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  -مناصر–ثانوية مالك البركاني                                                         لوم تجريبيةع3: مستوىال   

    ةالمدة : ساع

6201/7201السنة الدراسية  في العلوم الطبیعیةاالولالفرض االول للفصل

تالبروتینات أھم جزیئات الكائنات الحیة العالیة التخصص و المحددة وراثیا والتي تمیز السالالتمثل   :األولالتمرین 
واألنواع  وقصد كشف العالقة بین الذخیرة الوراثیة وممیزات الكائنات الحیة نقترح الدراسة التالیة:

من الفحص المجھري لخلیة إفرازیة لھا القدرة على 1أخذت الوثیقة-1
  متخصصة.  ةات بروتینیإنتاج جزیئ

المرقمة.ع البیانات على العناصرتعرف على مكونات الخلیة بوض-أ
أن ھذه الخلیة مقرا لتدفق  المعلومة ماھي الدالئل البنیویة على-ب

  . ؟و المادة و الطاقةالوراثیة 
في وسط حیوي من أھم مكوناتھ  الیوراسیل 1نحضن خلیة الوثیقة -2

أمینیة من بینھا اللوسین المشع . ثم نجري قیاس نسبة المشع  وأحماض 
.2اإلشعاع داخل ھذه الخلیة والنتائج  المحصل علیھا ممثلة في الوثیقة

علل سبب إسستعمال الیوراسیل المشع واللوسین المشع.-أ
حلل وفسر النتائج المحصل علیھا.-ب
علل التتابع الزمني لظھور اإلشعاع في الخلیة اإلفرازیة.-ت

3الوثیقتین الرسمین الموضحین في العنصرین المشعین سمحت لنا بإنجاز استعماللناتج  يالدراسة بالمجھر اإللكترون-3
على التوالي.4و

نوان لكل وثیقة ، ثم أكتب بیانات أعط ع-أ
العناصر المرقمة.

مع التعلیل  ؟یوجد خطا في ھذه الوثیقة ماھو ؟البروتینمرحلة أساسیة في تركیب 3الوثیقةلماذا تعتبر -ب
4الموضحة في الوثیقة المرحلةرسومات تخطیطیة  لجزیئة مھمة تتدخل في 5لوثیقةاتمثل -4

شعیرة 
دمویة 

03الوثیقة

04الوثیقة



2

الجزیئة ذهھ ةوظیفع تحیدم5الوثیقة تاكتب بیانا-ا
علل ذالك 

مع شرحھا  ؟ذه المرحلةتمر بمرحلة مھمة .ماھي ھرھا وقبل قیام الجزیئة السابقة بد-ب
المسؤول عن تركیب ھذا البروتینARNmرسم تخطیطي للـ7الفراغیة للبروتین وتمثل الوثیقة ةالبنی6تمثل الوثیقة -5

6تعرف على البنیة الفراغیة الممثلة في الوثیقة-ا
  .علل.

انزیم اللیزوزیم األمینیة في ضحدد عدد األحما7بالوثیقةباإلعتماد على معلوماتك حول تركیب البروتین  وباإلستعانة-ب
علل إجابتك. 6الممثل في الوثیقة

الذيCysعلما انھ ال السیستین 80رقم مثل باإلعتماد على الصیغة العامة لألحماض األمینیة  الحمض األمیني -ج
R=CH2-SHجذره

فیمایلي جذورھا بعض  اماھة كلیة نتحصل على عددة احماض امینیة الموضحةاالنزیم  السابقبعد اماھة -

RGLU=CH2-CH2-COOH RLyz=4CH2 –NH2

كتابة صیغة كل منھما ومع التعلیل PH=13نین عند استعمال یحدد سلوك الحمضین االم-ج

ھذه الرابطة  تسمیة المناسبة لتشكیل رابطة بین جذري ھذین الحمضین االمنیین ضمن بروتین مع PHال ماھي قیمة-د

06الوثیقة

07الوثیقة

05الوثیقة



لعالمةا -ع ت 3المستوى  -عناصر االجابة للفرض االول في مادة العلوم الطبیعیة   
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التمرین األول :
-6شبكةالھیولیة الفعالة ،-5نواة ،-4میتوكندري ،-3جھاز غولجي ،-2، حویصالت افرازیة –1البیانات :-أ–1

مادة مفرزة (بروتین )
الدالئل البنیویة :-ب
دعامك المعلومة الوراثیة ADN: الحتوائھا على نواة التي بدورھا تحتوي على مقر لتدفق المعلومة الوراثیة-
الن قطبھا القاعدي متصل بشعرة دمویة للتدفق االخماض االمینیة التي ستستعمل في تركیب البروتین :تدفق المادة-

:لكثرة المیتوكندري مصدر الطاقة تدفق الطاقة
ADNدون ARN:قاعدة ممیزة لل الیوراسیل-:تعلیل استعمال-أ-2

:وحدات بنائیة لتركیب البروتین  -االحماض امینیة
- مشع : لتببع المسار والمصیر 

ب-تحلیل وتفسیر النتائج :
منحنى الیوراسیل :

