
األقسام النھائیة العلمیة                                                                           شعبان اعمر اوقاس  ةثانوی
الثالثي األول في مادة العلوم الطبیعیة اختبار

المدة: ساعتان                   م                                                         2016/2017 :السنة الدراسیة

التمرین األول:

مختلف  اشكال-1-الوثیقةوتمثل  من بین البروتینات المھمة واالكثر تواجد في مصل الحلیب الكتوغلوبیلین-βتعتبر: أوال

.البنیات الفراغیة لھذا البروتین

نموذج تم تمثیلبأي و-1-األشكال الموضحة في الوثیقةي برنامج تم الحصول على أب-1
.)bالشكل (

مع التعلیل. الكتوغلوبیلین-βما ھو المستوى البنائي لبروتین  -2
) لنفس الوثیقة أما عن cفي الشكل ( ةالبنیة المؤطر -1-) من الوثیقة eشكل (الیمثل -3

في السلسلة الببتیدیة، باستغالل ھذه المعلومات علل  األحماض األمینیة االرقام فتمثل ترتیب

).c) وتقاربھا في الشكل (eتباعد االحماض االمنیة في الشكل(

-2الموضحة في الوثیقة ھذه األحماض االمینیة صیغ ) باستعمال e( من الشكل اكتب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر-4
 متخصصة، ةلھا القدرة على إنتاج جزیئات بروتینی عضیات خلیة بنكریاسیة لبعضالفحص المجھري -3-الوثیقة تمثل ثانیا:

Hفي أوساط مغذیة مزودة بحمض امیني موسوم بالترثیوم (تم تحضین ھذه الخالیا  1
-3-من الوثیقة  -2-یمثل شكل  )3

.خطوات ونتائج التجریبیة التي تم الحصول علیھا



-3-من الوثیقة  -1-ضع بیانت العناصر المرقمة للشكل-1
-3-من الوثیقة  -2-فسر النتائج المحصل علیھا في الشكل -2
-2في الشكل والنتائج المحصل علیھا-1-الموضخة في الشكللممیزات البنیویة ھي العالقة المستخلصة من مقارنتك لما-3
عملیة بناء البروتینات تتم على مستوى الھیولى، وإلثبا ت قدرة مختلف عضیات ھذه الھیولى على تركیب البروتین  -4

نجري التجربة التالیة:  
توضع كل عضیة على حدة في وسط زجاجي ، تضاف إلیھ احماض امینیة مشعة، مركب غني بالطاقة ( مادة ایضیة)، 

یة حضن لمدة زمنیة كافبة، تقدر كمیة إشعاع البروتینات المصطنعة في مختلف . بعد عمل ARNmانزیمات متخصصة و 
األوساط ، محتوى كل أنبوب و نتائجھ ممثلة في الجدول التالي:

مالحظة: میتوكوندري عضیة مسؤولة 
عن انتاج طاقة 

 استخلص الشروط الضروریة
انطالقا من  الصطناع البروتین

 الجدول
توضح انجر رسم تخطیطي تفسیري  -5

فیھا المرحلة الثانیة للمرحلة المدروسة في 
.ھذا الجزء

التمرین الثاني:
یتمثل النشاط الخلوي في العدید من التفاعالت الكیمیائیة األیضیة، تعمل اإلنزیمات دورا أساسیا في تحفیز ھذه التفاعالت  

شاط اإلنزیمات نقترح الدراسة التالیة:للتعرف على بعض الجوانب المتعلقة بن ،الحیویة
réaction(من بین الجزیئات التي تركب أثناء التفاعل االلتھابي   -أوال: inflammatoire  ( و الھیستامیننجد وساط 

توسیع األوعیة الدمویة و ارتفاع نفاذیتھا ،مما یؤدي  ( بروستاغالندین) فيھذه األخیرة  تتسبب بروستاغالندین و اتالسیتوكین
.) في تلك المنطقةلتھاب حاد ( آالم حادة إغیر مرغوب فیھا وھي أعراض إلى ظھور 

) لتقلیل من حدة  aspirineأو االسبرین () ibuproféneیلجا األطباء لتقدیم وصفة طبیة تحتوي على دواء اإلیبوبروفان ( 
ك ھذه الدراسة.یاأللم ، ولمعرفة ما ھو تأثیر ھذا األدویة على التفاعالت اإللتھابیة نقترح عل

.جزیئة البروستاغالندینى ظھور المؤدیة إلالتفاعالت االیضیة  -1-الوثیقة من  -1-شكل ال  مثلی
و ھذا بوجود دواء  ) COX(  أكسیجناز-إلنزیم سیكلونتائج قیاس النشاط اإلنزیمي  -1-من الوثیقة -2-یمثل الشكل 
  .و الذي لھ نفس تاثیر األسبرین اإلیبوبروفان

:-1-من الوثیقة  -1-باستغالل شكل 
حدد نوع التفاعل الذي یحفزه كل إنزیم.-1
   ماھي المعلومة المستخرجة ، ماذا تستنتج؟-2

