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 .  .  .    وحذح انكبئُـــــــبد انحُــــــخوحذح انكبئُـــــــبد انحُــــــخوحذح انكبئُـــــــبد انحُــــــخ    :  :  :    222انًغبل انزؼهًٍ  انًغبل انزؼهًٍ  انًغبل انزؼهًٍ          

 .  .  .       AAADDDNNNانىحذح انجُُىَخ انـــــــ انىحذح انجُُىَخ انـــــــ انىحذح انجُُىَخ انـــــــ       :::   222       انىحذح انزؼهًُخ انىحذح انزؼهًُخ انىحذح انزؼهًُخ                  

    . . .:::   AAADDDNNNرًبصم ثُُــــــــخ عضَئـــخ انـــــ رًبصم ثُُــــــــخ عضَئـــخ انـــــ رًبصم ثُُــــــــخ عضَئـــخ انـــــ    : : :                                     333       انذسط انذسط انذسط                  
 

 

 انًؼبسف انًجُُخ 
انًشرجطخ ثزُظًُهب انغضَئٍ ثُُخ يزًبصهخ ػُذ عًُغ   ADN:ــ رشكم ثُُخ عضَئخ انـ 

 .  انكبئُبد انحُخ

 .فًُب ثُُهب ثبنؼاللخ انُغجُخ نًخزهف انمىاػذ االصورُخ    :ADNــ رخزهف عضَئبد  انـ 

 األهذاف انًُهغُخ 
.              ــ انزؼجُش انؼهًٍ و انهغىٌ انذلُك         . ــ اعزغالل انًكزغجبد انمجهُخ 

 .ــ إَغبد ػاللخ ثٍُ انًؼطُبد .                             ــ اعزمظبء انًؼهىيبد 

 

رُظُى وعُش انذسط 
 

  108. ص :  ــ وصبئك يٍ انكزبة انًذسعٍ  األدواد

 وضؼُخ االَطالق
 انظجغُبد إحذي انغضَئبد األعبعُخ نهحُبح نكىَهب رشكم انذػبيخ انغضَئُخ  ADNَؼزجش

 .  نهًؼهىيخ انىساصُخ ػُذ انكبئُبد انحُخ

   َفظ انجُُخ وانزشكُت انكًُُبئٍ ػُذ يخزهف انكبئُبد انحُخ ؟ADNهم نغشَئخ نهـــــــ  اإلشكبنُبد

 طُبغخ انفشضُبد
.  يٍ كبئٍ حٍ انً آ خش حغت انُىع ADNــ رخزهف ثُُخ و رشكُت عضَئخ 1

.  ثُُخ يزًبصهخ ػُذ عًُغ أفشاد انُىع انىاحذ ADNــ نغضَئخ انـ 2

.  ثُُخ يزًبصهخ ػُذ عًُغ انكبئُبد انحُخ ADNــ نغضَئخ انـ 3

 انزمظٍ
:  إصجبد انفشضُبد اَطاللب يٍ 

  اَطالق يٍ يؼطُبد ADNاعزخشاط رًبصم انزشكُت انكًُُبئٍ وانجُُىٌ نغشَئخ  نهـــ  

  (حمُمُخ انُىاح ، ثذائُخ انُىاح  ) كًُُبئُخ يغزًذح يٍ يخزهف األًَبط انخهىَخ

 انخالطخ
انًشرجطخ ثزُظًُهب انغضَئٍ ثُُخ يزًبصهخ ػُذ عًُغ   :ADN رشكم ثُُخ عضَئخ انـــــ ــ

  .انكبئُبد انحُخ

  .فًُب ثُُهب ثبنؼاللخ انُغجُخ نًخزهف انمىاػذ االصورُخ   :ADNرخزهف عضَئبد  انـــــ ــ 

 119 ص 5+4:  رًشٍَ سلى  انزمُُى

 

 

 

