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األساسيةالمحاور 

.التجارب العملية في المقررماهية •

يئات طريقة التعرف على انواع الكائنات الحية من خالل الجز•

.المعلوماتيه

ماهي الجزيئات  المعلوماتيه؟ ولماذا سميت بذلك؟•

ر أهم القوانين والمصطلحات والطرق المستخدمة لتحضي•

.المحاليل المنظمه

Amal Alghamdi-MIC251 3



Molecular Biologyعلم البيولوجيا الجزيئية 

(الجينات)الوراثيالتركيببدراسةيختصالذيالعلمهو:تعريف•
.الجزيئيالمستوىعلىالحيالكائنووظائف

المعلوماتمجموعمنتتكونالحيللكائن(الجينوم)الوراثيةالمادة•
Deoxyribonucleicالنوويالحمضفيوتشفرالجينيه Acid(DNA).
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ليهالمحتويات الجزيئية للخ

المحتويات 
الجزيئية

الجزيئات 
المعلوماتيه

البروتينات
األحماض النووية 

DNAوRNA

الجزيئات الغير 
معلوماتيه 

الكريوهيدرات الدهون
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النواةبين خاليا بدائيات النواة وخاليا حقيقيات الفرق 
Electron Micrograph for Prokaryotes and Eukaryotes



لتكوينبعضهامعظاهماانتوكيفيةاخلليهيفالكبريهاجلزيئاتتركيبدراسة

.ةللخليالبيوكمييائيةابلوظائفوللقياماخلليهعضيات

دواتك أواس تخداهماادلقيقةللخالايالكربىاجلزيئاتاس تخالص

النوويةامضال حاس نخالصمثل.الوراثيةالهندسةجماليفللتطبيقات

.للخليةالوراثيةاملكوانتدلراسةوالربوتينات

يا أوراثأوتصنيفهاادلقيقةالاكئناتتعريفيفاس تغاللها.

الصناعهيفوالإنزمييةاخللويةالربوتيناتاس تخدام.

الطفراتوجودعنالكشف.

:( األحماض النوويه والبروتينات)الجزيئات الكبرى دراسة الغرض من 
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:الوحدات المستخدمة: أوال

Prefix- الصيغة العلمية Decimal equivalents Example Units

Kilo- (K) = 103   m =1000 m Kilogram(Kgm) or liter(L)

Milli-(m) =10 -3 m =0.001 m Milligram (mg) or Milliletre (mL)

Micro- (μ) =10-6 m =0.0000001 m Microgram(μg) or Microliter (μL)

Nano- (n) =10-9 m =0.0000000001 m Nanogram(ng) or Nanoliter (nL)

Pico- (p) =10-12 m =0.0000000000001 m Picogram (pg) or Picolitre (pL) or 
picomole (pm)
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البكتيريه؟ما هو حجم الخاليا 

«يةاألحياء الجزيئطرق القياس في مختبر »



فحص الجزيئات الكبرى للخليه
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بنوعيه  Electron Microscope(E.M. )يستخدم المجهر االلكتروني 

Transmitted (TEM.)النافذ و Scanner (SEM )الماسح 



:جزيئيةالمصطلحاتًالهامةًفيًالبيولوجياًال: ثانيا ً
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د من المكونة للجزئء الواحالعناصر الوزن الجزيئي للمركب هو مجموع األوزان الذرية لكل 

.المركب

.مول من المركب1ألي مركب تحتوي على الجرامبـالجزيئي الوزن كمية

.«للوزن الجزيئيالوزن بالجرام يساوي القيمة الرقمية »أي أن 

(.Formula weight) الصيغة الجزيئية أو البنائيه تسمى 

KClلكلوريد البوتاسيوم هي Formula weightالصيغة البنائية او الكيميائية : مثال
KCl =39. 1 +35. 45 =74.55 (amu)الوزن الجزيئي لـ 

الوزن الجزيئي مقسوم على »( weight in grams)وزن المادة المذابة بالجرام (: mol)المول 

(MW)للمادة.

Mole = 
𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒔

𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 (𝑴𝑾)
الوزن الجزيئي× عدد الموالت = الوزن بالجرام : إذن 



ونات هو خليط متجانس من المركبات حيث تظهر كل الجسيمات كجزيئات أو أي•
(.مذاب+مذيب)مفرده

:يمكن التعبير عن تركيز المحلول بعدة طرق، مثل

:عللي•

عادة في تحضير المحاليل؟Distilled waterيستخدم الماء المقطر 

؟األحياء الجزيئيةفي جميع اختبارات Buffersيجب استخدام المحاليل المنظمة 
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.لتر من المحلولفي عدد موالت المذاب الموالرية هي 

 = Molar(mol/L).حجم المحلول باللتر/الموالتعدد = الموالر
𝑁𝑜.𝑜𝑓 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 (𝑚𝑜𝑙)

𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟𝑠 (𝐿)

لتر/ مول ( = M)موالر = الوحدة

مول من المادة المذابة في الحجم 1موالر يحتوي على 1المحلول ذو الموالرية : مثال
.النهائي للمحلول

لتر 1جم ويذاب في  74.55يوزن KClالبوتاسيوم موالر من كلوريد 1لتحضير محلول 
.DDWمن الماء المقطر 

.جم من الملح في لتر من المحلول النهائي74.55أي 

لى المحسوب يذاب في حجم صغير من الماء ثم يكمل الحجم الكلي للمحلول إالوزن أي أن 
.لتر1

.جم إلى لتر من الماء74.55وهذا يختلف عن إضافة 
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منالواحدالكيلوجرامفيالمذابمنالموالتعددهي
.المذيب

المذيبكتلة/المذابةالمادةموالتعدد=المواللية
.بالكيلوجرام

كجم/مول=الوحده

NaClالصوديومكلوريدمحلولمن(1m)موالل1:مثال
.الماءمنالواحدالكيلوجرامفيNaClمنمول1يحتوي

×1=الجزيئيالوزن×المول=بالجرامالوزنأي
جم58.44=58.44

.DDWالمقطرالماءمنمل1000إلىيضاف
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والقواعدAcidsلألحماضعادةوتُستخدمالمحلول،تركيزعنللتعبيرالطرقأهم
Bases.

