
2017_2016الموسم الدراسي :                              متقن الشیخ عبد القادر الیاجوري بقــــــــــمار

ســــــــــاعة 2المدة :       علوم الطبیعة والحیاة اختبار الفصل االول في مادة       ع ت  3المستوى :

, مما یعطي لكل بروتین  المكونة لھا یةالبروتینات جزیئات محددة وراثیا بعدد ونوع وترتیب االحماض االمنن):10( األولالتمرین 

.خصائص بنیویة ووظیفیة تمیزه عن البروتینات االخرى .وفي ھذا الموضوع نحاول تفسیر العالقة بین بنیة ووظیفة البروتین

.)1لحصول على الوثیقة (من ا Anagéneمكن استعمال برنامج :الجزء االول

.مع التعلیل (ع) و(ج))؟ ثم تعرف على التتابعات (س) و(ص) و1الذي تظھره الوثیقة( Anagéneما ھو دور برنامج  -)1

تتوافق مع مفھوم وحدة الشفرة الوراثیة؟ 64=43) ومعلوماتك بین ان العالقة 1اعتمادا على نتائج والوثیقة ( –)2

) مع التعلیل؟1ماعدد االحماض االمنیة للبروتین الوظیفي الذي تظھره الوثیقة ( –)3

ارتباط الحمض االمني وظیفي وضح برسم تخطیطي  -)4

His السلسلة الببتدیة في مستوى الریبزوم في الھیولى؟ ضمن

ي:يوظیفلبروتین البنیة الفراغیة ) 2تمثل الوثیقة (:الجزء الثاني

یشیر الى وجود جسر ثنائي الكبریت (s)علما أن  –1

تعرف على مستوى البنیة الفراغیة لھذا البروتین مع

تعلیل االجابة؟

ياالحماض االمنیة المرقمة ھ بعضجذورعلمت ان اذا  –2

α(- حدد شحنة كل حمض امني في حالتھ الحرة عندPH=5؟

؟PH=2عند  مثل صیغة كل حمض ضمن السلسلة الببتدیة -)β -           علل اجابتك؟

δ(-  العالقة بین المعلومة الوراثیة من جھة والبنیة  –بدقة  وضح معلوماتكو الول والثانيالمعلومات المبنیة في الجزء ااعتمادا على
.-الفراغیة للبروتین وتخصصھ الوظیفي من جھة اخري 

....................... االول _ يتبعانتهـــــــــــــــــــى التمرين                                         
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وبعض العوامل المؤثر في ذلك نقترح  لإلنزیماتالوظیفي  سیر بعض الجوانب المتعلقة بالنشاطلغرض تف:ن )10( ألثانيالتمرین 

الدراسة التالیة:

Amiloاالمیلوسنتازإنزیمالجزء االول: Saynthase  الغلوكوز یشرف على تركیب النشاء , والختبار نشاطھ على ثالث مواد متفاعلة ھي

نستخلص ھذا االنزیم من خالیا لب البطاطا ثم نضیفة الى ثالث اوساط تحضن في حمام مائي فوسفات.-1-فوسفات وغلوكوز-6-وغلوكوز

الذكر.ثم نكشف عن وجود النشاء او غیابھ في الوسط والنتائج  حیث كل وسط بھ احد المواد المتفاعلة سابقة °37Cدرجة حرارتھ ثابتھ عند 

