
ع ت ج3األقسام : االختبار األول لمادة                                         
دة : ساعتان العلوم الطبیعیة                                               الـــم

التمرین األول : 

والحصان والخنزیر أنجزت التجارب التالیةرلدراسة البنیة األولیة ألنسولین الثو
І– أخذت خالیا بنكریاسیة  للثور والحصان والخنزیر ووضعت كل منھا في وسط مغذ بھ(U)وتم تتبع اإلشعاع على مستوى ،المشع

ـ1ـالوثیقةلنتائج المحصل علیھا ممثلة فيشعاعي الذاتي ، االخالیا بتقنیة التصویر اإل

,فسر ظھور اإلشعاع مبینا طبیعة الجزیئات المشعة –1

,ماذا یمكن استخالصھ حول دور ھذه الجزیئات المشعة –2

إجابتك لتیامدین المشع بدل الفسفور ؟ عللھل نحصل على نفس نتائج التجربة السابقة لو استعملنا ا–3

ІІ-البنكریاسیة  لكل حیوان النتائج الممثلة في االجزیئات المشعة المستخلصة من الخالیبنیةبینت دراسة

2جدول الوثیقة 

نوع الخالیا البنكریاسیة     

الخنزیر  الحصان الثور 

بنیة جزء  من 

الجزیئة المشعة 

اعتمادا على  ) من كل سلسلة 10، 8،9األمینیة (ضاألحماحدد–1

ةفقجدول   الشفرة الوراثیة المر

ظھور ھذه القطع من األنسولین ولة على استنتج أجزاء المورثات المسؤ–2

ما ھي المعلومة المستخلصة من ھذه الدراسة –3

على وظیفة األنسولین ؟ لھا تأثیرھل الجزیئات المختلفة –4

اقترح فرضیة تفسر بھا ھذه االشكالیة؟–5
1ص 

1الوثیقة

2ثیقةالو

ةالوراثیجدول الشفرة 



التمرین الثاني 
من المحلول على ورق طرةزالل البیض على مستوى  جھاز الفصل الكھربائي وضعت قبروتین لدراسة سلوك -أ 

ـ1ـالوثیقةكما ھو ممثل في PH=1مبللة بمحلول ذو ترشیح

PH 0102030404.605060708المحلول
+Cm10-9.5-7.5-3.75-000.75+05+07.7+09.75مسافة التحرك

الوسط PHزالل البیض بداللة بروتین ارسم المنحنى البیاني الممثل لتغیرا ت مسافة نحرك –1

حلل المنحنى البیاني الناتج –2

زالل البیض بروتینPHiیمة قاستنتج  من المنحنى –3

PH =2 ،PH =8عند]COOH-Pro-2NH[ لیة ل البیض باستعمال الصیغة التازالبروتین مثل جزیئة –4

استنتج الخاصیة الممیزة  للبروتین–5

، وعن طریق قیاس درجة ذوبان محلول زالل  PHبیض في أنابیب اختبار بھا محالیل مختلفة من الـ لبإضافة حجما من ماء زالل ا–ب 

