
 

  م 2022 – 2021 :العام الدراسي                        بوروبة                   –ثانوية عبد الحفيظ ميراد 

 ع ت 3:  المستوى                             الطبيعة والحياة    اختبار الفصل األول في مادة علوم 

 ن المدة : ساعتا                                                                                         

                                                                                            

 ن ( :  7)  التمرين األول

 .ينية األحماض الريبية النووية واألحماض األمقائمة بين  عالقةتعتمد الخلية في عملية التعبير المورثي على 

 فكيف تسمح هذه العالقة بتركيب بروتينات متنوعة تنفرد ببنيتها الفراغية وتخصصها الوظيفي ؟   

ن وظيفي ( وجزء من بروتي1رة تركيب البروتين فقط )الشكل جزء من بنية تظهر في الهيولى في فت 1مثل شكال الوثيقة ي

 (.2)الشكل 

 

 كل هذه البنبة.، ثم قدم رسما تخطيطيا لآللية التي تسمح بتش 1تعرف على لبيانات المرقمة و البنية الممثلة في الشكل  -1

 و بتوظيف مكتسباتك  أجب عن اإلشكال المطروح في نص علمي. 1مستعينا بمعطيات الوثيقة  – 2

 

 ن ( :  13الثاني :  ) التمرين 

ين بالعالقة . لغرض فهم وظائف عديدة داخل وخارج الخليةتؤدي ، عالية التخصص محددة وراثيا والبروتينات جزيئات 

 نقوم بالدراسة التالية .  ووظيفتهبنية البروتين  ،المعلومة الوراثية 

 الجزء االول :

يتثبت  )يلعب دور مستقبل غشائي للفيروس LamB  على بروتين يدعى E coli   الكتيريةلخلية توي الغشاء الهيولي ليح 

 (  sensible)ا( مما يعرض البكتيريا للتخريب لذلك تدعى البكتيريا الحساسةعليه الفيروس نتيجة وجود تكامل بنيوي بينهم

حتوائها رغم ا (resistante) ، لكن بعض أنماط هذه البكتيريا تكون مقاومة للفيروسات   Sللفيروس ويرمز لها بالحرف 

 . R ويرمز لها بالحرف LamBعلى البروتين الغشائي 

  2/  1ص 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 

 يمثل  : بعض المعطيات عن مصدر هذه المقاومة حيث 1تبين الوثيقة 

 .S عند الساللة الحساسة للفيروس  LamB في جزء من البروتينتسلسل األحماض األمينية الشكل أ :  

 . R عند الساللة المقاومة LamBنفس الجزء من البروتين ل المشفر ARNmجزء من ال  الشكل ب : 

  رامزات بعض األحماض األمينيةالشكل ج :  

   158   157    156    155    154    153    152    151    150    149  

- Ala  – Gly  – Gly  – Ser – Ser – Ser – Phe – Ala – Ser -  Asn-   

 

 

 أ  الشكل

    158   157    156    155    154    153    152    151    150   149 

GCU  GGU  AAU  UCU  UCU  UUC  UCU  GCU  UCU  AAC       

   

 

 الشكل ب

GCU GGU AAU UCU UUC AAC 

A la G ly Asn S er P he Asn 
 

 

 الشكل ج

 

 علل وجود بكتيريا مقاومة للفيروسات وأخرى حساسة لها . ( 1)الوثيقة باستغاللك لمعطيات أشكال  – 1

 الجزء الثاني : 

ن من التي توضح جزئي 2ات نقترح عليك شكال الوثيقة مقاومة الفيروسلفهم سبب اكتساب بعض البكتيريا القدرة على 

 :  ممثلين ببرنامج راستوب حيث  LamBالبروتين  

 .أي الحالة العادية  (PH= 6الحساسة للفيروس عند درجة حموضة ) Sللساللة  LamB: جزء من بروتين  1الشكل 

  (PH= 1المقاومة للفيروس عند درجة حموضة ) Rللساللة  LamBجزء من بروتين  :  2الشكل 

  لوحظ أن البكتيريا كماS  1في وسط ذو تصبح مقاومة =PH . 