).1جدول الوثیقة(موضحة في

اقترح طریقة تمكنك من الكشف عن وجود النشاء؟ -)1

حلل نتائج الجدول .ماذا تستنتج؟ -)2

حدد نوع التفاعل الذي یتوسطھ انزیم االمیلوسنتاز. -)3

خالل التفاعل السابق نتتبع بتقنیة خاصة تطور تركیز -)4

وتركیز  (P)وكمیة النشاء الناتجة (E)االنزیم

)2(, والنتائج معیر عنھا في منحنیات الوثیقة(E-S)المعقد 

؟دعم اجابتك بمعادلة .الثالثةكیف تفسر تطور المنحنیات  -)1

t=1msفي االزمنة SوEالعالقة بین مثل برسومات تخطیطیة  -)2 ;t=3ms؟

بعد مدة زمنیة طویلة  (E-S)و(P)و(E)ماذا تتوقع بالنسبة لتطور كل من  -)3

بدایة التجربة؟ من

رسما تخطیطیا لجزء من البنیة )3تمثل الوثیقة (:الجزء الثاني

.PH=7.1في حالة نشاط اعظمي في وسط ذو مع الركیزة لإلنزیم الجزیئیة

بالنسبة لھذا االنزیم؟ PH=7.1ماذا تمثل  -)1

؟ثم فسر ھذه -مادة التفاعل  -ما العالقة بین بنیة االنزیم وبنیة الركیزة   -)2

)؟3معلومات الوثیقة(العالقة بناءا على 

فكانت النتائج توقف نشاط االنزیم PH=3.5للوسط بـ PH=7.1اذا غیرنا  -)3

لالنزیم مع ) رسما تخطیطیا لجزء من نفس البنیة الجزیئیة 4وتمثل الوثیقة(

.PH=3.5الركیزة في وسط ذو 

؟لإلنزیمعلى الموقع الفعال PH=3.5ماھو تأثیر  -)©

كیف تفسر توقف نشاط االنزیم في ھذه الحالة. -)®

µ(- ) عندما تكون درجة حموضة الوسط 3اعد رسم الوثیقة (PH=11.5؟

π(-  االول والثاني ومعلوماتك الجزأینفي  المستخلصةالمعلومات باستغالل

مفھوم سرعة التفاعل االنزیمي  – لإلنزیم وضح :مفھوم الموقع الفعال
نشاط االنزیم. على PHiالمثلى و PHالفرق بین تأثیر كل من -

انتهــــــــــــــــــــــــى التمرين الثاني _ بالوفيـــــــــــــــــــق والسداد للجميع

) :غیاب النشاء-(–)   (+):وجود النشاء 1جدول الوثیقة(

)2منحنیات الوثیقة (

)3الوثیقة (

)4الوثیقة (



التصحیح النموذجي الختبار الفصل االول في مادة علوم الطبیعة والحیاة

نقاط)10التمرین االول:(

تعبیر مورثي اي –):ھو تحویل المعلومات الوراثیة 1الذي تظھره الوثیقة(Anagéneدور برنامج -)1:الجزء االول
0,5.................................ببتدیة.الى سلسلة ARNmثم ترجمةARNmاستنساخ العلومات الوراثیة الى

0.5X4......................................التعلیل:...........) مع ثم تعرف على التتابعات (س) و(ص) و(ع) و(ج-

التعلیلتعریفھالتتابع
ARNmعد االزوتیة متطابق مع تتابعتتابع القوا-Tتمیزه قاعدة ADNسلسلة غیر مستنسخة من س
متقابل مع -عد االزوتیة مكملتتابع القوا-Tتمیزه قاعدة ADNسلسلة مستنسخة من ص

ARNmتتابع
UGAرامزة توقف–AUGرامزة انطالق –Uتمیزه القاعدةARNmسلسلةع
حسب تتابع القواعد Met:Val:His:Therتتابع احماض امنیةسلسلة ببتیدیةج

االزوتیة للمورثة
0.5X2....................تتوافق مع مفھوم وحدة الشفرة الوراثیة64=43بیان ان العالقة -)2

من –نیوكلیوتیدات –ثالث قواعد ازوتیةمن معلوماتي:وحدة الشفرة الوراثیة ھي الرامزة التي تتمثل في تتابع  كل 
ARNm.تترجم في مستوى الریبزوم الى حمض امني محدد في السلسلة الببتیدیة

التترجم  الى حمض امني.UGAتوجد رامزات توقف مثل ARNmفي جزیئة -
النى نفس الحمض االمنيقد تشفر عدة رامزات -
حمض امني قابلة للتشفیر.20یوجد -

قاعدة 18في تتابع من A.U.G.Cاربعة انواع من القواعد االزوتیة ھي تتكون من ARNm):جزیئة 1من الوثیقة (

عدد االحماض االمنیة في السلسلة الببتدیة ھو خمسة وبالتالي  –UGAازوتیة بما فیھا رامزة التوقف
ૡି


=  كل

.قواعد ازوتیة3حمض امني یوافق 

مع  A.U.G.Cفعشرون حمض امني یتطلب عشرون رامزة واكثر من التتابعات المختلفة الربعة انواع من القواعد االزوتیة
رامزات التوقف.3رامزة بما فیھا 64وجود عدة رامزات تشفر الى حمض امني واحد :اي 

.0,5................................) مع التعلیل؟1الوظیفي الذي تظھره الوثیقة (ماعدد االحماض االمنیة للبروتین-)3

UGAالتعلیل:في مرحلة نھایة الترجمة تتوقف الترجمة عند الرامزة -Val-His-Therعدد االحماض االمنیة:ثالثة ھي
لعدم وجود حمض امني

.AUGالموفق لرامزة االنطالقMetموافق لھا بینما یتم حذف الحمض االمني 

ضمن السلسلة الببتدیة في مستوى الریبزوم في Hisتوضیح برسم تخطیطي وظیفي ارتباط الحمض االمني -)4
0.25X4الھیولى(االستطالة)...............



