
 

 

 
 ؟  ADNاإلشكالیة: ماھو التركیب الكیمیائي  للـــــــ 

 من حراشف البصل :  ADN: استخالص الــــــــ  1-1
  104ص  1* تجربة : الوثیقة 

 ؟ ADNعلل كل خطوة نمن الخطوات المتبعة الستخالص الــــــ  -
 من الخلیة النباتیة أصعب من الخلیة الحیوانیة ؟  ADNلماذا یكون استخالص الــــ  -

 األجوبة:
 تعلیل الخطوات: -1
 . ADNتحریر  ي: تمزیق الجدران البیكتوسیلیلوزیة للخالیا ( تخریب الخالیا) وبالتال1+2
 وعضیات أخرى) .  تنزع بقایا مكونات الخالیا (الجدران واألغشیة  -3
  عن المكونات الكیمیائیة األخرى . ADNرتیب وعزل الـــــ ت -4
 . ADNیكشف عن وجود الـــــــ  -6
من الخالیا النباتیة أصعب منھ في الخالیا الحیوانیة الحتوائھا  ADNیكون استخالص الــــــ  -2

  على جدران بیكتوسیلیلوزیة .
 : ADN: التركیب الكیمیائي للــــــ 1-2
 : ADNلیة للـــــــ االماھة الك -أ

  105ص  2ممثلة في الوثیقة  ADN** نتائج االماھة الكلیة للــ 
 *حلل الوثیقة؟
 *ماذا تستنتج؟

 الى تحریر ثالث مكونات كیمیائیة : ADNتحلیل الوثیقة: تؤدي االماھة الكلیة للــــ  -1
 حمض الفوسفور. -1
االسم الذي  Désoxyriboseسكر خماسي بسیط ( سكر الریبوز منقوص األكسجین : -2

 ).ADN )D یحدد جزیئة الــــ
 قواعد ازوتیة : جزیئات عضویة بحلقة او حلقتین : -3

 CYTOSINE :C + THYMINE: T: BASE *ذات حلقة واحدة : تتمثل في قاعدتین: 
PIRIMIDINE  *   ذات حلقتین:تتمثل في  :GUANINE:G  +ADENINE:A  :BASE 

PUIRINE . 
على التركیب الكیمیائي العام للــــ  فبالتعر ADNالكلیة للـــــــ النتیجة: تسمح االماھة 

ADN .(وحدات بسیطة) 
 : ADNاالماھة الجزئیة للــــــ  -ب

 . 105ص  3ممثلة في الوثیقة  ADN* نتائج االماھة الجزئیة للـــ 
 * حلل الوثیقة؟ ماذا تستنتج؟

تحرر مركبات تتكون من  ADN ase تحلیل الوثیقة: االماھة الجزئیة بوجود إنزیمات -1
    NUCLEOTIDEنكلیوتیدات : 

 * كل نكلیوتیدة تتكون من : قاعة ازوتیة + الریبوز منقوص األكسجین + حمض الفوسفور 
وذلك حسب نوع  ADNالتي تدخل في تركیب الـــــ  ت* ھناك أربعة أنواع من النیكلیوتیدا

 القعدة االزوتیة :

 الحیة الكائنات وحدة:  2  التعلمي المجال
    ADN الـــــ البنیویة الوحدة: 2التعلمیة الوحدة
 ADN للــ الكیمیائي التركیب –: الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



1-d AMP: Disoxyadénosine mono phosphate 
2-d GMP: Disoxyguanosin mono phosphate 
3-d TMP:Disoxythymidine mono phosphate 
4-DCMP: Disoxy cytidine mono phosphate 

 ADNمن إعطاء بعض المعلومات عن بنیة جزیئة الــــ  ADNالنتیجة: تسمح االماھة الجزئیة للـــــ 
 )ت(النیكلیوتیدا

 
 الخالصة

 .من تتالي عدد كبیر من تحت وحدات تدعى النیكلیوتیدات    ADNئة ال تتركب جزی
تتركب كل نكلیوتیدة من قاعدة ازوتیة ، سكر خماسي ( بنتوز متمثل في الریبوز منقوص 

 األكسجین) وحمض الفسفور.
 حسب القواعد االزوتیة  تالنیكلیوتیدا  من أنماط أربعة   ADNتتضمن جزیئة ال 

    )A االدنین   d-AMP ،Gالغوانینd-GMP،C السیتوزین   d-CMP   ،T  التایمینd-
TMP.( 
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