ARNتركیب أثناء بدمج الیوراسیل یفسرو ا 5سا ) :یرتفع االشعاع من قیمة معدومة الى أن یصل الى 12-0من (-

بظاھرة االستنساخ
بعد م دمج الیواسیل لتوقف عملیة االستنساخیفسروا 5سا ):یثبت االشعاع عند 28-12من (-

:منحنى األحماض األمینیة
یفسر بوا 5لیرتفع لیصل الى 4سا ) یظھراالشعاع  ابتداءا من ساعة 28-4من (

  ة االرتفاع بدمج االحماض االمنینة أثناء تركیب البروتین بعملیة الترجم-
سا )  راجع الى أن عند حقیقیات النواة  تحث عملیة االستنساخ أوال في النواة لینتقل 4یظھر بعد مدة زمنیة (-

ARNm الذي تم تركبیھ من النواة الى الھیولى لیترجم الى البروتین

تعلیل التتابع الزمني : -ت
وبالتالي یدمج الیواسیل المشع ضمنھARNmالىADNألنھا على مستواه یسنسح الیظھر االشعاع أوال في النواة :-
من النواة الیھا ومن جھة یدمج الARNmحیث ینتقل یظھر في ش الھیولیة الفعالة : ألنھا مقرتركیب البروتین ثم-

اللوسین المشع ضمن متتالیة االحماض األمینیة أثناء تركیب البروتین بعملیة الترجمة 
بعد ذلك ینتقل البروتین المشع الى جھاز غولجي مقر تعدیل ونضج البروتین وبالتالي ظھور االشعاع على مستواه-
یطرح خارج الخلیة لھذا نالحظ لینتقل بعد ذلك الى حویصالت االفرازیة وھذا لنقلة الى مقر وظیفتھ في ھذه الحالة -

االشعاع في حویصالت االفرازیة وخارج الخلیة 

: رسم تخطیطي لظاھرة االستنساخ المتعدد3عنوان الوثیقة -أ-3
ARNm،4-ADN-3نھایة المورثة ،-2بدایة المورثة ،-1:الببانات 

: رسم تخطیطي لمعدد الریبوزوم4عنوان الوثیقة -
سلسلة استطالة ال-5تحت وحدة ریبوزوم كبرى ،-3تحت وحدة الریبوزوم صغرى ،-2رامزة البدایة ،-1:البیانات 
انتھاء تركیب السلسلة الببتدیة وانفصالھا عن تحت وحدتي الریبوزوم -6الببتدیة ،

كقالب لترجمتة الى البروتین والذي یتم ARNmریبوزوم یستعمل أثناء تركیب البروتین من طرف متعدد ال-ب
3والموضحھ في الوثیقة ADNتركبھ انطالقا من استنساح ال

االستنساخ:اتجاه الخطأ -
في ھذا االتجاه ARNmلتطاول خیوط ال2الى 1:االتجاه من التعلیل
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رامزة المضادة -2موقع تثبیت الحمض االمیني ،-5:1بیانات الوثیقة -أ-4
بحیث :ARNt:الجزیئة ھي  الوظیفة مع التعلیل-

لببتیدیة یعلل باحتوائھ على موقع تثبیت ثبیت وحمل ونقل الحمض االمیني الى مقر ترجمة لیدمج ضمن السلسلة ا-
الحمض االمیني 

یعلل ھذا بواسطة الرامزة المضادة ARNmیتعرف على موقعھ في -

:تنشیط االحماض االمینیة المرحلة-ب
مراحلھا :-
والحمض االمیني في مواقعھا من االنزیم النوعي ARNtیتثبیت -
ADPالىATPلینشكل معقد الذي یقوم باماھة -
لیسمح بتشكیل حمض أمیني منشط لیتحرر من االنزیم النوعي -

: بنیة ثالثیة البنیة الفراغیة -5
یتكون من سلسلة واحدة الحتوائھ على نھایتن -:التعلیل 

على مستوى منطقة االنعطاف فیأخذ شكل كروي قلیل الطول أكثر سمكا متخذا تنطوي السلسلة الببتیدیة-
بذلك بعد ثالثیا االبعاد

-NH-CH-CO-:8تمثیل الحمض األمیني-ب

CH-SH
GLU.وLYSسلوك مع كتابة الصیغة الكمیائیة للحمضین :-ج

PH=13  أكبرمنPhiلLYSو.GLU وسط قاعدي یسلك سلوك حامضي فتتأین المجموعات الكربوكسیلیة الحرة
ویكتسب الشحنة السالبة 

LYSGLU

NH2-CH-COO-

4CH2-NH2

NH2-CH-COO-

2CH2-COO-

PH<PHiLYS<PHiGLU:ھيPHقمیة -د
یكتسب الشحنة الموجبة الن الوسط حامضي فیسلك سلوك قاعدي فیتتأین المجموعات LYSوھذا حتي یكتسب 

األمینیة الحرة 
حامضي فیتتأین المجموعات االكربوكسیایة یكتسب الشحنة السالبة الن الوسط قاعدي فیسلك سلوكGLUیكتسب 

الحرة
)(تسمیتھاوبذلك تتشكل الربطة الشاردیة 