الجزء الثاني:

0,5التعرف على مستوى البنیة الفراغیة لھذا البروتین مع تعلیل االجابة................................... -)1

من سلسلة ببتدیة واحدة لھا بدایة  التعلیل :تتكون الجزیئة –ثالثیة ):2مستوى البنیة للجزیئة الممثلة في الوثیقة (

–NH2 ونھایة-COOH  مع وجود جسور ثنائیة الكبریت تنشأ عند تقابل جزیئتین من نفس الحمض االمني ,Cys

.

2(- α(- تحدید شحنة كل حمض امني في حالتھ الحرة عندPH=5..............0.5X3

رقم الحمض 
االمني

التعلیلشحنتھ

في  -COO-الوسط حیث یكتسب بروتون ویسلك سلوك الحمض PHاقل من  PHiسالبة1رقم
وسط قاعدي

COO-/-NH3–الوسط حیث  یسلك سلوك متعادل كھربائیا  PHتساوي PHiمعدومة6رقم 
+

NH3–الوسط حیث یفقد بروتون ویسلك سلوك القاعدة  PHاكبر من  PHiموجبة129رقم 
في  +

وسط حمضي
2(-- β(-  تمثیل صیغة كل حمض ضمن السلسلة الببتدیة عندPH=2.............................0.5X3

129رقم 6رقم1رقمرقم الحمض االمني
PH=2NH3صیغتھ عند

+-CH-CO-…-NH-CH-CO-....-NH-CH-COOH

2(- δ(-  توضیح العالقة بین المعلومة الوراثیة من جھة والبنیة الفراغیة للبروتین وتخصصھ الوظیفي من جھة

0.5X3.......اخري

تتمیز بتتابع محدد للقواعد  ADNالمعلومة الوراثیة ھي المورثة والمتمثلة في قطعة من 

بنفس تتابع القواعد االزوتیة في شكل جزیئة االزوتیة(النیوكلیوتیدات).تستنسخ ھذه المورثة الى رسالة وراثیة مشفرة 

ARNm  الذي یغادر النواة الى الھیولى لتترجم على مستوى متعدد الریبزوم سلسلة ببتدیة محددة بعدد ونوع وترتیب

االحماض االمنیة المرتبطة بروابط ببتدیة.ان وجود انواع معینة من االحماض االمنیة ضمن السلسلة الببتدیة یؤدي 

لتى تشكل روابط كمیائیة معینة تسمح باالنطواء الطبیعي للسلسلة الببتدیة في مناطق محددة فتتشكل بنیة فراغیة تلقائیاا

طبیعیة تحدد التخصص الوظیفي لھذا البروتین.
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نقاط) 10التمرین الثاني:(

الجزء االول:

حیث عند الحصول على  -ماء الیود –:یتم ذلك باستعمال كاشف اقترح طریقة تمكنك من الكشف عن وجود النشاء -)1

0,5راسب ازرق بنفسجي بعد اضافة ماء الیود فذلك یدل على وجود النشاء........................

نالحظ عدم وجود  3و1فوسفات كمواد تفاعل في االنبوبین -6-:في وجود الغلوكوز او غلوكوزتحلیل نتائج الجدول -)2

فنالحظ ظھور  2فوسفات كمادة تفاعل في االنبوب-1-ما في حالة وجود غلوكوز.اt3الى  t0النشاء بمرور الزمن من 

t3............0,5+0,5الى t1التشاء ابتداءا من الزمن 

0,5االستنتاج:انزیم االمیلوسنتاز نوعي بالنسبة لمادة التفاعل...................

