
 

 الخبر الوراثيمدخل الى : 0النشاط 

 الوضعية

 مفاده أناالجتماعي انتشر في المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل التقيت بصديقك فأخبرك أن خبرا غريبا 

آالم المخاض، وتم  إنها تعانيوقالت ، هت الى مشفى عموميتوج سيدة أنجبت أرنبا في برشيد حيث

نقلها الى غرفة الوالدة، ثم طلبت الذهاب الى الحمام وخرجت منه بعد عدة دقائق وهي تحمل جنينًا ميتًا 

 !إنها اجهضتبين يديها يشبه األرنب الى حد كبير، وقالت 

ل ذلك من أصر صديقك أن األمر ممكن ألننا أصبحنا نسمع كثيرا من األخبار عن والدات غريبة هذه األيام ولع

فقدمت له  لكنك لم تقتنع بصحة الخبر وأردت أن تثبت لصديقك أنه علميا غير ممكن !عالمات الساعة

 الوثائق التالية: 

 األسناد

 :1الوثيقة 

يتوفر كل كائن حي على مجموعة من الخصائص تميز مظهره أو 

وظائف جسمه تسمى الصفات. من بين هذه األخيرة تلك التي تنتقل 

من جيل آلخر وتسمى الصفات الوراثية كلون العيون والبشرة 

بينما هناك صفات تنحصر في بعض األفراد وال تنتقل من )الشكل أ( 

او تغير لون  )الشكل ب( ضيجيل آلخر كنمو العضالت عند الريا

 البشرة نتيجة تعرضها للشمس.

 

 

 كل بالشكل أ                                                        الش                                                                                                                                        

 :2الوثيقة 

تحتوي كل خلية على مجموعة محددة من الصبغيات 

 64، وعند الكالب صبغي 64فبالنسبة لإلنسان نجد 

لكن بالنسبة لألمشاج   66واألرانب  83والقطط 

)الحيوانات المنوية والبويضات( فنجد نصف عدد 

صبغي عند اإلنسان(. تحمل الصبغيات  28الصبغيات )

قطع صغيرة جدا تسمى المورثات بحيث كل مورثة 

 تكون مسؤولة عن ظهور صفة وراثية محددة.

 

 الخريطة الصبغية لخلية عادية عند الرجل                                المورثات في الصبغي                                                                                              

 :8الوثيقة 

تنتقل الصفات الوراثية من اآلباء لألبناء عبر األمشاج فبعد 

تشكل كل من المشيج الذكري واألنثوي بحيث يحمل كل 

الوراثية يحدث بينهما إخصاب  واحد منهما نصف الدخيرة

صبغي والتي تتعرض  64فتتشكل البيضة التي يصبح عندها 

لسلسلة من االنقسامات لتعضي فرد له صفات وراثية من 

 أبيه و أمه.

 

 

 التعليمات

 معطيات الوثائق أعاله ومكتسباتك،باستغاللك 

 بين لماذا يتميز كل كائن بحي بصفات معينة ينقل إلبناءه؟ .1

 لماذا ال يرث إبن رياضي كمال األجسام نفس حجم عضالت أبيه؟و ينقل اآلباء صفاتهم ألبناءهم؟ وضح كيف .2

 هل يمكن حقا أن نتجب امرأة أرنبا؟علل إجابتك .8

دة الموجو βوجعلوها تصبح قادرة على إفراز األنسولين علما أن هذا األخير تفرزه عادة الخاليا  يةتمكن علماء الوراثة من أخد بكتيريات عاد .6

 في البنكرياس،  ماهي في نظرك الطريقة التي تم بها الحصول على تلك البكتيريات؟

 

 ذ. محمد اشباني 



 

 الكشف عن تموضع الخبر الوراثي: 1النشاط 

البيضة تعرضت بعد ذلك عند الكائنات الحية متعددة الخاليا والتي تعتمد التوالد الجنسي كاإلنسان مثال، ينحدر كل فرد من خلية واحدة أصلية وهي 

ي( المسؤول عن لسلسلة من االنقسامات الى أن يتشكل الكائن حامال لصفاته الوراثية )الشكل، اللون...( فأين تتواجد المعلومات الوراثية )الخبر الوراث

 ظهور الصفات الوراثية؟ لإلجابة عن هذا التساؤل نقترح دراسة معطيات الوثائق التالية:

 

 

 التعليمات  

 ، ماذا تستنتج بخصوص تموضع الخبر الوراثي؟2و  1انطالقا من تحليلك لنتائج التجارب الممثلة في الوثيقتين  .1

