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 اإلنطالق :وضعية 
  ناتج وراثي مرض  39الوثيقة ص : المنجلي الدم فقر - 

 مستوى على القواعد ترتیب يتبدل حیث ، وراثیة طفرة عن

 ذلك عن ينتج الثالثیات إحدى فتتغیر الدم مورثة خضاب

 العادي البروتین في الجلوتامیكاالمیني   حمضالاستبدال 

 .الطافر البروتینفي  الفالین االمیني حمضالب

العادي،  الدم خضاب عن البنیة في الناتج الدم خضاب يختلف

 إلى يفتقد وظیفي ؛ غیر و عادي غیر دم خضاب ذلك عن ينتج

 األكسجین. نقل بالتالي و التفاعل على القدرة

 المشكلة : ما هي العالقة بین بنیة البروتین و تخصصه الوظیفي 

 الفرضیات : 

I-  للبروتينمستويات البنية الفراغية 
نظرا لتعقيد البنية الفراغية للبروتينات قام العلماء  

مستويات بنيوية متدرجة التعقيد وهذه  4بوصف 
  المستويات هي:

  42ص  1الوثيقة البنية األولية :  -1
هي تتابع األحماض األمينية بشكل خطي مرتبطة 

 بروابط ببتيدية )روابط تكافؤية قوية( لتكوين سلسلة ببتيدية.

العالقة بين بنية ووظيفة البروتين : 02الوحدة   
يظهر العالقة بني البنية و التخصص الوظيفي للربوتني:   02الهدف التعلمي    

 العالقة بين البنية و التخصص الوظيفي للبروتين:  01الحصة 
جياد العالقة  لربوتنيل الوظيفي بني البنية والتخصص ا 

 

التخصص الوظيفي للبروتينات:  المجال األول  
رشادات ملشلك اختالل وظيفي عضوي  : 1الكفـاءة القاعدية  ، يقدم بناءا عىل أ سس علمية ا 

 بتجنيد املعارف املتعلقة ابالتصال عىل مس توى اجلزيئات احلامةل للمعلومة وذكل

 

 محمـد األستاذ : إسياف                                        وادي رهيو والية غليزان  ثانوية عبد الحميد قباطي

       علوم تجريبية  المستوى : السنة الثالثة                                                            
 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

 

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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  42ص  2الوثيقة  البنية الثانوية : -2
إنطواء السلسلة الببتيدية التفاف( (وهي 

ذات البنية األولية لتكوين بنيات ثانوية 
في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية . 

ويميز في البنية الثانوية نوعين من 
 األشكال :

وهي إنطواء  : αالبنية الحلزونية 
في مناطق محددة  لتأخذ  السلسلة الببتيدية

 الشكل الحلزوني .
 وهي إنطواء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة  لتأخذ شكل الوريقات المطوية . : βالبنية  الثانوية 

 NHو  COبين مجموعات  (ال تكافؤية ( تحافظ البنيات الثانوية على تماسكها بواسطة روابط هيدروجينية 
  للروابط الببتيدية .

 الببتيدية ذات البنية األوليةيمر عبر التفاف السلسلة  :  االنتقال من البنية األولية إلى الثانوية -
  43ص  3الوثيقة  البنية الثالثية : -3

 
هي انطواء السلسلة البيبتيدية المحتوية على عدد 

يحدث  من البنيات الثانوية و المناطق البينية،
االنطواء في مستوى المناطق البينية لذلك يطلق 
عليها اسم مناطق االنعطاف تمثل هذه المناطق 

مفاصل تسمح للسلسلة البيبتيدية باالنطواء لتأخذ 
 بنية ثالثية محددة.

