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تركیب البروتین و العالقة بین بنیتھ و وظیفتھتمارین حول 

ع ت01:2008التمرین
.تتمیز الخالیا الحیة بقدرتھا على تركیب البروتینات ألداء وظائفھا المتنوعة 

I– ل رسما من نفس الوثیقة فیمث) ب ( ــ صورة لمورثة في حالة نشاط ، أما الشكل 1من الوثیقة ــ ) أ ( یظھر الشكل
تخطیطیا من مرحلة

.مكملة 

ــ1الوثیقة ــ 

) .ب( و مقر الشكل ) أ ( حدد مقر الشكل –2.ــ 1سم المرحلتین الممثلتین في شكلي الوثیقة ــ –1
) .أ ( ري الشكل مثل في رسم تفسی–4.ــ 1في الوثیقة ــ 6إلى 1أكتب البیانات المرقمة من –3
) .3( بین في معادلة كیمیائیة كیفیة تشكل العنصر –5

II– ــ تتابع األحماض األمینیة في جزء من بروتین ، و جدول رامزاتھا الوراثیة 2تمثل الوثیقة ــ.
ــ2الوثیقة ــ .اقترح تمثیال لقطعة المورثة المسؤولة عن تركیب ھذا الجزء من البروتین -

ــ2الوثیقة ــ 

رش 02:2008التمرین
في إطار دراسة بعض مظاھر التعبیر المورثي نقترح 

:التجربة التالیة 
دقیقة في وسط 15تم حضن خالیا حیوانیة لمدة –1

زرع یحتوي على الیوراسیل المشع  ثم حولت إلى 
وراسیل العادي لمدة عدة وسط یحتوي على الی

ه ذاتي لھذج التصویر اإلشعاعي الئنتا.ساعات 
.ــ 1ــ ة في الوثیقة لالخالیا ممث

.علل سبب استعمال الیوراسیل المشع –أ 
ه التجربة فیماذما ھي المعلومات التي تقدمھا لك ھ–ب 

ــ1الوثیقة ــ یخص التعبیر المورثي ؟
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رسما تخطیطیا ــ 2ــتبین الوثیقة–2
.لتصنیع البروتین 

."س"أكتب بیانات العناصر المرقمة و البنیة –أ 
حدد الظاھرة التي تعبر عنھا - α-ب 

.ــ2ــالوثیقة  
β-ه الظاھرة ذاستخرج مختلف مراحل ھ.
γ-ه المراحل على رسمذوضح آلیة ھ

.عادتھ إبعد ــ 2ــالوثیقة 
المتشكلة تطرأ علیھا "س "البنیة –3

.تغیرات لتصبح وظیفیة 
ه التغیرات ؟ و ما ھي أھمیتھا ؟ذھلفیم تتمث

ــ2الوثیقة ــ 

ش ر03:2008التمرین

بھدف دراسة آلیات تركیب البروتین ، تم إجراء –1
) 1خ( حیث وضعت خالیا سلسلة من التجارب

في وسطي زرع بنفس المكونات ) 2خ ( و خالیا 
طیلة مدة التجربة ، حیث یضاف إلى الوسط  الثاني 

. ARNtمادة تعطل عمل الـ 
نتائج قیاس كمیة األحماض األمینیة و البروتینات في 

.ــ 1الوسطین سمحت بالحصول على الوثیقة ــ 
.حصل علیھا حلل النتائج الم–أ 

فسر النتائج المحصل علیھا في وسط–ب 
ــ1الوثیقة ــ ) .1خ( الزرع 

؟ ) 2خ( ماذا تستنتج من نتائج وسط الزرع –ج 
.علل إجابتك 

ــ مخططا لصورة مأخوذة2تمثل الوثیقة ــ –2
تركیببالمجھر اإللكتروني أثناء مرحلة أساسیة من

.البروتین 
.تعرف على ھذه المرحلة –أ 

لماذا تعتبر مرحلة أساسیة ؟–ب 
ماذا تمثل كل من األحرف–ج 

؟) أ ، ب ، ج ، د ( 
تتبع المرحلة الممثلة–3

ــ بمرحلة أخرى تؤدي2بالوثیقة ــ 
إلى إنتاج البرالوتین المشار إلیھ في

ــ2الوثیقة ــ .وضح ذلك برسم تخطیطي علیھ البیانات ) .1خ( ــ عند الخلیة1الوثیقة ــ 

ع ت04:2009التمرین
I - تتجدد الصفات الوراثیة للفرد انطالقا من معلومة وراثیة بفضل سلسلة من التفاعالت ، و تتمثل الدعامة الجزیئیة لھذه

.احل تعبیر المورثة و العناصر المتدخلة في ذلك نقترح دراسة مر. المعلومة في المورثة 
ــ صورة مأخوذة بالمجھر اإللكتروني أثناء حدوث مرحلة أساسیة من مراحل تعبیر المورثة على 1تمثل الوثیقة ــ -

.مستوى النواة 
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ــ1الوثیقة ــ 

قة ــ العال2یلخص جدول الوثیقة ــ -
الموجودة بین مختلف العناصر المتدخلة

.أثناء تعبیر المورثة 
ــ2الوثیقة ــ 

"س " البنیة 
CC

ACT
UUAC"ص " البنیة الجدول

الرامزات المضادة النوعیة 
ARNtACGCالموجودة على الـ 

األحماض األمینیة الموافقة

بعض رامزات جدول الشفرة الوراثیة و األحماض األمینیة الموافقة لھا
ACC:ثریونین UGG:تریبتوفان GGU:غلیسین GCA:أالنین المعطیات

ACA:ثریونین CGU:أرجینین UCA:سیرین GCA:أالنین 
:ــ 2ــ و ــ1باستغالل الوثیقتین ــ –1
.ــ مع التعلیل 1في الوثیقة ــ " ص " و " س " تعرف على البنیتین المشار إلیھما بالحرفین –أ 

ــ ، و لماذا تعتبر ھذه المرحلة أساسیة ؟1سم المرحلة الممثلة بالوثیقة ــ –ب 
.ــ 2باستعمال معطیات الشفرة الوراثیة ، أكمل جدول الوثیقة ــ –2
.ــ بتدخل عدة عناصر1ق بین المعلومة الوراثیة خالل مرحلة أساسیة موالیة للمرحلة الممثلة بالوثیقة ــ یتم التواف–3
.سم المرحلة المعنیة -أ

.ــ ، أذكر العناصر المتدخلة في ھذه المرحلة محددا دور كل منھا 2استعمال معلوماتك و باالستعانة بالوثیقة ــ –ب 
رحلة ؟ما ھي نتیجة ھذه الم–ج 
.باستغالل النتائج التي توصلت إلیھا ، أنجز رسمین تخطیطیین للمرحلتین المعنیتین مع كتابة البیانات الالزمة –4

ش ر05:2009التمرین
.نھدف إلى دراسة آلیة نقل المعلومة الوراثیة -
I– تم حضن الخالیا األصلیة لكریات الدم الحمراء لإلنسان في

حمض أمیني یدخل في تركیب ( دین مشع وسط بھ ھیستی
أظھرت تقنیة الفصل بالھجرة للبروتینات ) . الھیموغلوبین 

من ) أ ( ذروة مشعة خاصة بالھیموغلوبین كما بالمنحنى 
.ــ 1الوثیقة ــ 

) polysome(نعزل انطالقا من ھذه الخالیا متعدد الریبوزوم-
فصل الحمض الریبي النووي الذي یربطھا ، ثم یحقن و ن

)  الضفدع ( الحمض الریبي النووي في بعض بیض البرمائیات 
حضن بعد ذلك البیض . خضع البیض اآلخر لھا الحقن یبینما ال 

)  الھیستیدین المشع ( حتوي على مكونات مشعة یكلھ في وسط 
یضلباو بتقنیات خاصة تمت معایرة الھیموغلوبین في 

. من بین البروتینات األخرى ) المحقون و غیر المحقون ( 
.ــ 1من الوثیقة ــ ) ج ( و ) ب ( و النتائج ممثلة بالمنحنیین 

الربوزومات؟ماذا یمثل الحمض الریبي النووي الذي یربط–1
تحلیل ھذه ما ھي المعلومات التي یمكن استخالصھا من–2

ــ1الوثیقة ــ یة ؟النتائج التجریب
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.في ھذا النشاط الحیوي ا دور الریبوزوماتھاقترح فرضیة تبین من خالل–3
II–و متعدد الیوراسیل ) حمض أمیني ( جزیئات الفینیل أالالنین المشعة نجري تجریبیا تصنیع البروتینات انطالقا من
.و التجربتیتین لھما نفس المدة ، في وجود أو غیاب الریبوزومات .... و امیتوكوندري و أنزیمات ) ة قاعدة آزوتی( 

لبروتینات لتقدیر اإلشعاع الذي یمیز كمیة متعدد الفینیل أالنین في كل من الوسطین            افي نھایة التجربتین نستخلص 
: و النتائج كما یلي ) coups par minute = cpmاإلشعاع بالدقة لكل دقیقة أي  ( 

.2100cpmیكون اإلشاع : في الوسط مع وجود الریبوزومات -
.0cpmیكون اإلشاع : في الوسط بدون وجود الریبوزومات -

علل النتائج التجریبیة ، و ماذا تستخلص ؟–1
.ھل تؤكد ھذه النتائج لفرضیة المقترحة ؟ دعم إجابتك –2

III–و المرفقة ) الشكل ــ أ ــ ( ــ تتالي نوكلیوتیدات قطعة مورثة موضحة بالسلسلة النشطة المشقرة 2تمثل الوثیقة ــ
) .الشكل ــ ب ــ ( بجدول الشفرة الوراثیة 

...T – A – C – G – A – C – C – A – C - C – T – C - T – C – C - A – C – G – G – A – C...
اتجاه القراءة

ــ2الوثیقة ــ 
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ل آلیة تشكل متعدد البیبتید الذي تشرف على تصنیعھ ھذه القطعة من المورثة مبینا العضیات   حوضح بمخطط مرا–1
.و الجزیئات الضروریة في ھذا التصنیع 

في قطعة المورثة على متعدد البیبتید المتشكل ؟) A(بنوكلیوتیدة األدنین ) 4( ما نتیجة استبدال نوكلیوتیدة الموضع –2
و ما ھي خاصیة المعلومة الوراثیة التي یمكن توضیحھا من ھذه النتیجة ؟

بنوكلیوتیدة ) C(و حذف نوكلیوتیدة السیتوزین ) 7(و ) 6(بین الموضعین ) T(ما نتیجة دمج نوكلیوتیدة الثایمین –3
في قطعة المورثة على متعدد البیبتید المتشكل ؟) 21( في الموضع 

) .الشكل ــ ب ــ ( دول الشفرة الوراثیة المرفق استعمل ج:مالحظة 

الشكل ــ أ ــ 

ــ ب الشكل ــ 
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ش ر06:2009التمرین
:في التركیب الحیوي للبروتین نقترح الدراسة التالیة ARNو الــ ADNإلظھار تدخل كل من الــ 

I– تفقد ( تعالج مزرعة خالیا حیوانیة بمادة سیتوشالزین
دین مشع      ثم نضیف للمزرعة یوری) بعض الخالیا أنویتھا 

.لمدة من الزمن ) نوكلیوتیدة تحتوي على الیوراسیل ( 
ــ النتائج المتحصل علیھا بواسطة التصویر 1تظھر الوثیقة ــ 
ــ1ة ــ ــقـیـوثـال.اإلشاعي الذاتي 

فسر ھذه النتیجة ، و مذا تستخلص ؟–1
) أكتومیسین ( بمضاد حیوي " س "عند معالجة خلیة –2
ال و إضافة الیوریدین المشع ) ADNالذي یثبط نشاط  الــ ( 

.یظھر اإلشعاع في الخلیة في ھذه الحالة 
ما ھي المعلومات المكملة التي تضیفھا ھذه التجربة ؟-
من) أ ( یمثل الشكل –3

تخطیطیاــ رسما2الوثیقة ــ 
لھARNــ لجزیئة نوع من ال

.دور في تركیب البروتین 
ماذا تمثل ھذه الجزیئة–أ 

محددا دوره ؟
أكتب البیانات المشار–ب 

.إلیھا حسب الترقیم 
ــ2الـوثـیـقــــة ــ 

تركیبیاARNmتم تشكیل –4
فقطUو Gمن نوكلیوتیدات

على ) Cysسیستیئین ( تین مخبریا ، كما تم تثبیت حمض أمیني و أضیف إلى مستخلص خلوي یسمح بتركیب البرو
ARNt خاص بھ ، و بعدھا تم تغییر الجذرRبـاألمینيلھذا الحمضCH3 )فیتحول إلى، )مشع الكربـون

ب ــ من مشع كما ھو مبین بالشكل ــ )Ala ARNt Cys( على فنتحصـل ،) Alaأالنیــن( األمیني الحمض 
.ــ 2الوثیقة ــ 

الموافقة و الناتجة ARNt، و كذلك الرامزات المضادة في جزیئات الـ  ARNmشكل مختلف الرامزات المؤلفة للـ –أ 
.علل ذلك . إن متعدد البیبتید المتشكل في ھذه الحالة یكون مشعا –ب ) .Uو G(عن نوكلیوتیدات الوسط   

.فقط )GوC( یحوي ARNmبة مع نعید التجر–ج 
α- شكل إذن مختلف الرامزات المؤلفة لكل من الـARNm و الـARNt.
β - علل ذلك . ال یكون متعدد البیبتید المتشكل في ھذه التجربة مشعا.
ذي یمكن أن یدخل انطالقا من ھذه النتائج التجریبیة ، ما ھي اآللیة التي تسمح بتحدید موضع الحمض األمیني ال–د 

في تركیب متعدد البیبتید ؟
II– اعتمادا على معلوماتك و المعلومات المستخلصة لخص في نص علمي آلیة تركیب البروتین على مستوى الخلیة.