 الليزين  فصلة للحمضين األمينييناكتب الصيغة الم – 1
 Lysحمض الغلوتاميكو Glu   عند درجتي الحموضة

6 =PH  1و =PH  : إذا علمت ان      

   R(Lys) :  -CH2-CH2-CH2-NH2 

R(Glu) :    -CH2-CH2-COOH                  

                          

بنية ومعارفك حول  2معطيات الوثيقة باستغالل   -2

مقاومة ، فسر البروتين وسلوك األحماض األمينية 

 .  1البكتيريا للفيروس عند درجة الحموضة 

 الجزء الثالث : 

 .  تخصص وظيفي –بنية فراغية  –مورثة العالقة :  اشرحمن خالل ما توصلت إليه ومكتسباتك  

  2/  2 ص

 1الوثيقة 

 2الوثيقة 

 1الشكل  2الشكل 
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 م 2021/2022 -ول لمستوى السنة الثالثة علوم تجريبيةتصحيح النموذجي الختبار الفصل األال

 

 نقاط 7ول :التمرين األ

 ن x 7  =1.75 0.25: كتابة البيانات المرقمة/  1 

  ألفالزونية حبنية ثانوية  - 4      منطقة انعطاف  - 3       رابطة هيدروجينية -2      تجمع الجذور الكارهة للماء   - 1

  سر كبريتيج -7                 ة الورقة المطوية بيتابنية ثانوي  - 6                  ديةرابطة شار -5 

 ن ARNm  0.25 جزيئة    :1البنية الممثلة في الشكل 

  ن 1.25 :رسم تخطيطي آللية االستنساخ عند حقيقيات النوىإنجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 ن  4.75 : النص العلمي/  2

ألحماض ي افساسا أتركب الخاليا بروتينات متنوعة لكنها منفردة بنيويا ووظيفيا اعتمادا على جزيئات مختلفة تتمثل  0.5

مح ذلك بتركيب فماهي العالقة بين هذه الجزيئات ؟ وكيف يس . حماض األمينيةواأل(  ARN وADN )  الريبية النووية

 ن 0.25 البروتينات المتنوعة ؟

الحمض الريبي النووي )    ADNمن ال المورثة وهي قطعة في النواة على مستوى المعلومات الوراثيةتتواجد  ن1

يتم  التعبير المورثيخالل عملية  .تتابع عدد ونوع وترتيب محدد من النوكليوتيداتتتمثل في و  منقوص األكسجين(

 ARNm  على شكل جزيئات-السلسلة المستنسخة  ADNإحدى سلسلتي الانطالقا من  -هذه المعلومات الوراثية استنساخ

عبارة   ARNmلها من النواة إلى الهيولى مقر الترجمة . ال حاملة وناقلة (الرسول األكسجينتام الحمض الريبي النووي ) 

 

 

 

 

 

 

 رسم تخطيطي آللية االستنساخ عند حقيقيات النوى
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ي على التوال ( T. G. G .U.)مع القواعد    ( A . C. G. U )دقيق تتكامل فيه القواعد اآلزوتية تتابع نوكليوتيديعن 

 ة. للسلسلة المستنسخ

سلة الترجمة ودمج األحماض األمينية في السلبشكل كبير في عملية  ARN الحمض الريبي النوويم جزيئات هتسا

  : حيث ) البروتين ( الببتيدية

الحمض ئات الضرورية لتركيب البروتين بواسطة إنزيم التنشيط الذي يربطها بجزي تنشيط األحماض األمينيةيتم  ن 0.5

إلى  هاتنقلها وتقدم ، الرامزة المضادةوفق  مواقع التثبيتعلى مستوى  تثبتهاوالتي  النوعية ARNt الريبي النووي الناقل

  . الريبوزومموقع القراءة على مستوى 

على  ARNmمواقع لتثبيت التحوي  الريبوزومي  ARNrوهي عضيات تتكون أساسا من ال الريبوزوماتن  0.5

لتتابع ابقراءة مما يسمح  ( P و  Aينالموقع)   ARNtومواقع لتثبيت المستوى تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى ، 

  . في السلسلة الببتيدية وترجمته إلى تتابع أحماض أمينية  ARNm لل النوكليوتيدي

ولة راثية المحمحسب المعلومة الو مينيةحماض األعدد، نوع وترتيب محدد من األتحتوي السلسلة الببتيدية المتشكلة على 

 .    ARNmعلى ال 

 لكيليةجذورها األتختلف باختالف )يتغير سلوكها بتغير درجة حموضة الوسط( حمقلية مركبات  مينيةحماض األألا ن 1

 طروابتيجة تشكل نفي مناطق محددة  بانطواء السلسلة الببتيديةوهذا ما يسمح  حامضية او قاعدية او متعادلةفتكون إما 