قد  تحتوي البنية الثالثية على بنيات ثانوية 
 وتوزيع مختلف من بروتين آلخر.  بنسب βأو αفقط أو خليط من بنيات  βفقط أو وريقات  α حلزونية

 أنواع من الروابط هي: 4تحافظ البنية الثالثية على استقرارها بوجود  -
 ال تكافؤية .Rبين الوظائف الكيميائية للجذور  الروابط الهيدروجينية -1
 تكافؤيةال  .Rبين المجموعات الكيميائية السالبة و الموجبة في الجذور  الروابط الملحية )الشاردية( -2
  ال تكافؤية   تجاذب الجذور الكارهة للماء. -3
 تكافؤية  . Cysمن نوع  امنيين الناتجة بين جذرين لحمضينالجسور الكبريتية  -4

نقص في الطول وزيادة في السمك بسبب االلتفاف. تأخذ البنية  تتميز البنية الثالثية عن البنية الثانوية بـ :
 عادة الشكل الكروي. وفي نوع الروابط المساهمة في استقرارها. الثالثية

 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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  44ص  4الوثيقة  البنية الرابعية : – 4
 
 
 
 
 
 
 

 بنية ثالثية. سلسلةهي تجمع لسلسلتين بيبتيديتين أو أكثر لكل 
 بتحت الوحدة.تسمى كل سلسلة بيبتيدية ضمن البنية الرابعية 

 تتماسك تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة عادة مثل الروابط الهيدروجينية و الكارهة للماء و الشاردية
  RASTOPبرنامج راستوب  استعمال الكمبيوتر في دراسة بنية البروتينات : -

  51+ معلومات مفيدة ص  41ص  3الوثيقة 
 : يمكن  حيث مفصل بشكل البروتين بناء وتعكس تصور نماذج عدة بإعطاء RASTOPالبرنامج  يسمح -
 تغيير نموذج العرض بسهولة واالستفادة من مزايا ومميزات كل نموذج -
 معرفة عدد ونوع وترتيب األحماض األمينية في البروتين -
 للبروتين البنية الفراغية في األمينية واألحماض الذرات وضع تحديد -
 البروتينية في السالسل األمينية لألحماض الجانبية الجذور وإبراز تعيين -
 معرفة وتحديد البنيات الثانوية ومناطق االنعطاف وعددها في البروتين -
 في البروتين الببتيدية السالسل ارتباط ومستويات عدد- 
  التفاعل االرتباط بمواد وطريقة البروتين في الفعالة المواقع تحديد -
 الجزيئات في كل االتجاهات ما يسمح بالحصول على نظرة ثالثية األبعاد تدوير -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46ص  1الوثيقة  أمثلة عن البنية الفراغية لبعض البروتينات المشهورة : -

 
 
 
 
 
 
 
 

 األمينية من األحماض وأنواع عدد بتتابع وترتيب للبروتينات األولية البنية تتكون -  النتيجة :
 بين الهيدروجينية الروابط نتيجة السلسلة هذه أو انطواء التفاف البروتينية ، عند السلسلة في

 بعدا البروتين جزيء يأخذ المتباعدة الببتيدية لألحماض ( للروابطNH( و )CO) المجموعات
 غير أو منتظم بشكل الثانوية البنية ذات السالسل انثناء وعند بالثانوية فتوصف البنية ثانيا

 أكثر أو سلسلتين ترتبط وعندما بالثالثية بنيته ثالث فتوصف بعد البروتين لجزيء يصبح منتظم
 .رابعية بنية الناتج البروتين يأخذ ما بطريقة ثالثيةبنية  ذات

 يسمح برنامج راستوب بدراسة مفصلة للبنية الفراغية للبروتين .
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 :األربعة  البروتينات بنية بين المقارنة -
 البروتينات

 الميوغلوبين الليزوزيم األنسولين الهيموغلوبين ارنةقالم

 درجة التعقيد
 متوسطة  متوسطة  بسيطة معقدة

 من حيث عدد
 السالسل

4 2 1 1 

 ثالثية بنية ثالثية بنية رابعية بنية رابعية بنية البنية مستوى

 α α α + β α أنواع البنيات الثانوية

32حوالي  عدد البنيات الثانوية 3فقط     8-10 8-10 

 واألزرق األبيض باللون ممثلة وهي االنعطاف مناطق كلها تحتوي على االنعطاف مناطق

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محددة بعدد وطبيعة وتتالي األحماض األمنية التي تدخل في بنائها تظهر البروتينات ببنيات مختلفة،  النتيجة :

. 

