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2016/2017السنة الدراسیة :ثانویات مقاطعة آریس                                                               

ات ــــــــــــــساع 03الزمن : 06/12/2016التاریخ :

(األولالتمرین  نقاط)05:
-أنجزت الدراسة التالیة:البنیات المتدخلة في ذلك بعض تركیب البروتین و التعرف علىآلیاتفھم لغرض

.عند حقیقیات النوىلصورة بالمجھر اإللكتروني لمرحلة من مراحل التعبییر المورثيتفسیريرسم -1-مثل الوثیقة ت 

ثم سم العناصر المشار -1-قدم عنوانا مناسبا للوثیقة.1

.4إلى 1م من باألرقا

.3فسر التغیر التدریجي ألطوال العناصر .2

علیھ تفسیري المؤطر برسم تخطیطيالجزءمثل .3

.-1-للظاھرة الموضحة في الوثیقةكافة البیانات 

نقاط)07التمرین الثاني: (

I. البنیة الفراغیة إلنزیم -1-من الوثیقة -أ-یوضح الشكلARNaseرنامج تم الحصول علیھا باستعمال بRastop ، بینما یبین

.قطعة ببتیدیة قصیرة من ھذا اإلنزیم-1-من الوثیقة -ب-الشكل 

.-أ-سّم البیانات المرقمة في الشكل .1

.لبنیة الفراغیة ضع تعریفا  دقیقا ل-أ و ب –الشكلین انطالقا من.2

-:-ب–باالعتماد على معارفك  و معطیات  الشكل .3

a.ثم صنف الحمضینالمكونة للقطعة الببتیدیة ألمینیةااألحماض عدد استخرجA وB.مع التعلیل

b.دور ھذه األحماض األمینیة على مستوى اإلنزیم.ما ھو

II. أحماض آمینیة ةنتائج فصل ثالث-2-تمثل الوثیقة:Lys , Glu , Cys بتقنیة الھجرة الكھربائیة ضمن درجةPHلمجھو

Aانسب البقع أدناه  اعتمادا على معطیات الجدول .1 , B , C إلى

.الموافقة، مع التعلیلاألمینیةاألحماض 

=PHمثل الصیغة الكیمیائیة لألحماض األمینیة السابقة  عند.2 9.74

)نقاط08التمرین الثالث: (

LysCysGluالحمض االمیني
PHi9.745.023.08

R(─(CH2)4─NH2─CH2─SH─(CH2)2─COOH(الجذر
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دورا أساسیا في تحفیز التفاعالت الحیویة.تلعب اإلنزیمات

I. تمثل

Carboxypeptidaseإنزیم كربوكسي ببتیداز (أ) (جزء من  -1-الوثیقة  A.بین العالقة بین الركیزة  و الموقع الفعال (

).1الوثیقة (من -ب–الشكل حلل.1

فیما یخص نشاط اإلنزیم السابق.)1قة (الوثیمن ما ھي المعلومة الممكن استخراجھا.2

II.) الكیموتریبسینChymotrypsine) (أ)والكربوكسي ببتیداز (Carboxypeptidase Aیتواجدان في العصارة ان) إنزیم

یحفز كل أنزیم تفاعل كسر الرابطة البیبتیدیة من الناحیة الكربوكسیلیة للحمض األمیني ضمن سلسلة متعدد ،بحیث البنكریاسیة 

بعد تأثیر إنزیم الكیموتریبسین.إال یؤثر على القطع الببتیدیة الناتجة ال علما أن إنزیم الكربوكسي ببتیداز(أ) بیبتید .ال

موقع تأثیر كل إنزیم على القطعة الببتیدیة.)2تمثل الوثیقة (

.إنزیممن طرف كل المستھدفاالمینيلحمض حدد ا.1

بواسطة التفاعل الحاصل و ضح ؟ )2في الوثیقة (الموضحةم الكربوكسي ببتیداز(أ) على القطعة الببتیدیةھي نتیجة تأثیر إنزی ما .2

رسم تخطیطي.

III. ي بشروط الوسط فقد یكون أعظمي . ضعیف أو منعدم األنزیمالنشاط یتأثر.

-:ك وعلى ما جاء في التمرین اشرح في نص علمي اعتمادا على معارف

الفراغیة و التخصص الوظیفي لالنزیم.العالقة بین البنیة

على التخصص الوظیفي لإلنزیم.الوسط حرارةدرجة آلیة تأثیر

 اإلجابة النموذجية لالختبار األول في علوم الطبيعة والحياة (ديسمبر 2016)
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ن. إ  ن جزئیة عنـــــــــــــــــاصر اإلجابة
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نقاط. التمرین األول: 05
رسم تخطیطي تفسیري لظاھرة االستنساخ عند حقیقیات النوى. العنوان:.1

) اتجاه االستنساخ.4، (ARNm) جزیئة 3بولیمیراز، (ARN) إنزیم 2، (ADN)1(البیانات:
:3تفسیر التغیر التدریجي ألطوال العناصر .2

) كلما اتجھنا من بدایة المورثة إلى نھایتھا حیث كلما زاد عدد النیوكلیوتیدات منقوصة ARNm(3عناصر یزداد طول ال
ARNmاألكسیجین المقروءة في المورثة من طرف األنزیم  زاد عدد النیوكلیوتیدات الریبیة المرتبطة (المركبة) في الـ 

و بالتالي زیادة الطول
الرسم التخطیطي التفسیري:.3
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نقاط. التمرین الثاني: 07
I-1.تسمیة البیانات المرقمة في الشكل أ

