
البروتينتركيب) : 01(الوحدةدروسملخص
یترجم التعبیر المورثي على المستوى الجزیئي بتركیب بروتین مصدر النمط الظاھري للفرد -

.العضویة ، الخلیة والجزیئي: على مختلف المستویات 
.في النواة) ADN(ى النووي منقوص األوكسجین الریبیتواجد الحمض : ADNتواجدمقر* 

.دعامة الصفات الوراثیةADNبر ال یعت-
.ADNتكون الصفات الوراثیة على شكل مورثات في جزیئة*
)ADNھي جزء من( عبارة عن تتالي محدد من النكلیوتیدات ةالمورث: المورثةتعریف-

:مقر تركيب البروتين: أوال 
ماھو مقر تركیب البروتین داخل الخلیة ؟

نركيب الربوتني عند حقيقيات النوى يف هيوىليتم: الهدف
انطالقا من األمحاض الناجتة عن اهلضم) السيتوبالزم (اخلاليا 

:انتقال المعلومة الوراثية : ثانیا 
من الذي یؤمن انتقال المعلومة الوراثیة من النواة الى الھیولى مقر تركیب البروتین؟

: 01الھدف 
على تركيب هو الذي يشرفARNـال

هو املسؤول على حتديد نوع (الربوتني يف اهليوىل 
)ADNـالربوتني وليس ال

یشرف على تركیب أینالسیتوبالزم إلىبعد تركیبھ من النواة ARNـینتقل ال:02الھدف 
.ابروتین نوعي

واة اىل اهليوىل يؤمن انتقال املعلومة الوراثية من الن:النتيجة
:ربوتني منط من األمحاض النووية يدعي مقر تركيب ال

)ARNm(احلمض الرييب النووي الرسول



:ARNmالمكونات الكیمیائیة لل :ثالثا 
جزيئة قصريةARNmاحلمض الرييب النووي 

يتكون من خيط مفرد واحد متشكل من
نيكليوتيداتتتايل

ختتلف عن بعضها حسب القواعد االزوتية الداخلة
A. C.G.U: يبهايف ترك

ARNmقاعدة ازوتية مميزة لل Uاليوراسيل* 

)مراحل تركیب البروتین(: الیة تركیب البروتـــــــین : رابعا 
؟ADNـكیف یتم التعبیر عن المعلومة الوراثیة التي توجد على مستوى جزیئة ال

)مراحل تركيب البروتين(: لتنييف مرحADNالتعبري عن املعلومة الوراثية اليت توجد على مستوى يتم ا
.عند بدائيات النواةالهيولىو .عند حقيقيات النواةالنواةمقرها :مرحلة االستنساخ/ 1
مقرها اهليوىل:مرحلة الترجمة / 2
كيف تتم عملية استنساخ املعلومات الوراثية ؟: مرحلة االستنساخ/ 1

:ستنساخأهمية عملية اال
ARNmخالهلا يتم التصنيع احليوي جلزيئة ال 

حيث خيضع لتكامل النكليوتيدات )السلسلة الناسخة( ADNانطالقا من احدى سلسليت ال 
.ADNوالسلسلة الناسخةمن ARNmبني سلسلة ال 

:شروط عملية االستنساخ
.بوليمريازARNpوجود انزمي - 
.ATPوجود طاقة على شكل - 
مورثة, .رةنكليوتيدات ح- 

النهاية–االستطالة –االنطالق :مراحلها 

ADNGCTA

ARNCGAU



.متتالية أحماض أمينية في الهيولىإلىARNmتوافق التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ :مرحلة الترجمة/ 2
الشفرة الوراثية : ـبARNmتدعى املعلومة املمثلة بتتايل نكليوتيدات على *

؟) حرف20لغة بروتينية ب ( الى بروتين ) اللغة النووية بأربعة أحرف( كيف تتم ترجمة الشفرة الوراثية 
) .ف . هـ . ريبوزومات الـ ش ( اهليوىل األساسية   :  مقر الترجمةأ ـ  

الشفرة الوراثية :تنسخ املعلومة الوراثية بشفرة خاصة تدعى
:طرح عدة فرضيات :  وز الشفرة الوراثيةحل رمب ـ  

20غير مقبولة-4= 41:كل قاعدة يقابلها محض أميين ، أي ـ 1ف
20محاض الـ غير مقبولة-16= 42: كل قاعدتني  يقابلها محض أميين ، أي ـ   2ف
، مع 20مقبولة  -64=43: كل  ثالث قواعد  يقابلها محض أميين ،  أي ـ   3ف

ثالثیة64

:معلومات مستخلصة 
الىت تشفر الرامزةثالثية من القواعد تدعى : ة الشفرة الوراثية هي وحد-

.يف الربوتنيمعنيأميينحلمض 
Metحلمض املثيونني AUGتشفر الرامزة -

Trpحلمض أميين  UGGتشفر الرامزة -

:تشفر عادة لنفس احلمض األميين عدة رامزات ماعدا الرامزات -
UAA / UAG /UGA. محض أميين تدعى اليت التشفر ألي:

.Stopرامزات التوقف 
يتم ربط األمحاض األمينية يف متتالية حمددة على مستوى :متعدد الريبوزوم

.متعدد الريبوزوم: ريبوزومات متجمعة يف وحدة متمايزة تدعى
نفسه من طرف عدةARNmتسمح القراءة املتزامنة للـ 

.يادة كمية الربوتني املصنعةريبوزومات بز 

:العناصر الضرورية لحدوث الترجمة



حمض ريبي نووي ناقل دوره نقل وتثبيت األحماض األمينية الموفقة الى مكان تركيب البروتين :ARNtالـ/ أ
ن تحت تتشكل م)ARNr.(عضيات متكونة من تجمع بروتينات وحمض ريبي نووي ريبوزومي: الريبوزمات/ ب

Pو Aوتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين ARNmتحت وحدة صغيرة تحمل موقع قراءة الـ : وحدتين 
.حيث يتم على مستوى الريبوزوم ربط األخماض األمينية

.بالحمض النوعي الخاص بهARNtانزيمات تنشيط األحماض األمينية  حيث تقوم بربط الـ / ج
.ATPطاقة / د

النهاية/ 3االستطالة / 2لبداية  ا/ 1: مراحل الترجمة



2الوثیقة



و الهدفـا نحــمع

تركيب البروتين: 01الوحدة 

0773229431

-الشارة- ثانوية بلحاج قاسم نورالدين


