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 االهداف القيمية والسلوكية   االهداف المنهجية   االهداف المعرفية 

 . آليات تركيب البروتيند يحدت ➢

مقر تركيب البروتين عند يستخرج  ✓

 خلية حقيقية النواة.

 . المعلومات استقصاء *

 .المكتسبات القبلية  جنيدت* 

 عالقة منطقية بين المعطيات  ايجاد* 

 .العلمي واللغوي الدقيق  التعبير* 

 * انجاز خالصة. 

 .تقديم ارشادات وتوجيهات صحية* 

 تنمية روح المناقشة الفعالة. * 

 الحفاظ على الصحة. * 

 الموارد المستهدفة: 

 .الهضمانطالقا من األحماض األمنية الناتجة عن  حقيقيات النواةهيولى الخاليا يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في  ✓

 . سندات مقدمة من طرف االستاذ، جهاز العرض الرقمي الكتاب المدرسي، السبورة، الوسائل المستعملة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانوية:  بوعلي بلقاسم -  لمصارة  -  خنشلة-

 المادة:  علوم الطبيعة والحياة                      االستاذة:  بركان وداد 

 السنة الدراسية:  2021- 2022

2020  

 ع ت  الشعبة:           لثةالسنة الثا  الفئة المستهدفة:

 ساعة  11 المدة: نظري                        نوع الحصة:

 

10رقم  تربوية بطاقة   

 

 

 .التخصص الوظيفي للبروتينات :01المجال التعلمي 

 . : آليات تركيب البروتين10 الوحدة التعلمية

 . آليات تركيب البروتين: 01قطع التعلمي الم

 خلية حقيقية النواة مقر تركيب البروتين في : 01 الحصة التعلمية

 

 

 

 

اح حلول عقالنية مبنية على أسس علمية من اجل المحافظة على التنوع الحيوي على ضوء المعلومات حول اقتر: 10الكفاءة القاعدية 

 .ةوحدة الكائنات الحية وآليات نقل الذخيرة الوراثي
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 السير المنهجي )المهمات، النشاطات، التعليمات والموارد المستهدفة(  المراحل

 وضعية االنطالق:.01

 ( مكتسبات التذكير بال)

الذي يتواجد في النواة في شكل  ADNتتمثل الدعامة الجزيئية للمعلومة الوراثية عند الكائنات الحية في   ✓

الذي يمثل على الصبغيات. يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين  مورثات محمولة

 جزيئي. المستويات: العضوية، الخلية و ال مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستوى ،  يمكن مالحظة هذه الصفات مباشرة على نمطه الظاهرييمثل مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما  ✓

 .الجزيئي و المستويين الخلوي، كما يمكن مالحظتها على العضوية

نقوم بمعاينة المظاهر  النمط الظاهري )الصفة (النمط المورثي )المورثة (صد التعرف على العالقة  الموجودة بين ق

  مرض فقر الدم المنجلي أو الدريبانوسيتوزالطبية لألعراض المرضية عند فرد مصاب بمرض وراثي مثل 

Drépanocytose)) راد في العالم خاصة  وهو أكثر أمراض كريات الدم الحمراء إنتشارا، يصيب الماليين من األف

  سكان إفريقيا الوسطى والشعوب السود في أمريكا.

 النيكليوتيدات على مستوى تتابع وتسلسل االحماض اآلمينية في بروتين وتسلسل تعرض الوثيقة التالية 

 لشخصين احدهما سليم واآلخر مريض.  ADNال 

 .دم المنجلي.لمرض فقر ال العالقة بين النمط الظاهري والوراثي   توضح كما
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  :ةالتعليم

ثم استخرج   محددا مقر تواجدهفي الخلية  ADNالـ قدم وصفا لبنية  ائقطالقا من مكتسباتك وباستغاللك للوثان .01

 عالقة بين النمط الظاهري المورثي.ال

  اإلجابـــــــــة:

 : (01استغالل الوثيقة ) ✓

 :ومقر تواجده حيث نالحظ ان ADNالـ لبنية ( رسم خطيطي  01تمثل الوثيقة )

من متعدد النيكليوتيدات   متكامليتنفي االتجاه ومتقابلتين، متعاكستين سلسلتين مكونة من  ADNجزيئة ال  ✓

 (  Double Helix)مزوج  التفافا حلزونيا مضاعفامنقوصة االكسجين ملتفتين 

 T مع Aتربط القواعد اآلزوتية المتقابلة حيث ترتبط روابط هيدروجينية بواسطة   ADNترتبط سلسلتي ال  ✓

 . بثالث روابط هيدروجينية Gمع  C، و برابطتين هيدروجينيتين

وتحمل هذه الجزيئة  من سلسلتين نكليوتيديتين ملتفين إلتفافا حلزونيا مضاعفا ADNتتشكل جزيئة الـ االستنتاج:

 لصبغيات التواجدة على مستوى نواة الخلية.على ا

 : (20استغالل الوثيقة ) ✓

 النيكليوتيدات على مستوى تتابع وتسلسل االحماض اآلمينية في بروتين وتسلسل ( 02تمثل الوثيقة )

 :حيث نالحظ ان لشخصين احدهما سليم واآلخر مريض ADNال 

 هيموغلوبينلل)المورثة(  ADNعن قطعة التختلف  HbS هيموغلوبين للالمورثة( ADN (   قطعة ال  ✓

HbA  في قاعدة آزوتية واحدة حيث( تم استبدال القاعدة اآلزوتيةA  )مع القاعدة اآلزوتية (T ) على

 . مستوى الرامزة السادسة

 . كل مورثة )نمط وراثي( تشرف على تركيب بروتين ✓

د ري على المستوى الجزيئي( بتغير نوع القواعر نوع االحماض االمينية في البروتين )نمط ظاهيتغي ✓

 في المورثة.اآلزوتية 

يتغير شكل الكريات الدموية الحمراء )نمط ظاهري على المستوى الخلوي( يتغير نوع االحماض االمينية   ✓

 في البروتين.

 االستنتاج:

)المورثة( يؤدي تغير في تسلسل األحماض األمينية الموافقة  ADNاي تغير في تسلسل النيكليوتيدات في ال

 وبالتالي تغير في البروتين المسؤول عن الصفة )النمط الظاهري(.

 : إنومنه ف 

،  )العضوي  هو مصدر  النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات بتركيب بروتينالنمط الوراثي يترجم 

 (. الخلوي، والجزيئي

 ؟يا الحيةالخال فيتركيب البروتين   آلياتماهو    :مشكلة. 2

 ؟يا الحيةالخال فيتركيب البروتين كيف يتم 

 ؟ ما هو مقر تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة . تساؤل: 3

 ؟ تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواةاين يتم 

 المتوقعة: ـ اقتراح فرضيات من طرف التالميذ وتسجل الفرضيات الصحيحة  : الفرضيات . 3

 .  ADNيتم تركيب البروتين على مستوى النواة لوجود الـ  :1ف

 الخاليا.يتم تركيب البروتين في الهيولى  :2ف
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 : البحث والتقصي. 4

مقر تركيب  . 01

 البروتين: 

 : قيقية النواةح في الخلية تركيب البروتين   يستخرج مقر: 10المهمة 

 نقترح عليك الدراسة التالية:  الخلية داخل البروتين تركيب مقر تحديد لغرضالنشاط: 

وبتقنية التصوير  دقائق  3حضن الخاليا العنقودية للبنكرياس في وسط به احماض امينية موسومة وبعد  تم ✓

 في الخاليا. المشعمواقع البروتينات عن  تم الكشف  االشعاعي الذاتي

 التالية:  (12ص 2و 1الوثيقتين النتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ةالتعليم

 . استخرج مقر تركيب البروتين في الخلية حقيقة النواة نتائج التجريبية المتحصل عليهاللمعطيات وال باستغاللك. 01

  اإلجابـــــــــة:

   :المتحصل عليها استغالل المعطيات والنتائج التجريبية . 01ج 

 بنكرياسية متحصل عليها من عملية التصوير االشعاعي الذاتي.( رسم تخطيطي لخلية 01تمثل الوثيقة ) ✓

( صورة بالمجهر اإللكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير اإلشعاعي الذاتي  02تمثل الوثيقة )و

 ان:  حيث نالحظحديثا إلظهار مواقع البروتينات المشعة المتشكلة 

الشبكة الهيولية الداخلية المحببة )الشبكة الهيولى وبالضبط في  الشعاع يظهر و يتمركز بكمية كبيرة على مستوى ا

ان االحماض االمينية  يدل علىوهذا   وبالزمية الفعالة( في حين نالحظ غياب االشعاع على مستوى النواةداالن

جها على الموجودة في الوسط ) الناتجة عن الهضم على مستوى العضوية ( انتقلت الى هيولى الخلية و تم دمالمشعة 

 .  المشع مستوى الشبكة الهيولية لتركيب البروتين 

)بالضبط الشبكة الهيولية   على مستوى الهيولى  ىالنوات يتم تركيب البروتين عند الخاليا حقيقي  االستنتاج:

 الداخلية المحببة( انطالقا من دمج االحماض االمينية الناتجة عن الهضم.