منطقة إنعطاف.-)3، ( βالبنیة الوریقیة -)2، ( αالبنیة الحلزونیة -)1(
وضع تعریف دقیق للبنیة الفراغیة:.2

روابط كیمیائیةعلى مناطق محددة، إضافة إلى تشكل نتیجة انطواء والتفاف السلسلة الببتیدیةشكل فراغي یكتسبھ البروتین 
ضمن السلسلة الببتیدیة....متموضعة بطریقة دقیقةمحددة (شاردیة، ھیدروجینیة، كبریتیة...) مختلفة بین أحماض آمینیة

3.
a.حمض أمیني16-:عدد األحماض األمینیة المكونة للقطعة الببتیدیة

تصنیف الحمضین اآلمینیین مع التعلیل:
)A(جانبیة على وظیفة حمضیة كربوكسیلیة. حمض أمیني حمضي، الحتواء السلسلة ال
)B( حمض أمیني متعادل، لعدم احتواء الجذرR  على أي وظیفة امینیة أو حمضیة كربوكسیلیة

b.:دور األحماض اآلمینیة على مستوى اإلنزیم
لك بتشكیل روابط كیمیائیة األحماض اآلمینیة الموجودة خارج الموقع الفعال تضمن تماسك البنیة الفراغیة لإلنزیم وذ

مختلفة بین أحماض آمینیة محددة.
 األحماض اآلمینیة الموجودة ضمن الموقع الفعال تضمن االرتباط والتأثیر على مادة التفاعل عن طریق مختلف

الروابط االنتقالیة التي تنشأ بینھا وبین جزء من مادة التفاعل.

II-1.ة، مع التعلیل:نسب البقع إلى األحماض الموافق

.PH=9.74تمثیل الصیغة الكیمیائیة لألحماض السابقة عند .2
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نقاط التمرین الثالث: 08
-الجزء األول:

تحلیل الشكل ب: .1
بھ مادة التفاعل Arg145 ،Glu270 ،Tyr248یبین الشكل ب موقع فعال لإلنزیم بھ ثالث أحماض آمینیة ھي 

).Zn+2(ثنائي ببتید)، إضافة إلى ذرة الزنك (
للموقع الفعال بثالث روابط انتقالیة ھي روابط ھیدروجینیة: بحیث ترتبط مادة التفاعل باألحماض اآلمینیة

لألرجنین)Hلمادة التفاعل وO(بین Arg145رابطة مع الحمض 
للتیروزین)Hلمادة التفاعل وN(بین Tyr248رابطة مع الحمض 
للتیروزین)Oلمادة التفاعل وH(بین Tyr248رابطة مع الحمض 

 :1قة المعلومة المستخرجة من الوثی.2
. قبل استخراج المعلومة یجب تقدیم تحلیل مختصر للوثیقة نصف فیھ أھم  التغیرات المالحظة
 شكل موقعھ الفعال حیث تتموضع األحماض األمینیة المشكلة لھ تحفز مادة التفاعل اإلنزیم على تغییر

. إنھ یفة ومؤقتةروابط انتقالیة ضعلإلرتیاط ثم التأثیر علیھاعن طریق تشكیل في المكان المناسب
التكامل المحفز. 

-الجزء الثاني:
):-2-تحدید الحمض االمیني المستھدف من طرف كل إنزیم (حسب الوثیقة .1

:حمض -الكیموتریبسینTyr
:حمض -الكربوكسي بیبتیداز أGly

نتیجة تأثیر إنزیم الكربوكسي بیبتیداز أ على القطعة الببتیدیة: .2
His─Gly         ،Glu─Asp─Leu─Tyr  

التوضیح برسم تخطیطي:

-الجزء الثالث:
النص العلمي:

A-:العالقة بین البنیة الفراغیة والتخصص الوظیفي لإلنزیم
  یتعلق نشاط األنزیم ببنیتھ الفراغیة
مختلفة بین أحماض آمینیةروابط كیمیائیةیتم الحفاظ على استقرار البنیة الفراغیة لإلنزیم نتیجة تشكل

ضمن السلسلة الببتیدیة....( محددة متموضعة بطریقة دقیقةمحددة (شاردیة، ھیدروجینیة، كبریتیة...) 
وراثیا).

. یضمن اكتساب البنیة الفراغیة شكل الموقع الفعال
: اإلرتیاط (مجموعة التعرف) و التأثیر (مجموعة التحفیز) على -یؤمن الموقع الفعال وظیفة اإلنزیم

روابط انتقالیة ضعیفة ومؤقتة.ن طریق تشكیل مادة التفاعل ع

B-:آلیة تأثیر درجة الحرارة على وظیفة اإلنزیم
 تؤثر درجة الحرارة المنخفضة أو المنعدمة على حركة الجزیئات في الوسط مما یؤدي إلى تباطؤ أو

وبالتالي یكون النشاط اإلنزیمي ضعیف أو منعدم.ESمنع تشكل المعقد 
لمثلى تكون البنیة الفراغیة لإلنزیم طبیعیة مما یسمح بتشكیل المعقد عند درجة الحرارة اES فیكون

النشاط اإلنزیمي أعظمیا.
 تتسبب درجة الحرارة المرتفعة في تحطیم الروابط الكیمیائیة الضعیفة (خاصة الھیدروجینیة) التي

نیتھ الفراغیة الممیزة ویصبح تحافظ على استقرار البنیة الفراغیة لإلنزیم  خاصة الموقع الفعال فیفقد ب
وبالتالي یكون النشاط اإلنزیمي منعدما.ESغیر وظیفي وھذا ما یمنع تشكل المعقد 
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