
ي                                                                            -بجاية  –وقاس ثانوية شعبان أعمر أ
ي رياض 

 
 القسم نهائ

ي مادة العلوم الطبيعية 
 
ي األول ف

 
 اختبار الثالئ

 المدة: ساعتان                                                                                       م2019/2020السنة الدراسية: 

 التمرين األول: 

، تأخذ هذه  ADNتتواجد جزيئة الـ  وتي   كيب التر داخل النواة عند حقيقيات النواة وتحمل المعلومات الوراثية لتر

وتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتي   آلخر حسب وظيفتها.   التر

ي السلسلة الببتيدية. تتابع  -1-تمثل الوثيقة 
 
 وحدات بنائية ف

 
ي ببتيد ) لمرقمة، ثم وضح بمعادلة كيميائية آاسم البيانات  -1-

 . همال الجذور إمع  (Asp-Argلية تشكيل ثنائ 

ي الشكل  تسمح -2-
 
 بالحصول عىل الجزيئة الماطرة )س(.  -ب-اإلماهة الجزئية للببتيد الموضح ف

ي الـ  -      
 
ي  سلوكها  فس ثم  pHiوضح صيغتها الكيميائية ف

 
ي pH=1 ف

 
 pH=13وف

 بي   ان الببتيدات مركبات حمقلية.  -3-
ي نص علمي  -4-

 
ح ف حماض االمنية والبنية الفراغية أل العالقة بي   سلوك ا سطر( 15)من خالل معلوماتك اشر

 . وتي    الوظيفية للتر
ي 
 : التمرين الثائ 

ي تم تركيبها عىل مستوى الشبكة األندوبالزمية المحببة بنيات فراغية محددة ومعقدة، ليتم  تأخذ 
وتينات التر التر

 بعدها توجيهها نحو مكان الذي تؤدي فيه وظيفتها المحددة داخل او خارج الخلية. 

 أوال: 

مراض الكريات الدموية الحمراء انتشارا حيث يصيب الماليي   من أكت  أ  مرض فقر الدم المنجىلي هو  أو الدريبانوسيتوز 

ي العالم خاصة سكان إفريقيا الوسىط 
 
ي أمريكا.  والشعوباألفراد ف

 
 السود ف

ي الالعب الدولي 
ي من  LASSANA DIARRAيعائ 

 
هذا المرض الذي منعه من اللعب ف

 . نهائيات كرة القدم

ح عليك هذه الدراسة.   لفهم سبب هذا المرض نقتر

مثت   -تحت وحدات متشابهة مثت   4بروتي   كروي يتكون من HBA  الهيموغلوبي   -
ة لألكسجي   الذي تنقله إل كل  βمن النوع  2، و  αمن النوع  2 اهتها الكبت  تتمت   بسر

 األنسجة وهذا لمرونة الكرية الدموية الحمراء. 
، –تحت وحدات متشابهة مثت   4بروتي   كروي يتكون من HBS الهيموغلوبي   - مثت 
ي حالة،  βمن النوع  2، و  αمن النوع  2

 
فتسد لياف طويلة صلبة غت  مرنة أنقص األكسجي   تتبلور مشكلة  ف
ات الدموية، تكسب هذه   لياف الكرية الدموية شكال منجليا. األالشعت 

ي  -
 
ي المرتفعات ........... عدة عوامل قد تؤدي إل نقص األكسجي   ف

 
، نشاطات ف  الدم، تمرينات رياضية، التدخي  

ي الحالتي   شكل  -1-تمثل الوثيقة 
 
، وكذلك نتائج الهجرة الكهربائية (HBSو HBA) الكريات الدموية الحمراء ف

وتيني    ي  للتر
 
 . معي    pHف
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ح فرضيتي   تفس فيها اختالف مسافة الهجرة الكهربائية بي    - 1-قدم وصفا للوثيقة  -1-  . HBSو HBAثم اقتر

 ثانيا: 

 . -2-من مدى صحة الفرضيات نقدم لك الوثيقة  والتأكد عراض هذا المرض ألتحديد 

نامج  : لكال  βالسالسل  األناجي   تم تمثيل بتر وتيني   بالنسبة  HBS   =drepcodadnو  HBA  =betacodadn التر

 . بالنسبة لتتابع األحماض األمينيةHBS  = drep.proو  HBA =beta.proو   للتابع النيكليوتيدي 

 
 

حة -2-الوثيقة  باستغالل  . ناقش مدى صحة الفرضيات المقتر

ي الموضوع  ثالثا: 
 
ح  ومعارفكبإيجاد عالقة بي   المعطيات المقدمة ف ي سبب بدقة اشر

مرض الدريبانوسيتوز الذي يعائ 

ي كرة القدم.  
 