 

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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II -  األحماض اآلمنية"الوحدات البنائية للبروتين" 

 

 

 

  47ص  2الوثيقة  تعريف الحمض اآلميني : -1
 بها ذرة هيدروجين ومجموعتان أو وظيفتان هما ترتبط αكربون مركزية  ذرة من يتكون عضوي مركب

 (R-)جانبية  سلسلة أو جذر باإلضافة إلى( NH2-)أمينية  ومجموعة (COOH-)وظيفة كربوكسيلية 
 أميني آلخر حمض من تختلف

  47ص  3الوثيقة  تصنيف األحماض اآلمنية : -2
السلسلة  يوجد عشرون  نوعا  من االحماض االمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في

 )وجود وظائف حمضية أو قاعدية قابلة للتأين(.  الجانبية
 إلى: لسلسلة الجانبيةاتصنف األحماض األمينية حسب 

حمض جلوتاميك، حمض وهي مجموعة حمضية على  R يحتوي الجذر أحماض أمنية حمضية :- 
  أسبارتيك.

  هيستدين..وهي : ليزين ، أرجينين مجموعة أمنية على  R يحتوي الجذر أحماض أمنية قاعدية : -
حمض  15و هي R في الجذربعدم وجود مجموعة حمضية أو قاعدية تمتاز  أحماض أمنية متعادلة : -

 أميني المتبقي.
 
 
 
  48ص  1الوثيقة  سلوك األحماض اآلمنية في الوسط : -3

تم وضع قطرة من محلول الحمض األميني في منتصف  Alaأالنين لغرض تحديد شحنة الحمض األميني 
     Electrophoreseجهاز الهجرة الكهربائية شريط ورق الترشيح في 

 pH6=ثم عند      pH12=ثم عند      pH=2عند                                        
 نتائج التجربة : 

 
 تفسير نتائج الهجرة الكهربائية للحمض االميني

 : Ala  عندpH=2 :  هاجر األالنين نحو القطب السالب و ذلك راجع لكونه يحمل شحنة موجبة اكتسبها من
)وسط مشبع ب الوسط الحامضي

+
H) سلك سلوك القاعدة في )أي تأين الوظيفة األمينية باكتسابها بروتون

 كما يلي : (وسط حامضي

و تصنف حسب الجذر  نوع من األحماض األمينية 20يدخل في تركيب البروتينات   النتيجة :

 حمضية ، أحماض أمنية  قاعدية، أحماض أمنية  متعادلةاأللكيلي السلسلة الجانبية إلى : أحماض امنية 
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هاجر األالنين نحو القطب الموجب و ذلك راجع لكونه يحمل شحنة سالبة اكتسبها من :  :pH=12عند 
OH )وسط مشبع بالوسط القاعدي 

-
سلك سلوك ) بروتون هاأي تأين الوظيفة الكربوكسيلية بتحرير)  

 كما يلي:  (الحمض في وسط قاعدي
 

مجموع الشحنات )لم يهاجر األالنين نحو أي قطب و ذلك راجع لكونه متعادل كهربائيا  : pH=6عند   
أي تأين الوظيفة الكربوكسيلية  (السالبة يساوي مجموع الشحنات الموجبة أي محصلة الشحنات معدومة

سلك سلوك الحمض و القاعدة في آن واحد )بتحريرها بروتون و تأين الوظيفة األمينية باكتسابها بروتون 
 كما يلي :  (في وسط معتدل

 
 

 

 
 .وهي تختلف من حمض أميني الى اخر pHi للحمض األميني بنقطة التعادل الكهربائي يرمز لمالحظة:

 

بروتونات(وسلوك القواعد)تكتسب  تفقدتسلك األحماض األمينية سلوك األحماض )  االستنتاج :

 )حمقلية(.لتحقيق ذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية بروتونات( وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط 
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 تمرين حول سلوك األحماض االمينية الحمضية و القاعدية : 
يخضع بروتين لإلماهة الكلية ثم تؤخذ قطرة من ناتج اإلماهة  و توضع في 

مجهول لجهاز الهجرة الكهربائية كما  PHوسط ورقة مبللة بمحلول ذي 
  هومبين في الوثيقة التالية