 كالعلجوم؟ علل إجابتك.، هل ينطبق استنتاجك السابق على الكائنات متعددة الخاليا 3باستغاللك نتيجة التجربة الممثلة في الوثيقة  .2

 

 

1الوثيقة   

2الوثيقة   

3الوثيقة   

 ذ. محمد اشباني



انتقال الخبر الوراثي من خلية ألخرىكيفية : 2النشاط   

تتوفر على نواة تحمل المادة الوراثية.  أصل هذه الخاليا هو خلية بيضية، فهناك إذن انتقال للخبر  وكل خلية( 1410 الخاليا(يتكون جسم اإلنسان من ماليير 

 فكيف يتم انتقال الخبر الوراثي من خلية واحدة إلى ماليير الخاليا؟ الوراثي من خلية ألخرى أثناء تكاثرها.

 
 التعليمات  

 ، حدد مكونات النواة في حالة السكون.1طيات الوثيقة من خالل مع .1

مظهر كل خلية  انقسامها وصفاستخرج التغيرات التي تحدث في الخاليا أثناء  1( وباالعتماد على الوثيقة 1)الشكل  2انطالقا من معطيات الوثيقة  .2

  واقترح ترتيبا لها. a b c dمن الخاليا 

  .2الممثلة في الشكل  صف مراحل االنقسام غير المباشر عند الخاليا النباتية .3

 

1الوثيقة   

2الوثيقة   

2الشكل   

 

 

 ذ. محمد اشباني



 

 لدورة الخلويةل أولي مفهوم – حيوانيةالمباشر عند الخلية ال مراحل االنقسام الغير: 3النشاط 

االنقسام غير المباشر، هذا األخير يتميز بالتوزيع المطابق للخبر الوراثي بين خالل التكاثر الخلوي للخاليا النباتية تمر الخاليا من مرحلة السكون الى مرحلة 

الخليتين البنتين فهل هذا ينطبق كذلك على الخاليا الحيوانية؟ وما مصير الخاليا بعد أن تنهي انقسامها؟

 

 التعليمات  

 مرحلة. مع تسمية ووصف كل 1رتب المراحل التي تمثلها األشكال المبينة في الوثيقة  .1

، قارن االنقسام غير المباشر عند كل من الخلية 2في النشاط  2من الوثيقة  2انطالقا من إجابتك على السؤال األول وباالستعانة بمعطيات الشكل  .2

 النباتية والخلية الحيوانية.

 مرحلة السكون في التكاثر الخلوي.أهمية ل تلك المراحل واستنتج تطور الصبغيات خالمع وصف  2سم المراحل الممثلة في الوثيقة  .3

  تمثل مرحلة السكون ومرحلة االنقسام غير المباشر الذي يليها ما يسمى بالدورة الخلوية، وضح ذلك. .4

 

1الوثيقة   

 

2الوثيقة   لتاليةا واالنقسام غير المباشر لخلية أم وكذا للخليتين البنتين الناتجتين عن ذلك االنقسام، تمثل الوثيقةتم تتبع حالة الصبغيات خالل مرحلتي السكون  

 .رسوما لسلوك صبغي واحد من صبغيات الخلية األم

 

 ذ. محمد اشباني



 .الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثيةالكشف عن : 4النشاط 

الحامل له لكن لغز طبيعة الخبر الوراثي مازال غير معروف  الوراثي باعتبارهار الخلوي تم ربطها الخبر منذ اكتشاف الصبغيات وتتبع سلوكها خالل التكاث

 ألجل ذلك تم إنجاز عدة تجارب للكشف عن الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي كما توضح الوثائق التالية:

 
 التعليمات

 واقترح فرضية لتفسير نتائجها. 1الممثلة في الوثيقة  Griffithحلل نتائج تجربة  .1

 .Griffith، ماذا يمكن استنتاجه حول طبيعة العلة المحولة التي افترضها 2الممثلة في الوثيقة  Averyانطالقا من تحليل نتائج تجربة  .2

  استنتجته سابقا حول الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية؟ علل إجابتك.ما  3هل تؤكد معطيات الوثيقة  .3

 

 Griffith (1928)تجربة : 1الوثيقة 

  (1944) ومساعديه Avery: تجربة 2الوثيقة 

3الوثيقة   

 

 ذ. محمد اشباني



 وبنيتها ADNتركيب الكيميائي لجزيئة ال: 5النشاط 

  دعامة الخبر الوراثي فماهي المكونات الكيميائية لتلك الجزيئة؟ وماهي بنيتها؟ ADNتشكل جزيئة 

