
 األقسام النهائية العلمية                                                                  -بجاية-ثانوية شعبان اعمر اوقاس 

 الفرض الثالثي األول في مادة العلوم الطبيعية

 المدة: ساعتين                 م                                                             2017/2018السبة الدراسية 

 التمرين األول: 

  من اجل تحديد اآلليات المتدخلة في ذلك نقتردح الدراسة التالية:تتميز الخاليا الحية بقدرتها على تركيب البروتينات، و 
 إحدى اآلليات المتدخلة في تركيب متعدد الببتيد   -1-تمثل الوثيقة  الجزء األول:

 .المرقمةاكتب البيانات -أ
 .ثم حدد مكان تواجد كل واحد منهما بدقة   yو xتعرف على المركبين الكيميائيين الممثلين بالعنصرين  -ب
 . حدوثها بدقة والعناصر الضرورية لحدوثها ودورها مقرثم حدد  -1-تعرف على اآللية الممثلة في الوثيقة  -ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

:التالية -2-بالحصول على الوثيقة  Anagéneتم باستعمال برنامج المحاكاة -1

 
  -2-الوثيقة باستغاللك لمعطيات -

 .Anageneأهمية استعمال مبرمج بين   -1

  تعرف على السلسلة المستنسخة مع التعليل -2
 مع متتالية السلسلة الببتيدية مستنتجا وحدة الشفرة الوراثية  ADNقارن بين متتالية الـ  -3

 الجزيئة برسم تخطيطي الظاهرة المسؤولة عن االنتقال من وضح، ثم طرؤللجزء الم ARNmإستخرج قطعة الـ -4

 alpha brin  الى الجزيئة alpha Arn 
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داخل النواة عند حقيقيات النواة وتحمل المعلومات الوراثية لتركيب البروتين، تأخذ  ADNتتواجد جزيئة الـ  الثاني:التمرين 

 هذه البروتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتين آلخر حسب وظيفتها، فماهي العالقة بين بنية ووظيفة البروتين.   

 األولالجزء 

المسؤول عن تركيب  mARNرسما تخطيطيا للـ  وونموذجا لحمض آميني واحد، البنية الفراغية للبروتين   -1-تمثل الوثيقة 
  .128...... 124النواقل لألحماض االمينية  ARNtوهذا البروتين، 

 

 
                                               

 .مع التعليل -1- الوثيقةتعرف على البنية الفراغية الممثلة في   -أ  -1
 ؟ -1- المسؤولة عن بنية البروتين والتي ال تظهر في الوثيقةالخصائص هي اما  –ب     

 (.128....  124مثل جزء سلسلة المورثة المستنسخة الخاصة باألحماض اآلمينية ) –2
 -1-بالوثيقة  باالعتماد على معلوماتك حول تركيب البروتين وباالستعانة -3

 البروتين المدروس، مع تعليل اإلجابة.حدد عدد األحماض األمينية في  -أ    
  (128....  124)مثل األحماض االمينية باالعتماد على جدول الشفرة الوراثية،  –ب     
  –1–لوثيقة في اللحمض االميني المبين  الكيميائيةاستخرج الصيغة  – ج    
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  :الثانيالجزء 
وتتألف هذه المواد من المركبات  βو αأدت اإلماهة الجزئية اإلنزيمية لهذا البروتين إلى الحصول على مركبين هما 

 الجدول اسفله -2-السيستيين( الممثلة في الوثيقة  حمض األسبارتيك، الفالين، العضوية )الليزين،
 

 
 

pHi الخاص بها بعد أن تبين تصنيفها. أكتب هذه المركبات على شكلها الشاردي في   -أ  
علل؟ محددا صيغتها الكيميائية  (حدي)كل واحد على  5.5=   pH ما هو سلوك هذه المركبات إتجاه المحلول ذو -ب  

