
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر المتقدم في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/14     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade14                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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DNA       املـــــــــــــــــــادة الوراثيــــــــــة   

   ادي عرش متقدم الصف احل

 اعداد املعلم / سامي أبو الغيط

 الغيط    بوأاملعلم / سامي 
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كروموسومات حتمل املعلومات اكتشف العلامء  أن ال -1

 الوراثية يف اخلاليا حقيقية النواة 

جزء من  أيو أجريت جتارب العلامء للتأكد أن   – DNA   3يتكون الكروموسوم  من الربوتني  و  – 2
و   الربوتني (هو مصدر املعلومات     DNAالكروموسوم ) 

 الوراثية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قام العامل جريفيث 

ب وتأكد أن املادة  بإجراء جتار 
   DNAالوراثيــــــــــــــــة هي 

 

 
درس العامل جريفيث ساللتني 

من بكترييا املكورات الرئوية 
 السبحية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جتــــــــربة جريفيث 

 مستعمراهتا ذات حواف ملساء  -3 لدهيا غالف سكري  – 2 تسبب مرض االلتهاب الرئوي  -1  امللساء   S الساللة من نوع   

 بسبب وجود الغالف السكري 

االلتهاب ال تسبب مرض  -1  اخلشنة  R الساللة من نــــوع 
مستعمراهتا ذات حواف  خشنة  – 3 ال متتلك غالف سكري  – 2 الرئوي 

 عند تنميتها عىل برتي 
اخلشونة ترجع لغياب الغالف  

 السكري 
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 ( )  اخلطوة األوىل   إجراء التجــــــــربة عىل الفئران يف أربع خطوات  مت

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

قام جريفيث بحقن  فأر التجارب 
ببكترييا املكورات السبحية من نوع  

S  امللساء وكانت البكترييا حية 
 
 
 
 

امللساء    Sالبكترييا   يموت الفأر
قتلت الفأر  فهي 
مسببة للمرض 

 ومميتة 

 اخلطـــــــــــــــــــــوة الثانية   
 

 اخلطوة الثالثة

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

قام جريفيث بحقن  فأر التجارب 
ببكترييا املكورات السبحية من نوع  

S   ميتة   امللساء وكانت البكترييا
 وتم قتلها باحلرارة

 
 

 يموت الفأرال  

 

امللساء    Sلبكترييا ا 
 امليتة   مل تقتل الفأر 

امليتة   Sاذا البكترييا  
 التسبب املرض  

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

قام جريفيث بحقن  فأر التجارب 
ببكترييا املكورات السبحية من نوع  

R   اليوجد لدهيا  احلية  اخلشنة
 غالف سكري 

 
 
 
 

 الفأريموت ال  
 

احلية    Rلبكترييا ا 
مل تقتل اخلشنة  

 الفأر 
 Rاذا البكترييا  

 التسبب املرض  
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 وزرعها  وجد أن خصائص البكترييا امللساء هي الواضحة قام جريفيث بعزل البكترييا من الفأر امليت 

 التحــــــــــــــــــــول  :ـ هو انتقال  املادة الوراثية  من البكرييا امليتة إىل البكترييا احلية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

قام جريفيث بحقن  فأر التجارب 
ببكترييا املكورات السبحية من نوع  

R   اخلشنة   احلية  الغري مميتة
اليوجد لدهيا غالف سكري  مع 

املقتولة باحلرارة      Sبكترييا
 أيضًا وهي مميتة  

 

   Rلبكترييا حتول  ا أريموت الف  
 احلية اخلشنة   

إىل البكترييا امللساء 
احلية  املميتة واملسببة 

 للمرض  وقتلت الفار
وانتقل العامل املسبب 
  للمرض من البكترييا

 امللساء إىل اخلشنة
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قام  آفري وفريقه  بتحـــديد اجلزئ  املتسبب يف التحول لساللة البكترييا اخلشنة  الغري مميتة  -1 

 مكاريت ( -يود  ماكل -العلامء هم ) آفري    إىل  البكرتيا امللساء املميتة 
 إىل نوع مميت     Rالعامل آفــري  بفرض أن السبب يف حتول الساللة قام   -2 