ع ت07:2010التمرین
حیث یشكل التتابعADNإن المورثة عبارة عن قطعة 

عمل على تحدیدالنوكلیوتیدي للمورثة رسالة مشفرة ت
تسلسل معین لألحماض األمینیة في البروتین الذي تشرف

.علیھ 
I– مراحل التعبیرــ مرحلة ھامة من1تمثل الوثیقة ــ

ــ1الوثیقة ــ .المورثي 
.4إلى 1أكتب البیانات المرقمة من –1
.4و 3رتباط بین العنصرین اشرح كیف تم اال–2
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باستعمال الصیغة العامة ، و اشرح اآللیة التي سمحت ) Metع ــ س ــ ( أكتب الصیغة الكیمیائیة للمركب المتشكل –3
.بتشكیلھ 

مثل برسم تخطیطي علیھ البیانات  اآللیة المؤدیة إلى–4
"1" تشكیل العنصر 
.ــ 1من الوثیقة ــ 

II–اسة بعض خصائص وحدات المركب المتشكللغرض در
ــ ، وضعت قطرة من 1الوثیقة ــ في المرحلة الممثلة في 

في منتصف) س ، ع ، ص ( محلول بھ ثالث وحدات
ــ2الوثیقة ــ 

) .Electrophorèse( في جھاز الھجرة الكھربائیة PH =6شریط ورق الترشیح مبلل بمحلول ذو 
.الوسط مع التعلیل PHالوحدات الثالث بـ PHiقارن –1.ــ 2النتائج ممثلة في الوثیقة ــ 

R1:لھا جذر ) س ( الوحدة * :إذا علمت أن –2 = ( CH2 )2 ─ COOH.
R2: لھا جذر ) ع ( الوحدة *  = CH3

R3: لھا جذر ) ص( الوحدة *  = ( CH2 )4 ─ NH2.
.PH =6في ) س ، ع ، ص ( أكتب الصیغة الكیمیائیة للوحدات الثالث -
.استخرج خاصیة ھذه الوحدات –3

ش ر08:2010التمرین
.ینات تخصص وظیفي عال یعود إلى اكتسابھا بنیة فراغیة محددة وراثیا للبروت

توجد عالقة بین اللغة النوویة الممثلة بأربعة أنواع من القواعد اآلزوتیة و اللغة البروتینیة الممثلة بأنواع األحماض –1
ما ھو االحتمال الصحیح ؟–ب .أوجد االحتماالت الممكنة بین اللغتین –أ .األمینیة العشرین المعروفة 

:لفھم العالقة بین اللغتین النوویة و البروتینیة و للتأكد من االحتمال األكثر وجاھة ، نقترح التجربة التالیة –ج 
ARNmبتجربة تمثلت في إضافة العشرین نوعا من األحماض األمینیة و الـ ) Nirenberg( قام العالم نیرنبیرغ 
كما   ARNm،  حیث كان ترتیب القواعد اآلزوتیة للـ )  ARNو الـ ADNخال من الـ ( خلوي المصنع إلى وسط ال

.ــ 1ھو  مبین  في  الوثیقة ــ 
ماذا تقدم لك ھذه النتائج التجریبیة فیما* 

.یخص العالقة بین اللغتین ؟ علل إجابتك 
ــ1الوثیقة ــ 

البنیة الفراغیة ألنزیم ) أ –2( تمثل الوثیقة –2
الریبونزكلیاز في شكلھ الوظیفي ، و الوثیقة 

تظھر البنیة الفراغیة لنفس األنزیم ) ب –2( 
تكسیر ( مركبتو إیثانولβبعد معالجتھ بـ 

إعاقة ( ثم بالیوریا ) الجسور الكبیریتیة 
) االنطواء الطبیعي

).ب–2(  و ) أ –2( وثیقتین قارن بین ال–أ 
) ب–1( و ) أ –1( استخرج العالقة بین بنیة البروتین و وظیفتھ ، مستعینا بالمعلومات المستخلصة من السؤالین–ب 

.ــ 2و كذا المستخلصة من الوثیقة ــ 

ــ2الوثیقة ــ 
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ش ر09:2010التمرین
.را مختلفة داخل العضویة لذا تقوم الخلیة بتركیبھا حسب ما تتطلبھ ھذه األدوار أدواالبروتیناتب علت
.ــ المراحل األساسیة لتركیب البروتین 1من الوثیقة ــ ) 1( یوضح الشكل –1
.، ثم الفترات أ ، ب ، ج IIو Iتعرف على المرحلتین –ب .، س 4، 3، 2، 1تعرف على الجزیئات –أ 

) .1( ــ جزء من الجزیئة 1من الوثیقة ــ ) 2( یبین الشكل –2) .3( اشرح دور الجزیئة –ج 
، باستعمال جدول ) 1( من الوثیقة ) 2( المقترحة في الشكل ) 1( انطالقا من الجزیئة ) 4، 2( مثل بنیة الجزیئتین –أ 

.ــ 2الشفرة الوراثیة في الوثیقة ــ 
.، و أكتب الصیغة الكیمیائیة العامة لھا ) 4( لوحدة البنائیة للجزیئة حدد ا–ب 
ما ھي المعلومات التي یمكنك استخراجھا من ذلك ؟ ) . 4( ال یتم تركیب الجزیئة ) 1( في غیاب الجزیئة –ج 

ــ1الوثیقة ــ 

ع ت10:2011التمرین
:، أنجزت التجارب التالیة في الھیولى المتدخلة في تركیب البروتین ARNإلظھار مختلف أنماط الـ 

I– التجربة األولى:
بتقنیة ARNزرعت خلیة بنكریاسیة في وسط یحتوي على مادة طالئعیة ھي الیوراسیل المشع ، بعد فصل جزیئات الـ 

.أثناء فترة تركیب البروتین و خارجھ ARNالطرد المركزي متبوعة بالھجرة الكھربائیة ، قیست كمیة الـ 
.ــ 1حصل علیھا ممثلة في الوثیقة ــ النتائج المت

ـــ1الــوثــیــقــة  ـــ 

GUGGUAAUCCCGGGC
غلیسینبرولینإیزولوسینفالینفالین

UAAAAGUCUCAAGAU
حمض األسبارتیكغلوتامینسیرینلیزینتوقف
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:التجربة الثانیة 
–عولجت خلیة أرنب منتجة للھیموغلوبین قبل تركیب البروتین بمادة ألفا أمنتین  amanitineα ) مضاد حیوي یوقف

ط الزرع ، بعد المعایرة تم الحصول في ھیولى الخلیة ، ثم أضیف الیوراسیل المشع  لوس) بولیمیراز ARNعمل أنزیم الـ 
ــ ، و بعد معالجة الخلیة السابقة بأنزیم   1من الوثیقة ــ ) ب ( مماثل لمنحنى التسجیل ARNعلى مجموع الـ 

.3و 2، 1و ھو مخرب نوعي للریبوزومات لوحظ اختفاء الشوكات ARN aseالـ  

ما أھمیة إضافة الیوراسیل المشع لوسط الزرع في –1
ھذه التجربة ؟

) ب ( و ) أ ( قدم تحلیال مقارنا لمنحنیي التسجیلین –2
ماذا تستنتج ؟. ــ 1الممثلة في الوثیقة ــ 

كما ھو ARNتمثل نوع من الـ ) 3( الشوكة رقم –3
.ــ 2مبین في الوثیقة ــ 

.3إلى 1مة من أكتب البیانات المرق–أ 
یتم بعملیة تشارك ) 2( بالعنصر ) 1( ارتباط العنصر –ب 

.فیھا عناصر أخرى 
.سم ھذه العملیة مع ذكر العناصر األخرى المشاركة -
التي تظھرھا التجربة و التي ARNاستخرج أنواع الـ –4

.تتدخل في تصنیع البروتین 
II–ذا الموضوع ، اعتمادا على معلوماتك و ما جاء في ھ

أنجز مخططا علیھ البیانات تبرز فیھ تحویل الرسالة 
.إلى الرسالة البروتینیة ) ARNالـ ( الوراثیة   

ــ2الوثیقة ــ 
ش ر11:2011التمرین

I– ــ صورتین بالمجھر اإللكتروني لمرحلتین من ظاھرة ھامة تحدث عند حقیقیات النوى 1تمثل الوثیقة ــ.

ــ1الوثیقة ــ 
.ــ مع التعلیل 1من الوثیقة ــ سم المرحلة الخاصة بكل شكل–2كیف تسمى ھذه الظاھرة ؟–1
.6إلى 1أكتب البیانات المشار إلیھا باألرقام من –3

II–ADN
.ــ أ ــ 2و مبین في الوثیقة ــ المستنسخة من إحدى ھاتین السلسلتین كما ھ) الرسول ( ARNmسلسلة الـ 

ATG CAA TTC TAC CTA GGT CCT TGA
س  ┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴

AUG UGA
ص┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴

؟)  ص ( و ) س ( كیف تسمى السلسلتان –1
.استخرج السلسلة البیبتیدیة المركبة –3) .ص ( أكمل السلسلة –2
.ــ 1من الوثیقة ــ ) ب ( الزمة نھایة المرحلة الممثلة بالشكل مثل بواسطة رسم تخطیطي یحمل البیانات ال–4

. یعطى جزء من جدول الشفرة الوراثیة 

ـــ2الــوثــیــقــة ـــ 
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GGU
GGC
CAA
CAG

UGU
UGC
UGA Stop
UGG Trp

UUU
UUC
UAU
UAC

AUU
AUC
AUA
AUG

CCU
CCC
CCA
CCG

CUU
CUC
CUA
CUG

III- ــ ، نقترح علیك التجارب التالیة 1إلظھار أھم العناصر المتدخلة خالل مرحلتي الظاھرة الممثلة في الوثیقة ــ:
لھ تأثیر سام بسبب قدرتھ على " أمانیتین α" المركب –أ 

.بولیمیراز ARNاالرتباط بأنزیم الـ 
: مستخلصا خلویا یحتوي على نضع في أنبوب اختبار 

ADN نوكلیوتیدات ریبیة و أنزیم الـ ،ARN ، بولیمیراز
المركبة في وجود تراكیز ARNmثم نقوم بقیاس كمیة الـ 

" .أمانیتین α" متزایدة من المركب 
.ب ــ 2النتائج المسجلة مبینة في الوثیقة ــ 

.ب ــ 2حلل منحنى الوثیقة ــ –1
.بولیمیراز ARNر أنزیم الـ استخرج دو–2

نستعمل في التجارب التالیة مستخلصا بكتیریا یحتوي كل –ب 
.مستلزمات الترجمة باإلضافة إلى متعدد الیربوزوم 

النتائجالشروط التجریبیةالتجارب
.تركیب البروتین .مستخلص بكتیري فقط  )1( التجربة 
.اختفاء متعدد الریبوزوم و عدم تشكل البروتین .نزیم ریبونوكلیاز أ+ مستخلص بكتیري  )2( التجربة 
.توقف تركیب البروتین .Tétracycline+  مستخلص بكتیري  )3( التجربة 
.ARNmاألنزیم ریبونوكلیاز لھ القدرة على تفكیك الـ : * مالحظة 

 *Tétracyclineھولة بالربوزوم في الموقع مضاد حیوي بإمكانھ االرتباط بسA.
) .3( و ) 2( فسر النتائج المسجلة في التجربتین–1
.العناصر المتدخلة في عملیة الترجمة و أذكر دور كل منھا ) 3( و ) 2( استخرج من التجربتین –2

ش ر12:2011التمرین

NH2:الیة تعطي اإلماھة الكلیة للبروتین وحدات ذات الصیغة العامة الت ─  CH ─  COOH
│.                            تعرف على ھذه الوحدات ، ثم سم مختلف مكوناتھا –أ 

R.       ــ 1تعطى صیغ بعض الجذور لھذه الوحدات مدونة كما یلي في الوثیقة ــ –ب 
SH─2= ─ CH3R,─ COOH2)2= ─ (CH2R,3= ─ CH1R ــ                                                                                                                      1الوثیقة ــ

α- ھذه الوحدات حسب الترتیب التالي أكتب معادلة االرتباط بین :R3 + R1 + R2

β - الناتج عن ھذا االرتباط " س " سم المركب.
γ- من نفس الوحدات و دون تكرار ألي منھا ؟بناؤھا  انطالقامن المحتمل" س " ما ھو عدد المركبات المشابھة لـ
في منتصف شریط R1محلول الوحدة ذات الجذر لغرض تحدید شحنة الوحدات المدروسة سابقا ، تم وضع قطرة من–2

:متغیرة PHبحیث تكون درجة الـ ) Electrophorèse( ورقة الترشیح في جھاز الھجرة الكھربائیة 
PH = 12    ,   PH = 6   ,   PH = 2

:ــ التالیة 2النتائج المحصل علیھا مدونة في الوثیقة ــ 

Phe

Tyr

Phe Leu Pro Ile

Phe

Gly

Gln

Cys

ـــ3الــوثــیــقــة ـــ 

ب ــــــ2الــوثــیــقــة ـــ 
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ــ2الوثیقة ــ حلل ھذه النتائج ، و ماذا تستنتج ؟–أ 
.PH = 2و PH = 12في ) R1( مثل الصیغة الكیمیائیة الشاردیة للوحدات ذات الجذر –ب 
؟PHفي أوساط مختلفة من الـ ) R1( ماذا تستخلص حول سلوك الوحدات ذات الجذر –ج 
.مما سبق ، استخرج الخاصیة األمفوتیریة و الكھربائیة للبروتین –3

ع ت13:2012التمرین

:تتبع مختلف المراحل األساسیة لتركیب البروتین ، و دراسة بعض خصائص وحداتھ البنائیة ، نقترح علیك ما یليمن أجل
I– یة أخذت من بنكریاس ــ رسما تخطیطیا لخل1من الوثیقة ــ " أ " یمثل الشكل.

ــ 1الوثیقة ــ 

.ــ 1من الوثیقة ــ " أ " في الشكل ) س ( و العنصر 5إلى 1تعرف على العناصر المرقمة ن –1
NH2:التالیة وحدات بنائیة ذات الصیغة ) س ( أعطت اإلماھة الكلیة للمادة –2 ─ CH ─ COOH
│ماذا تمثل ھذه الصیغة ؟–أ 

R.سم مكونات ھذه الوحدات –ب 
Ala:جذور ھذه الوحدات ھي إن بعض–3 : CH3  ،COOHAsp : CH2─،Lys : (CH2)4─NH2.
صنف ھذه الوحدات ، و ما ھو المعیار المعتمد في التصنیف ؟–أ 

Lys: أكتب ناتج االرتباط وفق الترتیب –ب  ─ Asp ─ Ala.
ھ من الوحدات الثالث السابقة ؟ما ھو أكبر عدد ممكن من أنواع ثالثي البیبتید الذي یمكن تشكیل–ج 

ماذا تستنتج ؟ و كیف تعلل التنوع الالمتناھي لمتعددات البیبتید ؟ 
II–بعض خصائص الوحدات السابقة ، وضعت محالیل منھا في منتصف شریط الھجرة الكھربائیة ضمن مجال لدراسة

.Alaللـ PHiو الذي یساوي الـ PH=6كھربائي ذي  
.ــ 1من الوثیقة ــ " ب " علیھا ممثلة بالشكل النتائج المحصل

؟α ،β ،γ:ماذا تمثل كل من -3.فسر النتائج المتحصل علیھا -2ما الغرض من ھذه الدراسة ؟- 1
.) α ،β ،γ( أكتب الصیغ الكیمیائیة التي تبین  الحالة الكھربائیة لكل لطخة- 4
روسة ؟ما ھي الخاصیة المد- 5

III- ــ  جزءا من مورثة تشرف على تركیب بیبتید تدخل في تركیبھ الوحدات السابقة 2من الوثیقة ــ " أ " یمثل الشكل
.ــ جزء من قاموس الشفرة الوراثیة2من الوثیقة ــ " ب " ، و یمثل الشكل ) I-3( لیھا في إالمشار 
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UUU : PheCAG : Gln
UUC : PheCGC : Arg
AAA : LysGAC : Asp
GCU : AlaAAG : Lys
GCG : AlaAUU : Ile

ــ2الوثیقة ــ 
.شكل  سلسلة البیبتید التي  یشرف على تركیبھا ھذا الجزء من المورثة ، ــ2باستعمال معطیات الوثیقة ــ - 1
.وصلت إلیھ و باستعمال معلوماتك لخص في  نص علمي آلیة تركیب ھذا البیبتید على مستوى الھیولىمما ت- 2

ش ر14:2012التمرین
و لغرض تحدید العالقة بین . تعتبر البروتینات جزیئات حیویة ذات أھمیة بالغة في العضویة نظرا لتعدد أدوارھا في الخلیة 

:ما یلي بنیة البروتین و وظیفتھ نقترح 
I–1– وحدة بنائیة تم 125ــ البنیة الفراغیة لجزیئة بروتینیة وظیفیة تتكون من 1من الوثیقة ــ " أ " یمثل الشكل

لثالث وحدات بنائیة ) R( الصیغ المفصلة للجذور " ب " ، بینما یمثل الجدول Rastopالحصول علیھا باستعمال برنامج 
.الخاص بكل وحدة PHiرقم تسلسلھا ، و الـ تدخل في تركیب ھذه الجزیئة و 

Rالجذر PHiالوحدات البنائیةالرقم

15Leu5.98
CH3

CH2 CH
CH3

07Lys9.74(CH2)4 NH2

27Asp2.77CH2 COOH

ــ 1ــ الوثیقة ــ 
حدات البنائیة ؟ماذا تمثل ھذه الو–ب .علل إجابتك . تعرف على المستوى البنائي لھذه الجزیئة –أ 

" ) .ب " الجدول ( أكتب الصیغة الكیمیائیة لكل وحدة من الوحدات الثالث –ج 
.صنف األحماض األمینیة الثالثة وفق جذورھا مع التعلیل –د 
ــ نتیجة فصل خلیط من ھذه الوحدات البنائیة باعتماد تقنیة الھجرة الكھربائیة ضمن درجة حموضة2تظھر الوثیقة ــ –2
 :PH= 5.98.

