
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

2017-2016السنة الدراسیة:المؤسسة : 

ر                                                                                  3الشعبة : 

ساعات02دة :ـــالمعلوم الطبیعة والحیاة                اختبار في مادة :

()ن األول ــــلتمریا :

الفراغیة یؤدي إلى وظیفة ھذا البروتین. أي تغیر في البنیة بنیة فراغیة محددة بدقة متناھیة ، مسؤولة عنلھ كل بروتین 

.)01، نقدم الوثیقة (الروابط الببتیدیةن بنیة البروتین عند تكون السلسلة الببتیدیة أي بعد تكوینیبدأ الحدیث ع، فقدان الوظیفة

األنسولین أجب عن األسئلة التالیة:( المعلومات ، المراحل ، البنیة ) الخاصة بمن خالل الوثیقة *

؟ببنیة األنسولین عدد السالسلما ھو -1

لین .اشرح مراحل نضج بنیة اإلنسو-2

ما ھو عدد المورثات المستنسخة ؟-3

ب / بعد نسخ مورثة األنسولین داخل النواة تعاني النسخة 

)  تلخص ذلك.02المتحصل علیھا تغیرات الوثیقة (

ماذا تمثل النسخة المتحصل علیھا في الحالتین؟-1

؟ 2و1یمثل الرقمین ماذا -2

وعلى مستوى جھاز 1بعد مرحلة ھامة تحدث على مستوى الشبكة الھیولیة الفعالة نتحصل على البنیة الممثلة بالشكل -3

).03من الوثیقة (2غولجي  تطرأ التغیرات الممثلة بالشكل 

أ ح110قبل أولي (إنسولین-

وسلسلة ببتیدیة واحدة)

أ وسلسلة ح86أولي (إنسولین-

ببتیدیة واحدة)

أ ح51ناضج وفعال (إنسولین-

وسلسلتین ببتیدیتین)

مراحل تحول اإلنسولین بعد تصنیعھمعلومات
سولین)األننضج (

األنسولینبنیة 

)01الوثیقة (

على مستوى الشبكة الھیولیة الفعالة:1شكل على مستوى جھاز غولجي:2شكل 

)03الوثیقة (

)02الوثیقة (

3من 1 :ة ـــــــــالصفح



؟ ما ھي المرحلة المقصودة-أ

ما ھي المعلومة الجدیدة بخصوص نضج األنسولین؟.-ب

:)04الوثیقة (لإلنسولینالتالي البنیويالنموذج من خالل برنامج راستوب تم تقدیم  -جـ 

  ؟التي تحتویھا بنیة األنسولیننوع الروابطما ھو -1

؟ βأو αالبنیات الثانویة األنسولین على ھل یحتوي-2

تثیر إشكالیات أخرى في موضوع الھندسة الوراثیة.عن إشكالیة بنیة اإلنسولین اإلجابة -3

ھل تصنیع اإلنسولین في البكتریا یتطلب مورثة واحدة أم مورثتان ؟-أ

  ؟ لماذا ال یمكن تصنیع اإلنسولین في البكتریا من مورثة واحدة-ب

حدد من خالل الدراسة السابقة  بنیة األنسولین ؟ .-4

: (نقاط ) ثانين الــــلتمریا

.01نقدم الوثیقة (البرنامج الوراثيتشفیرساعد على فھم كیفیة ،األحماض األمینیة وعدد أنواع النكلیوتیداتعدد أنواع  (

3من  2صفحة :ال

Proinsulinنیة الفراغیة لإلنسولین األولي البInsulinالبنیة الفراغیة لإلنسولین الناضج 

)04الوثیقة (

)01(الوثیقة 



عدد أنواع النكلیوتیدات ؟و ما عدد أنواع األحماض األمینیة -1

؟ علل .mARNأم NAD) تخص تشفیر الـ01ھل الوثیقة (-2

لألحماض األمینیة ؟ برھن ذلك .یشفركیف -3

.Pheترمز الى الحمض األمیني UUUبھا على أن الثالثیة قدم تجربة بسیطة تستدل-4

.4و 3و 2ص ) ثم حدد األحماض األمینیة (وتیدیة ( س ، ع ،یحدد الثالثیات النكل-5 (

والنجــــــــــــاحتمنیاتي لكم بالتوفیـــــــــق 

3من 3 :ة ـــــــــــالصفح



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ر3الشعبة : 

ساعات04دة :ـــالماختبار في مادة : علوم الطبیعة والحیاة                

.تصحیح الموضوع

(ن األول ــــلتمریا نقاط )07:

: سلسلة واحدة .ببنیة األنسولین عدد السالسل-1

:شرح مراحل نضج بنیة اإلنسولین -2

سلسلة ببتیدیة واحدةھو یتكون من أ وح110بھ قبل أولي إنسولینأوال یتم تركیب 

.سلسلة ببتیدیة واحدةھو یتكون  من أ وح86بھ أولي إنسولینفنحصل على متعدد األحماض األمینیة (بلون أسود)ثانیا نزع لقطعة

.)bوA(سلسلتین ببتیدیتینیتكون من أ وح51بھ ناضج وفعال إنسولینفنحصل على ون أحمر ) (بل cالسلسلة ثالثا یتم نزع 

عدد المورثات المستنسخة : مورثة واحدة-3

ب / 

الطالئعي  والنسخة الثانیة (القصیرة) ARNmتمثل : النسخة األول (الطویلة) ھي النسخة المتحصل علیھا في الحالتین-1

الناضج .ARNmھي الـ 

یمثالن : قطع غیر دالة .2و1الرقمین -2

3-

ھي : الترجمة .المرحلة المقصودة -أ

: یكون تعدیل ونضج ھرمون األنسولین یكون داخل جھاز غولجي .المعلومة الجدیدة بخصوص نضج األنسولین-ب

 -جـ 

رابطة الكبریتیة ...ھي : رابطة البیبتیدیة ، الرابطة الھیدروجینیة ، الالتي تحتویھا بنیة األنسولینالروابط-1

.αالبنیات الثانویة األنسولین على یحتوي-2

3-

.مورثتان تصنیع اإلنسولین في البكتریا یتطلب -أ

.ال یمكن تصنیع اإلنسولین في البكتریا من مورثة واحدة-ب

).Cألن البكتریا ال تملك اإلنزیمات الالزمة لنزع القطع اإلضافیة (القطعة المتقدمة + القطعة 

الرسول األولى قبل RNA) من Intronsالبكتریا ال تملك اإلنزیمات الضروریة لفصل القطع غیر الدالة (كما أن

حدوث عملیة الترجمة.

ثالثیة .بنیة األنسولین : بنیة األنسولین ھي -4

  :  ثانين الــــلتمریااإلجابة عن 

20ھو : عدد أنواع األحماض األمینیة -1

4عدد أنواع النكلیوتیدات : 

ADN) تخص تشفیر الـ01الوثیقة (-2



.Tوھي ADNیل : لوجود القاعدة الممیزة  للـ علالت

بثالث قواعد آزوتیة لألحماض األمینیة یشفر-3

ة على  ذلك :برھنال

بروتینیة أربع غیر منطقي، حیث عدد كلمات اللغة الفھوكل قاعد ترمز الى حمض أمیني واحد و االحتمال األول :

)4=41(كلمات فقط .

كلمة  وھو عدد غیر كافي لتغطیة كلمات اللغة 16یعطي كل قاعدتین ترمز الى حمض أمیني االحتمال الثاني : 

)16=42(البروتینیة .

األصح كلمة في اللغة النوویة  وھو 64یعطي كل ثالث قواعد آزوتیة ترمز الى حمض أمیني االحتمال الثالث : 

)64=43( كلمة. 20بالرغم من أنھ یعطي أكثر من 

:Pheترمز الى الحمض األمیني UUUأن الثالثیة تؤكدتجربة بسیطة -4

فـ الـ یضـنض أمـیـنـیـة ثـم احـمأوATPحـضـر مـسـتـخـلـصـا بـكـتـیـریـا یـحـتـوي عـلـى الـریـبـوزومـات و الـ ن

ARNـدة واحـدة ( الـیـوراسـیـل ) تـتـكـرر یتـوي على نـیـوكـلـیـوتـحعـي وحـید الـنـمـط) أي یـالـرسـول (اصـطـنـا

ما یسمى بمتعدد الیوراسیل ، أو mARNعـلـى طـول ھـذا الـ

:المالحظة

)األنین عـدد فـنـیـل ئـة بـروتـیـنـیـة تـحـتـوي عـلـى الـحـمـض األمـیـنـي فـنـیـل األنـیـن فـقـط ( مـتـیحـصـل عـلـى جـزن

  :ـجاسـتـنـتاال

)Pheتـوافـق الـحـمـض األمـیـنـي فـنـیـل األنـیـن ( mARNعـلـى مـسـتـوي UUUـزة مالـثـالثـیـة أو الـرا

.4و 3و 2د الثالثیات النكلیوتیدیة ( س ، ع ، ص ) ثم حدد األحماض األمینیة (یحدت -5 (



ق والنجــــــــــــاحتمنیاتي لكم بالتوفیـــــــــ