 افرتض أن املادة هي    - 3 احلية   وحتوهلا إىل نوع مميت   Rامليتــــــــــــــة  إىل     S  هو انتقال  مادة معينة  من الساللة    

 
 
 

 التجربة األوىل 

 التجربة الثانية 

 
 
 

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

 قام آفري  بخلط مكونات 
 إنزيامتامليتة  +  S املكورات  

 R + مكورات   حمللة للربوتينات
 احلية 

 

 أريموت الف  

 

ليس هو  الربوتني 
السبب يف حتول 

إىل نوع  R الساللة 
 مميت 

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

 قام آفري  بخلط مكونات 
 إنزيامتامليتة  +  S املكورات  

 R + مكورات   حمللة للدهون
 احلية 

 

 أريموت الف  

 

ليست   الدهون 
هي السبب يف حتول 

إىل نوع  R الساللة 
 مميت 

 جتارب آفــــــــــــــــري 

 بروتني 
DNA RNA  دهون 
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 التجربة الثالثة 

 التجربة الرابعة    

  1944ملخص جتربه آفـــــــــــــري ومساعديه   
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

 قام آفري  بخلط مكونات 
امليتة  + إنزيامت   Sاملكورات  

  R+ مكورات    RNAحمللة لل 
 احلية 

 

ليس هو   RNA   أريموت الف  
السبب يف حتول 

إىل نوع  R الساللة 
 مميت 

 االستنتاج  املشاهدة  التجربة 
 

 قام آفري  بخلط مكونات 
امليتة  + إنزيامت   Sاملكورات  

  R+ مكورات   DNAحمللة لل 
 احلية 

 

    رأال يموت الف 

  DNA هو السبب
 R يف حتول الساللة 

 إىل نوع مميت 

LENOVO
Highlight

LENOVO
Highlight

LENOVO
Highlight

LENOVO
Highlight
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 بدأ العاملان هريييش ومارثا تشيس  بدراسة الفريوسات -1 

  DNAتتكون الفريوسات القمة البكترييا   من الربوتني   و   -2 البكرتيوفاج ( -التي تصيب البكترييا ) القامت البكترييا  

داخل   DNAمن خصائص الفريوس  أنه يقوم بحقن    - 3 
إىل تغيري املعلومات اجلينية للبكترييا  عىل   DNAيقوم  – 4 ونحن نعرف ذلك األن وقبل التجربة  اليعرفوا ذلك()  البكرتيا 

 (    DNAوألن الفريوس  يتكون من ) الربوتني و   - 5 نحو يدفعها إىل إنتاج   املزيد من الفريوسات ) القامت البكترييا(
 البد أن حيقن أحدمها داخل البكترييا  

كان الواقع يفرتض أن الربوتينات هي التي تتحكم   -  6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باملعلومات اجلينية 

 بسبب الرتكيب املعقد و  أألمحاض األمينية املتعددة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قام العاملان بتحضري فئتني من الفريوسات سمح للفريوسات  
  بمهامجة البكترييا لكي تتكاثر من خالهلا 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جتارب  هرييش و تشيس 
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 ( 32 -جعل الفريوسات يف املجموعة األوىل تتكاثر يف وجود )  فوسفور مشع    – 1 
جعل الفريوسات يف املجموعة  – 2 

  35 –تتكاثر يف وجود الكربيت الثانية 
 

  السبب يف ذلك
  DNAوجود الفوسفور يف  –أ 

 وعدم وجوده يف الربوتني 
 
وجود يف 32P  يعني ذلك أن  -  

املجموعة األويل  العالمة الدالة عىل 
DNA    بوضوح 

 
   DNAوجــود  الكربيت يف الربوتني  دون وجوده يف  –ب 

إليها  نالحظ أن   :ـ   سوف حتتوي الفريوسات الناجتة عىل املادة املشعة التي انتقلت
  اذا  كانت املادة التي انتقلت هي    ___

 هو املادة الوراثية  DNA يكون          32- الفوسفور –أ     
 يكون الربوتني هو املادة الوراثية التي انتقلت    35 – الكربيت –ب   