ماذا تستنتج؟  -ج  
النتائج الموضحة ، العضوية بطريقة الفصل الكهربائي مركبتهمانقوم بفصل  βو αبهدف التعرف على تركيب المادتين  -2

(.4في الوثيقة )   
؟ βو αإعتمادا على نتائج الفصل الكهربائي، ماهي المركبات المشكلة لكل من المادتين  -أ  

بدون تكرار الحمض االميني وبتكرار الحمض االميني. الذي يمكن تركيبه  α ببتيدالعدد أنواع  أكتب -ب  
على ورقة الهجرة الكهربائية حسب ترتيبها α للمادة الصيغة الكيميائية أكتب -ج  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالتوفيق 

 - العلوم الطبيعيةمادة أساتذةعن  –والسداد 
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 الحل المقترح
 التمرين األول:

 الجزء األول:
 البيانات: -أ-
 
 

 

 مع تحديد مقر تواجدهما:  yو xالتعرف على المركبين -ب-

 مقر التواجد التعرف المركب

X ARNt حامل للحمض األميني المنشط ( في الموقعAلتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم ) 

Y  ARNt حامل للحمض األميني المرتبط بالسلسلة الببتيدية ( في الموقعP لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم ) 

 

 الترجمة :هي -1-الوثيقة األلية المتمثلة في  -ج-

 على مستوى الهيولى وبالذات على الميكروزومات )الريبوزومات واألغشية الخلوية( مقر حدوثها:

 

 دورها العناصر

ARNm حامل وناقل للمعلومة الوراثية 

 الوراثية إلى ببتيدمقر عملية ترجمة المعلومة  ريبوزومات 

 تدخل في تركيب السلسلة الببتيدية أحماض امينية منشطة

ARNt تتثبت عليه الحمل الميني الخاص بهن ثم ينقله و يقدمه إلى الريبوزوم وفق التتابع  نوعي
  ARNmالنيكليوتيدي  للجزيئ الـ 

 الخاص به ARNtيساهم في ربط )تشكيل رابطة بين( الحمض الميني بالـ  إنزيم نوعي 

 ARNtهي الطاقة الالزمة لتشكيل الرابطة االسترية ) الكيميائية( بين الحمض األميني و   ATPطاقة  
 

 الجزء الثاني: 

 :anagéneأهمية مبرمج الـ -1

ثم إلى تتابع  ARNإلى تتابع النيكليوتيدات على مستوى الـ  ADNيسمح بتحويل تتابع نيوكليوتيدات في مستوى الـ -

 . ألمينية على مستوى سلسلة ببتيدية

 يسمح بمقارنة تتابع نيوكليوتيدات لمورثات نفس النوع لتحديد مواقع الطفرات وتأثيرها على البروتين -

 يسمح بمقارنة بين بروتينات لها نفس الوظيفة لكنها من كائنات مختلفة -

 

، أما السلسلة  TACرامزة اإلنطالق في السلسلة المستنسخة تكون  ألن: 2alpha brinهي السلسلة المستنسخة  -2

 وهي تمثل الرامزة المكملة بالنسبة لسلسلة المستنخة  ATGرامزة اإلنطالق هي  alpha brin1المقدمة 

جزء السلسلة بينما نيكليوتيدة  66يتكون من  -2-المبينة في الوثيقة  ADNنالحظ أن في جزء متتالية الـ  المقارنة: -3

 . حمض اميني 22تكون من تالببتيدية الناتجة عن ترجمته 

 

  ان وحدة الشفرة الوراثية هي الرامزة التي تتكون من ثالثية النيكليوتيدات ومنه نستنتج: 

4- ARNm للجزء المأطر 

 

 

 

 

 

 

 جذر لحمض اميني منشط 1

 رامزة مضادة 2

3 ARNm 

 حمض اميني مرتبط )بالسلسلة الببتيدية( 4

 رابطة إسترية غنية بالطاقة 5
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 :  اإلستنساخلظاهرة  الرسم التخطيطي

 
 

 التمرين الثاني:

 الجزء األول:

 هي بنية ثالثية -1-الفراغية المتمثلة في الوثيقة  البنية -أ-1

 ( و مناطق اإلنعطاف α  ،βبانها تمتلك عدة بنيات ثانوية ) ، تظهر على سلسلة واحدةتحتوي  : التعليل

عدد، نوع و تتابع األحماض االمينية بذلك تنشأ بين جذور هذه :  الخصائص المسؤولة عن بنية هذا البروتين هي -ب-

الضعيفة ) الشاردية ، الهيدروجينية، و تجاذب األقطاب الكارهة  -الالتكافؤية  -روابط كيميائية  الالتساهمية  األخيرة 

 قوية ) جسور ثنائية الكبريت(. -التكافؤية-للماء( و الروابط التساهمية 

 الخاصة باألحماض األمينية  جزء سلسلة المورثة المستنسخة -2

 

 

 

 

 

 :األحماض األمينية في البروتين المدروستحديد عدد  -أ -3

 نيكليوتيدة  1356يحتوي على  ARNmالـ 

 لكل حمض اميني نيكليوتيدات  3تتكون من  -الرامزة –ووحدة الشفرة الوراثية 

 وبحذف رامزة اإلنطالق ورامزة التوفق 

 حمض اميني    450=  3( / 6 -1356) يكون عدد األحماض االمينية في هذا البروتين

 تمثيل األحماض المينية في السلسلة الببتيدية: -ب-
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 -1-ميني الموضح في الوثيقة الصيغة الكيميائية للحمض األ -ج-

 

 

 :الجزء الثاني

  تصنيف االحماض االمينية وكتابتها بشكلها الشاردي -أ-1

 
 

صيغة 
الحمض 
 األميني

 في
pHi 

 

LYS ASP VAL CYS 

   
 

ألن جذره  قاعدي تصنيفها
 يحمل وظيفة قاعدية

ألن جذره حامضي 
 يحمل وظيفة حامضية

ألن جذره ال يحمل ال  معتدل
 وظيفة حمضية وال قاعدية

ألن جذره ال يحمل ال  معتدل
 وظيفة حمضية وال قاعدية

 

 مع التعليل   pHi  =5.5سلوك هذه المركبات في  -ب-

 
 
 
 

 سلوكه
 و

 صيغته

LYS ASP VAL CYS 
 2قاعدي ذو شحنة +

 
 

 2-حامضي ذو شحنة 

 

 1قاعدي ذو شحنة +

 

 1-حامضي ذو شحنة 

 

 في الوسط الحامضي التعليل 
(pH  الوسط أقل من

( يسلك الليزين pHiالـ 
سلوك القاعدة فيكتسب 

 بروتونات  

 في الوسط القاعدي
(pH  الوسط أكبر من الـ

pHi  يسلك األسبارتيك )
سلوك الحمض فيفقد 

 بروتونات 

 في الوسط الحامضي
(pH  الوسط أقل من الـ

pHi يسلك الفالين سلوك )
 القاعدة فيكتسب بروتونات  

 في الوسط القاعدي
(pH  الوسط أكبر من الـ

pHi يسلك السيستين )
سلوك االحمض فيكتسب 

 بروتونات  

  مركبات حمقلية )تتميز بالخاصية األمفوتيرية(األحماض االمينية  اإلستنتاج: -ج-

 

   βو  αاألحماض األمينية المشكلة لكال من  -أ-2

 

  αالببتيد  عدد أنواع -ب-

 أنواع 6 = 3.2.1 ! : بدون تكرار الحمض األميني:  -1-الحالة 

 نوع  27=  33ميني بتكرار الحمض األ: -2-الحالة 

 

 : حسب ترتيبها على ورقة الهجرة الكهربائية α للمادة الصيغة الكيميائيةكتابة  -ج-

 

 

 

 βالمركب  αالمركب 

Asp    Cys     Val Lys 
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