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 جزيئة األنكيفالين

 فنيل أالنين

 نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

                                          
 امجلهورية اجلزائرية ادلميوقراطية الشعبية                                                        

 مديرية الرتبية لوالية تندوف                                                                                            وزارة الرتبية الوطنية                       

 اثنوايت الوالية                                                                                                               امتحان باكلوراي جترييب 

 6102دورة : ماي                                                                                     ية                           الشعبة : علوم جتريب 

  ساعات ونصف 10املدة :                                                                           اختبار يف مادة : علوم الطبيعة واحلياة                      

 احد املوضوعين التاليين: ان يعالج  على التلميذ                                      

 املوضوع االول 

 نقاط(5,5)التمرين األول:
 تتوقف على بنيتها الفراغية.البروتينات جزيئات محددة بمعلومة وراثية، تؤدي وظائف حيوية متنوعة 

I- (( البنية الفراغية لجزيئة األنكيفالين )1تمثل الوثيقةEnképhaline وهي أحد المبلغات العصبية التي تعمل على مستوى المراكز )

هو  5يروزين ورقم هو الت 1العصبية على تخفيف اإلحساس باأللم. تتكون جزيئة األنكيفالين من تتابع خمسة أحماض أمينية رقم 

 المثيونين.

 

 

 

 

 

 

 

  إجابتك. لبنية الفراغية لألنكيفالين. عللتعرف على مستوى ا -1

 Rastopمن برنامج من الشكلين )أ وب( ما أهمية النموذج المستعمل. أذكر نموذج آخر  -2

  .في ابراز الخصائص البنيوية للجزيئة هدورمحددا 

  لهذه األحماض األمينية هو: Rعلما أن الجذر مثل الصيغة الكيميائية لجزيئة األنكيفالين  -3

II- : إذا علمت أنه إلبطال مفعول هذا المبلغ العصبي يتدخل إنزيمان لتفكيكيه 

األمينوببتيداز الذي يفكك الرابطة الببتيدية بين الحمضين األمينيين األول  

 .والثاني

 بين الحمضين األمينيين الثالث والرابع. إنزيم االندوبيبتيداز فيفكك الرابطة الببتيديةأما  

عد عمل هذين اإلنزيمين تج النهائية لتفكيك األنكيفالين بأكتب الصيغ الكيميائية للنوا -1

  .PH=1بصيغتها الشاردية عند 

  Phi (gly=6.06  ،phe=5.91 ،met=5.24 ،tyr=5.63  .)مع العلم أن 

 ماذا تستنتج ؟. -2

III- إلى الهيولى ليترجم إلى  قلتن، نوويةاعتمادا على رسالة  يتم تركيب األنكيفالين

 بروتين.

الكامل المسؤول  ARNmللـ   احتمالينباإلعتماد على جدول الشفرة الوراثية مثل  -1

 عن تركيب األنكيفالين.

 

 بين بنية البروتين ووظيفته. العالقةوضح سبق انطالقا مما  -2

 مثيونين

 غليسين
 غليسين

 تيروزين

 مثيونين

 (1)الوثيقة 

 الشكل ب
 الشكل أ

 9من  1 الصفحة

1 

BAC 2016 ci mon bac 



 نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

  نقاط(8):لتمرين الثانيا

 

 9من  2 الصفحة 

1 

BAC 2016 ci mon bac 



 9من  3 الصفحة  نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

1 

BAC 2016 ci mon bac 



فال تبخلونانجاحكم يفرحنا   

 نقاط(5,6):التمرين الثالث

 
 9من  4 الصفحة

1 
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موضوع الثانيال  

 نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

 نقاط( 5)األول:التمرين 

 

 
 9من  6 الصفحة

1 

BAC 2016 ci mon bac 

 (.GRMحقن المجموعات األربع بكريات دم حمراء للخروف )

 تراص خفيف جدا



 نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

 

 

 
 9من  5 الصفحة

1 
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7 



 9من  7 الصفحة

1 

فال تبخلونانجاحكم يفرحنا   

 نقاط( 7التمرين الثاني:)
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 نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-،لخص في مخطط  إعتمادا على الدراسة السابقة ومعلوماتك

المؤدية إلى تحويل الطاقة على مستوى خلية  بسيط التفاعالت

 .يخضورية

 نقاط(7)التمرين الثالث:

 9من  8 الصفحة

1 
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 أساتذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق والنجاح
 9من  9 الصفحة  نجاحكم يفرحنا فال تبخلونا

1 

BAC 2016 ci mon bac 