مستوى ذات  بنية فراغية خاصةمينية مما يكسب البروتين حماض األن المجموعات الكيميائية لجذور األمختلفة بي كيميائية

  . داء وظيفتهأتسمح له ب ) أولية، ثانوية ، ثالثية أو رابعية (بنائي معين

، هذه االخيرة تعتمد على  تسلسل االحماض االمينية في بنيته االوليةتعتمد على  البنية الفراغية الوظيفية للبروتينإن  ن 1

 ات الئوجزي ARNm و الناقلة لها ADN الحاملة للمعلومات الوراثية التتابع النوكليوتيدي في االحماض الريبية النووية

ARNt  حماض االمينيةالناقلة لأل.  

 

. 
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 ن 13  : التمرين الثاني

 ن  3:  االولالجزء 

  : تعليل وجود بكتيريا مقاومة للفيروسات وأخرى حساسة لها/  1

لجزء من (  158الى  149) من  تسلسل األحماض األمينية العشرةالتي تمثل  :1استغالل معطيات أشكال الوثيقة   

في  ) تسلسل الرامزات (التسلسل النوكليوتيدي الشكل أ ( ، و )  S للفيروسات الساللة الحساسةلدى   LamB البروتين

ل ب ( . وعليه باستغالل الشكل الشك)  R الساللة المقاومةلدى   LamB لنفس الجزء من البروتينالمشفر   ARNmال

)السلسلة الببتيدية( استخراج تسلسل االحماض االمينية في جزء يمكن  رامزات بعض االحماض األمينيةالذي يمثل ج 

   ومقارنتها بالسلسلة العادية للساللة الحساسة :  للساللة المقاومة LamB البروتين

 

مما يسمح بتخريب البكتيريا الحساسة .  تتكامل بنيويا مع الفيروس بنية فراغية محددة LamB لبروتينن     2.5

،  151مينية رقم مينية وتختلفان في األحماض األحماض األاألنالحظ انهما تتشابهان في معظم وبمقارنة جزءا السلسلستين 

 الساللة الحساسة و تكون LamB على التوالي في جزء بروتين Phe و  Gly  ،Ser حيث تكون 155و   154

Asn،Phe  وSer  مست مختلفة ) استبدال (ثالث طفرات في جزء بروتين السلسلة المقاومة وهذا نتيجة حدوث 

 ) خرىأبأحماض  تغيرها واستبدالهادت إلى ( أ Phe و  Gl y ،Ser )الثالث المشفرة لألحماض األميني الرامزات

Asn ،Phe وSer.  ) الداخلة في تركيب المستقبل الغشائي مينيةحماض األتغير نوع وترتيب األمما تسبب في LamB 

وتصبح بينهما وارتباطه به وبذلك ال تتخرب البكتيريا  البنيويمنع حدوث التكامل الوظيفية مما  تغير بنيتة الفراغيةوبالتالي 

  R مقاومة للفيروس

ثة المشفرة الموركان نتيجة حدوث طفرات وراثية على مستوى    E coli Rظهور الساللة المقاومة للفيروس  إذن :

روس وبالتالي عدم تتكامل مع الفيأدت إلى تغير بنيته الفراغية الوظيفية التي ال ، LamB  المستقبل الغشائيلتركيب 

  .ارتباطه بالبكتيريا وعدم تخريبها

 

 

158  157  156  155  154  153  152  151  150  149  

Ala-Gly-Gly-Ser-Ser-Ser- Phe-Ala-ser-Asn........    السلسلة الببتيدية (S الحساسةالساللة   ) 

GCUGGUAAUUCUUCUUUCUCUGCUUCUAAC       ARNm (R المقاومةالساللة   )   

Ala-Gly-Asn-Ser-Ser-Phe- Ser-Ala-Ser-Asn .......  السلسلة الببتيدية(R ( المقاومةالساللة   ن 0.5   
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 ن  7 الجزء  الثاني : 

  ن 2عند : Glu وLys كتابة الصيغة المفصلة للحمضين االمينيين /  1

 

 

 

 

 

 

 

 :    PH=1تفسير مقاومة البكتيريا للفيروس عند درجة /  2 

ان         متقارب Lysو  Glu: الحمضان األمينيان  =PH 6نالجظ أنه :  عند درجة حموضة   2من خالل شكلي الوثيقة   ن 1

لبروتيني افي الجزء  PH=1) مرتبطان ( في الجزء البروتيني للساللة الحساسة للفيروسات )الشكل أ ( ،  ومتباعدان عند 