 
 التعليمات

 .ADNالمكونات الكيميائية لجزيئة ، صف 1من خالل الوثيقة  .1

 بالنسبة لكل كائن حي. ماذا تستنتج بخصوص التوافقات الممكنة بين القواعد األزوتية؟ A/Tو  G/C، احسب 2من خالل الوثيقة  .2

  .ADNوالشريط الوثائقي، صف بنية جزيئة  3انطالقا من معطيات الوثيقة  .3

 ADNالمكونات الكيميائية لجزيئة : 1الوثيقة 

 Chargaffنتائج تجارب : 2الوثيقة 

 ADN: بنبة جزيئة 3الوثيقة 

 ذ. محمد اشباني



 ADN العالقة بين الصبغيات، الصبغين والـ: 6النشاط 

هي  ADNمكنت األنشطة السابقة من الكشف عن دعامة الخبر الوراثي حيث تمثلت في البداية في كل من الصبغيات والصبغين لكن أخير تبين أن جزيئة 

 ؟ADNالدعامة الجزيئية للخبر الوراثي، فماهي العالقة بين كل من الصبغيات، الصبغين وجزيئة 

 ها في مرحلة السكون.: مالحظة مجهرية لخلية ثم نوات1 الوثيقة

 

 1ات )الشكلين : مالحظة مجهرية لخلية في الطور االستوائي من االنقسام غير المباشر حيث تم تمت معالجة صبغي استوائي بواسطة أنزيمات محللة للبروتين2الوثيقة   

 الى الصبغي. ADNيمثل نموذج تفسيري يوضح تحول ال 5كل (. الش4و  3كما تمت إزالة تلولب الخييطات النووية المشكلة للصبغي )الشكلين   ( 2و 

 

 التعليمات

 تي السكون واالنقسام غير المباشر. واستنتج بنية وتركيب الصبغي.الوراثية خالل مرحل ، قارن مظهر المادة2و 1باستغاللك معطيات الوثيقتين  .1

 ,ADN، وضح العالقة بين الصبغيات، الصبغين والـ2من الوثيقة  5باالستعانة بمعطيات الشكل  .2

 

 

 

 
 

 

 

1الشكل   

2الشكل   

3الشكل   

4الشكل   

5الشكل   

 ذ. محمد اشباني



 .ADNالكشف آلية مضاعفة جزيئة : 7النشاط 

باشر وبما أن خالل التكاثر الخلوي يتم الحفاظ على الخبر الوراثي وذلك بتضاعف الصبغيات خالل مرحلة السكون ثم انقسامها في مرحلة االنقسام غير الم

 ه؟وآليت ADNفكيف يمكن الكشف عن حدوث مضاعفة  ADNهو المكون األساسي للصبغيات فمضاعفة هذه األخيرة تستلزم مضاعفة جزيئة  ADNالـ

 

 
 التعليمات

 .Cو I،  M واعط المدة الزمنية التقريبية للمراحل  1سم المراحل المشار إليها بحروف على الوثيقة  1من خالل الوثيقة  .1

 للمرحلة التي تناسبه.  7ل  1خالل الدورة الخلوية وانسب كل شكل من األشكال من  ADNصف تطور كمية  ،1من خالل الوثيقة  .2

 .ADN، صف الفرضيتان اللتان تفسران كيفية مضاعفة 3انطالقا من معطيات الوثيقة  .3

 و G1 ،G2 المحصلة في األجيالالنتائج  سرتفرسوم تخطيطا  محافظة. أبرز ذلك من خاللأن مضاعفة تتم عبر آلية نصف  3تؤكد معطيات الوثيقة  .4

G3  .منطلقا من الرسم الممثل في السبورة  

1الوثيقة   

2الوثيقة   

3الوثيقة   

 ذ. محمد اشباني



 

 .ADNآلية مضاعفة جزيئة : 7النشاط 

 فيها؟عبر آلية نصف محافظة فكيف تبدأ تلك العملية؟ وماهي العناصر المتدخلة  ADNخالل مرحلة السكون تحدث مضاعفة 

 

 
 التعليمات

 .ADN، صف كيفية انطالقا مضاعفة جزيئة 1انطالقا من معطيات الوثيقة  .1

 ودور كل واحد  ADN، حدد العناصر المتدخلة في مضاعفة 2بعد تسمية العناصر المرقمة في الوثيقة  .2

  .ADNلخص بشكل واضح آلية مضاعفة ، 2و  1باستغاللك لمعطيات الوثيقتين  .3

 

1الوثيقة   

 2الوثيقة 

 

 

اشبانيذ. محمد   