 الوسط؟ علل ذلك؟ PHماهي درجة -أ
 االحماض األمينية الممثلة بـ )س،ع،ص( مع التعليل.تعرف على نوع -ب
 الوسط. PHأكتب الصيغة الكيميائي لكل من المركبين )س و ع( في -ج
 الصيغ الكيميائية لبعض األحماض األمينية: المعطيات:   
 PHi=3.08و    GLu ( R= -CH2- CH2-COOH)حمض الغلوتاميك -
    PHi=9.74و    Lys ( R= -CH2- CH2- CH2- CH2-NH2)الليزين  -
 .PHi=6.06و    Gly ( R= -H)غليسين -
 يمثل الجذر األلكيلي.  Rحيث    PHi=5.02و    Cys ( R= -CH2- SH)سيستيين  -

 ل : ــالح
 الحمض األميني  السيستيين PHi=5.02الوسط =  PHدرجة -أ

 في هذا الوسط لم يتحرك باتجاه اي من القطبين مما يعني ان شحنته معدومة أي  الن السيستتينالتعليل: 
PHi =السيستيينPH  الوسط بما أنPhi = فإن  5.02السيستيينPH = 5.02الوسط 

 التعرف على نوع االحماض األمينية الممثلة بـ )س،ع،ص( :-ب
 س:الليزين.   ع: حمض الغلوتاميك  ص: الغليسين

 لتعليل:ا
 Phiالمركب)ع( اتجه نحو القطب الموجب اذا فشحنته سالبة أي أنه سلك سلوك حمض في هذا الوسط وهذا يعني أن -

 ( وعليه فالمركب )ع( هو حمض الغلوتاميك.....................5.02الوسط ) PHالمركب ع أقل من 
لكا سلوك قاعدة في هذا الوسط وهذا يعني أن المركبين)س وص( اتجها نحو القطب السالب اذا فشحنتهما موجبة أي أنه س--

Phi  المركبين )س وص( أكبر منPH ( أكبر منها عند 5.02الوسط )(، باالضافة ان المسافة الهجرة للمركب )س
المركب)ص( مما يدل أن قوة الشحنة موجبة للمركب )س( أقوى منها لدى المركب )ص(.وعليه فالمركب )س( الليزين اما 

 الغليسين................................................ المركب )ص( فهو
 كتابة الحالة الكهربائية لكل من المركبين )س و ع(:-ج

   -GLu  R= -CH2- CH2-COOحمض الغلوتاميك.. 
Lys  R= -CH2- CH2- CH2- CH2-NH3الليزين

+
 

أحماض أمينية  3ببتيدية مكونة من إتحاد سلسلة  49الوثيقة التالية ص تمثل  تشكل الرابطة البيبتيدية:  - 4
 مرتبطة بروابط ببتيدية ) ثالثي الببتيد (.

 
 
 
 -الحمضية الكربوكسيلية ) الوظيفة ارتباط نتيجة : )رابطة تكافؤية) الببتيدية  الرابطة تشكلكيفية  -

COOH) القاعدية األمينية و الوظيفة األول األميني للحمض   (- NH2للحمض ) مع التالي األميني 
 الماء. جزيء من انطالق
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 : ببتيد رباعي شكيلت -

 وظيفة كربوكسيلية و بدايته في أمينية وظيفة :حرتين على وظيفتين الببتيد رباعي و ثالثي من كل يحتوي -
 .الببتيدية بطول السلسلة العدد هذا يتأثر ال و نهايته في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

 
 
 
 

الرابطة ترتبط األحماض األمينية المتتالية في سلسلة بيبتيدية بروابط تكافؤية تدعى   النتيجة :
 .   )−CO --NH−( البيبتيدية

التي تحدد طبيعتها  التفكك الشاردي لسالسلها الجانبيةتختلف البيبتيدات عن بعضها بالقدرة على 
 األمفوتيرية وخصائصها الكهربائية.

 

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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III -  البروتين ووظيفةثالثية األبعاد بنية الالعالقة بين 
 . 50ص  4+ الوثيقة  49جدول ص :  Anfinsenتجربة العالم 

  لدراسة هذه العالقة قام العالم بإجراء تجربة على إنزيم ريبونيوكلياز باستعمال مادتين
β- تعمل على تحليل الجسور الكبريتية( و اليوريا )تعمل على إعاقة االنطواء الطبيعي  مركبتو إيتانول(

  للبروتين( مراحل التجربة موضحة في الجدول التالي:
 

 

 

 