 هو املادة الوراثية DNA  وجعل وجود مكونان حمددان تلك التجربة مثالية إلثبات أن 
 والربوتني    DNAالفريوس املستخدم يف التجربة يتكون من ال  –أ 
ال تستطيع الفريوسات التكاثر بنفسها ألنه جيب أن حتقن مادهتا الوراثية  يف اخلاليا  –ب  

 للتكاثر 
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 هو ممثل املادة الوراثية التي انتقلت   DNAوفرت التجربة دليل قوى عىل أن 
 من جيل ألخر 

املميز بالفوسفور     DNAالفريوس ذو 
 32-املشع 

 35 -الفريوس ذو الربوتني املميز بالكربيت 

تم إنتاج الفريوسات بوجود  فوسفورمشع   -1
سوف تقوم بحقن أحد مكوناهتا  -3 تم إطالق الفريوسات عىل البكترييا  -DNA 2والفوسفور ينتقل عرب 

 إلكتشاف املادة  التي حقنها الفريوس  -4 داخل الفريوس
 قاموا بوضع البكترييا داخل أنبوب   -أ 

تم وضعها داخل جهاز الطرد  –ب 
 املركزي  لفصل مكونات البكترييا 

يف اجلهاز تدفع املواد األثقل لألسفل   –ج 
 يف األنبوب عىل شكل حبيبات 

التي مل تدخل  األخرىاملواد  والسوائل  –د 
 البكرتيا  بقيت طافية أعىل األنبوب 

األسفل  يفاحلبيبات ) البكترييا (    -هـ  
 ( 32P     (32-فوسفور مشع حتتوي 

  DNAإذن املادة التي إنتقلت هي   –و 

   35-تم  إنتاج فريوسات بوجود الكربيت  -1
ونفرتض ان الكربيت سوف ينتقل عرب  

وجدت  بعض السوائل طافية وحتتوي  – 4 تم وضعهم داخل جهاز الطرد املركزي  – 3 تم إطالق الفريوسات عىل البكترييا  -2 الربوتني 
السوائل وبقايا الفريوس التي مل تدخل  – 5    35-عىل الكربيت  

 الربوتني مل ينتقل  إىل  البكرتيا  – 7 الكربيت مميز للغالف الربوتيني   -6 البكترييا  
 ؤكد ليس له عالقة باملادة الوراثية مما ي
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 بعد جتارب هرييش وتشيس تأكد للعلامء  -1 
 ؟   DNA مم يتكون احلمض النووي منقوص األكسجني  -2 هو املادة الوراثية     DNAأن   

 البنية األساسية   يب  إية  ليفنيحدد العامل    -3  ـ   يتكون من النيوكليوتيداتج :   

 DNAهو الوحدة البنائية  للـ      للنيوكليوتيدات  

 

 النيوكليوتيد من تتكون  – 4

 قاعدة نيرتوجينية  -أ 
 سكر مخايس    -ب 
 جمموعة فوسفات   -ج 

 5 
يتكون من النيوكليوتيدات املتتابعة  

 ويشكل رشيط مزدوج 

 DNAبنية  ال   
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 لبوريناتا البرييميدينات 
 

 اليوارسيل  – 3 الثايمني  -2السيتوزين             -1 كون من حلقة واحدة   وتشمل تت

 أدينني  – 2 جوانني  – 1 تتكون من حلقتني  وتشمل  
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قواعد نيرتوجينية  –سكرمخايس      ج  –جمموعة فوسفات        ب    

 القواعد النيرتوجينية  وتشمل  
 

 النيوكليوتيدات 
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 كمية  قام بتحليل  -1

 السيتوزين  –الثايمني      د  –اجلوانني       ج   -ب     األدينني     –أ 

 لفة  فكانت النتائج لكائنات حية خمت    DNAيف  

 كمية اجلوانني   تساوي  كمية السيتوزين -أ

 كمية األدينني تساوي الثايمني   -ب

  البنية التساؤل حول
 وحـــــــــــــد العلمــــــــــــــاء  جهودهم وقدموا معلومات حمورية جتيب عن أسئلة متعلقة ببنية  

  DNA  

 روزاليند فرانكلني   –أ   

 موريس ويلكينز  –ب 

 فرانسيس كريك  –ج 

 دجية واطسون   -د 

 

 

 

