
 

 

 
 

 ؟ ADNاإلشكالیة: ماھي البنیة ثالثیة األبعاد لجزیئة الــــ 
 . 106ص  1الوثیقة: : أعمال شارغاف2-1
 : حساب العالقات -1

 الكائنات

    
 1.518892 2.436332 1.005051 1.05102 اإلنسان 

 1.380952 2.188659 0.953488 0.979522 الدجاج 
 1.427184 2.357542 1.019608 1.020619 السلمون

 1.415459 2.288991 0.990385 1 الجراد
 1.192982 2.091404 0.991266 1.00738 القمح 

 1.793296 2.769873 1.093567 0.951368 خمیرة الجعة

(التایمین) یساوي عدد  Tختلف الكائنات الحیة، عدد القواعد اآلزوتیة یستخلص ما یلي: عند م: االستخالص 
 G(سیتوزین) یساوي عدد القواعد اآلزوتیة  C(األدنین)، و عدد القواعد اآلزوتیة  Aالقواعد اآلزوتیة 

ي ؛ كما یكون عدد القواعد البیورینیة دائما مساویا لعدد القواعد البیریمیدینیة أT=A و  G=C(غوانین) أي 
A+G=T+C ؛ أماA+T/C+G ‡ 1  وهذا حسب النوع 

التي یمكن اقتراحها فیما یخص توضع  الفرضیة
 هي:  ADNمختلف القواعد اآلزوتیة في جزیئة الـ

مع  Aأن القواعد اآلزوتیة مرتبطة على شكل أزواج 
T  وC  معG  وهذا یجعلنا نفكر بأن هذه الجریئة

حیث  من ADNمكونة من سلسلتین وأن تركیب الـ 
القواعد اآلزوتیة ممیز للنوع (أي یختلف من نوع 

 آلخر)
ص  2الوثیقة  :: أعمال  واطسن وكریك2-2

107  
 :  ADNرسم بسیط لجریئة الـــــ  -1
 :ADNكیفیة قیاس طول الــــ  -2

بعدد أزواج  ADNیتم قیاس طول جزیئة الـ 
القواعد اآلزوتیة ولیس بالمیكرومتر أو النانومتر، 

 ADN اعد اآلزوتیة في جزیئة الـألن القو 
مرتبطة على شكل أزواج ، وبالتالي تستعمل 

أو  (pair de base Pb)وحدة زوج القواعد
Kb)  (Kilo base 1000التي تساوي Pb  )

 الحیــــــة الكائنـــــــات وحدة:  2  التعلمي المجال   
    ADN الـــــــ البنیویة الوحدة: 2التعلمیة الوحدة    
   ADN للـــــ جریئـــــــــــة بنیـــــــــة–:الدرس    

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



نانومتر  0.34م أن زوج من القواعد یشغل مسافة ـــة مع العلـكذلك بوحدات الطول العادیADN اس طول الــیق
 لتركیب الحلزوني المزدوجور اــعلى طول مح

 
 
 
 
 

 الخالصة
من سلسلتین متعددتي النیكلیوتیدات اللتان ترتبطان بالتقابل مع بعضهما  ADNیتكون الـ

 Cو  Tیقابلها  Aعلى مستوى األسس األزوتیة وفق ترتیب محدد (حسب النوع) بحیث 
و تلتفان حول بعضهما بشكل حلزوني بحیث تكونان متوازیتین و متعاكستین  Gا یقابله

 في االتجاه ( مما یعطي لها البنیة الثانویة ثالثیة األبعاد).
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