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The structure of DNA polynucleotide 
الدنا  نٌوكلٌوتٌداتتركٌب متعدد 



10.3 DNA is a double-stranded helix
الدنا عبارة عن حلزون مزدوج الخٌوط

 DNA is composed of two polynucleotide chains joined together by 
hydrogen bonding between bases, twisted into a helical shape

 ٌتكون الدنا من سلسلتٌن من متعدد النٌوكلٌوتٌدات تتصل ببعضها البعض بروابط هٌدروجٌنٌة بٌن
القواعد النٌتروجٌنٌة ملتفة حول بعضها البعض فً شكل حلزونً

– The sugar-phosphate backbone is on the outside

ٌوجد عمود السكر والفوسفات خارج الحلزون –

– The nitrogenous bases are perpendicular to the backbone in the 
interior

أما القواعد النٌتروجٌنٌة فهً متعامدة على هذا العمود فً داخلة –

– Specific pairs of bases give the helix a uniform shape

تتزاوج القاعدة النٌتروجٌنٌة بطرٌقة خاصة معطٌة الحلزون شكل منتظم–

– A pairs with T, forming two hydrogen bonds

ٌتزاوج األدنٌن من الثاٌمٌن فٌكونا رابطتٌن هٌدروجٌنٌة–

– G pairs with C, forming three hydrogen bonds

ٌتزاوج الجوانٌن مع الساٌتوسٌن فٌكونا ثالث روابط هٌدروجٌنٌة –



Hydrogen bond
رابطة هٌدروجٌن

Base pair
زوج قاعدي 

Partial chemical structure
 التركٌب الكٌمٌائً لجزء من الدنا

Computer model
نموذج حاسوبً 

Ribbon model
النموذج الشرٌطً 

















– Redundant: More than one codon for some amino acids

قد ٌوجد أكثر من شفرة لبعض األحماض األمٌنٌة : الترادف–

– Unambiguous: Any codon for one amino acid does not 
code for any other amino acid

أي شفرة ألي من األحماض األمٌنٌة ال ُتستخدم ألي حامض أمٌنً أخر: عدم الغموض–

– Does not contain spacers or punctuation: Codons are 
adjacent to each other with no gaps in between

الشفرات ملتصقة ببعضها البعض بدون أي فراغات : ال تحتوي على فراغات أو عالمات وقف–

بٌنها

– Nearly universal

“ تقرٌبا  ”العمومٌة والشمول –







11.1 Proteins interacting with DNA turn prokaryotic genes on or off in response 
to environmental changes
البروتينات المتفاعلة مع الدنا ُتشغل أو تغلق جينات الكائنات أولية النواة استجابة لتغيرات بيئية

 The lactose (lac) operon includes )            الالكتوز أوبارونيشمل 

– Three adjacent genes for lactose-utilization enzymes

– ثالثة جينات متتالية تتحكم في بناء انزيمات االستفادة من الالكتوز

– Promoter sequence where RNA polymerase binds

–  الرناحيث مكان ارتباط انزيم بلمرة  المحفزالتسلسل 

– Operator sequence is where a repressor can bind and block RNA polymerase 
action

–  الرناالذي َيحول دون عمل انزيم بلمرة  المثبطحيث مكان ارتباك  الُمَشغلتسلسل 

 Regulation of the lac operon    الالكتوز أوبارونالتحكم في 
– Regulatory gene codes for a repressor protein

– يشفر الجين الُمنظم لبناء البروتين المثبط   

– In the absence of lactose, the repressor binds to the operator and prevents RNA 
polymerase action

–   الرنايرتبط المثبط بالُمشغل وَيُحول دون عمل انزيم بلمرة , في غياب الالكتوز

– Lactose inactivates the repressor, so the operator is unblocked

– فيعمل الُمشغل, يقوم الالكتوز بتعطيل الُمثبط
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