائق في وسط مغذي يحتوى على

 أحماض أمينية مشعة فلوحظ تركيب عديد بيبتيد .
 
 1- ما هي المعلومة التي تقدمها الوثيقة2 بخصوص

 موضع تركيب البروتينات
 
 
 

 الوثيقة 2
 2- أبرز دور الريبوزوم و حدد مكوناته (الوثيقة 3)

 
 يمكن معايرة مختلف أنواع ARN في سيتوبالزم خلية بعد زرعها في وسط الوثيقة 3

 يضم U مشع (الوثيقة4) : - في تجربة مماثلة تعالج الخاليا قبل تركيب
 البروتين بألفا أمانتين(مضاد حيوي يوقف عمل ARN بوليميراز) ثم

 نضيف U المشع فنحصل على  تسجيل مماثل للشكل أ (اختفاء 5.)
 

( ARNr)أنزيم مخرب للريبوزوم ARNase تعالج الخاليا السابقة ب - 
 

 فنالحظ اختفاء 3و4 . كما بينت تجارب تركيب البروتينات اصطناعيا أن
 إضافة ARNm و ريبوزومات و أحماض أمينية ال يكفي لوحده لتركيب

 بروتين (وجود منحنيين  إضافيين 1و2).
 

 الوثيقة 4
 
 

ARNt الوثيقة 5:جزيئة 
  دقة (د)

 

1 1 
2 

2 

5 3 4 3 4 
 
 

  5/4/3/2/1أرقام ARN المعزولة 
 أ- مجموع ARN في الخلية 

 أثناء فترة تركيب البروتين

 أ- مجموع ARN في الخلية 
 خارج فترة تركيب البروتين

 استخرج أنواع ARN التي تتدخل في تركيب بروتين معلقا على الوثيقة5

 



 

 مراحل الترجمة 11:   2الوحدة  

 النهاية -ستطالة اإل –إعط خصائص المراحل الثالث للترجمة :البداية    

 البداية  

 اإلستطالة

 لنهايةا  



 

 خطاطة تركيبية للنسخ و الترجمة 12:   2الوحدة  

 مع الربط بين مرحلتي النسخ و الترجمة؟أتمم الحصيلة التركيبة        



 

 تجارب              مالحظات         
: نعزل من ورم جرب السنخ 1 ظهور الورم      

يتم إدخالها عبر فتحة  Atبكتيرية 
 حديثة في سنخ نبتة سليمة

 تتكاثر خاليا النسيج بشكل   
 عشوائي

: نزرع نسيج جرب السنخ 2
في  Atاليحتوي على بكتيريات 

 وسط زرع مالئم

 الكشف عن التغيير الوراثي عند النباتات 13:   2الوحدة 

 ملتصقة بالنباتtumefaciens   Agrobacterium: بكتيرية2الوثيقة : نيتة مصابة بجرب السنخ1الوثيقة

يظهر جرب السنخ في شكل ورم غير عادي في سنخ  : معطيات تجريبية3الوثيقة 
 3و2).باعتمادك على الوثائق1(الوثيقةالنبتة المصابة 

 و ظهور الورم ؟ Atاربط العالقة بين البكتيرية  -1

اكتسبتها الخاليا النباتية ما هي الصفة الجديدة التي  -2
 وأين حدث هذا التغيير؟

 اإلصابة بالمرضالكشف عن عامل :4الوثيقة 

  : 5الوثيقة   
 Tiالبالسميد مميزات 

370C 

 ظهور الورم    عدم ظهور الورم

 :مراحل اإلصابة بالورم6الوثيقة 

حدد من خالل  -1
العامل  4الوثيقة 

 المسبب للمرض

صف  -2
البالسميد 

Ti5(الوثيقة( 

رتب مراحل  -3
اإلصابة بالورم 

ثم استنتج مفهوم 
 التغيير الوراثي

At  بالسميدTi 



 

  تقنيات الهندسة الوراثية 14:  2الوحدة       

 ينتجان أطرافا حرة  

 ينتجان أطرافا موحدة  

 : النسخ العكسي2الوثيقة  :أنزيمات الفصل  1الوثيقة 

 :مراحل دمج مورثة داخل بالسميد 3الوثيقة

 :رصد البكتيريات 4الوثيقة 

 المغيرة وراثيا

1 

2
 

3 

4 5 



 

 الذرة المعدل وراثيا تطبيقات الهندسة الوراثية: 15:   2الوحدة  

 (بروتوبالست)

 الذرة

 2و1بعد مالحظتك للصورتين  -1
استخرج التأثير السلبي ألسروعات 

 على الذرة؟ الفراشة النارية

) فيصبح 3قد يعدل الذرة وراثيا(الصورة
 مقاوما للحشرات الضارة:الفراشةالنارية

 1أبرز مراحل التعديل الوراثي للذرة:و-2

 

1 2 3 

 : مراحل نقل مورثة البروتين السام لنبات الذرة1الوثيقة   



 

 ألنسولين البشري لهندسة الوراثية:اإلنتاج الصناعي لتطبيقات ا16   :2الوحدة   

 ذكر ببنية هرمون األنسولين البشري -1

صف مراحل اإلنتاج الصناعي لهرمون  -2
 األنسولين البشري

برهن على أهمية اللجوء للهندسة  -3
 الوراثية إلنتاج أنسولين بشري

 حقنة أنسولين بشري منتجة صناعيا

 Bسلسلة 

 Aسلسلة 

 أنسولين بشري 
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