
 

 

 
 ؟ماھي مكونات الصبغي - :اإلشكالیة

 في الخلیة ؟     ADNكیف یمكن ان نكشف عن -                 

 : : إظهار الطبيعة الكيميائية للصبغين3-1

 ):في الصبغيات  ADNالكشف عن  -أ

  88یة  ص :  تنجز التجربة حسب البطاقة التقن1* تجربة

 . 89ص  2* المالحظة : الوثیقة 

 * ماذا تمثل البنیات الملونة باألحمر البنفسجي؟1

 *ماھي البنیات التي تم إظھارھا  في ھذه الوثیقة؟2

 األجوبة: 

 الخیطي الموجود في الخلیة   مالبنیات الملونة باألحمر تمثل الصبغین او الصبغیات  حسب طورا النقسا -1
  ADNظھارھا  ھي الحمض النووي الریبي منقوص األكسجین :البنیات التي تم إ -2

 على شكل االنوية:   ADNaseتأثير إنزيم    -ب

 ساعات ثم لونت بطریقة فولجین  6) لمدة    ADNaseتمثل خالیا معالجة باإلنزیم ( 3:  الشكل أ للوثیقة1* تجربة

 ت الملون على االنویة تمثل خالیا غي معالجة  نالحظ تثب 3: الشكل ب للوثیقة 2*تجربة

 * قارن بین الصورتین أ و ب ؟ ماذا تستنتج؟

 المقارنة :  تبین التجربة أن الملون المستعمل یتثبت على االنویة  فتظھر بالون األسود  حیث:

   ADNالشكل أ: لون االنویة المعالجة فاتح بسبب تخریب  •
    ADNالشكل ب: لون االنویة اسود داكن لعدم تخریب  •

 في التركیب الكیمیائي للصبغي  ADNتنتاج: يدخل ال االس

 : الكشف عن البروتین في الصبغیات -ج

  89ص  4* جتربة: نتائج التجربة ممثلة يف الوثيقة 

 * استنتج الطبيعة الكيميائية للصبغي :

 عند حقيقيات النواة .   ADNزيء يتكون الصبغي حامل المعلومات الوراثية من بروتينات (الهيستونات) التي يلتف حولها ج النتيجة:

 

 

 الحیة الكائنات وحدة:  2  التعلمي المجال
 بنیویة وحدة الخلیة: 1التعلمیة الوحدة
 الوراثیة الدعامة مكونات وحدة –:الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 عند البكتيريا : ADN: جزيئة 3-2

  90ص  5* تجربة: الوثیقة 

 وغیر حقیقیات النواة(البكتیریا)   4قارن الطبیعة الكیمیائیة للصبغي عند حقیقیة النواة الوثیقة

 :المقارنة

 فقط     ADNیتكون الصبغي عند بدائیات النواة من   •
 وبروتینات الھیستونات .   ADNان الصبغي یتكون من عند حقیقیات النواة ف •

 الخالصة

 وھذا عند جمیع الكائنات الحیة  ) حمض نووي ریبي منقوص األكسجین(  ADNالالطبیعة الكیمیائیة للمورثة ھي  إن

   ADNأي أن المورثة ھي قطعة من 
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