:-1-من الوثیقة  -2-باستغالل شكل 
المنحنى، ماذا تستنتج؟ حلل-3

.)COX(ي إلنزیم نشاط اإلنزیمالقدم فرضیتین تفسر فیھا تأثیر اإلیبوبروفان على -4

إشعاع البروتیناتالعضیات
و كمیتھا ( وحدة دولیة)

10.8مستخلص خلوي كامل
1.3میتوكوندري

1.1میكروزومات ( ریبوزومات + اغشیة خلویة)
10.2میتوكوندري + میكروزومات

0.4المحلول الطافي النھائي
1.5میتوكوندري + المحلول الطافي النھائي
1.2میتوكوندري + میكروزومات بعد غلیھا



التحقق من صحة احدى الفرضیتین السابقتین:-ثانیا:
و التي  تمثل نماذج جزیئیة النزیم   -2-من الوثیقة  -1-باستعمال برنامج الراستوب تم الحصول على  أشكال  

فیمثل  -2-من الوثیقة  -2-، اما الشكل  -2-من الوثیقة  -1-بوجود الركیزة الطبیعیة و اإلیبوبروفان أشكال  كسیجنازأ-سیكلو
جیناز بوجود الركیزة الطبیعیة أو اإلیبوبروفان او األسبرین-رسم تخطیطي  تفسیري لجزء من اإلنزیم سیكلو

-2-ماذا تمثل األرقام الموضحة في الوثیقة-1

حدة اآلالم عند المصابین). من (تقلیل عراض اإللتھابیة(اإلیبوبروفان)على اختفاء اال اشرح كیف یؤثر ھذا الدواء-2

الة غیابھ) باستعمال الرموز موضحا ما یمثلھ كل رمز.حالحالتین (حالة وجود اإلیبوبروفان و في معادلة التفاعل في  مثل-3

علل ؟  تینالسابق تینلفرضیصحة إحدى اھل تم التأكد من -4

.معلوماتك وضح العالقة بین بنبیة الفراغیة لإلنزیم و تخصصھ الوظیفيھذه الدراسة و من من -5

تم   ،ھعلى نشاط pHدرجة الـ و درجة الحرارةكال من تأثیر ) بشروط الوسط الذي یعمل فیھ لتحدید COXنزیم (إیتأثر  ثالثا:

، وكذا قیاس تغیرات سرعة تفاعل اإلنزیم بداللة درجة الحرارة، فالنتائج  pHقیاس تغیرات سرعة تفاعل اإلنزیم بداللة الـ 

-3-لوثیقة ل )  Bو  A(  شكالممثلة في األ

.)COX(  زیمإنلنشاط مثل األ pHو درجة الـ  درجة الحرارة المنحنیین منحدد -1

 .على نشاط اإلنزیمالمنحفضة تأثیر درجة الحرارة آللیة  تفسیر اقترحمن معلوماتك  -2

.مع التعلیل °م100تزاید درجات الحرارة حتى  حالةفي  )Bنى الشكل (حاكمل من-3

على نشاط اإلنزیم. pHتأثیر درجة الـ آللیة تفسیر  اقترح-4

دادـــــــــــــق والســـــــــــــــبالتوفی



الحل المقترح
األول:لتمرین ا

) بنموذج b، تم تمثیل الشكل (برنامج الراستوب: باستعمال  -1-تم الحصول على أشكال الموضحة في الوثیقة  -1:وال أ

الكرة ( مكدس)

)سلسلتین ببتدیتین ذو بنیة ثالثیة(وجود  تحت وحدتینیبینان  )bو aالشكلین  (ألن  رابعيالمستوى البنائي:-2

ألن األرقام تمثل ترتیب األحماض األمینیة وموقعھا بالضبط في السلسلة)eفي الشكل ( األمینیةتعلیل تباعد األحماض -3

فیفسر بانطواء السلسلة الببتیدیة أثناء)cعن تقاربھا في الشكل (، أما  الببتیدیة والناتج عن تتابع النیكلیوتیدي للمورثة

المینیة و تقابلھا بالجذورمما یسمح بتقارب األحماض ( في جھاز غولجي)  النضج
أثناء نضج البروتین حدثت لھ انطواءات عدیدیة ، سمحت ألحماض امینیة ذات ارقام متباعدة في السلسلة اللولیة بأن أو : 

تتقارب فضائیا .