.للمحلولالكليالحجمإلىالمذابكميةبينللربط

.باللترالمحلولحجم/nالجراميةالمكافآتعدد=Nالعيارية

عياري يعني أّن كل واحد لتر من المحلول يحوي 1فالمحلول الذي يبلغ تركيزه 
مكافيء جرامي واحد من المذاب

.للحمضالبنائيةالصيغةفي+Hالهيدروجينأيوناتعدد=لألحماض=nحيث

.للقاعدةالبنائيةالصيغةفي-OHالهيدروكسيلأيوناتعدد=nللقواعدأما

والموالريةالعياريه والمواللية هناك عالقة بين 

n×الموالرية = النورمالية
.نفسهالحمضمنمعياري6محلولنفسههوH2SO4منموالر3:مثال

.نفسهاالقاعدةمنمعياري2نفسههوCa(OH)2منموالر1محلول:مثال
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قيمة 
n

او القاعدهالحمض

1 الهيدروكلوريك حمض
HCl 

2 الكالسيوم هيدروكسيد
Ca(OH)2

3 حمض الفوسفوريك 
H3PO4

3 حمض البوريك
H3BO3

1 حمض الخليك الثلجي

CH3COOH
Glacial acetic acid



حصول ويجب تخفيفه للاألساسي ذو التركيز العالي عادة يحضر المحلول 
(DDW)مزدوج التقطيرباضافة الماء للعملعلى التركيز النهائي المطلوب 

...،n=1،2،3وnXبـعادةلهايرمز•

10Xمحلولماهو solution؟

.العملمحلولمنمرات10أعلىتركيزيماثلالتركيزعاليمحلولهو

-10مراتلعشرالتخفيفيتم،10Xمخزنمحلولمن1Xمحلوللعمل
fold dilution.

1X(TE)محلول:مثال Tris-EDTA (Ethylene-diamine tetra-acetic
acid)10مخزنمحلولمنXTEفييخففاألخيرمنمل100يساوي
.الماءلترمن1نهائيحجم
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Stock Solutionالعمليات الحسابية التي تتم على المحلول األساس 

:تصف المعادلة التالية المحددات المختلفة

C1*V1 = C2*V2
𝑪𝟐

𝑪𝟏
= 
𝑽𝟏

𝑽𝟐
: حيث

C1 : موالر( قبل التخفيف)األساسي تركيز المحلول

V1 : األساسي بالمللحجم المحلول

C2 : موالر( بعد التخفيف)النهائي تركيز المحلول

V2 : النهائي بالمللحجم المحلول

محدد بإضافة الماء للوصول إلى تركيز نهائي المطلوب )V1عادة يكون حجم المحلول األساسي 
DDW )هو المجهول لذلك نعوض بالمعادلة التالية:

𝑽𝟏 =
𝑪𝟐 ∗ 𝑽𝟐

𝑪𝟏

ز في الحجم والوزن والتركي:تحضير المحاليل ال بد من توحيد الوحدة المستخدمه لكل من عند •
.نفس المعادلة

:من الخطأ كتابة المعادلة في الصورة التاليه: مثال•
V1(160ملل *)C1(160لتر/ملجم =)V1(المجهول*)C2( لتر/جم3المطلوب))

:الصورة الصحيحة

V1(160ملل *)C1(1601000× ملل/ملجم =)V1(المجهول*)C2( 1000× لتر/1000× جم3المطلوب))
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(حجم/حجم)%1منهماكلالمحلولينبينالفرقماهو•
(v/v)(حجم/وزن)و(w/v)؟

يهالسائلةالكيميائيةالمادةنسبةانأي:%1(حجم/حجم)األولالمحلول•
.الكليالمحلولحجممن1%

حجمفيالجليسرولمنمل1سيحتوي%1الجليسرولمحلول:مثال•
.مل100نهائي

صورةفيتكونالكيميائيةالمادةأنأي:%1(حجم/وزن)الثانيالمحلول•
.مل100فيالمادةمنجما؛إضافةمنها%1محلوليعنيحيثصلبة

Sodium(SDS)محلول:مثال• Dodecyl Sulphate1%1منسيتكون
.مل100نهائيحجمفيSDSمنجم
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0.25تركيزه K2Cr2O7مائي من كرومات البوتاسيوم محلول •
الحجم الالزم أخذه من المحلول المركز للحصول علىاحسب . موالر
؟؟موالر 0.01تركيز ذو المحلولملل من 250

بتھا في م إذالتي یلزا2SO4(NH4)م ألمونیوت اكبریتاوزن ما •
350g  ( 0.3)ه تركیزل لتكوین محلوء لماامنmolal ؟   األوزان
(H =1, N = 14, O = 16, S = 32:)الذرية

حسب  ا( وزنا  % 40)ه لمائي تركیزم البوتاسیواكسید رویدل همحلو•
.  بالموالريةلتركیز ا

H =  1, O = 16, K = 39):)األوزان الذرية  
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:المطلوب للمعمل القادم

لكل مجموعه •

طباعة ورقة التدريب على استخدام الماصه الدقيقه –
Micropipette.

.permanent markerاحضار ماركر ثابت –
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