.تقنیة الھجرة الكھربائیة المدروسة أذكر مبدأ–أ 
الوحدات البنائیة المدروسة في ) أ ، ب ، ج ( ــ و باستدالل منطقي أنسب إلى البقع 2باستغاللك لنتیجة الوثیقة ــ –ب 

.ــ 1من الوثیقة ــ " ب " الجدول 
)ــ1من الوثیقة ــ " أ " الشكل ( حدات المدروسة ضمن السلسلة البروتینیة أكتب الصیغ الكیمیائیة المفصلة للو–ج 

.PH= 7.02في وسط ذي 
ما عالقة سلوك ھذه الوحدات بالبنیة الفراغیة للبروتین ؟–د 
II–ي وظیفتھ؟انطالقا مما توصلت إلیھ و معلوماتك ،كیف تسمح الوحدات البنائیة بتحدید البنیة الفراغیة للبروتین و بالتال

┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬
A A A G A C G C T A A G G C G
T T T C T G C G A T T  C C G C

┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴

"ب" الجدول
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ش ر15:2012التمرین

:آلیة التعبیر المورثي و العناصر المتدخلة فیھ ، نقترح الدراسة التالیة لمعرفة
I– )1 : ( ) (

.ــ 1جریبیة و النتائج المحصل علیھا ممثلة في الوثیقة ــ الشروط الت. وظیفیة من طبیعة بروتینیة 

النتائجالشروط التجریبیةالمراحل

)1أ( توقف النشاط الحیوي لألمیبا )1أ( نزع نواة األمیبا 01

في وسط بھ الیوراسیل ) 2أ( حضن األمیبا 02
)2أ( ظھور اإلشعاع على مستوى نواة األمیبا المشع

) 2أ( لنواة المشعة المأخوذة من األمیبا زرع ا03
المنزوعة النواة) 1أ( في خلیة األمیبا 

ظھور اإلشعاع في الھیولى و عودة النشاط 
)1أ( الحیوي لألمیبا 

ــ1الوثیقة ــ 
.ھذه التجربة أعط تفسیرا لنتائج –1
.من التجربة ، دعم إجابتك برسم تخطیطي یحمل جمیع البیانات) 2( استنتج الظاھرة التي تعبر عنھا نتیجة المرحة–2
ماذا تستخلص من نتائج ھذه التجربة ؟–3

II– 2م( و ) 1م( ) : 2( التجربة (
.كمیة و نوع األحماض األمینیة ، ثم أخضعت المزرعتان إلى نفس الشروط التجریبیة 

.ARNtمادة البیرومیسین التي توقف نشاط الـ ) 1م( أضیف في الیوم األول إلى المزرعة -
" أعطت نتائج معایرة كمیة األحماض األمینیة الحرة في ھیولى خالیا كل من المزرعتین النتائج الم-

.ــ 2من الوثیقة ــ " أ 
) 2م( -

.ــ 2من الوثیقة ــ " ب " الشكل 

ــ2الوثیقة ــ 
:ــ 2من الوثیقة ــ " أ " انطالقا من نتائج الشكل –1

) 2م( و ) 1م( –أ 
.المعلم 

.حلل المنحنیین المتحصل علیھما –ب 
؟كیف تفسر ھذه النتائج–ج 
:ــ 2للوثیقة ــ " ب " انطالقا من الشكل -2

.أعط عنوانا مناسبا لھذا الشكل –أ 
.تعرف على الظاھرة المدروسة ، مدعما إجابتك برسم تخطیطي تفسیري لھا یحمل البیانات الالزمة –ب 

010510152025الزمن باألیام
كمیة األحماض األمینیة الحرة

منفي ھیولى الخالیا المأخوذة
)gµ( بـ ) 1م( المزرعة 

0.50.70.911.51.75

كمیة األحماض األمینیة الحرة
في ھیولى الخالیا المأخوذة من

)µg( بـ ) 2م( المزرعة 
0.50.30.20.150.100.10

"ب" الشكل  "أ " الشكل 
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A

43 = 64

B    C

ش ر16:2013التمرین

بواسطة قاموس ) 1غ( یحتاج تركیب البروتین في الخلیة إلى قراءة لغة –1
و ذلك )  2غ( ما یقابلھا في اللغة الثانیة ) 1غ( یعطي لكل كلمة من اللغة 

:لوجود عالقة بین اللغتین تمثلھا المعادلة التالیة 

. A ،B ،Cعرف ما تمثلھ الحروف –أ 
و القاموس الالزم) 2غ( و ) 1غ( سم اللغة –ب 

) .1غ( لقراءة اللغة 
بواسطة نوعین ) 1غ( تم مخبریا تركیب لغة –ج 

.من الحروف فقط ، بنسب متساویة 
.أحسب عدد أنواع كلمات ھذه اللغة -
-

إن تركیب سلسلة بیبتیدیة یحتاج إلى إشارات –د 
ــ1الوثیقة ــ ) .   1غ( بدایة و نھایة على مستوى اللغة 

.ــ 1استخرج ھذه اإلشارات من جدول الوثیقة ــ -
ــ بعض األحداث المرتبطة بتركیب البروتین في 2تبین الوثیقة ــ –2

.السیتوبالزم 

ــ2الوثیقة ــ 

)س ، ع ، ص ، ل ( و ثالثیات القواعد ) A1 ،A2،A3 ،A4 ،A5(سم البیانات المرقمة و األحماض األمینیة –أ 
) .م ( باالعتماد على الصیغة الكیمیائیة العامة للحمض األمیني ، أكتب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر –ب 
) .  ب ( إلى الشكل )  أ( صف األحداث التي سمحت باالنتقال من الشكل –ج 

ع ت 17:2013التمرین

.تھدف الدراسة التالیة إلى توضیح بعض جوانب ھذه اآللیة. بروتینات في الخالیا إلى آلیة دقیقة و منظمة ضع بناء الخی
على للتعرف على طبیعة و كیفیة إشراف المورثة على بناء الجزیئات البروتینیة ، نجري سلسلة من التجارب –1

) .أشنة خضراء عمالقة بحریة وحیدة الخلیة ( األسیتابوالریا 
.ــ 1التجارب و نتائجھا ممثلة في الوثیقة ــ 
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.حلل التجربة و نتائجھا –أ 
ما ھي المشكلة العلمیة التي یراد معالجتھا –ب 

ــ ؟1بواسطة التجربة الممثلة بالوثیقة ــ 
استنتاجھا منما ھي المعلومة التي یمكن –ج 

النتیجة التجریبیة ؟
في ARNنعایر كمیة البروتینات و كمیة الـ –2

من األسیتابوالریا ) 2ج( و ) 1ج(الجزأین 
یحتوي على نواة ، و الجزء ) 1ج( الجزء 

" س " یمثل التسجیالن . خال منھا ) 2ج( 
ــ نتائج المعایرة 2من الوثیقة ــ " ع " و 

ــ1الوثیقة ــ .ا المتحصل علیھ

.حلل و فسر كل حالة من النتائج السابقة –أ 
ما ھي العالقة بین الظاھرتین المالحظتین –ب 

2من الوثیقة " ع " و " س " في التسجیلین 
تستنتج ؟و ماذا )  1ج( و بنیة الجزء 

كیف تبین تجریبیا وجود العالقة بین –ج 
" س " الظاھرتین المالحظتین في التسجیلین 

؟) 1ج( و بنیة الجزء " ع " و 

تتم عملیة بناء البرویتینات على مستوى –3
الھیولى ، و إلثبات قدرة مختلف عضیات ھذه 

ــ2الوثیقة ــ :الیولى على تركیب البروتین نجري التجربة التالیة 
توضع كل عضیة على حدة في وسط زجاجي: التجربة 

بعد عملیة حضن لمدة زمنیة . ARNmتضاف إلیھ أحماض أمینیة مشعة ، مركب غني بالطاقة   أنزیمات متخصصة و 
:أنبوب و نتائجھ ممثلة في الجدول التالي محتوى كل. كافیة ، تقدر كمیة إشعاع البروتینات المصنعة في مختلف األوساط 

إشعاع البروتینات و كمیتھاالعضیات
)وحدة دولیة ( 

10.8مستخلص خلوي كامل
1.3میتوكوندري

1.1)أغشیة خلویة + ریبوزومات ( میكروزومات 
0.4المحلول الطافي النھائي

10.2میكرزومات+ میتوكوندري 
1.5افي النھائيالمحلول الط+ میتوكوندري 
1.2میكروزومات بعد غلیھا+ میتوكوندري 

حلل نتائج اصطناع البروتین في الوسط الزجاجي ، و ماذا تستنتج ؟-
.، یتم قیاس كمیة الطاقة المستھلكة ARNموازاة مع قیاس كمیة البروتین و كمیة الـ –4
في ھذا النشاط یتم استھالك الطاقة ؟لماذا–ب بأیة صورة یتم استھالك الطاقة ؟–أ 

ــ تطور كمیة الطاقة المستھلكة خالل الزمن للجزأین       2مثل بواسطة منحنیات مشابھة لما ھو ممثل في الوثیقة ــ –ج 
) .2ج( و ) 1ج( 
.ــ 1بین كیف تتدخل البروتینات في تحقیق النتائج الممثلة في الوثیقة ــ –5
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ع ت18:2014التمرین
.تركب الخالیا حقیقیة النواة بروتینات متخصصة بآلیات منظمة للقیام بمختلف نشاطاتھا الحیویة 

I– مكن الھدم اآللي للخالیا اإلنشائیة للكریات الحمراء من الحصول على مستخلصات خلویة متجانسة ، أخضعت لما فوق
ــ نتائج الفصل من حیث مكونات  و خصائص 1ل الوثیقة ــ یمثل جدو) . 0.25M( الطرد المركزي ضمن محلول سكروز 

في مدة زمنیة مقدرة                                         ) g( سرعة الدوران مقاسة  بوحدات جاذبیة ( األجزاء المفصولة من الخالیا 
) .(mnبالدقیقة 

التركیزاألجزاء
بالبروتینات

ADNARNاستھالك
O2الـ 

تاجإن
ATPالـ 

تركیب 
البروتینات

100100100100100100المستخلص الكلي

)1( الجزء 
 )750g/10mn(109810000

)2( الجزء 
 )750g/10mn(252596963

)3( الجزء 
 )750g/10mn(200843097

ــ2ــ الوثیقة

ــ1الوثیقة ــ 
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.المفصولة محددا المعیار الذي اعتمدت علیھ ) 3، 2، 1( ــ ، سم األجزاء 1ات جدول الوثیقة ــ باستغاللك لمعطی–1
.حدد دور كل منھا في تركیب البروتین –2

II–  مكنت دراسة الظاھرة المسؤولة عن تركیب الجزیئات البروتینیة من التوصل إلى المعلومات الممثلة في شكلي
تتابع النوكلیوتیدات لمورثة إحدى سالسل الھیموغلوبین و تسلسل األحماض ) 1( حیث یمثل الشكل ــ ، 2الوثیقة ــ 

:حیث Anagèneاألمینیة للسلسلة البیبتیدیة الناتجة محصل علیھا بواسطة برنامج 
.نھایة المورثة : bالقطعة .بدایة المورثة : aالقطعة 

.تفسیریا لبعض المراحل التي تتم على مستوى الھیولى رسما تخطیطیا ) 2( بینما یمثل الشكل 
:ــ 2باستغاللك لمعطیات الوثیقة ـ –1
) .2( ؟ حدد المرحلة الممثلة في الشكل ) 1( ، و أرقام الشكل ) ع ( و ) ص ( ، ) س ( ماذا تمثل العناصر –أ 

.مستنتجا وحدة الشفرة الوراثیة ) . 1( شكل من ال) a( للقطعة ) ص ( مع متتالیة ) س ( قارن بین متتالیة –ب 
) .2( مثل القواعد اآلزوتیة الموافقة للجزء المؤطر من الشكل –ج 
.أوجد عدد األحماض األمینیة في البروتین الوظیفي الناتج عن ھذه المورثة ، مع التوضیح –د 
.سم ھذه المرحلة ، ثم بین أھمیتھا –أ .مرحلة أخرى ھامة ) 2( تسبق المرحلة الممثلة في الشكل –2

.وضح ذلك ) . ص ( ینتج عنھا عدة جزیئات ) ع ( بینت دراسة كمیة أن سلسلة واحدة من الجزیئة –ب 

ش ر19:2014التمرین

.تأخذ البروتینات بعد تركیبھا على مستوى الریبوزومات بنیات فراغیة محددة لتِؤدي وظیفتھا داخل أو خارج الخلیة 
.ــ 1ــ إن الوحدات البنائیة للبروتین ھي المسؤولة عن تحدید مستوى البنیة الفراغیة الممثلة في الوثیقة - 1

.ھذه الوحدات لPHiقیم الـ )ب( بینما یمثل الشكل ، جذور بعض ھذه الوحدات ) أ (یمثل الشكل

.مع التعلیل، ةمناسبالPHiالـ قیمة نسب لكل حمض أمیني أ-أ 
)R1،R2(ما ھي نتائج الھجرة الكھربائیة لألحماض األمینیة التي جذورھا -α-ب 

.؟ علل 5= الوسط PHعند 
β- اكتب الصیغ الكیمیائیة لھذین الحمضین األمینیین في نفس الوسطPH = 5.
.)R2ــ R1ــ R3ــ R4( أمینیة كالتاليأكتب الصیغة الكیمیائیة لرباعي البیبتید الذي جذوره أحماض - ج
) أ( عي البیبتید الذي یمكن تركیبھ من الوحدات البنائیة ذات الجذور المبینة في الشكل ااحسب عدد أنواع رب-د 

؟ماذا تستنتج- .وبتكرار الحمض األمیني ، بدون تكرار الحمض األمینيــ 1ــ من الوثیقة 
.ــ 1من الوثیقة ــ ) ج( تعرف على مستوى البنیة الممثلة في الشكل ــأ ــ2

.ــ 1من الوثیقة ــ ) ج ( تنشأ بین األحماض األمینیة أنواع من الروابط بعضھا ممثل في الشكل –ب 
.، ثم اقترح أنواعا أخرى ) A ،B( استنتج أنواع ھذه الروابط -