 : يمكن تلخیص مراحل التجربة ونتائجها في الرسومات التخطیطیة التالیة

 124يتكون إنزيم الريبونيوكلياز من سلسلة بروتينية واحدة بها   :الريبونيوكليازوصف بنية إنزيم  -أ 
( 95 -40( ، )84-26جسور كبريتية في المواضع ) 4حمض أميني تأخذ البنية الثالثية ، كما يحتوي على 

(65-72( ، )58-110) 
ية خاصة في ثبات البنية التي لها أهم  Cys أحماض أمنية من نوع : األرقام داخل البروتين تشير الى

  .الفراغية في العديد من  البروتينات حيث تساهم في تكوين جسور ثنائية الكبريت داخل البروتين
 : التفسير -ب 

مركبتوإيثانول إلى تكسير الجسور الكبريتية  β تؤدي معاملة إنزيم الريبونيوكلياز بمركب : التجربة األولى
البروتينية وبالتالي تخريب بنيته الفراغية كما أن معاملة اإلنزيم بمركب اليوريا األربعة التي تحتويها سلسلته 

 تحول دون استعادته النطوائه الطبيعي فيصبح البروتين غير وظيفي )غير فعال(
مركبتوإيثانول ومركب اليوريا إلى عودة تشكل الجسور الكبريتية في  β يؤدي إزالة مركب : التجربة الثانية

  .صحيحة ومنه استعادة اإلنزيم بنيته الفراغية وبالتالي استعادة تخصصه الوظيفيمواضعها ال
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معاملة اإلنزيم المخرب )أي الفاقد لبنيته الفراغية( بمركب اليوريا يؤدي إلى تشكل جسور :  التجربة الثالثة
طبيعي وبالتالي كبريتية في غير مواضعها الصحيحة مما يؤدي إلى انطواء السلسلة البروتينية بشكل غير 

 تغير بنيته الفراغية فيصبح البروتين غير وظيفي )غير فعال(.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

 

 

السلسلة الببتيدية  من محددة وأماكن مواضع في نوع محددمن  أمينية أحماض تواجد يؤدي االستنتاج :
جهة كما  من للبروتين وتعمل على ثباتها)استقرارها( الفراغية البنية تحدد روابط كيميائية تشكيل إلى

فالمحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي إلى ومنه  جهة أخرى من تحدد وظيفة البروتين
 المحافظة على وظيفة البروتين.

 الطبيعية بنيته البروتين أفقد مركب كيميائي )كاليوريا مثال( بواسطة الروابط انكسار هذه  أن حيث
 أفقد البروتين وظيفته )اإلنزيمية(.  وكذلك

 

 الخالصة
تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد و طبيعة وتتالي األحماض األمينية التي  -

 .تدخل في بنائها
ومجموعة وظيفية NH2 قاعدية  تتكون جزيئات األحماض أمينيه من مجموعة وظيفية أمينيه  -

 . وهما مصدر الخاصية األمفوتيرية α مرتبطتان بـالكربون  COOH -حمضية كربوكسيلية
يوجد عشرون نوعا من األحماض األمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها  -

 في السلسلة الجانبية) وجود وظائف قابلة للتأين(.
 :تصنف األحماض األمينية حسب السلسلة الجانبية إلى  -

)أحماض أمينيه  قاعدية )ليزين، أرجنين ،هستدين 

.)أحماض أمينيه حمضية )حمض جلوتاميك، حمض أسبارتيك 

)... ،أحماض أمينيه متعادلة )سيرين، الغليسين. 
تسلك األحماض األمينية سلوك األحماض )تفقد بروتونات( وسلوك القواعد )تكتسب   -

  تسمى بمركبات أمفوتيرية )حمقلية( بروتونات( وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك
ترتبط األحماض األمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط تكافؤية  تدعى الروابط  الببتيدية )  -

CO-NH .) 
شاردي لسالسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها التختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك  -

 .يةاألمفوتيرية وخصائصها الكهربائ
تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين   -

أحماض أمينية محددة )جسور ثنائية الكبريت، شاردية،...(، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة 
 .   أو السالسل البيبتدية حسب الرسالة الوراثية

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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 تمرين :

 

 تقويم مرحلي للكفاءة:  02الحصة 
 وضعية تتضمن اختالل وظيفي انجت عن تغري يف البنية الفراغية للربوتني

