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                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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 DNAمادة الوراثة الدرس األول : 

 الحمض  ىتسموهي مادة كيميائية توجد في نواة الخلية فيها كل المعلومات عن الكائن الحي  ؟ 
 ( . هو جزء من الكروموسومو)  DNAالنووي الرايبوسي منزوع االكسجين أو                                       

  اكتشاف الـNAD  : وتركيبه 

  م اكتشف العلماء األحماض النووية 1800منتصف 

  عرف العلماء مكونات  1950عامDNA دون معرفة شكل ترتيب مكوناته 

  فرانكلين من معرفة أن   تمكن 1952عامDNA مكون من سلستين كالسلم الحلزوني مستخدما االشعة السينية 

  بنى كل من واطسن و كريك نموذج لـ  1953عامDNA 

  شكل الـDNA  : 
  ) كسلم يتكون جانباه من ) تعاقب سكر خماسي ) رايبوز( منزوع االكسجين و مجموعة الفوسفات 

  قواعد (  4مكونة من القواعد النيتروجينية ) وعددها بينما درجات السلم 

 (T ( والثايمين )   C( والسيتوسين )  G( والجوانين )  Aهي االدنين ) 
  ( كمية السيتوسينC كمية الجوانين = )  (G ) 
 كميمة الثايمين     ( T)  كمية االدنين =  (A ) 
 دنين فيالفافترضوا ان القواعد تكون على شكل ازواج مرتبطة حيث يرتبط ا 

 السلسلة االولى دائما مع الثايمين في السلسلة الثانية كما يرتبط الجوانين مع السيتوسين 

الـ  نسخDNA 
 ف الكروموسوماتاعتضالطور البيني مع هذه العملية في تتم 

 :كاآلتي نموذج واطسون كريك يتبين ان النسخ يتم  خالل ومن
 DNAتنفصل السلسلتان في الـ أ  (  

 الجديد DNAترتبط قواعد نيتروجينية جديدة بنفس الترتيب ليتكون الـ ب ( 
 

    من هو جزء  اجلني ADN  إظهار صفة أو تصنيع بروتين محدد  والمسئول عنمحمول على الكروموسوم 

 كل كروموسوم يحتوي على من المئات من الجينات 

* : 

 ....( المسؤولة عن الصفات المختلفة للشخص كطوله ولون عينيه ولون جلده  أ 

 ب( تدخل البروتينات في بناء األنسجة

 ج( تعمل كإنزيمات
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  إذ تغير االحماض و الجين ترتيب ويحددمن سلسلة مكونة من مئات االالف من االحماض االمينية ) ويتكون البروتين
 .الترتيب لتغير البروتين المتكون(

 واي خلل يحدث في تصنيع بروتين ينتج عنه مشاكل صحية مختلفة باختالف البروتين. 

 بالزمالريبوسومات الموجودة في السيتو تتم في 

تنقل شفرة التصنيع من النواة ) حيث توجد الجينات( عبر نوع ثاني من االحماض النووية يسمى الحمض النووي الريبوزي 
   RNAأو الـ 

 DNA RNA 

 سلسلة واحدة سلسلتين مكون من

 النواة والسيتوبالزم النواة وجوده

 في وظيفته  DNAيساعد ال  المادة الوراثية الوظيفة

( و   tRNA( و الناقل )  mRNAالمرسل )  د له أنواعال يوج أنواعه
 (  rRNA)  الرايبوزي 

 سيتوسين –جوانين  –يوراسيل  –أدنين  ثايمين –سيتوسين  –جوانين  –أدنين  القواعد

 رايبوز ) خماسي الكربون ( ديوكسي رايبوزي ) منقوص االكسجين ( السكر الخماسي
 

RNAن الـ هناك ثالث انواع مRNA  
      mRNAالمراســـــل  -1

       tRNAالناقـــــــــــل  

      rRNAالرايبوسومي  -3

 : الربوتني يتكون من أمحاض امينية  يف سلسلة تسمى عديد الببتيد ( ويكون تصنيع الربوتني كاآلتي ( 
 mRNADNA 

 mRNArRNA

  

 mRNAtRNA 
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  : )اجلينات املسيطرة ) املتحكمة 
  قد تعتقد أن اخلاليا تصنع نفس الربوتني الن هبا نفس اجلينات وهذا خاطئ. 
 مثال خاليا املعدة تصنع الربوتينات للهضم ( كل خلية تستعمل فقط اجلينات اليت تصنع الربوتني الالزم ألنشطتها ( 
  اخلاليا تكون قادرة على تثبيط أو تنشيط اجلينات  
  احيانا يكونDNA وبذلك ال ميكن النسخ منه لتكوين بروتني .وحتى ان مت النسخ  ملتفا حول نفسه أو مرتبط مبادة كيميائية

 يكون الربوتني غري مناسب وال يؤدي وظيفته .
  :  الطفرات 
 ) مما يؤدي اىل تصنيع بروتني غري متطابق ) االحنرافات 