C= G وA=T 

 تشتت األشعة السينيةاستخدم تقنية  ويلكنز -1
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 الشهرية وضحت   51التقطت الصورة 

 حلزوني لولبي هو جزيء   DNAأن 

 مكّون من سلسلتين من النيوكليوتيدات
 حول بعض ملتفتيين 

 

 

 

 

 

 DNAتركيب  

 سكر خماسيمن سلسلتين خارجيتين يتكونان  - - 1
 بشكل متبادل فوسفاتو
 سكر خماسيمن  - 2

 معا   األدينينو الثايمينيرتبط  -3

  ثنائية  هيدروجينية برابطتين
يرتبط الجوانين والسيتوزين  بروابط  – 4 

 هيدروجينية ثالثية 
  
 
 

 الرشيطان اخلارجيان يتكونان من الرايبوز – 1

 منقوص األكسجني   بالتبادل   

 بروابط هيدروجينية ثالثية  Cدائاًم مع      G ترتبط قاعدة  – 2

 برابطة هيدروجينية ثالثية    Aمع     Tترتبط قواعد   – 3

 

المشهورة  51الصورة رقم ت التقط فرانكلين  -2
االن

 و كريكواطسون  -3

 DNAبناء نموذج لجزيء 

 DNAمــــات ــس
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  االجتـــــــــــــــــــــــاه
  DNAمن السامت الفريدة األخرى جلزئ  - 1

 هي اجتاه الرشيطيني 

 يطيني عكس التوازي اجتاه الرش – 2 

ونالحظ ذلك من وضعية ذرة األكسجني 
 يف السكر اخلاميس  

  DNAبنية ال  
DNA   

عند الطرف العلوي بالنسبة إلجتاه 
السكر يوجد كربون مخايس  غري 

 primeأوىل   5مرتبط وتقرأ  

عند هناية الطرف  بالنسبة آلجتاه 
 primeحر غريمرتبط أوىل    3السكر يوجد كربون ثالثي وتقرأ  
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 يوضح الشكل اجتاه جزئيات الكربون يف جزئ السكر – 2

 عند الطرف العلوي   - 3

   ( أوىل         5  -يوجد كربون مخايسprime  5 ) 

 عند الطرف السفيل   – 4

 prime 3 ى (  أول  3  -يوجد كربون  ثالثي ) 

 نيوكليوتيدة ترتبط مع نيوكليوتيدة أخرى من الطرف  ال – 5

   3أو الطرف   5ذرة كربون      

 طرف حر غري مرتبط  5عندما يكون ذرة الكربون رقم   - 6

 والعكس صحيح  (  3إىل    5يقال طرف   )      

 يطلق عىل اجتاه الرشيطني عكس التوازي  – 7

 (  5و       3س :ـ   ملاذا ترقم هنايات رشيطي احلمض النووي بالرقمني   )  
 ه ذرات الكربون يف السكر االجابة :ـ   بسبب اجتا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ودعم ويلكينز    و فرانكلني     بنية واطسون وكريك   - 3 ويضع فرضية لتناسخة   DNAوكذلك كيفية تواجد  – DNA 2نرش واطسون وكريك خطاب يوضح فية بنية  1953يف عام  – 1  النإعـــــــــــــــــــــــــــــ
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  مليون زوج أسايس من النيوكليوتيدات 245مليون إىل  51يرتاوح طول الكروموسوم من 

  سنتيمرتات  5نيوكليوتيدة حوايل  140يصل طول 

  يلتف احلمض النووي حول الربوتينات اهلستونية 

 كي تتسع له نواة اخللية احلقيقية

 تولد جمموعة الفوسفات شحنة سالبة – 1   حول الربوتينات اهلستونية ADN ملاذا يلتف 

 باجتاه بروتينات اهلستونات   DNAوجتذب   

  النيوكليوسوماتموجبة الشحنة وتكون 

 

 

 بنية الكروموسوم 

 بدائية النواة 
يف   DNAيتواجد جزئ  -1

 السيتوبالزم 

احلمض يتكون من حلقة من   -2
 اهلستونية النووي والربوتينات

يتواجد هبا كروموسومات  – 1 النواة  حقيقية
مفردة وخيطية  ويتكون من  احلمض 

 والربوتني 