ــ1ــ الوثیقة 

ــ2ــ الوثیقة 
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ما أھمیة ھذه الروابط ؟–ج 
.ــ 2من الوثیقة ــ ) 2( و ) 1( ل بروتین وظیفي بالیوریا و بیتا مركبتو إیثانول كما ھو ممثل في التجربة نعام–3
.حلل الوثیقة –أ 

.من خالل تحلیلك للوثیقة و ما سبق ، بین على ماذا تتوقف البنیة الفراغیة الوظیفیة للبروتین –ب 

ش ر20:2014التمرین

. بقدرتھا على تركیب البروتینات ، و ھذا نتیجة سلسلة من األحداث تتم بواسطة عناصر نوویة و ھیولیةلحیة تتمیز الخالیا ا
.و إلبراز ذلك نقترح ھذه الدراسة 

تم تحضیر مستخلص خلوي یحتوي على جمیع العناصر الالزمة لتركیب السلسلة البیبتیدیة كما ھو ممثل في              
.فیمثل النتیجة المحصل علیھا بعد دقائق ) ب ( یظھر أھم ھذه العناصر ، أما الشكل ) أ ( یث الشكل ــ ، ح1الوثیقة ــ 

.8إلى 1قدم أسماء البیانات المرقمة من –أ –1
، ) ب ( في الشكل ) ص( سم الظاھرة التي سمحت بظھور العنصر –ب 

.و حدد مقرھا في الخلیة 
ھو نتیجة نشاط خلوي یحدث على مستوى الخلیة ،) س ( العنصر –ج 

.صف مراحل ھذا النشاط الخلوي 
) :ب ( و الشكل ) أ  ( من خالل معطیات الشكل –2
، و عدد الوحدات البنائیة 6استخرج عدد القواعد اآلزوتیة للعنصر رقم –

.علل إجابتك –) .ص ( للعنصر 

) .4( بالعنصر ) 3( ــ یرتبط العنصر 1نشاط الممثل في الوثیقة ــ خالل ال–3
.أنجز رسما تخطیطیا تعبر من خاللھ عن ھذه المرحلة –ب في أي مرحلة من النشاط المدروس یحدث ھذا االرتباط ؟–أ 
.ــ 2ــ في الوثیقةالممثلعملیة تركیب البروتین مرتبطة كذلك بحدوث النشاط الخلوي–4
.سم ھذا النشاط الخلوي ، ثم أذكر أھمیتھ –أ 

) .2( و العنصر ) 1( لخص في جدول أھم االختالفات بین العنصر –ب 
.)ع (صف في نص علمي الظاھرة التي تحدث على مستوى الجزء المؤطر –ج 

ــ1ــ الوثیقة 

ــ2ــ الوثیقة 
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ع ت21:2015التمرین

:قیقیة النواة ، نقترح علیك ما یلي لتحدید بعض آلیات تركیب البروتین في الخالیا ح
I– أثناء تركیب البروتین تنتقل األحماض األمینیة إلى مستوى الرسالة الوراثیة )ARNm ( و الریبوزوم بواسطة

، أم بواسطة ARNtیتم بواسطة الـ ARNmھل التعرف على رامزات الـ : " نرید التحقق تجریبیا من  . ARNtالـ 
" .میني الذي ینقلھ ؟ الحمض األ

وفق Alaخاص بھ إلى أالنین ARNtالمرتبط بـ Cysیمكن بتقنیة خاصة ، تحویل الحمض األمیني السیستیئین 
. Hبـ SHــ و ذلك باستبدال 1ما ھو موضح في الوثیقة ــ 

.الحظ المراحل التجریبیة 

ــ1الوثیقة ــ 
.ــ ؟ اشرح خطواتھا 1من الوثیقة ــ ) 1( ل المرحلة ماذا تمث–1
، مستدال ARNmحدد العنصر الذي یتعرف على رامزات الـ –2

.ــ 1على ذلك من معطیات الوثیقة ــ 
II– ــ رسما تخطیطیا لمراحل 2یظھر شكال الوثیقة ــ

.تركیب البروتین 

رسم ، ثم مثل ب) س ، ع ، ص ، ل ( سم العناصر –1
تخطیطي على المستوى الجزیئي الوحدة البنائیة الممیزة 

) .ع ( للعنصر   
) ب ( و ) أ ( تعرف على المرحلتین الممثلتین بالشكلین –2

.ــ 2من الوثیقة ـ 
اعتمادا ) أ ( من الشكل ) ع ( و ) س ( أكمل البنیتین –3

.ــ 2على معطیات الوثیقة ــ 
.سیطا ینقل الرسالة الوراثیة وàع ( یعتبر العنصر –4

أثبت أن ھذا الوسیط یحمل نفس المعلومة الموجودة     في 
.ADNالـ 

III–  بناء على معلوماتك و ما جاء في ھذه الدراسة
الممثلة في ) س ، ع ، ص ، ل ( وضح دور كل من العناصر 

.  ــ في تركیب البروتین 2الوثیقة ــ 
ــ2الوثیقة ــ 
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ش ر22:2015التمرین

.جزیئات محددة بمعلومة وراثیة ، تؤدي وظائف حیویة متنوعة تتوقف على بنیتھا الفراغیة البروتینات 
:صائصھا  ، أنجزت الدراسة التالیة قصد التعرف على وحداتھا البنائیة و خ

I– 503( تخضع الوحدات البنائیة لبیبتید وظیفي كتلتھ المولیة g/mol ( للفصل بتقنیة الھجرة الكھربائیة في وسط
.PH =6ذي 

.ــ 1النتائج المحصل علیھا مبینة في الوثیقة ــ 
ــ1الوثیقة ــ ماذا تستنتج ؟. ــ 1حلل نتائج الوثیقة ــ –1
اقترح فرضیة تحدد من خاللھا عدد الوحدات–2

.البنائیة المشكلة لھذا البیبتید 
II–1– ــ السلسلة الناسخة لقطعة 2من الوثیقة ــ ) أ ( یمثل الشكلADN تشرف على تركیب البیبتید الوظیفي

.المدروس ، و جزء من جدول الشفرة الوراثیة 

تجاه القراءةا
TAC-CTG-CAG-TCT-CTA-ATT

GAUالرامزات
GAC

CGU
AGA
AGG

GUU
GUA
GUC

AUG
UAA
UAG
UGA

رامزات التوقفAspArgValMetالحمض األمیني

.مثل تتابع الوحدات البنائیة المشكلة لھذا البیبتید الوظیفي -أ 
ھل تأكدت من صحة الفرضیة المقترحة سابقا ؟–ب 
) R( للوحدات البنائیة المشكلة للبیبتید المدروس و جذورھا PHiــ قیم الـ  2من الوثیقة ــ ) ب ( خص الشكل یل–2

.و كتلتھا المولیة 

ValArgAspرمز الوحدة البنائیة
PHiالوحدة البنائیةPHi=6.0PHi=10.7PHi=2.98

)R( الجذر 
─CH─CH3

│
CH3

─(CH2)3─NH─C═NH
│
NH2

─CH2─COOH

الكتلة المولیة
117174133للحمض األمیني

.علل . ــ 1من الوثیقة ــ ) ج ( و ) ب ( ، ) أ ( أنسب الوحدة البنائیة الموافقة للبقع المشار إلیھا بالحروف –أ 
.ة المفصلة للبیبتید الوظیفي المدروس أكتب الصیغة الكیمیائی–ب 
.ــ و الكتلة المولیة للبیبتید المدروس ؟ علل إجابتك 2ھل تتوافق النتیجة المحصل علیھا في الوثیقة ــ –ج 

) .H=1 ،O=16: ( الكتلة المولیة للعناصر : مالحظة 

ــ2من الوثیقة ــ ) أ ( الشكل 

ــ2من الوثیقة ــ ) ب( الشكل 



fbفــراح عیسى      : األستاذ  : ferah svt-20- تركیب البروتین و العالقة بین بنیتھ و وظیفتھ: ــ 1الوحدة ــ

ش ر23:2015التمرین

.بین البروتین و تخصصھ الوظیفي داخل العضویة تھدف الدراسة التالیة إلظھار العالقة
I– یختلف سلوك البروتینات تبعا لدرجة حموضة الوسط ، و إلثبات ذلك أخضع بروتین لتقنیة الرحالن الكھربائي

) .ـــ ( أو السالب ( + ) متزایدة ، و قیست مسافة تحرك البروتین نحو القطب الموجب PHباستعمال محالیل ذات 
.ــ 1المتحصل علیھا مبینة في الوثیقة ــ النتائج

.ــ 1متحصل علیھا في الوثیقة ــ مثل بمنحنى بیاني النتائج ال–1
.لھذه الجزیئة PHiاستخرج قیمة الـ –أ –2

.فسر المنحنى المتحصل علیھ –ب 
ما ھي الخاصیة التي تتمیز بھا البروتینات اعتمادا على ھذه التقنیة ؟ –3

II–ــ ، حیث 2الوثیقة ــ إلظھار عالقة األحماض األمینیة بالبنیة الفراغیة للبروتین ، أنجزت اشكال:
.Rastopالبنیة الفراغیة لبروتین باستعمال مبرمج محاكاة ) أ ( یمثل الشكل -
.فیمثل رسما تخطیطیا لھذا البروتین ) ب ( أما الشكل -
في ) 87( و األرجنین رقم ) 63( حمض الغلوتامیك رقم :  یوضح الصیغة الكیمیائیة لكل من ) ج ( بینما الشكل -

.ة البیبتیدیةالسلسل

NH2 – CH – COOH     NH2 – CH – COOH
│                                    │

( CH2 )3 CH2
││

NH CH2
││

C=NH                           COOH
│
NH2

أرجنینحمض الغلوتامیك               
PHi = 10.7                      PHi  = 3.08

)ج ( الشكل )ب ( شكل ال)أ ( الشكل 
ــ2الوثیقة ــ 

.علل إجابتك . حدد المستوى البنائي لھذا البروتین –1
.باستعمال الصیغة العامة للحمض األمیني ) ب ( أكتب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر في الشكل –2
)       63( كیف یساھم الحمضان األمینیان رقم ــ ، بین 2من الوثیقة ــ ) ج ( و ) ب ( مستعینا بمعطیات الشكل –أ –3

.في استقرار البنیة الفراغیة لھذا البروتین ) 87( و رقم 
؟ و ما دوره ؟) ب ( في الشكل ) S( ما مصدر الكبریت المشار إلیھ بالحرف –ب 
من مكتسباتك           . بیعي أدى خلل على مستوى المورثة المشرفة على تركییب ھذا البروتین إلى فقدان نشاطھ الط–4

.  و المعارف المبنیة من ھذه الدراسة ، وضح في نص علمي العالقة بین بنیة البروتین و وظیفتھ 

PH134.568قیم الـ 
+7.5+005.5ــ6.5ــcm(8( المسافة 

) .ــ ( مسافة التحرك نحو القطب : القیم السالبة ــ1الوثیقة ــ 
( + ) .مسافة التحرك نحو القطب : القیم الموجبة
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:24التمرین
ــ العالقة1تلخص الوثیقة ــ 

الموجودة بین المورثة 
ــ1الوثیقة ــ ) .       د ( و المادة 

باستعمال معلوماتك         –1
باالستعانة بجدول الشفرة و

) الكتاب المدرسي ( الوراثیة 
:أكتب بعد إعادة رسم الوثیقة 

البیانات الموافقة للحروف   –أ 
) .د ( ، )ج ( ، ) ب ( ، ) أ ( 

القواعد اآلزوتیة الناقصة –ب 
.ــ 1في الوثیقة ــ 

األحماض األمینیة المرقمة - ج 
.8إلى 2من 

ة المورثةوضح تسمیة جزیئ-د 
.بالجزیئة المشفرة 

: 25التمرین

I– الموالیة ) 1( تظھر الوثیقة
) ــ 1الشكل ــ ( خلیة بنكریاسیة 

إلى جانب جزیئة أنسولین 
) .ــ 2الشكل ــ ( 

الكیمیائیة للجزء المؤطر من أكتب الصیغة–2.    ــ 1ــ من الوثیقة ــ 1ضع بیانات العناصر المرقمة في الشكل ــ –1
.  صف تجربة تسمح لك بالكشف عن طبیعة األنسولین في الدم –3.     ــ 1ــ للوثیقة ــ 2الشكل ــ 

:26التمرین
.تأخذ البروتینات بعد تركیبھا على مستوى الریبوزومات بنیات فراغیة معقدة تكسبھا وظیفة محذذة

.ــ 1ل البنیات الفراغیة الممثلة في الوثیقة ــ سمح لنا استعمال الكمبیوتر بتمثی
.ــ 1ضع بیانات العناصر المرقمة في الوثیقة ــ –1
؟) ب ( و ) أ ( ما ھي البنیة الفراغیة لكل من البروتینین –2
المالحظة في ) ب ( و ) أ ( انطالقا من معارفك حول البنیات ثالثیة األبعاد للبروتینات ، حدد أھم نقاط المقارنة بین–3

.ــ 1الوثیقة ــ 
في نظرك ما ھو مصدر ھذا االختالف ؟) . ب ( و ) أ ( حدد مستوى االختالف بین الشكلین –4

II– 124ــ رسما تخطیطیا ألنزیم الریبونزكلیاز الذي یحتوي على سلسلة بیبتیدیة واحدة مكونة من 2نمثل الوثیقة ــ
.جسور كبریتیة 4حمض أمیني و 
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ــ ؟2ما ھي البنیة الفراغیة التي توضحھا الوثیقة ــ –1
ما ھي أھمیة ھذه البنیة ؟ ما الذي یعمل على تماسكھا ؟–2
.الجزء المؤطر من البنیة یمثل ارتباط الحمض األمیني األالنین مع حمض الغلوتامیك –3
كیف یسمى المركب الناتج ؟–ب .   امیك مثل المركب الناتج من اتحاد األالنین ـــ غلوت–أ 

؟PH=PHiما ھي الحالة التي یكون علیھا كل حمض عند –د .  PHiعرف الـ –ج 
:27التمرین

:قصد دراسة آلیة تركیب البروتین و سلوكھ ضمن أوساط التفاعل خالل التجارب المخبریة نقترح ما یلي 
كیبــ إحدى مراحل تر1تمثل الوثیقة ــ –1

.البروتین 

.8إلى 1أكتب بیانات العناصر المرقمة من –أ 
.سم ھذه المرحلة و حدد مقرھا –ب 
و البنیة) 4( و ) 2( حدد دور العنصرین –ج 
) .س ( 
مثل ــ ،1باالعتماد على معطیات الوثیقة ــ –د 

) .س ( البنیة 
رجینین و الفالین مثل صیغة الحمض األمیني ا-ھـ 

) . 5( ضمن العنصر 
ــ 1تسبق المرحلة الممثلة بالوثیقة ــ –2

مرحلة أخرى أساسیة تحدث ضمن مكونات
.سم ھذه المرحلة و حدد مقرھا –أ .  الخلیة 

وضح برسم تخطیطي علیھ كافة البیانات –ب 
.ذه المرحلة ھ

ــ نتائج الھجرة2یمثل جدول الوثیقة ــ –ج 
التي أخضع لھا) الرحالن الشاردي ( الكھربائیة 

.مختلفة PHضمن أوساط ذات ) 5( العنصر 
a– فسر ھذه النتائج  .b– كیف یدعىPH 3( الوسط في المرحلة (  ؟c–ماھي الخاصیة الھامة للعنصر )5      (

التي تم إظھارھا فیھذه التجربة ؟
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:28التمرین

