
ھذه الجزیئة ُتنقل من خلیة إلى أخرى خالل االنقسام غیر المباشر، فیتم بالتالي 

  ADNالنماذج المقترحة لتفسیر آلیة مضاعفة الـ 
 ADN وبأنھ یتضاعف خالل طور السكون، بقي التحدي ،

 .في تحدید الكیفیة التي تتم بھا ھذه المضاعفة
  ADN.مضاعفة الـ تم اقتراح ثالثة نماذج یمكن أن تتم بھا

  .قترحةرسوما تخطیطیة للنماذج الثالثة الم

 
  نموذج محافظ            نموذج نصف محافظ                   

  : بإجراء التجربة التالیة

  

  عیون النسخ:   4الوثیقة 

  

  تطور الصبغیات خالل دورة خلویة:   6الوثیقة 

  

 )3و  

  .أھمیة مرحلة السكون في الحفاظ على الخبر الوراثي من خلیة إلى أخرى

 ة ٕاىل �ٔخرى �ي من �ل�ــر الوراث
ھذه الجزیئة ُتنقل من خلیة إلى أخرى خالل االنقسام غیر المباشر، فیتم بالتالي ، ، دعامة الخبر الوراثي، ببنیة على شكل لولب مضاعف، 

 :دراسة المعطیات التجریبیة التالیة نقترح  تتم ھذه العملیة 

 في نواة خلیة خالل دورة خلویة

  
  .Sفترة النمو األولى تستعد فیھا الخلیة لفترة التركیب 

  .Mفترة النمو الثانیة تستعد فیھا الخلیة لمرحلة االنقسام 

النماذج المقترحة لتفسیر آلیة مضاعفة الـ :   2الوثیقة 
ADNبعد اكتشاف العلماء بنیة الـ

في تحدید الكیفیة التي تتم بھا ھذه المضاعفة
تم اقتراح ثالثة نماذج یمكن أن تتم بھا

رسوما تخطیطیة للنماذج الثالثة الم أسفلھتمثل الوثیقة 

               نموذج تبددي        

Stahl  1957سنة  
بإجراء التجربة التالیة Meselson و Stahl ھدف تحدید أي ھذه النماذج الثالث ھو الصحیح، قام العالمان

الوثیقة   )ADNمضاعفة الـ 

 )1 الوثیقة. (خاللھا ADNتطور كمیة الـ  صف

Stahl  النموذج المفسر لمضاعفة الـ  استنتجثمADN ) . 2الوثیقتین 

 .ADNكیف تتم مضاعفة ال 

أھمیة مرحلة السكون في الحفاظ على الخبر الوراثي من خلیة إلى أخرى بین 6انطالقا مما سبق وباعتمادك على الوثیقة 

 املعــط��ـــــــــــــــــــــــــــات

ر الوراثــى اخل�ـة �ل�افظ�ة احمل�الكشف عن �ٓل�

 اس�مثــــــــــــار املعط�ـــــــــــــات
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، دعامة الخبر الوراثي، ببنیة على شكل لولب مضاعف، ADNتتمیز جزیئة 

 لمعرفة  كیف  الحفاظ على الخبر الوراثي

  

في نواة خلیة خالل دورة خلویة ADNتطور كمیة :   1الوثیقة 

G1 : فترة النمو األولى تستعد فیھا الخلیة لفترة التركیب
G2 : فترة النمو الثانیة تستعد فیھا الخلیة لمرحلة االنقسام

Stahlو   Meselsonتجربة :   3الوثیقة 
ھدف تحدید أي ھذه النماذج الثالث ھو الصحیح، قام العالمانب

مضاعفة الـ ( آلیة النسخ الجزیئي :   5الوثیقة 
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