ـ3ـممثلة في منحنى الوثیقة التم الحصول على النتائجالبیض في الوسط ، 

2ص 

PHكررت التجربة باستعمال محالیل ذات ذرجات  

زالل مختلفة  وفي كل مرة تم حساب مسافة تحرك قطرة

بائي ض نحو القطب الموجب أو السالب للمجال الكھریالب

2لیھا ممثلة في جدول الوثیقةالنتائج المحصل ع

1الوثیقة 

2الوثیقة 

حلل المنحنى و ماذا یمثل ؟ –1

زالل PHiاستنتج درجة ذوبان البروتین عند–2

النتیجة؟؟ ماذا تمثل ھذهالبیض من المنحنى 

فسر  النتیجة–3

3الوثیقة



:التمرین الثالث

І- یقوم إنزیم الغلوكوكیناز بتحفیز التفاعل الحیوي التالي

حدد طبیعة التفاعل الذي ینشطھ اإلنزیم الغلوكوكیناز –1

نت سرعة التفاعل منعدمة فركتوز: فكا-Lبجلوكوز بمركب سكري مما ك- D تم استبدال-2

فوسفات.6-فركتوز - L(یمكن حساب  السرعة بتقنیة مناسبة)  ولم نجد في الوسط   

α-كیف تفسر ھذه النتیجة ؟

β -.وضح الخاصیة الممیزة النزیم جلوكوكیناز

ІІ– تمثل الوثیقة شكال تخطیطیا ألحد التفاعالت اإلنزیمیة

البیانات الالزمة اكتب –1

حدد الدعامة الكیمیائیة التي تحقق التفاعل اإلنزیمي باستبدال الحروف باألرقام –2

ـــــــــــــــــــھىانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ص 

ІІІ- على ضوء دراستك لموضوع اإلنزیمات

ا وما توصلت  إلیھ من نتائج اكتب نصا علمی

مختصرا تلخص فیھ  المعلومات التالیة 

*  مفھوم اإلنزیم   

*  عالقة اإلنزیم بمادة التفاعل و وبنیتھ 

*  العوامل المؤثرة في نشاط اإلنزیم



....األول  الفصلاإلجابة النموذجیة  لتمارین 

تجریبیة .....             المدة :  ساعتاناختبار مادة :  العلوم الطبیعیة ...          الشعبة   :  علوم

محاور 
عناصر اإلجابة                                        الموضوع

العالمة
المجموعمجزأة 

التمرین
األول 

І   /1– تفسیر ظھور اإلشعاع

ARNان الفسفور المشع بدخل في تركیب النیكلیوتیدات المشكلة للـ  

ستواھا على مARNفظھور اإلشعاع  داخل النواة یدل على تشكل الـ 

ساعات 5خالل

ARNساعة یدل على انتقال الـ 12وانتقال اإلشعاع إلى الھیولى بعد 

المصنع من النواة  إلى الھیولى 

الرسول) ARNm( فطبیعة الجزیئات المشعة ھي  من النوع 

االستخالص حول دور الجزیئات  المشعة –2

في النواة لینتقل إلى الھیولى ADNالـ الرسول من) ARNm( بستنسخ 

حامال المعلومة الوراثیة بشكل شفرة وراثیة ( رامزات) لتترجم على مستواھا 

إلى بروتین معین 

ال نحصل على نفس النتائج باستعمال التیامدین المشع –3

یبقى داخل النواة والذي ADNالتعلیل : التیمدین المشع یدخل في تركیب الـ 

)Tال یحتوي على القاعدة التیمین ARNmوال ینتقل إلى الھیولى ( 
ІІ /1 - )  لكل من أنسولین الثور ، الحصان ، الخنزیر 10، 8،9سلسلة األحماض األمینیة (

كما ھو في الجدول التالي 

األحماض األمیتیة     مصدر األنسولین

10-9 -8

الثور

Val - Ser - Ala

الحصان

Thr – Ser - Ile

الخنزیر

Ile  - Thr - Gly



التمرین

الثاني

أجزاء المورثات المسئولة  على ظھور القطع األنسولیتیة –2

المعلومة المستخلصة من ھذه الدراسة –3

تختلف الجزیئات البروتینیة باختالف نوع المورثات التي تشرف علیھا 

(كل مورثة  تشرف على اصطناع  بروتین معین) 

ستقبالت أثیر على خالیا مستھدفة معینة عن طریق موظیفة األنسولین ھي الت-4

یسمح بتخفیض نسبة السكر في الدم نوعیة  مما

رعم اختالف أنواع األنسولین فإنھ یؤدي نفس الوظیفة  

یت على الفرضیة المقترحة : ثبات الموقع الفعال للجزیئة مما بسمح بالتثب

لمستقبالت التوعیة للخالیا المستھدفة ا

ط رسم المنحنى البیاني : لتغیرات مسافة تحرك زالل البیض بداللة درجة حموضة الوس

تحلیل المنحنى الناتج :-2

یمثل المنحنى البیاني تغیرات المسافة لتحرك البروتین(زالل البیض) في المجال 

الوسط PHالكھربائي بداللة 



III
نقاط5

] یتحرك البروتین نحو القطب 4.6- 1المحصورة في المجال [PHعند درجة 
)-+ > السالب للمجال الكھربائي (عدد الشحنات 

] یتحرك البروتین نحو القطب الموجب 8-4.6[المحصورةPHعند درجة 
)> +-للمجال الكھربائي(عدد الشحنات 

0ساكنا المسافة المقطوعة = یبقى البروتین4.6المحلول =PHعند درجة 
( عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة

یالحظ وجود تناسب طردي بین درجة الحموضة والمسافة المقطوعة 

pH1  =تمثیل زالل البیض في المحلول ذو   –3
COOH-Pro-+

3NH سلوك قاعدة )←( اكتساب بروتون
pH8  =تمثیل زالل البیض في المحلول ذو   - 

سلوك حمض )←(  فقد بروتون   COO-Pro-2NHــ  -

لمحلول زالل البیض :PHiاستنتاج قیمة    –4
= عدد ھي القیمة التي یتواجد عندھا المحلول متعادال كھربائیا (عدد الشحنات الموجبة

الشحنات السالبة ) وال یتحرك البروتین عندھا 
4.6لبروتین زالل البیض = PHiفدرجة 

الخاصیة التي نبرزھا ھذه الدراسة ھي الخاصیة الحمقلیة –5
( اكتساب بروتون)تسكك البروتینات سلوك قاعدة في الوسط الحمضي

د بروتون)( فقوتسلك سلوك حمض في وسط قاعدي 

الوسطpHیمثل المنحنى تغیرات درجة ذوبان البروتین بداللة  - –1ب /   

تحلیل المنحنى :   یمكن تجزئة المنحنى إلى ثالثة أجزاء - 

] 4.6–3الوسط المحصورة  [pHعند درجة –أ 

الوسط pHتفاع درجة یالحظ تناقص تدریجي لدرجة ذوبان البروتین بار

تصل درجة ذوبان البروتین إلى أدنى قیمة لھا 4.6الوسط = pHعند درجة -ب

] 6–4.6الوسط المحصورة [pHعند درجة –جـ 

الوسط pHلدرجة ذوبان البروتین بارتفاع درجة  زیادةیالحظ 

0.1ئي = قیمة درجة ذوبان البروتین عند نقطة التعادل الكھربا–2

%10أي تقریا 

الوسطpHتفسیر المالحظة : تفسر القیمة الدنیا لدرجة ذوبان البروتین عند –3

4.6زالل البیض = pHiالذي یكون مساویا لدرجة 

البروتین تقل نسبة الذوبان pHiالوسط قریبة من قیمة pHكلما كانت درجة 

جة الترسیب والتي تبلغ عندھا قیمة عظمى وتزداد در

فترسیب البروتین یعیق عملیة الذوبان 

الخاصیة التي تبینھا ھذه التجربة : 



3التمرین 

الخاص بھا )pHi( یتوقف نشاط  اإلنزیمات في األوساط القریبة من 

І  /1– تحدید طبیعة التفاعل الذي بنشطھ اإلنزیم

، فالتفاعل ھو تفاعل فسفرة ATPاستھالك جزیئة من الـ 

2–αتفاعل فسفرة مكن إلنزیم جلوكوكبناز تحفیز : تفسیر النتیجة : الی

فركتوز ألن تأثیر اإلنزیمات نوعي -Lلـ 

(یجب توفیر إنزیم فركتوكیناز لتحقیق التفاعل ) 

βم جلوكوكیناز : : توضیح الخاصیة الممیزة إلنزی

التأثیر النوعي لإلنزیم یرجع إلى التكامل البنیوي بین اإلنزیم ومادة التفاعل  

التي بختص بھا حیث تنشأ رابطة مؤقتتة بین مادة التفاعل واإلنزیم لتشكیل معقد 

ویسمى ھذا بالتفاعل المحفز 

ІІ  /1– البیانات المرقمة

الموقع الفعال –3مادة التفاعل ( الركیزة)    –2اإلنزیم النوعي      –1

نواتج التفاعل –5مادة التفاعل)    –المعقد ( إنزیم –4

تحدید الدعامة الكیمیائیة  للتفاعل باستعمال األرقام -2

1  +542 +1

ІІІ- النص العلمي

سیط عضوي  ذو طبیعة بروتینیة  وتأثیر نوعي ومفھوم اإلنزیم : اإلنزیم ھو

یعمل على   تسریع التفاعالت الكیمیائیة في شروط محددة ، وال یستھلك أثناء 

التفاعل 

مادة –معقدا [ إنزیم التفاعل مشكالةیعمل اإلنزیم غالبا على نوع وا حد من ماد

تتكون خاللھا روابط ضعیفة  مع منطقة صغیرة من اإلنزیم تعرف ESالتفاعل]  

بالموقع الفعال والذي  یكون شكلھ مكمال 

لشكل مادة التفاعل (التكامل المحفز) 

یتأثر نشاط اإلنزیم بتغیرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة 

ودرجة حموضة مثلى یكون نشاط اإلنزیم عندھا حیث أنھ لكل إنزیم درجة  حرارة

أعظمیا ، ویقل نشاطھ باالبتعاد عن الدرجة المثلى  


