إعداد األستاذة  :معنصري لبنى

السنة الثانية علوم جتريبية

جمموعة من التمارين مقرتحة يف وحدة " الوحدة البنيوية للـ "ADN
التمرين األول :
ملعرفة الرتكيب الكيميائي جلزيئة الـ  ADNمت إجناز التجارب املمثلة يف اجلدول التالي :
رقم التجربة

التجربة

10

وسط به جزيئة  + ADNانزيم خاص

النتائج

يسمى ADNase

10

وسط حامضي به جزيئة  ADNيف درجة
حرارة مرتفعة  º001م مدة ساعتني

-1تعرف على العمليتني املبينتني يف اجلدول .ما هو اهلدف من كل عملية ؟ -0ماذا متثل املركبات املوضحة يف اجلدول؟ -3فسر النتائج احملصل عليها يف اجلدول -4وضح برسم ختطيطي كيف يتم ارتباط املكونات الكيميائية الناجتة عن التجربة  0لكي تعطي الوحدات الناجتة عنالتجربة .0ماذا تستنتج؟
 -5ماذا تستخلص فيما خيص الرتكيب الكيميائي للـ ADN؟التمرين الثاني :
-0متثل البنية ( )0البنية الكيميائية جلزيئة ADNأ -تعرف على العناصر املرقمةب -ما هي خاصية الـ  ADNاليت يبينها الرقمان ´5 ´3-جـ -ماهي نتائج االماهة الكلية للعنصر ()0
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 -2حتديد كمية القواعد اآلزوتية يف جزيئة الـ  ADNعند بعض األنواع مسح حبساب يعض النسب املقدمة يف اجلدول التالياألنواع

G+A/T+C

T+A/C+G

بكترييا

10.1

.0.0

قمح

10.1

1022

االنسان

10.1

10.2

ذبابة اخلل

10.1

10.1

فأر

10.1

1012

أ -ماذا تستنتج لتحليلك لنتائج اجلدول؟ب -كيف توضح هذه النتائج بنية الـ  ADNاملمثلة يف الوثيقة ()0جـ-لتكن قطعة من جزيئة  ADNمكونة من  04قاعدة آزوتية حيث .T+A/C+C =1.4أحسب عدد كل قاعدة آزوتيةيف هذه القطعة
التمرين الثالث:
اذا علمت ان قطعة الـ  ADNمكونة من  33نكليوتيدة و نسبة C+G/A+T=0.8
 -0أحسب عدد قواعد  A ,T,C,Gيف هذه القطعة -0أحسب عدد الروابط اهليدروجينية اليت تربط بني سلسليت هذه القطعة -3اذا علمت أن وزن كل نكليوتيدة ( 311و إ).أحسب الوزن اجلزيئي هلذا الـ ADN -4أحسب طول الـ  ADNاذا علمت ان املسافة بني نكليوتيدتني هي ºA 3 -5ضع رمسا ختطيطيا مبسطا هلذه القطعة موضحا فيه عدد القواعد اآلزوتية املكونة هلا و الروابط اهليدروجينية اليتتربطها
 -3قطعة  ADNأخرى هلا نفس عدد النيكليوتيدات للقطعة السابقة وضعت كال القطعتني يف أنبوب اختبار حيتوي علىاملاء ثم سخنت القطعتان على موقد حرارة واحد فلوحظ أن القطعة اجلديدة استغرقت وقتا أطول من القطعة األوىل حتى
تفككت إىل نيكليوتيدات.مباذا تفسر هذا االختالف يف سرعة التفكك؟
التمرين الرابع:
مت قياس نسبة القواعد األزوتية عند عند إنسان و بكترييا و فريوس
إنسان

بكترييا

فريوس

A

%2.

%22

%2.

G

%1.

%22

%1.

C

%1.

%22

%21

T

%2.

%22

%10

 -0ما هي املعلومات اليت تقدمها لك نتائج اجلدول؟ -0تعطى جمموع القواعد اآلزوتية  01قواعد .أرسم قطعة الـ  ADNللفريوس ثم لالنسان انطالقا من نتائج اجلدولاألستاذة معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح
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األستاذة  :معنصري لبـــنى