 للساللة المقاومة للفيروسات )الشكل ب (. يمكن تفسير ذلك من خالل دراسة سلوك هذين الحمضين في الوسط : 

 

لية يحوي مجموعة كربوكسي ميني حامضيأحمض )الغلوتامات (   Gluال  : الوسط معتدل () PH=6 عند    ن 2

ين تتاو يسلك سلوك الحمض في وسط قاعديلذلك  6الوسط =PH قل منأنقطة تعادلة في الجذر،     COOHحمضية 

 .COO)  ͞   )سالبةويكتسب شحنة  فيفقد بروتوناالحرة في السلسلة الجانبية )الجذر( الوظيفة الكربوكسيلية 

 6من  ذو نقطة تعادل اكبر  NH2 يحوي جذره مجموعة أمينية قاعدية  ميني قاعديأحمض وهو  ( Lys) يزين لالما أ

يحمل و لة الجانبيةالسلس)الحرة في الجذر  مينيةويكتسب بروتونا بتأين الوظيفة األ فيسلك سلوك القاعدة في وسط حامضي

 .  (+NH3 ) بذلك شحنة موجبة

             ائيتينبين مجموعتيهما الكيمي تجاذبهما وتشكيل رابطة شارديةإلى  المعتدل في هذا الوسط الحمضينتأين يؤدي  

( COO͞..... +NH3)    يكما هو موضح في الشكل أ مما يعطي للمستقبل الغشائ تقاربهما وارتباطهماوبالتالي LamB 

 .(لة الحساسة)السال بط به مما يؤدي إلى خريب الخاليا البكتيريةبنية فراغية محددة تتكامل بنيويا مع الفيروس الذي يرت

 

 

 PH=1 PH=6 

 

Lys 

COOH 

CH-CH2-CH2-CH2-CH2-NH3+ 

 NH3+ 

 

COOH 

CH-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 

 NH3+ 

 

Glu 

 

COOH 

CH-CH2-CH2-COOH 

 NH3+ 

 

COOH 

CH-CH2-CH2-COO- 

 NH2 
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  الوسط حامضي جدا (:) PH=1 عند   ن 2

 ث : حي 1اكبر من  نقطتا تعادلهماالن  سلوك القاعدة في الوسط الحامضي نمينياالحمضان األيسلك 

فيكتسب  Lys يزينلالما أ ( COOH) وتبقى  Gluللغلوتامات الحرة في السلسلة الجانبية  ال تتاين الوظيفة الحمضية

د يؤدي تأين أح . شحنة موجبةويحمل بذلك  (+NH3 ) السلسلة الجانبية-الجذر  -في بروتونا بتأين الوظيفة االمينية الحرة

 ماتباعدهبالتالي  تشكل أي رابطة بينهما عدم تجاذبهما وعدم إلى  ( PH=1)الحمضين دون اآلخر في هذا الوسط

ال ف LamB عن بعض كما هو موضح في الشكل ب مما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية للمستقبل الغشائي انفصالهماو

ساسة لبكتيري الحفتكتسب بذلك ا تتكامل بنيويا مع الفيروس الذي ال يمكنه ان يرتبط به وعليه عدم تخريب الخاليا البكتيرية

 مقاومة ضد الفيروسات . 

 ن  3الجزء الثالث : 

  :" وظيفة خاصة -نية فراغية ب -بين " مورثة  العالقةشرح 

ددة محخيرة ه األا . هذالداخلة في تركيبه مينيةحماض األدة بنوع ، عدد وترتيب األبنيات فراغية محدتظهر البروتينات 

   بفضلها لى استقرارعتحافظ هذه البنيات الفراغية  كمافي المورثة ،  وراثيا بعدد، نوع وترتيب معين من النوكليوتيدات

 لتي تنشأ بينا) جسور كبريتية ، روابط شارية ، هيدروجينية و تجمع الجذور الكارهة للماء(  الروابط الكيميائيةمختلف 

 لألحماض األمينية .   المجموعات الكيميائية الحرة للسالسل الجانبية

يؤدي إلى  لوسطاشروط تغير و أ على مستوى المورثات الطفراتبسبب  للبروتينلوظيفية اأي تغير في البنية الفراغية إن  

دة والذي تسبب في ظهور متحورات بكتيرية جدي LamBالبكتيري بروتينالكما هو الحال مع  فقدان وظيفته الخاصة

  مقاومة للفيروسات. 
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