:ر آلیة التعبیر المورثي نعتمد على المالحظات والتجارب التالیةللتعرف على بعض مظاھ
:نضع ثالث مجموعات من الخالیا في وسط یحتوي على أحماض أمینیة موسومة بنظیر مشع/-1

.الخالیا األصلیة للكریات الحمراء والتي لھا القدرة على تركیب الھیموغلوبین: المجموعة األولى
.بیضیة لحیوان برمائيالخالیا ال: المجموعة الثانیة
الذي تم عزلھ وتنقیتھ من الخالیا األصلیة للكریات الخالیا البیضیة لحیوان برمائي محقونة بالـ : المجموعة الثالثة

.الحمراء
ثم نستخلص من الخالیا البروتینات التي أدمجت فیھا األحماض األمینیة المشعة ونفصلھا بواسطة التسجیل اللوني، ثم نحدد 

).1(للوثیقة ) ج(و ) ب(و ) أ(بتقنیة خاصة فنحصل على المنحنیات موضعھا

ماذا یمكنك استخالصھ من مقارنة النتائج للتجارب الثالثة حول كیفیة تصنیع البروتین؟
.یمكن مالحظتھا على مستوى إحدى الخالیاT1عن ظاھرة بیولوجیة ) 2(تعبر الوثیقة  -2-1

:2اتك ومعطیات الوثیقة  اعتمادا على معلوم
.T1سم الظاھرة -أ

).أ و ب( سم العنصرین -ب 
؟BوAفي النقطة ) ب(كیف تفسر الفرق المالحظ بین طول العنصر- ج 
.T2متبوعة بظاھرة أخرىT1غالبا ماتكون الظاھرة -2

تم ) 2خ(و ) 1خ(تم إجراء تجربة على الخلیتین  T2لدراسة الظاھرة 
:أخذھما من نسیج فتي

في وسطي زرع) 2خ(و ) 1خ(في بدایة التجربة تم وضع الخلیتین 
بنفس األحماض 2و 1على التوالي یحتویان على نفس المكونات، طیلة التجربة  نمد الوسطین  ) 2وسط(و) 1وسط( 

.األمینیة كما ونوعا
وقد مكنت ، ARNtالـوھي مادة تكبح نشاط(puromicine)مادة البیرومیسین 1أضیفت للوسط 1في الزمن ز

.3من الوثیقة 1معایرة كمیة األحماض األمینیة التي بقیت حرة في سیتوبالزم كل من الخلیتین من إنجاز منحنیي الشكل 
:ومعلوماتك3من الوثیقة1اعتمادا على الشكل 

.من حیث كمیة األحماض األمینیة الحرة في السیتوبالزم) 2خ(و)1خ(قارن بین النتائج المحصل علیھا عند الخلیتین -أ
كیف تفسر نتائج ھذه المقارنة؟ وماھي الخالصة التي تتوصل إلیھا؟-ب
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3-23ARNt
T22)3 (

:ر للشفرات الوراثیةوالجدول المختص
.2أكتب البیانات مكان األرقام التي تدل علیھا للشكل-أ

.A4وA3و A2و A1سم كل جزیئة من الجزیئات -ب 
ARNm-ج 

.Met-Phe-A1-A2-A3-A4عدید الببتید 
.T2سم الظاھرة -د 
، بین ومعلوماتكT2و T1اعتمادا على دراستك للظاھرتین-4

.بإیجاز العالقة بین المورثة والبروتین

: التمرین الثاني

) س(1الوثیقة 
: یليمنھا ثالثة جذورھا كما) AA(أحماضا أمینیة 

.أكتب الصیغة الكاملة لھذه الحموض األمینیة-1
:اض األمینیة الثالثة بالشكل التاليأكتب معادلة ارتباط األحم-2

الناتج عن ارتباطھما؟) ع(كیف یسمى المركب -3
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PHونضعھا في وسط ورقة مبللة بمحلول ذو ) س(نأخذ قطرة من نتائج إماھة المركب -4
):2(فكانت النتائج المحصل علیھا بعد مدة معینة كما ھو موضح بالوثیقة 

تمثل األحماض األمینیة المبینة) A ،B ،C(فإذا علمت أن 
.أمینيالخاصة بكل حمضPHiالـ  قیم بالجدول مرفق ب

).A ،B ،C(، سّم بعد تفسیرك لنتائج ھذه التجربة–أ 
).CH3=R( ة إذا علمت أن سلسلتھ الجانبی،مثل الصیغ الكیمیائیة المفّصلة لألالنین في نھایة التجربة-ب

:29التمرین
I– ــ 2الشكل ــ ( إلى جانب جزیئة أنسولین ) ــ 1الشكل ــ ( الموالیة خلیة بنكریاسیة ) 1( تظھر الوثیقة. (

.ــ 1ــ من الوثیقة ــ 1العناصر المرقمة في الشكل ــ ضع بیانات –1
.ــ 1ــ للوثیقة ــ 2أكتب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر من الشكل ــ –2
.  صف تجربة تسمح لك بالكشف عن طبیعة األنسولین في الدم –3

II - یض نسبة السكر في الدم ــ ، و یعمل على تخف1األنسولین ھرمون یفرز من طرف خالیا الشكل ــ.
:إلظھار مقر تشكل األنسولین في الخلیة و آلیة تشكلھا و تحریرھا إلى الدم ، أنجزت التجارب التالیة 

.ــ ، و یعمل على تخفیض نسبة السكر في الدم 1األنسولین ھرمون یفرز من طرف خالیا الشكل ــ 
:إلظھار مقر تشكل األنسولین في الخلیة و آلیة تشكلھا و تحریرھا إلى الدم ، أنجزت التجارب التالیة 

H3(اط مغذیة مزودة بحمض أمیني موسوم بالتریتیوم أنجزت مقاطع من بنكریاس فأر و وضعت في أوس–1
1 (

، و بالتالي یمكن تتبع مقر تواجد اللوسین في الخلیة بداللة الزمن بواسطة تقنیة βو ھو عنصر بإمكانھ إصدار جسیمات 
.ــ الموالیة خطوات التجربة و نتائجھا 2تظھر الوثیقة ــ . التصویر اإلشعاعي الذاتي 
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فسر النتائج المحصل علیھا باستعمال معلوماتك حول –أ 
.الممیزات البنیویة للنظام الغشائي الداخلي 

ماذا یمكنك استخالصھ من ھذه النتائج ؟–ب 
عولجت خلیة فأر بعد مجانستھا بتقنیات طرد –أ –2

مركزي متتالیة ، فتم عزل عضیات الخلیة عن بعضھا 
صر الشبكة األندوبالزمیة الفعالة على تعزل عنا( البعض 

:إثر تجزئتھا على شكل حویصالت كما في الشكل الموالي 

میتوكوندري ( إلظھار قدرة اصطناع مختلف أجزاء الخلیط 
، الحویصالت الناتجة عن عناصر الشبكة األندوبالزمیة 

یظھر الجدول .  لى  أوساط تحوي ھذه األجزاء تضاف أحماضا أمینیة مشعة ، مادة غنیة بالطاقة و أنزیمات إ) الفعالة 
.الموالي النتائج المحصل علیھا 

النتائج
األجزاء

من الخلیط الخلوي

)إدخال أحماضا أمینیة مشعة ( تركیب البروتین 
ملغ من البروتین/ مقاسا بعدد الدقات في الدقیقة 

10.8خلیط كامل
1.3وندريمیتوك

1.1الحویصالت
10.2الحویصالت+ میتوكوندري 

استخلص حول الشروط الضروریة –1أ
.الصطناع البروتین في الخلیة 

بین العالقة بین نتائج ھذه التجربة و نتائج –2أ
.من الموضوع –II–1تجربة الفرع 

تمت معایرة نسبة األحماض النوویة –ب 
بقیاس كمیة امتصاصھا الریبیة لھیولى الخلیة 

لإلشعاعات الضوئیة في حدود طول الموجة 
نانومتر و ذلك في فترة اصطناع الخلیة 260

.للبروتین و في مدة زمنیة خارج ھذه الفترة 
المنحنى البیاني المقابل یظھر النتائج المحصل 

.علیھا 
ما ھي المعلومات اإلضافیة التي تستخلصھا -

نتائج حول اصطناع البروتین في من ھذه ال
الخلیة ؟
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ــ أثناء فترة 1ھیولى خلیة الوثیقة ــ الرسول المتواجدة في ARNــ الموالیة تمثل جزء من جزیئة الـ  3الوثیقة ــ –3
. تشكل األنسولین 

┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬
GGUUCCCAUUUGGUAGAA

باستعمالك لجدول الشفرات الوراثیة الموالي ، بین الجزء من جزیئة األنسولین الذي یترجم إلى ابتداء من شكل    –أ 
.ــ 3الوثیقة ــ 

) .جزء جزیئة األنسولین ( المسؤول عن ھذا االصطناع ADNمثل الجزء من جزیئة الـ –ب 

UGUسیستیئین
UGC

CAU
CACھیستیدین

AGU
AGC
UCUسیرین
UCC
UCA
UCG

UUA
UUG
CUUلوسین
CUC
CUA
CUG

AAAلیزین
AAG

GAA
GAGغلوتامات

UAU
UAGتیروزین

GGU
GGCغلیسین
GGA
GGG

GCU
GCCأالنین
GCA
GCG

GUU
GUCفالین
GUA
GUG

III–ل نتائج ھذه الدراسة المنجزة و باالستعانة بمعلوماتك ، ضع رسما تخطیطیا وظیفیا تبین فیھ آلیة تشكل من خال
.األنسولین في الخلیة البنكریاسیة و كذا التكامل الوظیفي لعضیات الخلیة لھدف تحریر األنسولین في الدم 

:30التمرین

ما و أصبحت تطبیقاتھا عدیدة سواء في میدان الطب أو في المیدان تعرف الھندسة الوراثیة  منذ عھد قریب تقدما ھا
نقترح دراسة بعض . الزراعي و الغذائي  یمكن على سبیل المثال إنتاج ھرمونات بروتینیة باستعمال بكتیریا محولة وراثیا 

.األسس الوراثیة لھذه البیوتكنولوجیا 
I–)06ھ بالھندسة یمثل األنسولین أول ھرمون تم صنع–) نقاط

یستعمل لمعالجة الداء 1982الوراثیة و عرض للبیع منذ سنة 
.السكري

حمض أمیني 51األنسولین عبارة عن متعدد بیبتید متكون من –1
. تربطھما جسور كبریتیة ) ب ( و) أ ( موزعة على سلسلتین 

.الشكل التخطیطي لبنیة ھذه الجریئة )1(تمثل الوثیقة

ــ1الـــوثـــیـــقـــة ــ 

) .1(المؤطر للوثیقةقدم الصیغة الكیمیائیة الموافقة للجزء –أ 
. الكیمیائیة لألنسولین ة ـعـیـبـطـصف تجربة تسمح بإظھار ال–ب 

؟لیھاـكیف تفسر إذن النتیجة المحصل ع
؟نـیـروتـبـلى ماذا تعود خصوصیة الإ–ج 
و الثانیة لبكتیریا ) الشكل أ ( مالحظتین بالمجھر اإللكتروني ، األولى لخلیة بنكریاسیة ) 2(تمثل الوثیقة –2

Echerichia – coli ) الشكل ب (.
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ــ2الـوثـیــقـة ــ  

الــــــشــــــــكــــــل ــ أ ــالــــــــشـــــكـــــل ــ ب ــ     

.)2(للوثیقة) ب ( و ) أ ( للشكلین ) لى و إأ ( و بالحروف 11لى إ1تعرف على العناصر المشار إلیھا باألرقام - أ  
؟ة ما ھي الممیزات البنیویة للبكتیریا مقارنة مع الصنف الخلوي الذي تنتمي إلیھ الخلیة البنكریاسی-ب 
.حدد المقر و الطبیعة الكیمیائیة للبرنامج الذي یدیر اصطناع البروتین –ج 
II–)09للتعرف على بعض مظاھر آلیة التعبیر المورثي نعتمد على المالحظات و التجارب التالیة–) نقاط:
:نضع ثالث مجموعات من الخالیا في وسط یحتوي على أحماض أمینیة موسومة بنظیر مشع –أ 
.الخالیا األصلیة للكریات الحمراء و التي لھا القدرة على تركیب الھیموغلوبین : 1لمجموعة ا

.الخالیا البیضیة لحیوان برمائي : 2المجموعة 
الرسول الذي تم عزلھ و تنقیتھ من الخالیا األصلیة ARNـالخالیا البیضیة لحیوان برمائي محقونة بال: 3المجموعة 

ثم نستخلص من الخالیا البر وتینات التي أدمجت األحماض األمینیة المشعة و نفصلھا بواسطة التسجیل ،للكریات الحمراء 
.)3(للوثیقة) ج ( و ) ب ( و) أ(اللوني ثم نحدد موضعھا   بتقنیة خاصة ، فنحصل على المنحنیات

ــ3الــوثـیـقــة ــ 

صھ من مقارنة نتائج التجارب الثالثة حول كیفیة اصطناع البروتین ؟ماذا یمكنك استخال
.رسما تخطیطیا للكروماتین في حالة النشاط عند خلیة بنكریاسیة ) أ ( 4تمثل الوثیقة –ب 

ــ4الـوثـیـقــة ــ 
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ماذا تمثل األسھم  أ ، ب ، ج ؟. ھرة المعنیة سم الظا–1
التي تمثل تفسیرا تخطیطیا للجزء المؤطر )  ب ( 4لتوضیح ھذا النشاط على المستوى الجزیئي ، نقترح الوثیقة –2

) .أ ( 4للوثیقة 
 بعد نقلھا على ورقة اإلجابة ) ب ( 4ضع كل البیانات الممكنة على الوثیقة.
م المنجز تتالي نوكلیوتیدات المورثة التي تشرف على األحماض األمینیة الخمسة األخیرة مثل على نفس الرس

:لألنسولین البشري و ھذا باستعمال المعلومات التالیة βللسلسلة 

ــ  4ــفي الوثیقة)*1( و ) 1( نتیجة تجربة التھجین الجزیئي بین السلسلتین المشار إلیھم ) ج ( 4الوثیقة تمثل –3
) .ب ( 

ما ھي المعلومة المكملة التي تستخلصھا من ھذه الوثیقة فیما یخص  اآللیة المدروسة في ھذه الفقرة ؟
ثم نفجرھا C14ثانیة في محلول یحتوي على أحماض أمینیة موسومة بعنصر 45نقوم بتحضین خالیا بنكریاسیة لمدة –ج 

بصدمة حلولیة لغرض فصل أجزائھا السیتوبالزمیة المختلفة بتقنیة الطرد المركزي ، و تسمح تقنیة ما فوق الطرد 
وني و تحلیل النشاط نتائج المالحظة بالمجھر اإللكتر. الراسب و السائل الطافي صل المركزي للجزء الھیولي المشع بف

.ــ5ــ اإلشعاعي الخاص بكل من الراسب  و السائل الطافي  مدونة في الوثیقة 

ــ5الــوثـــیــقــة ــ 

 5(للوثیقة)  ب ( و) أ ( تعرف على البنیتین(.
 فسر النتائج المحصل علیھا.
.مورثة بكتیریة في حالة نشاط )6(تمثل الوثیقة –د 

ــ6الـــــوثـــــیـــــقــــة ــ 

.أنجز رسما تفسیریا لھذه الوثیقة مع البیانات –1
ماذا یمكنك استخالصھ من الدراسة المقارنة للبكتیریا و الخلیة البنكریاسیة فیما تعلق بآلیة تعبیر المعلومة الوراثیة ؟–2

