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اإلجابة النموذجية التمحاا الباكالوريا الحجريبية تماي  3 - 2017رياض ي  " -ثانوية أحمد عروة "

/- I
 -1أ -تسمية المرحلة الممثلة بالشكل (أ) :الترجمة.
 كتابة البيانات المرقمة: -4رامزة مضادة -1تحت وحدة كبرى  -2-تحت وحدة صغرى ARNt -3- -8رامزة -7الموقع P -6الموقع AARN m -5ب -اكمال تسلسل النيكليوتيدات  ARN mوتسلسل السلسلة الببتيدية ،ثم استخرج السلسلة المستنسخة:
 تسلسل  ARN mكما يلي:AUG GCU AAA GUC GAC UUC CCA GAG AGC UAA
Met – Ala – Lys – Val – Asp – Phe – Pro – Glu – Ser
 تسلسل األحماض األمينية كما يلي:TAC CGA TTT CAG CTG AAG GGT CTC TCG ATT
 السلسلة المستنسخة: -2أ -المرحلة الهامة :مرحلة االستنساخ
 العناصر الضرورية لحدوثها: ARN -بوليميراز  -نكليوتيدات حرة ( ADN -مورثة)  -طاقة
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ب -التعرف على الفترتين ( )Aو(:)B
 الفترة  :Aتمثل نهاية الترجمة. الفترة  :Bتمثل االستطالة. رسم للفترة التي تسبق هاتين الفترتين: مرحلة انطالق الترجمة.ج -ذكر دور كل من العنصرين ( )5و(:)3
* العنصر ( :)ARNm( )5وسيط ناقل وحامل للمعلومات الوراثية من النواة الى الهيولى.
* العنصر ( :)ARNt( )3يثبت وينقل االحماض االمينية الى الريبوزوم ،ويتعرف على رامزات ARNm
بفضل الرامزة المضادة.
/-II
 -1أ -تسمية الوحدات :أحماض أمينية.
 تصنيفها :يتم حسب محتوى الجذر االلكيلي  Rحيث:*  R1و :R3حمضين أمينين معتدلين :R2 * .حمض أميني قاعدي :R4 * .حمض أميني حامضي.
ب -كتابة الصيغة الكيميائية للببتيد (س) على الترتيب (:)R1-R2-R3-R4
.............................................................................................................
ج -حساب الوزن الجزيئي للببتيد (س):
* وزن الببتيد = وزن االحماض االمينية حرة – وزن جزيئات الماء الناتجة عن الروابط الببتيدية.
* وزن االحماض االمينية حرة = R1+R2+R3+R4 = 89+146+75+133 = 443
* عدد جزيئات الماء الناتجة هو عدد الروابط الببتيدية =  .3ومنه وزن جزيئات الماء = .54=3x18
* ومنه وزن الببتيد443 – 54 = 389 g/mole :
 -2أ -النتائج التي تتوقعها في نهاية التجربة مع التعليل:
*  R1و :R3يبقيان في المنتصف.
 التعليل :ألن  PHi = PHأي أنهما متعادالن كهربائيا ولهما شحنة معدومة أي كل منهما يكتسب ويفقدبروتونات وتتأين الوظيفة القاعدية ( )NH3+والكربوكسيلية ( )COO-ومنه يسلك سلوك معتدل.
*  :R2يتجه نحو القطب السالب.
3+
 التعليل :ألن  PHi > PHأي له شحنة موجبة ويكتسب بروتون وتتأين الوظيفة القاعدية (  )NHويسلكسلوك قاعدة في وسط حامضي.
*  :R4يتجه نحو القطب الموجب.
 التعليل :ألن  PHi < PHأي له شحنة سالبة ويفقد بروتون وتتأين الوظيفة الكربوكسيلية (  )COOويسلكسلوك حمض في وسط قاعدي.
 استنتج تعريف قيمة الـ :PHi هي قيمة  PHالوسط التي يكون عندها الحمض األميني متعادل كهربائيا (شحنة معدومة).ب -كتابة الصيغة الشاردية للوحدات البنائية ( )R4،R3،R2،R1عند :PH=6
..........................................................................................................................
 -3تفسير المالحظات مع تحديد قيمة شحنة الببتيد في كل حالة:
 هجرة الببتيد (س) في الوسط ( )PH =1نحو القطب السالب راجع الى امتالكه شحنة موجبة ()PHi > PHأي اكتسابه  H+وتتأين الوظائف االمينية (عددها  )2ومنه قيمة شحنته (.)2+
 هجرة الببتيد (س) في الوسط ( )PH =12نحو القطب الموجب راجع الى امتالكه شحنة سالبة ()PHi < PHأي فقدانه  H+وتتأين الوظائف الكربوكسيلية (عددها  )2ومنه قيمة شحنته (.)2-
/-III
 دور األحماض األمينية في تحديد البنية الفراغية الوظيفية للبروتينات:تعود خصوصية البنية الفراغية للبروتين الى وجود عدد ونوع وترتيب محدد من االحماض االمينية التي تدخل
في بناء البروتين ،باإلضافة الى الروابط التي تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة (روابط كبريتية ،روابط
شاردية ،هيدروجينية ،تجاذب الجذور الكارهة للماء) وتسمح الروابط بالمحافظة على استقرار وثبات البنية
الفراغية ومنه اكتساب وظيفة.
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 --مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع في شهادة الباكالوريا --
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