   ثطبلخ رمُُخ رشثىَخثطبلخ رمُُخ رشثىَخثطبلخ رمُُخ رشثىَخ

 . ػُذ انكبئُبد انحُخADNإصجبد رًبصم ثُُخ  : ( 2انهذف انزؼهًٍ) انكفبءح انمبػذَخ

   ػُذ عًُغADNإظهبس  رًبصم ثُُخ عضَئخ نهـــــــــ  :                       انكفبءح انًغزهذفخ

 .انكبئُبد انحُخ                                                  
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   َفظ انجُُخ وانزشكُت انكًُُبئٍ ػُذ يخزهف انكبئُبد انحُخ ؟ADN : هم نغشَئخ نهـــــــ:  اإلشكبنُخ

:   ػُذ يخزهف انكبئُبد  انحُخ ADN :ــ انزحهُم انًمبسٌ نغضَئخ انــ1

انكبئُبد  

انحُخ 

 :انُغجخ انًئىَخ نهـ انُغجخ انًئىَخ نهمىاػذ اِصورُخ  

A G C T 
CG

TA




 

 

 1.52 30.3 19.8 19.9 30.3االَغبٌ 

  29.2 21.5 20.5 28.8انذعبط 

 1.33 28.4 21.5 21.4 28.6انفأس 

  32.1 17.3 17.7 32.8لُفز انجحش 

  27.1 22.8 22.7 27.3انمًح 

 1.79 32.9 17.1 18.7 31.3انخًُشح 

 1.00 23.9 25.2 24.9 26.0انجكزشَب 

 

 :األعئهخ 

ــ يب هٍ انًؼهىيبد انزٍ رغزخهظهب يٍ رحهُهك نُزبئظ هزا انغذول ؟ 

:   االعزخالص

  .(  ( A يغبوَخ نُغجخ األدٍَُ    (     ( Tــ َغجخ انزبًٍَُ أ  

   ( G ) انغىاٍَُ نُغجخ يغبوَخ  (  C ) رىصٌٍَ انظَغجخــ    

 . وهزا ػُذ يخزهف انكبئُبد انحُخ عىاء كبَذ يزؼذدح انخالَب أو أحبدَخ انخهُخ، حمُمُخ انُىاح أو ثذائُخ انُىاح

 . ( G + C ) ال رغبوٌ َغجخ انمىاػذ اِصورُخ ( A + T )ة ــ َغجخ انمىاػذ اِصورُخ 

 

  . 108:   ص . 2انىصُمخ    .   ADN:رًبصم ثُُخ عضَئخ انــ 

 :األعئهخ 

 .ة  يجشصا انفشق ثُُهًب حهم انىصُمزٍُ أ وــ 1

  .ADN:ــ يبرا ًَكُك اعزخالطه فًُب َخض رًبصم ثُُخ عضَئخ انــ 2

 :اإلعبثخ 

 كًب ركىٌ نهًب َفظ انجُُخ حُش (T.G.C.A)ــ رزكىٌ يىسصخ اإلَغبٌ ويىسصخ انجكزُشَب يٍ َفظ انمىاػذ األصورُخ 1

  T ساثطزبٌ هُذسوعُُُزبٌ ثٍُ)رظهش ػهً شكم عهغهزٍُ يشرجطزٍُ ثىاعطخ سواثط هُذسوعُُُخ ثٍُ انمىاػذ األصورُخ 

 .رخزهف فٍ َظبو رزبثغ انمىاػذ األصورُخ ػهً طىل انغهغهخ نكُهب  C )و   G و صالس سواثط هُذسوعُُُخ ثٍُ Aو 

 

 :انخالطخ 
 ورخزهف فمط فًُب  ،ئٍ ثُُخ يزًبصهخ ػُذ عًُغ انكبئُبد انحُخٌ انًشرجطخ ثزُظًُهب انغضADN :رشكم ثُُخ عضَئخ انـ    

.  صورُخِثُُهب ثبنؼاللخ انُغجُخ نًخزهف انمىاػذ ا

انُشبط انُشبط انُشبط 

333   

   AAADDDNNN   :::رًبصم ثُُخ عضَئخ انـ رًبصم ثُُخ عضَئخ انـ رًبصم ثُُخ عضَئخ انـ 
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