ثانوية  18فبراير بوزغاية – الشلف -

المستوى  :السنة النهائية علوم تجريبية
.

بطاقة عملية لوحدة النشاط اﻹنزيمي

السنة الدراسية 20.. / 20..

إعداد اﻷستاذة  :خيرة فليتي

دراسة حركية التفاعل اﻹنزيمي

 /1دراسة مثال  :أكسدة الجليكوز بواسطة إنزيم الغليكوسيداز  ، G0حيث يتدخل هذا اﻹنزيم في تحفيز تفاعل تحويل
الجليكوز

)  ( C6H12O6إلى حمض الجليكونيك)  ( C6H10O6بوجود ثنائي اﻷكسجين .

 -1أكتب معادلة التفاعل  .محددا عليها الركيزة )  ( SUBSTRATو الناتج ) . ( PRODUIT
 -2استنتج طريقة لقياس النشاط اﻹنزيمي يـ . EXAO

 /2قياس السرعة اﻹبتدائية للتفاعل اﻹنزيمي :

تجربة  - :1ندخل  10ملل من محلول الغليكوز في مفاعل

حيوي مزود بمسبار خاص بالـ . (C37 , PH=7 ) O2
نسجل تطورات تركيز ثنائي اﻷكسجين في المفاعل

الحيوي قبل و بعد إضافة انزيم  GOبتركيز معلوم  ).وثيقة (1
-1
-2
-3
-4

حلل و فسر النتائج المحصل عليها .
استخرج العﻼقة بين كمية الركيزة المتوفرة
و سرعة التفاعل .
قدم مفهوما دقيقا للسرعة اﻹبتدائية .
احسب السرعة اﻹبتدائية للتفاعل المدروس

 /3دراسة تاثير وجود الركيزة في الوسط على النشاط اﻹنزيمي :

تﺠربة  : 2نسجل تطورات تركيز ثنائي اﻷكسجين في
المفاعل الحيوي بوجود إنزيم  GOبتركيز معلوم .

قبل و بعد إضافة كمية محدودة من الجليكوز ) ركيزة (
) وثيقة (2

سر المنحنى  .ماذا تستنتج ؟
 -1حلل وف ّ

 /4دراسة تغيرات السرعة اﻹبتدائية للتفاعل اﻹنزيمي بدﻻلة تركيز الركيزة

تﺠربة  : 3تم إجراء سلسلة من  5تجارب  ،استعمل في كل تجربة نفس

التركيز من اﻹنزيم و تراكيز متزايدة من الركيزة  ،و بحساب السرعة
اﻹبتدائية في كل تجربة تحصلنا على الجدول التالي :

 -1ترجم الجدول إلى منحنى بياني يمثل تغيرات السرعة اﻹبتدائية
بدﻻلة تركيز مادة التفاعل  ).على ورقة ملليمترية (
 -2حلل المنحى  .ماذا تستنتج ؟
 -3قدم فرضية تفسيرية لتغيرات السرعة اﻹبتدائية
بدﻻلة تركيز مادة التفاعل .

 /5دراسة تغيرات حركية التفاعل اﻹنزيمي بدﻻلة طبيعة مادة التفاعل :

 ) VIﻣﻊ  /د (
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3.6

1

9.6

10

28.8

70

34.8

300

34.8

600

حل الجزء  -1من تمرين مقترح في شهادة البكالوريا  2010و الجزء الثاني مقترح في بكالوريا 2009

تطبيق  :مثل بنماذج جزيئية العﻼقة بين  E , S , Pفي نقاط مختلفة من تركيز الركيزة في منحنى تغير Viبدﻻلة ] [ S

 /6الموقع الفعال لﻺنزيم :

 بناء على المعارف المبنية سابقا لخص العﻼقة بين بنية اﻹنزيم ووظيفته .

تطبيق رقم  : 1الﺠزء  1من بكالوريا 2016

تطبيق رقم )  ( 2تمثل الوثيقة مراحل التفاعل اﻹنزيمي الذي يحفزه انزيم الهكسوكيناز ) فسفرة الﺠليكوز ( .
 -1تعرف على البيانات المرقمة .
 -2استخرج مراحل التفاعل اﻹنزيمي

)  (A,B ; Cمستنتجا نوع التفاعل .