 منه الالعب الدولي ف

 -ذة المادة أستاعن  – والسداد بالتوفيق 
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ح:   الحل المقتر

 التمرين االول: 

 بيانات المرقمة:  -1- 

 

ي ببتيد مع اهمال الجذوربمعادلة كيميائية توضيح  
 
 ألية تشكل ثنائ

 

ي  -2-
 
ح سلوكها  pHiتوضيح الصيغة ف   وشر

 
ي عدد الوظائف الكربوكسيلية الحرة من الوثيقة ان  نـالحظ -3-

 
ي الشكلي   ف

 
  -ب-و  -أ-الببتيدين الممثلي   ف

ي الوظائف األمينية الحرة   وعدد الكربوكسيلية(  )النهايةواحدة هي  
 
( )الطرفواحدة هي  الببتيدينكذلك ف ي

  األميت 
مهمــــا كــــان طــــول السلســــلة  وهــــذا  ال يتــــأثر عــــدد هــــذه الوظــــائف بطــــول السلســــلة الببتيديــــة أي بعــــدد األحمــــاض األمينيــــة

 . والقاعديةالحامضية  الجذور اهمال  مع وهذا الببتيدية 
هما مصدر الخاصية  COOHالوظيفية الحمضية كربوكسيلية  والمجموعة NH2الوظيفية األمينية قاعدية  ان:  ونعلم

ية.   األمفوتت 

يةللببتيدات   إذن:   . كذلك الخاصية األمفوتت 

ح العالقة بي   سلوك األحماض األمينية  -4- ي نص علمي شر
 
:  والبنيةف وتي    الفراغية الوظيفية للتر

ي عدد 
 
وتينات فيما بينها ف ي االحماض األمينية  وتتابع ونوعتختلف التر

، كما تظهر تتمت   بالخاصية الحمقلية والتر

وتينات بنيات فراغية مختلفة  . التر

وتينات؟الفراغية الوظيفية  والبنيةبي   سلوك االحماض االمينية فما هي العالقة   للتر

ي السلسلة الببتيدية  
 
وتيناتترتبط االحماض األمينية بروابط ببتيدية ف السالسل مهما كان طولها عىل  وتحتوي، والتر

ي 
ي الطرف األميت 

 
ي االول  –مجموعة أمينية ف

ي نهاية   ومجموعة -الحمض األميت 
 
الحمض  -السلسلة كربوكسيلية ف

ي األخت  
 . -األميت 

يةو األمف تعتمد الخصائص الكهربائية وتينات  وتت  عىل نوع الجذور الطرفية  إل مجموعاتباإلضافة للببتيدات و التر

وتي   شحنات موجبة او سالبة NH2 ( و القاعدية  ) COOHالحامضية )  ي تكسب التر
 كذلك.   ( التر

وتونسلوك االحماض بفقدانها االحماض االمنية جذور  سلكت ي الوسط القاعدي  لتر
 
 شحنة سالبة ذات وتصبحف

COO-   ، ي و تصبح شحنته موجبةاالحماض االمنية سلك تكما
ي الوسط الحامض 

 
باكتسابه و ذلك  سلوك القواعد ف

وتون  .  +NH3،  للتر

ي  -1
 وظيفة حامضية -3 وظيفة قاعدية -2 حمض اميت 

 رابطة ببتيدية -5 جذر متغت  -4

ي 
 
ي الـ  pH =13ف

 
ي الببتيد ف

 
ي  pHiصيغة ثنائ

 
 pH =1ف

ي 
ي الوسط القاعدي يسلك الثنائ 

 
ف

الببتيد سلوك األحماض فيفقد 
وتونات لتصبح شحنة سالبة  التر

 ( 3-فتكون شحنته ) 

 

ي 
 
ي  pH =pHiف

الببتيد  يتعادل ثنائ 
، حيث تكون عدد الشحنات كهربائيا 

الموجبة مساوية لعدد الشحنات 
 السالبة

ي 
ي يسلك الثنائ 

ي الوسط الحامض 
 
ف

فيتكسب الببتيد سلوك القواعد 
وتونات لتصبح شحنة موجبة،  التر

 (1فتكون شحنته )+
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وتي    وتي   ان  تسمحومحددة المتوضعة بطريقة طريقة  ان عدد وترتيب ونوع االحماض االمنية المكونة للتر للتر
ي مواقع معينة روابط  كيلبتش وذلكيحافظ عىل البنية الفراغية الوظيفية له 

 
بي   جذور االحماض دقيقة ومحددة ف

 - الشارديةالروابط -المتأينة االمينية 
 . ي   وتتر للعىل البنية الفراغية الوظيفية  تساهم بالحفاظ ان االحماض االمنية بفضل خاصيتها الحمقلية

 : ي
 
 التمرين الثائ

 : -ب-و  -أ-األشكال 

اح فرضية تفس سبب اختالف مسافة الهجرة بي    ومنه -1-تقديم وصفا ألشكال الوثيقة  : اقتر وتيني    التر

ي هيولة الكرية الدموية HBAهيموغلوبي   الـ  جزيئاتان  -أ-يظهر الشكل 
 
ي تتمت   ب الحمراء،يسبح حرا ف

كل كروي شوالتر

ي  وتكون
 
جزيئة مرتبطة  فكلبينها مرتبطة فيما  HBSهيموغلوبي    جزيئاتنالحظ  -ب-بينما الشكل  المركز،مقعرة ف

ي هيولة الكرية الدموية الحمراء مما يعىطي لها شكال منجليا 
 
اص هذه األلياف وهذا بأخرى مشكال بذلك الياف ف فيما  لتر

 بينها. 