( تم قبول اإلحتمالین)البیانات:  -1ثانیا:

:-2-نتائج الشكل تفسیر-2

ثم  مستوى الریبوزوماتعلى تركیب البروتین یتم في ش ھـ فان  :المستخلصة من مقارنتك للممیزات البنیویةالعالقة -3

لینتقل بظاھرة اإلفراز الخلويتفرز لعبر الحویصالت اإلفرازیة الكولجیةثم ینتقل  ینتقل إلى جھاز غولجي لیكتمل نضجھ
سیمارس فیھ وظیفتھ.إألى المكان الذي 

:استخالص الشروط الضروریة الصطناع البروتین من الجدول-4

( میكروزومات ) ریبوزومات + أغشیة خلویة

 طاقة

ر رسم تخطیطي تفسیري توضح فیھا المرحلة اانج-5
اإلستطالة لعملیة الترجمة

ف  ـش ھ -1

جھاز غولجي-2
حویصالت إفرازیة-3
اففراز الخلوي-4

ألنھا مقر تركیب و تصنیع البروتین لغزارتھا بالریبوزومات -1-ظھور اإلشعاع على مستوى العنصر 

ألنھا مقر نضح البروتین -2-ظھور اإلشعاع على مستوى العنصر 

ألنھا مسؤولة عن نقل البروتین -3-ظھور اإلشعاع على مستوى العنصر 

ألن البروتین ینتقل من موقع نضجھ إلى موقع نشاطھ  خارج الخلیة -4-اإلشعاع على مستوى العنصر ظھور 
ویكون بظاھر اففراز الخلوي



التمرین الثاني: 

یحفزان و الفوسفولیباز  أكسیجناز-سیكلو: كال اإلنزیمین  -1-نوع التفاعل الذي یحفزه كل إنزیم انطالقا من الشكل  -1أوال: 

( تحویل مادة واحدة)  تفاعل تحویلي

لكل انزیم مادة التفاعل خاصة بھ ، لألنزیم تخصص نوعي لمادة التفاعل:المستخرجةالمعلومة  -2

أكسیجناز بداللة مادة اإلبوبروفان حیث -یمثل المنحنى النشاط األنزیمي إلنزیم سیكلو:-2-تحلیل منحنى الشكل  -أ-3

) ثم یتناقص النشاط اإلنزیمي تدریجیا  %100یالحظ عند انعدام اإلیبوبروفان في الوسط یكون النشاط اإلنزیمي أعظمي ( 

كلما ازداد تركیز اإلیبوبروفان حتى ینعدم النشاط كلیا عند التركیز.............. 
أكسیجناز-إنزیم سیكلومادة اإلیبوبروفان تثبط، تكبح، توقف نشاط :اإلستنتاج-ب

:الفرضیتین -4

( تثبیط تنافسي )  على الموقع الفعال )راشیدونیك ( حمض اال اإلیبوبروفان ینافس مادة التفاعل

 على  یمنع تثبیت الركیزةمما  أكسیجناز لبنیتھ الفراغیة-إنزیم سیكلویسبب تغییر اإلیبوبروفان في الوسط  وجود
الموقع الفعال ( تثبیط غیر تنافسي )

أكسیجناز-سیكلو: موقع األحماض األمینیة المشكلة للموقع الفعال إنزیم تمثل األرقام -1ثانیا:

بالتثبیت على الموقع الفعالتسمح لھ  : لإلیبوبروفان بنیة فراغیة شبیھة لحمض األراشیدونیكشرح كیفیة تأثیر الدواء-2

جزیئات  ھذه األخیرة إلى  فیمنع تحویلحمض االراشیدونیك) ( أكسیجناز فتنافس بذلك الركیزة األصلیة-نزیم سیكلوإل
البروستاغالندین المسؤولة عن  ظھور اإللتھاب الحاد بذلك یتوقف اإلحساس باأللم 

المعادلة: -3

تم التأكد من اإحدى الفرضیات السابقة نعم -4

اإلیبوبروفان مثبط تنافسي لنشاط إنزیم ان 
وجوده في الوسط الن اكسیجناز -سیكلو

فتوضعھ  ینافس للركیزة على الموقع الفعال
-على الموقع الفعال یمنع تشكیل معقد ركیزة

انزیم 

العالقة بین البنیة و التخصص الوظیفي -5

لألنزیم:
مینیة یسمح بتشكیل بنیة فراغیة محددة لألنزیم خاصة تلك المشكلة للموقع الفعال حماض األنوع و ترتیب األ و ان عدد

التي تسمح بتشكیل موقع لتثبیت الركیزة و موقع تحفیز التفاعل و ھذا ما یمنح النزیم تخصصھ الوظیفي العالي 

7.4األمثل   pHو درجة الـ         °20درجة الحرارة المثلى   -1ثالثا:

قلة حركة الجزیئات یتوقف النشاط كلیا و بصورة عكسیة بسببوقد  عند انخفاض درجة الحرارةینخفض نشاط اإلنزیم-2

).ال یتم تخریب البنیة الفراغیة(

3-

یتم تخریب بنیة اإلنزیمفي ھذه الحالة 

على نشاط اإلنزیم: pHتأثیر درجة الـ -4

تؤثر درجة الحموضة على شحنة المجموعات الكیمیائیة الحرة في جذور األحماض األمینیة و خاصة تلك الموجودة في  
الموقع الفعال مما یمنع حدوث التكامل بین المجموعات الكیمیائیة لإلنزیم في الموقع الفعال و المجموعات الكیمیائیة 

لمادة التفاعل.