السنة الثانية علوم جتـــريبية

اإلجابــــة النموذجية جملموعة متارين وحدة "الوحدة البنيوية للـ "ADN
التمرين األول :
 -0العملية املبينة يف التجربة ( )0هي اإلماهة اجلزئية للـ ADNاهلدف منها  :إعطاء بعض املعلومات عن بنية جزيئة الـ  ADNو التعرف على الوحدة البنائية للـ ADN
(نكليوتيدات)
العملية املبينة يف التجربة ( )0هي اإلماهة الكلية للـ ADN
اهلدف منها  :التعرف على الرتكيب الكيميائي للوحدة البنائية للـ ADN
 -0من التجربة ( :)0توجد أربعة أنواع من النيكليوتيدات  :نكليوتيدة األدنني،نكليوتيدة السيتوزين،نكليوتيدةالغوانني،نكليوتيدة التيمني
من التجربة ( : )0محض الفوسفوريك  ،H3PO4سكر مخاسي منقوص األكسجني  ، C5H10O4أربع قواعد آزوتية
A,T,C,G
-3نفسر ظهور النيكليوتيدات يف التجربة ( )0بتفكك الروابط اهليدروجينية بني خمتلف القواعد اآلزوتية هذا منجهة و من جهة أخرى انكسار الرابطة الكيميائية بني جمموعة ) (OHلذرة الكربون رقم  )C3( 3يف سكر الريبوز منقوص
األكسجني و محض الفوسفوريك للنيكليوتيدة املوالية
نفسر ظهور محض الفوسفوريك و السكر اخلماسي منقوص األكسجني و القواعد اآلزوتية يف التجربة ( )0نتيجة انكسار
الروابط الكيميائية بني القاعدة اآلزوتية و ذرة الكاربون رقم  )C1( 0و من جهة أخرى بيم ذرة الكربون رقم )C5( 5
للسكر و محض الفوسفوريك
-4-

االستنتاج  :تتكون كل نكليوتيدة من محض الفوسفوريك و الديزوكسي ريبوز و قاعدة أزوتية
 -5يتكون الـ  ADNمن تتابع أربع أنواع من النيكليوتيداتالتمرين الثاني :
-0أ -التعرف على العناصر املرقمة  – 0 :نكليوزيدة  —0نكليوتيدة —3روابط هيدروجينية —4سلسلة منالنيكليوتيدات
-0ب -اخلاصية اليت تبينها األرقام  5 3هي أن السلسلتني متعاكستني يف االجتاه -0جـ -نتائج اإلماهة الكلية الكلية للنيكليوتيدة هي  :سكر مخاسي منفوص األكسجني,محض الفوسفوريك,قاعدةآزوتية
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 -0أ -حتليل نتائج اجلدول  :عدد القواعد البيورينية يساوي عدد القواعد البريمييدية عند مجيع الكائنات احلية ،بينما جمموع  A+Tال يساوي  C+Gعند خمتلف الكائنات احلية
االستنتاج  :التيمني يساوي األدنني و الغوانني يساوي السيتوزين
-0ب-ترنبط قاعدة التيمني بقاعدة األدنني برابطتني هيدروجينيتني بينما ترتبط قاعدة السيتوزين بقاعدة الغواننيبثالثة روابط هيدروجينية
 -0جـ -لدينا :)A+T=1.4(C+G



A+T/C+G=1.4

حسب شارغاف :
C=G

A=T

,

)T=101 G………………………………00(1



)2 T =1.4(2G

لدينا :
2.4 G =12

G=12/2.4

1.4G +G =12

T+G=12

 2T+2G =24
A+T+C+G=24

C=G=5
بالتعويض يف ( )0جند :
T =A=7

T=1.4 .5 

التمرين الثالث-1-:
)C+G =0.8(A+T
حسب شارغاف C=G :



;

A=T

)C=.02A …………………00(1
لدينا  1.8 :
A=18/1.8

C+G/A+T=0.8

2 C =0.8 A 2 

A+0.8 A =18

 A+C=18

 2 A+ 2 G=36

A=18
A=T=10
C=0.8.10  C=G=8

11 =)2*1( +)2*1.( - 2عدد الروابط اهليدروجينية هي  44رابطة
 1.2.. =13 *1.. - 1و.إ 8-1.. .0.1= A.1 = 1 *12 - 1مالصفحة  1 / 2أقلب الصفحة

A+T+G+C=36

 -3نفسر االختالف يف سرعة التفكك رغم أن هلما نفس القواعد اآلزوتية باختالف نوع القواعد اآلزوتية حيث أن القطعةاجلديدة بها كمية أكرب من ( )G+Cمقارنة بالقطعة السابقة و هذا ما يفسر الزمن الطويل لتفكك الروابط اهليدروجينية
بني Cو G
التمرين الرابع:
 -0املعلومات املستخرجة من اجلدول :** عدد األدنني يساوي عدد التيمني و عدد الغوانني يساوي عدد السيتوزين عند اإلنسان و البكترييا
** عدد القواعد اآلزوتية عند الفريوس مـختلفة
**  ADNالبكتريي و  ADNاالنسان يتكون من سلسلتني حبيث ترتبط  Cمع  Gو  Aمع T
**  ADNالفريوس يتكون من سلسلة واحدة فقط
 -0عند االنسان100%  10
20%  XA/T

 XA/T=20*10/100  A=T=2

100 %  10
30%  XC/G  XC/G=30*10/100  C=G=3
عند الفريوس
100%  10
 A= 3

25%  XA  XA=10*25/100
100%  10

 G= 1

15%  XG  XG=10*15/100
100%  10

 C= 2

23%  XC  XC=10*23/100
100%  10

 A= 4

37%  XT  XT=10*37/100

إن كل االكتشافات واالخرتاعات اليت نشهدها يف احلاضر ،مت احلكم عليها قبل
اكتشافها أواخرتاعها بأنها مستحيلة
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