 5تساوي    PHدرجة  
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 الحل :
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1 1 

 العالقة بين بنية ووظيفة البروتين تقويمات خاصة بوحدة : 

 التمرين األول : 

 التمرين الثاني : 
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 الثالث : التمرين 

 تمرين الرابع : ال
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 التمرين الخامس :

بين بنية البروتين و  ها، نريد التعرف على  العالقةيبيرتبط نشاط البروتين ببنيته الفراغية التي تحددها مجموعة من األحماض األمينية الداخلة في ترك

 .( البنية الفراغية إلنزيم الليزوزيم 01تبين الوثيقة ) .وظيفته املتخصصة و دور األحماض األمينية في ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين السادس :

 جزر في  β خاليا تفرزه،من تتابع األحماض آمينية  ) (A,B يتكون من سلسلتان ببتيدي هرمون األنسولين-
 على تخفيض نسبة السكر في الدم .  يعمل  البنكرياس، نسيج مستوى على النجرهانس

المكونة ألنسولين اإلنسان   Bترتيب األحماض األمينية الثمانية األخيرة للسلسلة (1)تمثل الوثيقة  أوال:

 وجدول الشفرة الوراثية الموافق لها.
 

 

 

 

 

 

 

 

استخرج جزء المورثة المسؤول عن تركيب -1

 (.1متعدد الببتيد الموضح في الوثيقة )

 أثناء تركيب الببتيد السابق.   24مع  25لحظة ارتباط الحمض األميني رقم  (2)توضح الوثيقة  -2

 ما هي الظاهرة التي يجسدها الشكل؟-2-1
وضع عليه  28مبرزا ارتباط الحمض األميني  (2)أعد رسم الوثيقة -2-2

 .7و  6البيانات المرقمة والقواعد اآلزوتية التي يحملها العنصران 

 الموضع الثالث
 الموضع الثاني

 الموضع األول
G A C U 

U  Tyr  Phe U 

U  Pro Leu C 

U 

A 
 

 

Lys 
Thr 

 

 
A 

U Gly  G 

اكتب صيغة ثنائي الببتيد املتشكل  -1-

ثم اكتب صيغته     Lys- Aspمن ارتباط 

 معلال إجابتك.    pH=1في

معطيات الوثيقة و باستغالل 2- 

 وضح في نص علمي تباعد  معلوماتك

و   )ب(األحماض األمينية في الشكل 

محددا دور املورثة   )أ( تقاربها في الشكل

 في ذلك.

 تعطى :

R (Asp)= CH2-COOH 
R (Lys)=( CH2)4-NH2 

  

3 

7 

4 

2 

1 

6 

5 

Gly 

Phe Phe 

 -4 –الوثيقة 

25 24 

(2الوثيقة )  

(1الوثيقة )  
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من الوثيقة  7ما هي الظاهرة التي سمحت بالحصول على العنصر -2-3

 ؟ اشرح باختصار آلية حدوثها.(2)
 :ثانيا

  تتابع االحماض  (3)تظهر الوثيقة  -  

المكونة  ) (A,Bلسلسلتي  االمينية 

 لألنسولين.
 

 

 

 

باستغالل معطيات الجدول المبين في  (3)أكتب الصيغة الكيميائية المفصلة للجزء المؤطر من الوثيقة  -1

 (.4الوثيقة )

 

 

    

 

 

وتوضع في جهاز الهجرة  (4الوثيقة )تؤخذ قطرة من مزيج األحماض األمينية الثالثة الممثلة جذورها في -2

 (.2)، نتائج الفصل ممثلة في الوثيقة PH=5.6الكهربائية عند 
 لكل حمض من األحماض الثالثة. PHiو  PHقارن بين  (أ 
 حلل نتائج الهجرة. (ب 
 مع التعليل(.5)في الوثيقة  1،2،3تعرف على األحماض األمينية الموافقة لألرقام  (ج 
 .PH=5.6(  عند 1،2،3ة )الصيغة الكيميائية لألحماض األمينيأكتب  (د 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/الثانوي-الطور-والحياة-الطبيعية-العلوم-أستاذ-محمد-إسياف-األستاذ-

105173528087633/ 

 