انطالقا من األحماض األمنية الناتجة  حقيقيات النواةهيولى الخاليا يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في  ✓ الخالصة: . 5

  .الهضمعن 

 التقويم: . 6

 

 

 

 

الحمض االميني اللوسين  يحتوي على دقائق في وسط  3تحضين قطع من نسيج بنكرياسي لمدة في تجربة تم . 01

 كل اللوسين المشع المتبقي. ه احماض امينية عادية وتم التخلص من سط ب. حولت القطع بعد ذلك الى والمشع

صوير االشعاعي الذاتي  حضين واخضعت للتياسي بعد فترات متقاربة من الت نسيج البنكرثم اخذت عينات من ال

 من الكتاب المدرسي. 31( ص 11( و)10والنتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقتين )
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  :ةالتعليم

 تائج التجريبية.حلل الن. 01

  إلجابـــــــــة:ا

 : التحليل 

ترات زمنية مختلفة  بنكرياسية في فصور لنتائج التصوير االشعاعي الذاتي لخاليا عنقودية  (10تمثل الوثيقة ) ✓

 حمض االميني اللوسين حيث نالحظ:من تركيب البروتين في وجود ال

على وهذا يدل شعاع على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة المحببة ظهور اال :من الحضن  دقائق 3بعد  •

 البروتينات المركبة على مستوى الشبكة الهيولية المحببة. المشعة )اللوسين( في اندماج االحماض االمينية 

جهاز غولجي وتناقصه على مستوى الشبكة شعاع على مستوى اال  ظهور :من الحضن  دقائق 7 بعد •

 الى جهاز غولجي. المشعة من مقر تركيبها البروتينات  لانتقاعلى وهذا يدل  الهيولية المحببة

وتناقصه على مستوى   الحويصالت االفرازية شعاع على مستوى اال ظهور :من الحضن قيقةد 120بعد  •

 .خارج الخلية.ان الحويصالت االفرازية تقوم بطرح البروتينات المركبة على وهذا يدل  جهاز غولجي

مناطق مختلفة من الخلية بداللة الزمن حيث  3نسبة االشعاع في منحنيات بيانية لتغيرات  (11تمثل الوثيقة ) ✓

  نالحظ:

قيقة تناقص مستمر لشدة االشعاع على مستوى الشبكة الهيولية المحببة يقابله ارتفاع نسبة االشعاع  د  120الى  3 من

 زية  مرة ثانية يلظهر االشعاع وترتفع نسبته على مستوى الحويصالت االفراثم يتناقص على مستوى جهاز غولجي 

 .ي الى الحويصالت االفرازية شبكة الهيولية المحببة فجهاز غولجبروتينات المركبة من الانتقال ال علىوهذا يدل 

يتم تركيب البروتين على مستوى الشبكة الهيولية المحببة ليكتسب بنيته الفراغية ووظيفته على   االستنتاج:

 . فه في الوسط خارج الخلويمستوى جهاز غولجي وتقوم الحويصالت االفرازية بطرحها خارج الخلية للقيام بوظائ 
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 جزيئة ضخمة ناتجة من تسلسل العديد من األحماض األمينية بواسطة روابط بيبتيدية.  بروتين: المصطلحات العلمية

من سلسلتين مكونتين من نيكليوتيدات، السلسلتان ترتبطان فيما   ADN  الـيتكون  ،ADNهي قطعة من الـ :المورثة

 . Gتقابل    Cو  Tتقابل   Aالنيكليوتيدات حيثبينها بروابط هيدروجينية بين 

 ADNحمض ريبي نووي منقوص األكسجين(  =Acide Désoxyribonucléique:)  تعتبر هذه الجزيئة

 الدعامة الكيميائية للمعلومة الوراثية. 

   .إلى بروتيناتADN هو ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها  :التعبير المورثي )تركيب البروتين(

تقنية تسمح بالحصول على صور للعينات على فيلم االشعة السينية او سائل : تقنية التصوير االشعاعي الذاتي

 المشعة )الموسومة بعنصر مشع( ( تصدر العينات AgBrمستحلب حساس للضوء يحتويان على ملح بروميد الفضة )

التحميض في تؤدي عند اصطدامها بالفيلم او المستحلب الى ترسب شوارد الفضة التي تظهر بعد  ( γاو  βاشعة )

 شكل بقع سوداء تزداد شدتها بزيادة مقدار االشعاع في العينة. 

تستعمل هذه التقنية للكشف عن مواقع وجود االشعاع في خلية او جزء من خلية او عضو كامل، يمكن كذلك بواسطة 

 التقنية تتبع مسار المركبات المشعة المتكونة داخل الخلية.   هذه

  :اإلشعاع  أهمية

 تحديد موقع المادة المركبة المشعة بتحديد موقع تمركز اإلشعاع.  ✓

 تحديد مسار المادة المركبة المشعة بتحديد موقع اإلشعاع خالل أزمنة مختلفة.  ✓

 تحديد كمية المادة المركبة المشعة بتقدير كمية اإلشعاع فيها.  ✓

 

 