 -3برسومات تخطيطية بسيطة
مثل بنماذج من اقتراحك انواع
التفاعﻼت اﻹنزيمية .
 -4علل كون نقص اﻹنزيم أو غيابه
ينتج عنه خلل في النشاط اﻷيضي
للخلية .

تطبيق رقم  : 3باك 2016

تطبيق رقم  : 1بكالوريا  2009بتصرف

تطبيق رقم  : 2الﺠزء الثاني من بكالوريا 2016

تطبيقـــــــــــــــــــــــات وحدة النشاط اﻹنزيمي

باك 2017

تمرين مقترح :

 تشرف المورثات على إظهار النمط الظاهري لﻸفراد و في بعض الحاﻻت تتدخل عوامل الوسط في تغيير النمطالظاهري  .نريد في هذه الدراسة توضيح العﻼقة بين المورثة و النمط الظاهري من جهة و عﻼقة هذا اﻷخير
بظروف الوسط من جهة أخرى .

 – Iتتميز اﻷرانب المتوحشة ) السﻼلة أ ( بفرو داكن  ،و تتميز أرانب الهيماﻻيا ) السﻼلة ب ( بفرو أبيض  ،باستثناء بعض
المناطق تكون داكنة ) نهاية القوائم  ،اﻷنف  ،اﻷذنين  ،الذيل ( .

) الشكل  ( 1من الوثيقة )  ( 1يظهر التفاعﻼت اﻹنزيمية التي تؤدّي إلى تشكيل صبغة الميﻼنين المسؤولة عن اللون الداكن
أ ّما ) الشكل  ( 2من نفس الوثيقة فيمثل التتابع النكليوتيدي لﻸليلين المشرفين على تركيب انزيم التيروزين عند السﻼلتين ) أ و
ب(.

 -1باستغﻼل الشكل )  ( 1اقترح فرضية أو فرضيات تفسر بها عدم ظهور اللون الداكن في بقية جسم اﻷرنب الهيماﻻيي
) السﻼلة ب( .
 -2باستغﻼل الشكل )  ( 2و قاموس الشفرة الوراثية و مكتسباتك :
أ -وضّح بدقّة العﻼقة بين المورثة و البروتين مدعما إجابتك بتمثيل التعبير المورثي لكل أليل.
ب -ما ذا تستنتﺞ فيما يخص بنية انزيم التيروزيناز عند كل من السﻼلتين ) أ و ب ( ؟ علّل .
 -3عند إزالة الفرو ﻷرنب السﻼلة ) ب ( و و ضعه في وسط درجة حرارته  15م °بعد مدة يظهر عليه فرو جديد كله
سر سبب ظهور اللون الداكن في كامل الجسم علما ان درجة حرارة اﻷرانب ثابتة عند الدرجة  37م °ماعدا
داكن  .ف ّ
في بعض المناطق ) نهاية القوائم  ،اﻷنف  ،اﻷذنين  ،الذيل ( تكون اقل من  33م. °

 – IIبغية فهم تأثير درجة الحرارة على ظهور لون الفرو عند اﻷرانب نقوم بدراسة مضمون الوثيقة )  ( 2التي حصلنا
عليها بعد القيام بالخطوات التالية :
-

استخﻼص انزيمي التيروزينازمن خﻼيا فرو اﻷرنب الهيماﻻيي و اﻷرنب الوحشي .
توزيع كميات متساوية من اﻹنزيمين على انابيب اختبار تضم نفس الكمية من محلول التيروزين .

 تعريض اﻷنابيب إلى درجات حرارة مختلفة كما هو موضح في الشكل )  ( 1من الوثيقة ) . ( 2 -قياس كمية التيروزين في الوسط لكل انبوب و النتائج موضحة في الشكل )  ( 2من نفس الوثيقة .

 -1ما هي المعلومات المستخلصة من تحليل منحنيات الشكل )  ( 2؟ علّل
 -2بوضع عﻼقة بين إجابتك في السؤال )  -2ب ( و السؤال  3من الجزء  Iوالمعلومات المستخلصة في السؤال  1من
الجزء . IIتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة في السؤال  1من الﺠزء . I
 -3استخلص العﻼقة بين المورثة  ،النمط الظاهري  ،ظروف الوسط ) درجة الحرارة مثﻼ ( .