 PHi جذره األلكيلي Aرقمه في السلسلة  الحمض األميني 

Cys 7 CH2-SH 5.0 

Thr 8 CHOH-CH3 5.6 

Ser 9 CH2-OH 5.8 

 (5الوثيقة )

 (3الوثيقة )

 

 (4الوثيقة )

https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
https://www.facebook.com/الأستاذ-إسياف-محمد-أستاذ-العلوم-الطبيعية-والحياة-الطور-الثانوي-105173528087633/
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 الحـــــــلول

 التمرين األول :
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 التمرين الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 التمرين الثالث :

 التمرين الرابع : 
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 التمرين الخامس :

 

 

 

 

الشحنة الموجبة  .بروتون فيكتسب القاعدة )وسط حامضي جدا( يسلك سلوك   pH=1ألنه عند  (2)+  شحنة الببتيد ثنائي :يحمل التعليل

 Lysاألولى ناتجة من مجموعة األميني القاعدية في النهاية األمينية والشحنة الموجبة الثانية ناتجة من الجذر القاعدي لحمض 

 :العلمي النص
 مقدمة :

 و مستقرة تسمح له بآداء وظائفه المتنوعة  ثابتة فراغية بنية تشكله بعد البروتين يأخذ
حيث ينتقل البروتين من بنية الى بنية أكثر تعقيد للوصول الى البنية الفراغية التي تتناسب و الوظيفة التي يقوم بها.فكيف 

 تتطور البنيات الفراغية للبروتينات و مادور المورثة في ذلك؟
 العرض :

 األولية بالبنية تبدأ و التعقيد متدرجة بنيوية مستويات بعدة في نهاية الترجمة تتحرر السلسلة البيبتيدية في الهيولى و تمر
عدد محدد و مرتب في  مكونة من   ببتيدية بروابط األمينية األحماض بارتباط التي تتميز وٻ(  ) الشكل في الموضحة

  ثانوي فراغي مستوى لتأخذ في مناطق محدودة تلقائيا الببتيدية السلسلة تلتف.حسب الرسالة الوراثية  مواقع دقيقة  ومحددة 
 ا( الشكل) في كالموضحة  ثالثية تتطور هذه البنية الى بنيةهيدروجينية بفضل روابط  في شكل حلزوني أو في شكل وريقات

 بين تظهر محددة وراثيا جديدة كيميائية روابط لتشكل البنية وتستقر هذه فضائيا االمينية األحماض بتقارب تتميز والتي
 .الروابط الهدروجينية ، األقطاب الكارهة للماء ، الشاردية و الجسور الكبريتيةي األمينية وه األحماض جذور

 خاتمة :
 بالتقارب األولية السلسلة في متباعدة ارقام ذات االمينية لألحماض تسمح ، عديدة انطواءات له تحدث البروتين نضج بعد

 محدد وراثيا يسمح له يالقيام بوظيفته فراغي مستوى البروتين مشكلة روابط كيميائية مختلفة مكسبة فضائيا
 التمرين السادس : 

 :(1ج جزء المورثة المسؤول عن تركیب متعدد الببتید الموضح في الوثیقة )ااستخر-1

 

 

 

 

 
2- 

 .الظاهرة: الترجمة-2-1

 لرسما-2-2

 البیانات: 

الشفرة  -ARNt     6 -5   ببتیدية. رابطة -4     ريبوزوم -3تحت وحدة كبرى.    -2تحت وحدة صغرى.       -1 

 .ARNm -7                  .المضادة

  .لظاهرة: االستنساخا-2-3

الذي يقوم  ARNpoly في مستوى المورثة المراد استنساخها وذلك بتدخل انزيم ADN  ي الـيتم انفتاح سلسلت -الشرح:   

 .ADN بفك التحلزن وتكسیر الروابط الهیدروجینیة بین سلسلتي

  .ADN والموافقة للسلسلة المستنسخة من ARN يقوم االنزيم باضافة النیوكلیوتیدات التي تدخل في تركیب -  
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 طالئعي والذي ينضج قبل أن يخرج إلى الهیولى.  ARNmعند االنتهاء من استنساخ المورثة ينتج  - 

 ثانيا:

( باستغالل معطيات الجدول المبين في 3من الوثيقة ) الصيغة الكيميائية المفصلة للجزء المؤطر ةباكت -1

 :(4الوثيقة )
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