 قص يف عدد الكروموسوماتوقد تتضمن بعض الطفرات زيادة او ن 

 :العوامل املسببة للطفرات 
  النووية (  –) السينية  بأنواعهااالشعة 

 ( قطران السجائر ..اخل –ة ) كصبغات الشعر يبعض املواد الكيميائ 
 :نتائج الطفرات 
 احلي. مما يسبب بعض التشوهات اخللقية  او قد تسبب موت الكائن تغري يف الصفات الطبيعية للكائن احلي 
 اذا توقع ملفقط . سية نال تؤثر الطفرة اليت حتدث يف احد االبوين على االبناء اال اذا حدثت يف اخلاليا اجل 
 . بعض الطفرات مفيدة ) يف النباتات ( حيث تفرز مادة تنفر احلشرات اليت تتغذى عليها 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 DNAة الـ او تغير دائم في سلسل DNAانحراف في نسخ الـ 
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 :هي عملية انتقال الصفات من جيل االباء الى جيل االبناء الوراثة. 

 :هو العلم الذي يدرس كيفية انتقال الصفات الوراثية من جيل االباء الى جيل االبناء علم الوراثة 

 أزواج الجينات المسئولة عن صفة محددة  ت (  اجلينات املتقابلة ) اآلليال 

 شكل االذن ... –الغمازات  –لون العين  –من االباء  مثل الطول  التي تنتقل لألبناءهي الصفات  وراثية : *:   الصفاتو 

 الصدق  –المهارات  –ركوب الدراجة  –القراءة  –الكتابة  –بالتعلم والتدرب وال تورث : لعب الكرة  * مكتسبة :             

 نات يسمى اجلينات املتقابلة او ) االليل (.كل صفة مسؤول عنها زوج من اجلي ما الذي حيكم الصفات الوراثية  
 تنفصل هذه اجلينات مع انفصال الكروموسومات يف االنقسام املنصف

 هو العالم النمساوي جريجور مندل:  مؤسس علم الوراثة  

 
 

 

 

 

  : الصفات النقية واهلجينة 
 

 

 

 

   جتارب مندل  :
 

  

 نبتة 30000سنوات حيث درس قرابة  8م واستمرت  1856بدأ تجاربه عام 
 هو أول من تتبع صفة واحدة عبر االجيال

 علماء كل على حدة لنفس نتائجه 3م حيث توصل  1900سنوات لم تقدر اهمية هذه النتائج اال في عام  8نشر نتائجه بعد 
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 العوامل السائدة واملتنحية  : 
 

 

 

 

  وراثة : المبادئ علم 

الطراز اجليين والشكل املظهري  : 
 

 والحرف الصغير للداللة على الجين المتنحي يستخدم الحرف كبيرا للداللة على الجين السائد
 

 ( Rr ( بغير متماثلة الجينات( بينما الهجينة  RR)  بمتماثلة الجيناتمى الصفة النقية تس

 مربع بانيتيستعمل لتسهيل عملية التوقع اداة تسمى :  االحتماالت وتوقع الصفات 

 

 

 ت المتقابلة المحمولة على الكروموسومات في الصفات الوراثيةتتحكم الجينا -1
 يكون تأثير الجين اما سائدا او متنحيا -2
 تنفصل الجينات المتقابلة عند انفصال الكروموسومات في االنقسام المنصف -3
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 نقص اخلمرية  –السكر الوراثي  –الثالسيميا ، فقر الدم املنجلي  
 اليت تطرأ على اجلينات تورث عرب االجيال خالل عملية االخصاب بني املشيجني املذكر واملؤنث فتحملالتغريات  
  لألبناء.جينات املرض                

 خلل يف تكوين هيموجلوبني الدم ) بروتني مسئول عن محل االكسجني للخاليا (  
 تعيق حركة الدم يف االوعية الدقيقة  –ال تقوى على محل االكسجني               ة الدم املنجليتب على شكل خليويرت

 نقص االكسجني يف الدم فيعاني من آالم وضعف عام  
 

 شخص حامل للمرض :                                                  شخص مريض :                       
 ال تظهر عليهم االعراض                                                 تظهر عليه االعراض                    

 ) حيمل جني واحد فقط (                                   ) حيمل اجلينني املسؤولني عن املرض (               
 عدم انسداد االوعية لت لآلالم ومنا هي مسكناإال يوجد عالج فعال  

 ونظرا للتقدم الطيب ميكن استبدال دم االطفال الذين يعانون هذا املرض بدماء هبا خاليا دم محراء طبيعية
 حسب مبدأ الوقاية خري من العالج ولتفادي االمراض الوراثية لألبناء . 
 زواج  أن نراجع دائما العيادات االستشارية هلذا .جيب  عند ال                              

 لزيادة فرصة تالقي اجلينات املتنحية معا
 

 

 

  

 االمراض الوراثية 

 