تبروزینسلسلة األحماض األمینیة
26

ثریونین
27

برولین
28

لیزین
29

ثریونین
30

UACACUCCUAAGACUالرامزات
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:31التمرین

تبر الخلیة مقر تدفق مستمر للمادة و المعلومة الوراثیة و الطاقة ، نرید من  معالجة ھذا الموضوع دراسة بعض ھذه تع
.الظواھر 

I–مجھراإللكتروني لخلیة مفرزة لصورة مأخوذة باــ1ــتمثل الوثیقة
.لبروتین 

.8لى إ1تعرف على البیانات المرقمة من –1
ھ البنیة الجزیئیة للمادة ـیـن فـیـبـات تـانـیـبـا مرفوقا بالقدم رسما تخطیطی-2

.بین أن ھذه البنیة مسؤولة عن تخصص البروتین .8ر ـنصـللعةـیـاألساس
بنیویة تسمح لھا بأداء صـئابخصــ1ــة ـقـیـوثـتتمیز الخلیة الممثلة بال-3

فیما تتمثل ھذه الخصائص ؟. وظیفتھا 
وجودة بین مختلف العناصر الخلویة ـمـة الـیـفـیـوظـة الـقالـلتبیان الع–4

اذكر مبدأ ھذه . ة كالتصویراإلشعاعي الذاتي ـــــاصـات خـیـنـقـتستعمل عادة ت
.التقنیة 

II–ب ـیـمن أجل تتبع مختلف المراحل األساسیة لترك
:الیة البروتین و العناصر المتدخلة في ذلك ، نقترح التجارب الت

) .ھذه المادة تفقد أنویة بعض الخالیا ( لخالیا حیوانیة بمادة سیتوشاالزین ) أ و ب ( عولجت مزرعتان –1
.دقائق 10لمدة ) نوكلیوزیدة تحتوي على الیوراسیل ( الیوریدین المشع ) أ ( أضیف للمزرعة -
.ائق دق10أحماضا أمینیة مشعة لمدة ) ب ( أضیف للمزرعة -

نتائج ــ 2ــتمثل الوثیقة
التصویر اإلشعاعي الذاتي 
المتحصل علیھا في كل 

.حالة 

ــ                        2الــوثـیـــقـــة ــ 

.علل سبب اختیار كل من الیوریدین المشع و األحماض األمینیة المشعة –أ 
.ة حلل النتائج المتحصل علیھا في كل حال–ب 
ماذا یمكنك استخالصھ من ھذه النتائج التجریبیة فیما یخص تركیب البروتین ؟–ج 
ذه الفترة ـارج ھـن و خـیـروتـبـالھیولیة أثناء فترة تركیب ال)  ARN( نعایر كمیة األحماض الریبیة النوویة –2

النتائج  المتحصل ــ3ــمن الوثیقة) ب( و ) أ ( یمثل التسجیالن . و ذلك بقیاس امتصاصھا لإلشعاعات الضوئیة 
.علیھا 

ــ 3الـــــوثــیـــــقــــة ــ 
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ماذا تستنتج ؟) . ب ( و ) أ ( قدم تحلیال مقارنا للتسجیلین –أ 
على بومیلیراز المسؤول  ARNمضاد حیوي یوقف عمل أنزیم ( نعالج مزرعة لخالیا حیوانیة بمادة  أمانیتین –ب 

الھیولي فنتحصل على تسجیل مماثل ARNـدقائق ، نعایر كمیة ال10، ثم نعرضھا للیوریدین المشع لمدة ) االستنساخ 
.ــ3ــمن الوثیقة) ب ( للتسجیل 

ARNـالأ ، ما ھي النتیجة التي یمكن الخروج بھا فیما یخص نوع–2من ھذه المعطیات و ما توصلت إلیھ في السؤال 
.علل إجابتك؟5ل بالشوكة الممث

.تركیب البروتین أثنـاءدخلـتـیARNـن الـوع مـة نـیـنـبــ 4ــ تمثل الوثیقة–3
.ARNـتعرف على ھذا ال–أ 
.مبرزا خصوصیاتھا البنیویة ا تفسیریا یحمل البیانات لھذه البنیةـیـطـیـطـخـأنجز رسما ت–ب 
.شرح ذلك إ.ب البروتین ـیـركـي تـا فـیـاسـذه البنیة دورا أسـتلعب ھ–ج 
.ــ3ــ الوثیقة مـن3ةو الممثل بالشوكــھARNـعلما أن ھذا ال–د 
α-ـ أي نوع من الARNـینتمي الARN؟4، 2، 1ات الممثل بالشوك
β ــ3ــمن الوثیقة )ب(و ) أ(علل إذن شكلي المنحنیین المتحصل علیھما في كل من التسجیلین ـ.

متعدد ( بتقنیة خاصة تعتمد على استعمال أحماض أمینیة مشعة نتتبع تركیب البروتین على مستوى بولیزوماتــ 
.ــ5ــالنتائج المحصل علیھا ممثلة بالوثیقة. الحرة و على مستوى الریبوزومات ) الریبوزوم 

ة فیما یخص تركیب البروتین ؟ـقـیـوثـما ھي المعلومة المكملة التي تقدمھا ھذه ال
األساسیة لتركیب ھا من اإلجابة عن األسئلة السابقة ، استخرج المراحل ـیـاعتمادا على المعلومات التي توصلت إلــ2

.و العناصر المتدخلة في ذلك رھا ـقـد مـدیـحـالبروتین ، مع ت

ــ5ــ                   الـــــوثـــــیــــــــقـــــــة ــ 4الـــــوثـــــیــــــــقـــــــة ــ 

III– العناصر المتدخلة بما سیق و باستعمال معلوماتك بین في رسم وظیفي آلیة تركیب البروتین مبرزا مختلفباالستعانة
.وضح ذلك في نص علمي . إن عملیة تركیب البروتین تتطلب تدفق المعلومة و الطاقة .لھذه العملیة و المراحل األساسیة 



fbفــراح عیسى      : األستاذ  : ferah svt-32- تركیب البروتین و العالقة بین بنیتھ و وظیفتھ: ــ 1الوحدة ــ

:32التمرین

I : أجریت على ھذا األخیر الي بنیة أساسیة للنشاط الخلوي و التجربةعلى التت2و 1تمثل الوثیقتان.
.، و العناصر المرقمة ــ1ــتعرف على البنیة الممثلة في الوثیقة-1

ــ1الــــوثــــیــــــقـــــة ــ 

ما ھي المشكلة العلمیة التي یراد معالجتھا -2
ــ ؟2ــة التجربة الممثلة بالوثیقةبواسط

ما ھي المعلومة التي یمكنك استنتاجھا من النتیجة-3
التجریبیة ؟

ــ                                                    2الـــوثـــیــــقــــــة ــ .في الحصول على النتیجةذكر فیما تكمن مساھمة الجزء المنزوع النواةأ-4
II - لى النتائج التجریبیة الممثلة عنتحصل ) 2س،1س(و البروتین ) أ ، ب ( للخلیتین3بعد مقارنة العنصر

.ــ3ــالوثیقةفي 

ــ3الــــــوثــــــیــــــــــــقـــــــــــة ــ 
-أ–الـخـلـیـة - ب-الـخــلـیـة

جزء من
3العنصر

1…CAGGATTCCGAT...
2…GTCCTAAGGCTA...

اتجاه القراءة

1…CAGCTCTCCGAT...
2GTCCAGAGGCTA…...

اتجاه القراءة
جزء من
VALالبروتین – LEU-ARG-LEUVAL –GLU- ARG-LEU

.ره ذكر دوأو الجزء من البروتین  الناتج ، و 3ارسم في كل حالة العنصر الوسیط بین العنصر -1
؟ــ3ــما ھي المعلومة الجدیدة التي یمكنك استخالصھا من دراسة محتوى الوثیقة-2

:نذكر بالشفرة الوراثیة الممثلة في الجدول التالي : مالحظة 

فالین
VAL

GUU
GUC
GUA
GU
G

لوسین
LEU

CUU
CUC
CUA
CUG

أر جنین
ARG

CGGAGA
CGA    AGG
CGG    CGU

غلوتامیك
GLU

CAA

CAG
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تقتصـر تغذیة صغار الثدییات في بدایة حیاتھا  على حلیب األم الذي یصطنع على مستوى الخالیا اإلفرازیة لغدة الثدي  ومن  
أجل دراسة بنیة و مقر و آلیة

.إصطناع مكونات ھذه المادة ،  نقترح دراسة لھذا النوع من الخالیا 
I - )05 نقاط (

.ــ  رسما تخطیطیا لما فوق بنیة إحدى خالیا غدة الثدي1تمثل الوثیقة ــ 

ـــ1الـــوثـــیـــقـــة  ـــ 

.8إلى 1تعرف  على البیانات  المرقمة من - 1
إستخلص  خصائص التعضي لھذا النوعــ  1إنطالقا من الوثیقة ــ - 2

.من الخالیا 
:الكازیئینات بروتینات توجد بكثرة في حلیب الثدییات ،  و لمعرفة مقر و آلیة تركیبھا نحقق التجارب التالیة -3
ضة  بوی) 20( ،  وزرعت  أنویتھا في  ) ALBINOS(خلیة معویة من شرغوف أمھق  ) 20(تم عزل ) : 1( التجربة •

) .ALBINOS(من ساللة الضفادع الخضراء بعد نزع أنویتھا ،  لوحظ أن الضفادع  الناتجة  كلھا مھقاء 
.بكتریا  ھوائیة في بكتریا  ال ھوائیة ، لوحظ أن البكتریا  الالھوائیة أصبحت ھوائیة ADNزرع ) : 2( التجربة •
.لیوتیدات مشعة ،  یؤدي إلى ظھور  اإلشعاع  بعد مدة في النواة في وسط  بھ ننیوك) أ ( زرع أمیبا -أ ) : 3( التجربة •

).  ب ( لوحظ إنتقال  اإلشعاع إلى ھیولي األمیبا , المنزوعة  النواة )  ب ( في االمیبا ) أ ( زرع األمیبا -ب
في ) H( مسؤول عن تركیب بروتین المستخلص من الخلیة البالزمیة لحیوان ثدیي و الARNmحقن ) : 4( التجربة •

) .2مج (من بیوض ضفدعة ، و ذلك بوجود مجموعة ثانیة شاھدة )  1مج ( مجموعة أولى 
.2، بH، بروتین 1ظھور بروتینات  ب)  : 1مج ( نالحظ في                                

.2،   ب1ظھور بروتینات  ب)  : 2مج ( 
ما ھي المعلومات المستخلصة من التجارب السابقة ؟–أ 

.استنتج إذن مراحل آلیة تركیب بروتینات الكازیئین عند الثدییات -
.ھل خطوات حدوث ھذه الظاھرة متماثلة عند جمیع الكائنات الحیة ؟ وضح ذلك –ب 
.توصل الباحثون إلى معرفة تتابع االحماض األمینیة في سالسل الكازیئین لحلیب حیوانیین مختلفین –3

.المستنسخ من مورثة الكازیئین لكل من الحیوانیین ARNmــ جزءا من الـ 2تمثل الوثیقة ــ 

UCAUGCUUGAGGAAGGCAGAGUUGGUU  جزء منARNm 1( كازیئین الحیوان (.
آخر نوكلیوتیدة                                                    اتجاه القراءة

UCCUAUUUGAGAGGAGCAGAAUUAGUA  جزء منARNm 2( كازیئین الحیوان . (

حمض فالینلیزینأالنین
سیرینسیستیئینتیروزینأرجنینغلیسینلوسینالغلوتامیك

GCAAAGGUA
GUU

GAG
GAA

UUG
UUA

GGAAGG
AGA

UAUUGCUCA
UCC

.اعتمادا على جدول الشفرة الوراثیة المقترح ، حدد تتابع األحماض األمینیة الموافقة لكل نوع –أ 
فیما یتمثل الفرق بین الجزأین المحصل علیھما ؟–ب 
.ح ذلك برسومات تخطیطیة ما ھو المصدر الوراثي الذي یتحكم في ھذا الفرق ؟ وض–ج 

III– )03 نقاط:(
ــ و معلوماتك ، وضح برسم 3من الموضوع ، و باستغالل  مخطط الوثیقة ــ IIو Iانطالقا مما توصلت إلیھ في الجزأین 

. تخطیطي وظیفي اآللیات التي تتحكم في إنتاج بروتینات الحلیب على مستوى خالیا غدة الثدي 
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حلول التمارین

ع ت01:2008التمرین

I–1– ــ 1تسمیة المرحلتین الممثلتین في شكلي الوثیقة ــ:
.مرحلة االستنساخ ) : أ ( الشكل 
.مرحلة الترجمة ) : ب ( الشكل 

:) ب( و مقر الشكل ) أ ( تحدید مقر الشكل –2
.مرحلة االستنساخ و تتم في النواة ) : أ ( الشكل 
.رحلة الترجمة و تتم في الھیولى م) : ب ( الشكل 

:ــ 1في الوثیقة ــ 6إلى 1كتابة البیانات المرقمة من –3
1 :ARNm ،2 : سلسلة الـADN ،   4،  رابطة بیبتیدیة:  3المستنسخة :ARNt  ،5 :        الرامزة الوراثیة
. ریبوزوم : 6
:في رسم تفسیري) أ ( تمثیل الشكل –4

:)3( تبیان في معادلة كیمیائیة كیفیة تشكل العنصر –5

COOH–CH–— NHCO–CH–CO — NH–CH–NH2

| |                                  |
R3 R2 R1

II–اقتراح تمثیل لقطعة المورثة المسؤولة عن تركیب ھذا الجزء من البروتین:

CGA      CAA     UUA     CAA      UUA      AAU     CCA     GUA
┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴
┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬──┬┬┬

GCT GTT     AAT      GTT      AAT      TTA      GGT     CAT
CGA     CAA     UUA      CAA     UUA     AAU      CCA      GUA
┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴──┴┴┴



fbفــراح عیسى      : األستاذ  : ferah svt-35- تركیب البروتین و العالقة بین بنیتھ و وظیفتھ: ــ 1الوحدة ــ

ش ر02:2008التمرین

:استعمال الیوراسیل المشع تعلیل سبب –أ –1
) .ARN( الیوراسیل یدخل في تركیب األحماض النوویة الریبیة -
.اإلشعاع یسمح بتتبع مساره -

:المعلومات التي تقدمھا لك ھذه التجربة فیما یخص التعبیر المورثي –ب 
یتم تركیبھ في النواة   ARNیؤكد أن الـ كان الیوراسیل المشع في النواة ثم بعد عدة ساعات انتقل إلى السیتوبالزم ، مما

.و ینتقل بعد ذلك إلى السیتوبالزم 
مرحلة االستنساخ التي تتم في : في مرحلتین ADNیتم التعبیر عن المعلومات الوراثیة التي توجد على مستوى جزیئة الـ 

.النواة و مرحلة الترجمة التي تتم في الھیولى 
:" س " المرقمة و البنیة كتاب بیانات العناصر –أ –2
.بروتین " : س " ، البنیة ARNm: 4ریبوزوم ، : 3تحت وحدة كبرى ، : 2تحت وحدة صغرى  ، : 1