 : -ج-الشكل 

وتيني   إل القطب  الهجرة  مسافةمما يدل عىل ان كالهما يحمالن شحنة سالبة، لكن  الموجب،نالحظ هجرة التر

ي تركيب هذه األمينية او كالهما عدد االحماض  و انوع فقد يعود هذا إل اختالف  بينهما مختلفة
 
الذي يدخل ف

وتينات فتكون  : كالتالي   لفرضياتا التر

ي  -1-
 
ي عدد األحماض األمينية = اختالف ف

 
ي اختالف ف

وتيني   الوزن الجزيت   . ( HBSاخف من HBA ) بي   التر

ي نوع األحماض األمينية =  -2-
 
ي تتأين بالسالعدد اختالف ف

 HBAكتر عندأ تكون  باألحماض األمينية التر

(HBA  اكت  كهرو سلبية عن الـHBS)  شحنة = قوة....... 

 ثانيا: 

 مناقشة مدى صحة الفرضيات: 

  -أ-من الشكل 

ي األ 
 
ي القاعدة رقم نايظهر التتابع النيكليوتيدي ف

 
مما ادى  Tبـ  Aحيث تم استبدال القاعدة  20جي   انه يوجد استبدال ف

ي رقم  GTGإل  GAGال تغيت  الرامزة من 
ي تغيت  الحمض االميت 

 
 VALإل الـ  GLUمن حمض الـ  فقط 7ما سبب ف

 . βللسلسلة 

 األمينيي   ان: تظهر الصيغ الكيميائية لكال من الحمضي   

GLU  :  ، ي
ي حامض 

ي الوسط  بالسالب عىل وظيفة حامضية ، فهي قابلة للتأين فجذره يحتويحمض اميت 
 
 القاعدي ف

ي متعادل يحتوي جذره عىل سلسلة كربونية فهو VAL   اما عن
 . جذر ألكىلي غت  قابل للتأين: فهو حمض اميت 

وتيني   يملكان سلسلتي   من النوع  ينان هذ : -ب-كما تظهر الوثيقة  اكت   HBA، فبذلك يكون هيموغلوبي   βالتر

ي تنص عىل ان ؤ و هذا ما ي (،2- بشحنتي   )بـ  HBSسلبية من هيموغلوبي   ال الشحن
اكت    HBAكد صحة الفرضية التر

 .  HBSاكتر من قوة شحنة الـ    HBAاي قوة شحنة الـ  ،  HBSسلبية من كهرو 

ي هذه الدراسة  غياب االوزان الجزئية لألحماض األمينية
 
ي الفرضيةيجعلنا ال يمكن ف

ي تنص عىل ان  ان ناكد او ننف 
التر

ي واحد 
ي حمض اميت 

 
، إال انه اختالف ف وتيني   ي بي   التر

ي الوزن الجزئ 
 
ي الكتلة المولية( هناك اختالف ف

 
ال )متقاربي   ف

ي الوزن ؤ ي
 
ي دي ال اختالف كبت  ف

وتيني    الجزيت  ة فاالختالفللتر ي الهجرة ال تكون كبت 
 
 (. يكون مهمل )المسافة بينهما ف

 ثالثا: 

ي المورثة هو الذيان التتابع 
 
ي ي النيكليوتيدي ف

 
ي هذه الرسالة أ، فاألمينية األحماض ونوع وعدد ترتيب تحكم ف

 
ي خلل ف

ي المشفرة )
 
ي  إل تغيت  يؤدي  المورثة(خلل ف

ي حمض اميت 
 
 . ف

وتي   ،  نيكليوتيدةاستبدال  ي واحد عىل مستوى التر
ي حمض اميت 

 
ي تبي   ان واحدة ادى ال تغيت  ف

 الحمض األميت 

ي حالة ، ينألتلالمستبدل غت  قابل 
 
ف  ألكسجي   ا نقص و ف ي   Lassana Diarraاثناء جهد المحتر

 
الرياضية  تالتمريناف

ي  المستبدل 
ي السلسلة  Val ينجذب الحمض األميت 

 
ي كال  βوالمتواجد ف

 
ينجذب مع الجذور الكارهة للماء و المتمثلة ف

ي السلسلة   Leuو  Pheمن 
 
وتينية  βالمتواجدة ف لجذور تجاذب امن نوع روابط  مشكال األخرى  HBS للجزيئة التر

مشكلة بذلك الياف طويلة صلبة غت  مرنة تؤدي ال سد  هذه الجزيئات  تبلور ما يؤدي إل الكارهة للماء و هذا 

ات الدموية   . الشعت 
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ي واحد يؤدي ال تغيت   تغيت  
ي حمض اميت 

 
ي البنية الفراغية ف

 
ي  لبة()تشكل الياف ص ف

 
عدم قدرة الكريات التنقل ف

ات الدموية = انسداد ها =  . غياب الوظيفة الشعت 
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