0,5تركیب.............-اءھو تفاعل بننوع التفاعل الذي یتوسطھ انزیم االمیلوسنتاز -)3

بسبب ارتباطھ  Eملي ثانیة: یتناقص تركیز االنزیم  2,5-0:منتفسر تطور المنحنیات الثالثة؟دعم اجابتك بمعادلة -1-)4

وھو مایفسر زیادة تركیزه في ھذا المجال.ویتزامن ذلك  E-Sفوسفات) وتشكل معقد  -1-(غلوكوزS-الركیزة -بمادة التفاعل

0,5بسبب حدوث التفاعل االنزیمي بتركیب النشاء ثم تحریره مما الى تراكمھ............... Pمع زیادة تركیز الناتج

شبع االنزیم عند قیمة اعظمیة ویعود ذلك لت E-Sبالتزامن مع ثبات تركیز معقد Eملي ثانیة:ینعدم تركیز االنزیم 2,5عند 

بمادة التفاعل بسبب وجود عدد محدود من المواقع الفعالة لجزیئات االنزیم بامكانھا االرتباط مع عدد محدد من جزیئات 

0,5مادة التفاعل,بینما یستمر تزاید المنتوج الستمرار حدوث التفاعل االنزیمي...........................

ثابت عند قیمة اعظمیة وتستمر الزیادة في المنتوج  E-Sزیم معدوم وتركیز معقدملي ثانیة:تبقى تركیزاالن 5–2,5من 

مع سرعة تحریر  E-Sلتشكل معقد SوEبسبب استمرار تشبع االنزیم بمادة التفاعل من جھة وتساوي سرعة ارتباط 

0,5الناتج من جھة اخرى.....

E+S-------ES------E+P................................................0,5المعادلة 

t=1msفي االزمنة SوEتمثیل برسومات تخطیطیة العالقة بین  -2-)4 ;t=3ms..............................0,5+0,5

أتوقع بالنسبة لتطور كل من -3-)4

(E)و(P)و(E-S)  بعد مدة زمنیة طویلة

من بدایة التجربة اي

ملي ثانبة 5بعد الزمن  

Eویتزاید تركیز E-Sیتناقص تركیز-

0,5ببطء.. Pوتستمر الزیادة في تركیز

0,5عند القیمة النھائیة...... Pعند قیمتھ االبتدائیة ویثبت تركیز Eویثبت تركیز E-Sینعدم تركیز-

t=3msعند                t=1msعند



الجزء الثاني:

0,5...............-قیمة مثلى –بالنسبة لھذا االنزیم  PH=7.1تمثل  -)1

0,5.................–مادة التفاعل عالقة تكامل بنیوي  -العالقة بین بنیة االنزیم وبنیة الركیزة  -)2

-COO) یفسر التكامل البنیوي بتشكل روابط شاردیة 3التفسیر:من الوثیقة( NH3
بین جزء من مادة التفاعل والموقع  +

0,5ركیزة.................. –الفعال لالنزیم ینتج عنھا معقد انزیم 

) :یصبح مجمل شحنات الموقع الفعال 4على الموقع الفعال لإلنزیم من الوثیقة(PH=3.5: تأثیر © -)3

NH3موجبة
+...........0.5

ة:یعود ذلك الى عدم تشكل الروابط الشاردیة بغیاب الشحنات السالبة : تفسیر توقف نشاط االنزیم في ھذه الحال® -)3

0,5مادة تفاعل فیتوقف نشاط االنزیم............ –وبالتالي عدم تشكل مقعد انزیم 

µ(- ) الوسط  ) عندما تكون درجة حموضة3اعادة رسم الوثیقةPH=11.5................0,5

3(- π -  جزء صغیر من االنزیم ذوبنیة فراغیة محددة وراثیا بتتابع عدد محدود من مفھوم الموقع الفعال لإلنزیم:

االحماض االمنیة تمكنھ من االرتباط المؤقت مع جزء من مادة التفاعل بالتكامل البنیوي في موقع التثبیت .ثم تحفیز 

0.25X4.التفاعل وتحریر الناتج في مستوى موقع التحفیز..........

0,5اوالتناقص في تركیز الركیزة بداللة الزمن...P:وتعبر عن الزیادة قي تركیز الناتجمفھوم سرعة التفاعل االنزیمي  -

طبیعیة  المثلى البنیة الفراغیة لالنزیم PHعلى نشاط االنزیم.: عند  PHiالمثلى و PHالفرق بین تأثیر كل من  --
وخاصة في مستوى الموقع الفعال حیث تكون المجموعات الكمیائیة الضروریة لالرتباط بمادة التفاعل في مكانھا 

فتكون محصلة شحنات االنزیم معدومة بما فیھا   PHiمادة تفاعل .بینما عند  –المناسب فیتشكل معقد انزیم 
0.5X2مادة تفاعل........... -الموقع الفعال فیترسب االنزیم وال یتشكل معقد انزیم


