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الخبر الوراثي
:تقديم

:في الصوريتین التالیتین عند مالحظة التوائم الحقیقیین

يتبین أنھما 
يتشابھان بشكل 

كبیر و ال يمكن أن 
يكونا إال من نفس 

الجنس، و من 
المعلوم أنھما 

نتجان من نفس ي
أي من البیضة 

نفس الخلیة، إذن 
فتشابھھما راجع 

إلى ترجمة لنفس 
.المتواجد في الخلیة األولى التي أنتجتھما الخبر الوراثي

/I الكشف عن تموضع الخبر الوراثي:
Acetabulariaتجارب القطع والتطعیم النووي عند طحلب 1/

و . وبر جذري و ساق و قبعة : أجزاءو طحلب أحادي الخلیة يتكون من ثالثةھAcetabulariaطحلب 
انظر الوثیقة: يوجد في عدة أنواع منھا 

.2رع النووي الممثلة في الوثیقة و نجري تجارب القطع و الز) 1الوثیقة (لنأخذ نوعین من ھذه األنواع 
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animations flashعلى شكل acetabulariaتجارب على 
:1ـ التجربة 
:2ـ التجربة 
:3ـ التجربة 

:4التجربة ـ
، و ھي مسئولة عن acetabulariaالتجارب أن النواة ضرورية لنمو و حیاة خلیة يتبین من خالل ھذه 

.عند ھذا الطحلب) مثل شكل القبعة أو طول الساق( نقل الصفات الوراثیة 
:تجارب عند حیوان أولي/ 2

amibeعلى  تجارب 
:1ـ التجربة 
:2ـ التجربة 
:3ـ التجربة 

ھذه التجارب أن  يتبین من خالل 
لنمو و حیاة خلیة  النواة ضرورية 

.األمیبة 
عند حیوان تجارب /3

:ثديي
:االستنساخ تجربة 
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.عجلة المولودة أخذت صفات البقرة التي أخذت منھا النواة بما فیھا جنسھا نالحظ أن ال
انظر أيضا ھنا

و نستخلص من خالل كل ھذه التجارب أن النواة ھي التي تحدد صفات الكائن الحي، : خالصة/4
. بالتالي فالخبر الوراثي يتموضع في النواة

II/ نقل الخبر الوراثي.
في حالة التوائم الحقیقیة تنقسم البیضة إلى خلیتین بنتین تعطي كل واحدة جنینا يكون مصدرا 

.ھذا االنقساملتوأم حامل لنفس الخبر الوراثي للتوأم اآلخر،إذن فالخبر الوراثي ينتقل خالل 
:دراسة االنقسام الغیر مباشر عند خلیة نباتیة1/

:مالحظة مجھرية لمقطع جذر ثوم–أ 

.

بعض الخاليا لھا نواة كبیرة الحجم محاطة بغشاء نووي :نالحظ خاليا مختلفة المظھر من حیث النواة
تضم

ا تحتوي على نويات تعتبر ھذه الخاليا في طور شبكة كثیفة من الخییطات النووية تسمى الصبغین كم
السكون ،بعض الخاليا تالشت بھا النواة و عوضت ببنیات على شكل خییطات تسمى الصبغیات و تعتبر 

) .غیر مباش(في حالة انقسام

:مراحل االنقسام الغیر مباشر- ب
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:مراحل 4يمكن تقسیم االنقسام الغیر مباشر إلى 

دقیقة40مدتھا تقريبا : لة التمھیدية المرح
و انتظامه على شكل الصبغینتتمیز في بدايتھا بتكاثف 

خییطات تسمى الصبغیات كل صبغي مكون من صبیغیین 
ي نھاية ھذه مرتبطین على مستوى الجزيء المركزي، ف

المرحلة يتالشى الغشاء النووي و النويات و تتكون ألیاف 
األلیاف الصبغیةقطبیة بین الكمتین القطبیتین و يبدأ تشكل 

.انطالقا من الجزيء المركزي 

دقائق5مدتھا تقارب : المرحلة االستوائیة 

تصبح الصبغیات أكثر وضوحا و تتموضع على المستوى 
و يكتمل یةاالستوائي للخلیة مكونة الصفیحة االستوائ

.مغزل االنقسام تشكل

مدتھا تقارب دقیقتین: المرحلة االنفصالیة 

میز بانشطار الجزيء المركزي و انفصال صبیغیي كل صبغي تت
و ھجرة كل مجموعة نحو أحد قطبي الخلیة نتیجة تقصیر 

.األلیاف الصبغیة إنھا الھجرة القطبیة 

دقائق10تقارب مدتھا : المرحلة النھائیة 
تتجمع الصبغیات و تتشابك و تفقد فرديتھا و تتحول إلى صبغین 

و يتكون الغشاء النووي و النويات و يختفي مغزل االنقسام و 
يتكون جدار أولي للغشاء السیلیلوزي يفصل بین خلیتین بنتین 

.تتوفران على نفس عدد الصبغیات 

دراسة االنقسام الغیر مباشر عند خلیة حیوانیة2
الوثیقة
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:مقارنة بین الخلیة الحیوانیة و النباتیة
:يتشابه االنقسام الغیر مباشر عند الخلیتین الحیوانیة و النباتیة مع وجود اختالفین رئیسین 

عضي خلوي يتواجد بسیتوبالسم الخلیة (الجسیم المركزيوجود نجیمتین تنتجان عن تضاعف - 
.تكونان األلیاف القطبیة للمغزل الاللوني) الحیوانیة

.تكون شق استوائي يسمى االختناق االستوائي يفصل بین الخلیتین البنتین-

11
5 4 3 2 1

10 9 8 7 6
:معلومات اضافیة

ـ عادة تنقسم الخاليا بشكل منظم ، لكن أحیانا تخرج عن السیطرة و تبدأ في االنقسام بشكل 
.سرطانيتكون ورممستمر و عشوائي فینشأ عن ذلك 

ـ الكريات الحمراء خاليا غیر منواة و بذلك ال تنقسم أبدا ، لكن الخاليا األم في التخاع العظمي تكون 
.منواة و تنقسم لتعوض الخاليا التي تموت باستمرار

:الدورة الخلوية
.و مراحل االنقسام الغیر مباشرمرحلة السكونھي مجموع 

3 2 1
:خالصة3/

من خالل دراسة االنقسام الغیر مباشر يتبین أن الخبر الوراثي ينتقل من خلیة ألخرى على شكل 
.صبغیات فھي تشكل دعامة لنقل الخبر الوراثي

:1تمربن 
:2تمرين 

يھدف االنقسام غیر المباشر إلى تكاثر الخاليا لبناء أعضاء الجسم خالل المرحلة الجنینیة و نمو 
...الجنسیة النمو و تجديد الخاليا التي تموت و تكاثر الخالياأثناء فترة الكائن الحي
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