:ــ 2تحدید الظاھرة التي تعبر عنھا الوثیقة  ــ -α-ب 
.ھي الترجمة 

β- استخراج مختلف مراحل ھذه الظاھرة:
) :البدایة ( مرحلة االنطالق -

الحامل للحمض ARNt، ثم یتوضع ىبتحت وحدة ریبوزومیة صغر) ARNm(ترتبط الرامزة االبتدائیة لسلسلة الـ 
بحیث للریبوزوم ) P(على الموقع ARNmفي سلسلة الـ )AUG( على رامزة االنطالق ) المیثیونین( األول األمیني 

ARNtـو الرامزة المضادة لل) AUG( لمتمثلة في و اARNmـلبدایة القراءة لیكون ھناك تكامل ما بین رامزة 
ى بالصغرى و یتشكل معقد االنطالق و یصبح الكبرالریبوزومیة وحدة التحت ، ثم ترتبط )UAC( و المتمثلة في 

الریبوزوم 
بحیث یكون )  A( في الحجرة الثانیة ثاني حامل لحمض أمیني أخر و یتوضع على الریبوزوم ARNtیأتي وظیفیا ، ثم 

الحمض األمین األول ، عندئذ تزول الرابطة بین ARNtـالمضادة للوالرامزة ARNmـالھناك تكامل بین رامزة 
فیغادر الریبوزوم باتجاه الھیولى لالرتباط بحمض أمیني آخر   الناقل لھ الذي یصبح حرا ARNtـو ال)المیثیونین ( 

أي أن كل بروتین متشكل یبدأ یحمض أمیني ھو . و الثاني یدیة بین الحمضین األمینیین األولو تتشكل رابطة بیبت
.المیثیونین الذي ینتزع منھ عند نھایة تشكل البروتین 

: مرحلة  االستطالة –ب 
ة الثانیة فارغة الثاني في الحجرة األولى بینما تصبح الحجرARNtو یصبح الـ رامزة واحدة ، مقدار یتحرك الریبوزوم ب

و الرامزة المضادة ARNmـالثالث حامل لحمض أمیني بحیث یكون ھناك تكامل ما بین رامزة ARNtعلیھا یتوضع ف
فیغادر الناقل لھ الذي یصبح حرا ARNtـو الالثاني  الحمض األمین عندئذ تزول الرابطة بین ، ARNtـلل

و الثالث ، و تتشكل رابطة بیبتیدیة بین الحمضین األمینیین  الثاني حمض أمیني آخر ، الریبوزوم باتجاه الھیولى لالرتباط ب
. و ھكذا دوالیك 
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:مرحلة النھایة –ج 
تنتھي عملیة ARNmعلى سلسلة الـ ) UAA ،UAG ،UGA( لى إحدى رامزات التوقف إعندما یصل الریبوزوم 

كل الذي یتخلص بدوره من حمضھ األمیني األول و المتمثل في المیثیونین  الترجمة فینفصل عن الریبوزوم البروتین المتش
إلى ARNmاألخیر و یتفكك الـ ARNtكما یتفكك الریبوزوم إلى تحت وحدتین و یصبح غیر وظیفیا ، و ینفصل الـ 

لى إلذي یخزنھ و منھ لى جھاز كولجي اإلى الشبكة الھیولیة و منھا إینتقل البروتین ثمنوكلیوتیدات حرة في الھیولى 
.التي تطرحھ الحویصالت اإلطراحیة

γ- ــ بعد إعادتھ 2توضیح آلیة ھذه المراحل على رسم الوثیقة  ــ:

:ما تمثلھ ھذه التغیرات –3
.لتصبح بنیة البروتین وظیفیة تطرأ علیھا  عدة تغیرات 

یة على الریبوزوم المتصل بالشبكة الھیولیة الداخلیة المحببة ، ثم یتجھ إلى جھاز كولجي أین یتم تركیب السلسلة البیبتید
:یتم نضجھ كما یلي 

تنطوي السلسة البیبتیدیة في مناطق وفق مستویات و قواعد محددة و تظھر نتیجة االنطواء أشكال محددة مثل البنیة -
نعطاف ، فیكتسب البروتین بنیة فراغیة قد تكون ثانویة أو ثالثیة أو رابعیة و مناطق اال) β( أو الشریطیة ) α( الحلزونیة 

. بواسطة روابط كیمائیة مختلفة 
:أھمیتھا -

.تؤدي ھذه الروابط إلى إعطاء البروتین بنیة فراغیة معینة تحافظ علیھا ومنھ تحافظ على وظیفتھ 
.یة و منھ تخریب البروتین الذي یصبح غیر وظیفي أما تفكیك ھذه الروابط یؤدي إلى تغیر في البنیة الفراغ
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:تحلیل النتائج المحصل علیھا –أ –1
تتناقص كمیة األحماض األمینیة من بدایة التجربة لتستقر قبل نھایتھا ، بینما ) : 1خ( في الوسط األول المحتوي على -

.بة تزید كمیة البروتین تدریجیا طیلة التجر
تكون كمیة األحماض األمینیة عالیة و تبقى ثابتة  طیلة التجربة ، بینما تكون ) : 2خ( في الوسط الثاني المحتوي على -

.كمیة البروتین منخفضة و مستقرة دون أي تغییر 
:) 1خ( تفسیر النتائج المحصل علیھا في وسط الزرع –ب 

ھا مع بعضھا البعض مشكلة سلسلة بیبتیدیة و ھذا دلیل على زیادة كمیة تتناقص كمیة األحماض األمینیة راجع الرتباط
.البروتین 

:) 2خ( ما یمكن استنتاجھ من نتائج وسط الزرع –ج 
.المسؤول عن نقل األحماض األمینیة بعد تنشیطھا و لھ دور في عملیة الترجمة ARNtیعتبر الـ 

:تعلیل اإلجابة -
بقیت األحماض األمینیة حرة في الوسط ، و بالتالي لم یتم ارتباطھا لعدم ARNtل عمل الـ عند إضافة المادة التي تعط

.حدوث عملیة الترجمة و بالتالي لم یتشكل البروتین 

:التعرف على ھذه المرحلة –أ –2
.تعرف بمرحلة االستنساخ 

:سبب اعتبارھا مرحلة أساسیة –ب 
في النواة ثم تخرج إلى الھیولى ARNmیب البروتین حیث یتم فیھا تركیب جزیئة الـ تعتبر ھذه المرحلة أساسیة أثناء ترك

.لنقل نسخة من المعلومة الوراثیة 
:) أ ، ب ، ج ، د ( ما تمثلھ كل من األحرف –ج 
.ADNجزیئة : ، د ARNm: نھایة المورثة  ،  ج : بدایة المورثة  ، ب : أ 
:ھ البیانات توضیح ذلك برسم تخطیطي علی–3
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ع ت04:2009التمرین

I -1– ــ مع التعلیل 1في الوثیقة ــ " ص " و " س " التعرف على البنیتین المشار إلیھما بالحرفین –أ:
.ADNعبارة عن " :س " البنیة -

:التعلیل 
) .ــ بالنواة 1تحدث المرحلة الممثلة بالوثیقة ــ( وجود خیط واحد بالنواة -
) .ــ 2الوثیقة ــ ( یتكون من سلسلتین -
.یتشكل من قواعد آزوتیة -
) .T( وجود القاعدة اآلزوتیة -
.ARNعبارة عن " :ص " البنیة -

:التعلیل 
.ADNوجود عدد كبیر من الساللسل متزایدة في الطول متشكلة انطالقا من خیط الـ -
) .ــ 2الوثیقة ــ ( دة یتكون من سلسلة واح-
.یتشكل من قواعد آزوتیة -
) .U( وجود القاعدة اآلزوتیة -

:ــ 1تسمیة المرحلة الممثلة بالوثیقة ــ –ب 
.مرحلة النسخ 

:سبب اعتبار ھذه المرحلة أساسیة 
) صورة طبق األصل( ثیةتحافظ من خاللھا على المعلومة الوراARNألنھ من خالل ھذه المرحلة تتشكل سالسل من الـ 

.بولیمیراز ARNبتدخل أنزیم الـ ) السلسلة الناسخة ( ADNالموجودة بإحدى سلسلتي الـ 
:ــ 2إتمام جدول الوثیقة ــ –2

.ــ العالقة الموجودة بین مختلف العناصر المتدخلة أثناء تعبیر المورثة 2یلخص جدول الوثیقة ــ 

"س " البنیة 
ACGTGACCATGC
TGCACTGGTACG

UGCACUGGUACG"ص " البنیة الجدول
الرامزات المضادة النوعیة 

ARNtACGUGACCAUGCالموجودة على الـ 

AlaأالنینTrpتریبتوفان Serسیرین أرجینیناألحماض األمینیة الموافقة

:یة تسمیة المرحلة المعن-أ–3
.ھي مرحلة الترجمة -

:ذكر العناصر المتدخلة في ھذه المرحلة مع تحدید دور كل منھا–ب 
) .عنصر وسیط بین الرسالة النوویة و الرسالة البروتینیة ( حمل و نقل المعلومة الوراثیة :ARNmالـ -
.إلى سلسلة بیبتیدیة ARNmالـ یتم في مستواھا ترجمة المعلومة الوراثیة المحمولة من طرف :الریبوزومات -
.تعتبر الوحدات المشكلة للبروتین :األحماض األمینیة -
.تشكیل الروابط البیبتیدیة بین األحماض األمینیة:األنزیمات -

.ARNtتثبیت األحماض األمینیة على الـ 
.تنشیط األحماض األمینیة ) :ATP( الطاقة -

.ربط األحماض األمینیة 
: نتیجة ھذه المرحلة –ج 

.تشكیل متعدد بیبتید 
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:إنجاز رسمین تخطیطیین للمرحلتین المعنیتین مع كتابة البیانات الالزمة –4

ش ر05:2009التمرین

I–1–الربوزومات ؟یمثلھ الحمض الریبي النووي الذي یربطما
.ARNmیمثل الحمض النووي الریبي الرسول  

تحلیل ھذه النتائج التجریبیة ؟–2
.الخالیا األصلیة لكریات الدم الحمراء تنتج الھیموغلوبین طبیعیا -
.Hb، ال یتم تصنیع الھیموغلوبین  ARNفي بیض الضفدع غیر المحقون بالـ -
.Hb، یتم تصنیع الھیموغلوبین  ARNفي بیض الضفدع المحقون بالـ -

المعلومات التي یمكن استخالصھا من 
.المحقون في بیض الضفدع المعلومة لوراثیة المشفرة لتركیب الھیموغلوبین ARNینقل الـ 

) .یحدد عدد ، نوع و تسلسل األحماض األمینیة التي تتدخل في تركیب البروتین مثل الھیموغلوبین ( 
.بین الرسالة النوویة و الرسالة البروتینیة أي یلعب دور وسیط

.اقتراح فرضیة تبین من خالال دور الریبوزومات في ھذا النشاط الحیوي –3
.إلى بروتین ) ARNm(للریبوزومات دور في ترجمة الرسالة النوویة 

II–1– تعلیل النتائج التجریبیة:
.و یدل ھذا على تركیب متعدد الفینیل أالنین ) cpm  2100(بوجود الریبوزومات كانت كمیة اإلشعاع كبیرة -
.و یدل ھذا على عدم تركیب متعدد الفینیل أالنین ) cpm 0(في غیاب الریبوزومات كانت كمیة اإلشعاع كبیرة -

:ما یمكن استخالصھ
.وجود الریبوزومات ضروري لتركیب البروتین 

:لمقترحة إمكانیة تأكید ھذه النتائج لفرضیة ا–2
.نعم 

:تدعیم اإلجابة 
إلى متعدد الفینیل ) متعدد الیوراسیل ( ARNفي الوسط مع وجود الریبوزومات تم تركیب البروتین أي تمت ترجمة الـ 

) .بروتین ( أالنین 
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.نیع التوضیح بمخطط مراحل آلیة تشكل متعدد البیبتید مبینا العضیات و الجزیئات الضروریة في ھذا التص–1

في قطعة المورثة على متعدد البیبتید المتشكل ؟) A(بنوكلیوتیدة األدنین ) 4( نتیجة استبدال نوكلیوتیدة الموضع –2
التي تترجم إلى الحمض األمیني) UUG( تصبح الرامزة ARNmو في الـ ) AAC( تصبح في الثالثیة في المورثة 

)Leucine ( ، فعدم تغیر الحمض األمیني و بالتالي یتشكل متعدد البیبتید نفسھ .
خاصیة المعلومة الوراثیة التي یمكن توضیحھا من ھذه النتیجة ؟

) .ثالثیة ( توجد عدة ثالثیات تشفر لنفس الحمض األمیني ، مثال اللوسین یعبر عنھ بأكثر من رامزة 
بنوكلیوتیدة في ) C(و حذف نوكلیوتیدة السیتوزین ) 7(و ) 6(الموضعین بین) T(نتیجة دمج نوكلیوتیدة الثایمین –3

في قطعة المورثة على متعدد البیبتید المتشكل ؟) 21( الموضع 
ADN        TAC    GAC    TCA    CCT    CTC    CAC   GGA
ARNm     AUG   CUG    AGU    GGA GAG   GUG   CCU

Metمتعدد البیبتید – Leu – Ser – Gly – A.Glu – Val - Pro
.و منھ فإن متعدد البیبتید المتشكل یتغیر تماما ، فبإضافة نوكلیوتیدة و حذف أخرى قد یسبب تغیر متعدد البیبتید المتشكل 
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ش ر06:2009التمرین

I–1–لنتیجة تفسیر ھذه ا:
دقائق نالحظ ظھور اإلشعاع على مستوى النواة فقط ، و یفسر ذلك بإدماج الیوریدین المشع مع بقیة النوكلیوتیدات 10بعد 

.في مستوى النواة ARNالریبیة لتصنیع الـ 
.من النواة إلى الھیولى ARNدقیقة یظھر اإلشعاع على مستوى الھیولى ، و یفسر ذلك بانتقال الـ 30بعد 

في حین أن الخلیة التي فقدت نواتھا ال یظھر فیھا اإلشعاع ، ففي غیاب النواة ال یتم إدماج الیوریدین المشع و بالتالي فإن 
.یتم في مستوى النواة ARNمقر تصنیع الـ 

:ما یمكن استخالصھ 
.في مستوى النواة أوال ثم یھاجر إلى الھیولى ARNmیتم تركیب الـ 

:مكملة التي تضیفھا ھذه التجربة المعلومات ال–2
.في مستوى النواة ADNانطالقا من الـ ARNmیستنسخ الـ 

:ما تمثلھ ھذه الجزیئة –أ –3
.ناقل ARNtتمثل جزیئة 
:تحدید دورھا

.نقل األحماض األمینیة المنشطة إلى مكان تصنیع البروتین 
:كتابة البیانات المشار إلیھ حسب الترقیم –ب 
.الرامزة المضادة : ARNt  ،3مكان ارتباط الحمض األمیني بالـ  : 2حمض أمیني  ،  : 1
الموافقة      و ARNt، و كذلك الرامزات المضادة في جزیئات الـ  ARNmتشكیل مختلف الرامزات المؤلفة للـ –أ –4

) :Uو G(الناتجة عن نوكلیوتیدات الوسط   

2الحرف 
1حرف ال3GUالحرف 

U
G

UGUUUU
U

UGGUUG
U
G

GGUGUU
G

GGGGUG

ARNm : UUU   UUG   UGU   UGG   GUU   GUG   GGU   GGG
ARNt  :  AAA   AAC   ACA    ACC   CAA    CAC   CCA   CCC

:تعلیل اإلجابة –ب 
ARNt( حیث تم نقلھ بواسطة یكون متعدد البیبتید المتشكل مشعا لدخول األالنین المشع في تركیبھ ، - Cys ( مما یجعلھ

.یحتل مكان السیستیئین في متعدد البیبتید 
:ARNtو الـ ARNmتشكیل إذن مختلف الرامزات المؤلفة لكل من الـ -α–ج 

2الحرف 
1الحرف 3GCالحرف 

C
G

CGCCCC
C

CGGCCG
C
G

GGCGCC
G

GGGGCG

ARNm : CCC   CCG   CGC   CGG   GCC   GCG   GGC   GGG
ARNt  :  GGG  GGC   GCG   GCC   CGG    CGC  CCG   CCC
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β - مشعا ال یكون تعلیل سبب كون متعدد البیبتید المتشكل في ھذه التجربة :
األالنین المشع المرتبط          تعبر عنARNmالمتشكل مشعا ألنھ ال توجد رامزة على الـ یكون في ھذه الحالة متعدد البیبتید ال 
ARNt( بـ   - Cys ( و الخاص بنقل السیستیئین ، و بالتالي یتم نقل أالنین غیر مشع فیكون البروتین الناتج غیر مشع.

.في متعدد البیبتید 
:اآللیة التي تسمح بتحدید موضع الحمض األمیني الذي یمكن أن یدخل في تركیب متعدد البیبتید –د 
ھي التي تحدد تموضع الحمض األمیني في متعدد البیبتید عن طریق تحدید الرامزة المضادة           ARNtرامزة الـ إن

.، و ھذا األخیر ینقل الحمض األمیني إلى موضع تصنیع البروتین ARNtللـ  
II– تلخیص في نص علمي آلیة تركیب البروتین على مستوى الخلیة:
:مرحلة االستنساخ -
) السلسلة المستنسخة ( ADNانطالقا من إحدى سلسلتي الـ  ARNmفي تصنیع جزیئة الـ تتمثل عملیة االستنساخ-

العنصر الوسیط بین ARNmـحیث یعتبر الالمستنسخة ،  ADNو تكون سلسلة القواعد اآلزوتیة فیھ مكملة لسلسلة الـ 
.الرسالة النوویة و الرسالة البروتینیة

فیكسر الروابط الھیدروجینیة الموجودة بین القواعد اآلزوتیة كما ADNبولیمیراز على جزیئة الـ ARNنزیم الـ یتثبت أ-
یربط النوكلیوتیدات الریبیة الحرة مع بعضھا في شكل سلسلة تكون قواعدھا اآلزوتیة مكملة للقواعد اآلزوتیة للسلسلة 

فیما عدا احتوائھا ADNمشابھة للسلسلة غیر المستنسخة للـ ARNmالمستنسخة ، و تنتھي العملیة بتشكیل سلسلة 
) .T( بدل  ) U( على 

.ADNبعد االنتھاء من عملیة االستنساخ تنغلق سلسلتا الـ -
:مرحلة الترجمة -
:البدایة -أ -
وحدة  الكبیرة  بتحت وحدة ریبوزومیة صغیرة ، ثم تتوضع علیھا التحت ) ARNm(ترتبط الرامزة االبتدائیة لسلسلة الـ -

.ویصبح الریبوزوم عندئذ وظیفیا حیث یتسع لرامزتین فقط 
.حامل لحمض أمیني معین ARNtیتوضع في كل منھما )  A( و  )  P( یحتوي الریبوزوم على حجرتین -
ARNmالذي یوجد علیھ )  P( في الحجرة األولى للریبوزوم الحامل للحمض األمیني المیثیونین ARNtوضع أول تی-

ARNtـو الرامزة المضادة لل) AUG( و المتمثلة في ARNmـلبدایة القراءة لبحیث یكون ھناك تكامل ما بین رامزة 
،  أي أن كل بروتین متشكل یبدأ یحمض أمیني ھو المیثیونین الذي ینتزع منھ عند نھایة تشكل )UAC( و المتمثلة في 

.البروتین 
: االستطالة –ب -
بحیث یكون ھناك )  A( في الحجرة الثانیة ثاني حامل لحمض أمیني أخر و یتوضع على الریبوزوم ARNtیأتي -

الحمض األمین األول ، عندئذ تزول الرابطة بین ARNtـو الرامزة المضادة للARNmـتكامل ما بین رامزة ال
وآخر أمیني بحمضلإلرتباط الھیولىباتجاهبوزوم فیغادر الریالناقل لھ الذي یصبح حرا ARNtـو ال) المیثیونین(

. و الثاني تتشكل رابطة بیبتیدیة بین الحمضین األمینیین األول
الثاني في الحجرة األولى بینما تصبح الحجرة الثانیة فارغة ARNtو یصبح الـ ثم یتحرك الریبوزوم برامزة واحدة ، -
و الرامزة المضادة ARNmـالمیني بحیث یكون ھناك تكامل ما بین رامزة ثالث حامل لحمض أARNtفیھا یتوضع ف
فیغادر الریبوزوم الناقل لھ الذي یصبح حرا ARNtـو الالثاني  الحمض األمین عندئذ تزول الرابطة بین ، ARNtـلل

و الثالث ، و ھكذا حمضین األمینیین  الثاني و تتشكل رابطة بیبتیدیة بین الباتجاه الھیولى لإلرتباط بحمض أمیني آخر ، 
. دوالیك 

:النھایة - ج -
تنتھي عملیة الترجمة فینفصل عن ) UAA ،UAG ،UGA( لى إحدى رامزات التوقف إعندما یصل الریبوزوم -

نتقل البروتین یالریبوزوم البروتین المتشكل الذي یتخلص بدوره من حمضھ األمیني األول و المتمثل في المیثیونین ، ثم
.التي تطرحھ لى الحویصالت اإلطراحیةإلى جھاز كولجي الذي یخزنھ و منھ إلى الشبكة الھیولیة و منھا إ
.لى نوكلیوتیدات حرة في الھیولىإARNmـلى تحت وحدتین و یصبح غیر وظیفیا ، كما یتفكك الإیتفكك الریبوزوم -
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ع ت07:2010التمرین

I–1–4إلى 1لبیانات المرقمة من كتابة ا:
1 :ARNm             ،2 :           ،          3ریبوزوم :ARNt            ،4 :  حمض أمیني.
:4و 3شرح كیف تم االرتباط بین العنصرین –2

و األنزیم الخاص ATPنشیطھ في وجود الـ و ھذا بعد تARNtیتم ارتباط الحمض األمیني على الموقع الخاص بھ في الـ 
.بھ 
:باستعمال الصیغة العامة ) Metع ــ س ــ ( كتابة الصیغة الكیمیائیة للمركب المتشكل –3

:شرح اآللیة التي سمحت بتشكیلھ -
.البدایة : المرحلة األولى * 
.AUGرامزتھ األولى ھي الذي تكون ARNmتثبیت تحت لوحدة لریبوزومیة لصغرى على الـ -
) .الترجمة ( تثبیت تحت الوحدة الریبوزومیة الكبرى حیث بدایة عمل الریبوزوم -

.االستطالة : المرحلة الثانیة * 
.على الرامزة الموالیة ) س ( آخر حامال معھ الحمض األمیني ARNtیتوضع -
Metو انفصال الرابطة بین الـ ) س ( ألمیني و الحمض اMetتتشكل رابطة بیبتیدیة بین الحمض األمیني -

.الذي یغادر الریبوزوم ARNtو الـ 
على الرامزة الموافقة ) ص ( الحامل للحمض األمیني ARNtیتحرك الریبوزوم بمقدار رامزة واحدة حیث یتوضع الـ -

) .ص ( و ) س ( حیث تتشكل رابطة بیبتیدیة بین 
:ــ 1من الوثیقة ــ " 1" طیطي علیھ البیانات ، اآللیة المؤدیة إلى تشكیل العنصر تمثیل برسم تخ–4

II–1– مقارنةPHi الوحدات الثالث بـPH الوسط مع التعلیل:
) .الوسط  PH(PHi>6) :  س ( الوحدة * 
و القطب الموجب فھو مشحون بالسالب و بالتالي فقد في المجال الكھربائي كان نح) س ( ألن تحرك الحمض األمیني -

.سلك سلوك حمض في ھذا الوسط 
) .الوسط PH(PHi =6) : ع ( الوحدة * 
.في المجال الكھربائي معدومة فھو متعادل كھربائیا ) ع ( مسافة تحرك الحمض األمیني -

)الوسط PH(PHi<6) : ص ( الوحدة * 
في المجال الكھربائي كان نحو القطب السالب فھو مشحون بالموجب  و بالتالي ) ص ( ض األمیني ألن تحرك الحم-

.فقد سلك سلوك قاعدة في ھذا الوسط 
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:PH =6في ) س ، ع ، ص ( كتابة الصیغة الكیمیائیة للوحدات الثالث -2

:استخراج خاصیة ھذه الوحدات –3
) .  مفوتیریة األ( الخاصیة حمقلیة 

ش ر08:2010التمرین

:إیجاد االحتماالت الممكنة بین اللغتین –أ –1
أحماض أمینیة فقط  4= 14حمض أمیني واحد و علیھ یمكن التعبیر عن  قاعدة آزوتیة واحدة تشفر ل: االحتمال األول -

.  حمض أمیني 20و ھذا ال یكفي للتعبیر عن 
حمضا أمینیا فقط   16= 24مض أمیني واحد و علیھ یمكن التعبیر عنقاعدتان آزوتیتان تشفران لح: االحتمال الثاني -

.  حمض أمیني 20و ھذا ال یكفي للتعبیر عن 
حمضا أمینیا  64= 34حمض أمیني واحد و علیھ یمكن التعبیر عن  قواعد آزوتیة تشفر ل3كل : االحتمال الثالث -

3× 1........................................................... ........................ألحماض األمینیة العشرین و ھذا یفوق عدد ا
:االحتمال الصحیح –ب 

1................ ..............................................................................................االحتمال الثالث ھو الصحیح -
:ما تقدمھ لك ھذه النتائج التجریبیة فیما یخص العالقة بین اللغتین –ج 

.العالقة ھي أن كل  ثالثیة آزوتیة تشفر لحمض أمیني واحد 
:تعلیل اإلجابة -

مصطنع یدل على أن الARNmإن التتالي المتناوب لكل من الفالین و السیستیئین و الذي یوافق تتالي القواعد اآلزوتیة للـ 
01.5. كل حمض أمیني یشفر بثالثة قواعد آزوتیة و بالتالي تكون العالقة على الشكل ثالثیة آزوتیة لكل حمض أمیني 

) :ب –2(  و ) أ –2( المقارنة بین الوثیقتین –أ –2
0.5...................... ............................................................................................بنیة فراغیة في الحالتین -
0.5.................... .............................................................................. اختالف في مواقع الروابط الكبریتیة -

:استخراج العالقة بین بنیة البروتین و وظیفتھ –ب 
إلى تشكیل بنیة فراغیة مخالفة للبنیة الفراغیة للبروتین الوظیفي  ) ــ ب 2( أدى تغییر مواقع الروابط الكبریتیة في البنیة 

1.5.......... .............................................................................................................................) ــ أ 2( 
1......................................................... و ھذا یدل على أن وظیفة البروتین مرتبطة ببنیتھ الفراغیة ثالثیة األبعاد 

تعود ھذه البنیة إلى وجود روابط كیمیائیة بین أحماض أمینیة محددة و متموضعة بدقة في السلسة البیبتیدیة حسب الرسالة 
1......................................................... ..................................................................................الوراثیة 
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ش ر09:2010التمرین

:، س 4، 3، 2، 1التعرف على الجزیئات –أ –1
1 :ADN  ،2 :ARNm ،3 :ARNt ،4 : 5× 0.25............................... ریبوزوم : سلسلة بیبتیدیة ،  س

:، ثم الفترات أ ، ب ، ج IIو Iالتعرف على المرحلتین –ب 
2× 0.5.. ................................................................الترجمة ) : II( االستنساخ  ،  المرحلة ) : I( المرحلة 

3× 0.5........................... . النھایة ) : ج ( االستطالة     ،     الفترة ) : ب (  البدایة     ،       الفترة ) : أ ( الفترة 
) :3( شرح دور الجزیئة –ج 

0.5................................................ ..................................................   نقل الحمض األمیني إلى الریبوزوم 
0.5........................................... التعرف على موقع ربط الحمض األمیني على الریبوزوم بواسطة الشفرة المضادة 

) :4، 2( تمثیل بنیة الجزیئتین –أ –2
ARNm :GGC     AUC   GUG  GA ...............................................................1الـ ) :2( الجزیئة 

اتجاه القراءة 
Gly:                   البیبتید ) : 4( الجزیئة  ─  Ileu ─  Val......................................... .....................0.5

:، و أكتب الصیغة الكیمیائیة العامة لھا ) 4( د الوحدة البنائیة للجزیئة یحدت–ب 
0.5........................ .............................................................................................. ھي الحمض األمیني 

: صیغة الكیمیائیة العامة لھا الةباكت
0.75 ……………………………………….……………………

: المعلومات التي یمكنك استخراجھا من ذلك –ج 
0.5........................... ................................................ تشرف المورثة و تتحكم في تركیب السلسلة البیبتیدیة 

ع ت10:2011التمرین

I–1– أھمیة إضافة الیوراسیل المشع لوسط الزرع في ھذه التجربة:
.، أما اإلشعاع لتتبع مساره و إلظھار مقر المركب الذي یحتوي على الیوراسیل ARNألنھ یدخل في تركیب الـ 

:ــ 1الممثلة في الوثیقة ــ ) ب ( و ) أ ( جیلین تقدیم تحلیل مقارن لمنحنیي التس–2
.خارج و أثناء فترة تركیب البروتین 4و 3، 2، 1تظھر الشوكات 
.أثناء فترة تركیب البروتین فقط 5تظھر الشوكة 

:ما یمكن استنتاجھ 
.یظھر فقط أثناء تركیب البروتین ARNیوجد نوع واحد من الـ 

:3إلى 1المرقمة من كتابة البیانات–أ –3
.رامزة مضادة : 3موقع تثبیت الحمض األمیني ، : 2حمض أمیني ، : 1

:تسمیة ھذه العملیة مع ذكر العناصر األخرى المشاركة –ب 
.تنشیط األحماض األمینیة 

:ذكر العناصر األخرى المشاركة 
.ARNtاألنزیم و الـ 

:التجربة و التي تتدخل في تصنیع البروتین التي تظھرھا ARNاستخراج أنواع الـ –4
.الذي یلعب دور الوسیط بین المورثة و البروتین ) 5الذروة ( الرسول ARNmالـ 
.الذي یعمل على نقل األحماض األمینیة المناسبة ) 4الذروة ( الناقل ARNtالـ 
.اثیة و تحویلھا إلى تسلسل أحماض أمینیة المسؤول عن قراءة الشفرة الور) 1،2،3الذروات ( الریبوزومي ARNrالـ 
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II– إنجاز مخطط علیھ البیانات یبرز تحویل الرسالة الوراثیة )ARN ( إلى الرسالة البروتینیة:
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ش ر11:2011التمرین

I–1–ھذه الظاھرة یة تسم:
) .النسخ و الترجمة( ظاھرة التعبیر المورثي 

:ــ مع التعلیل 1المرحلة الخاصة بكل شكل من الوثیقة ــ یةسمت–2
.یمثل مرحلة االستنساخ ) :أ ( الشكل * 

:التعلیل 
.المستنسخةARNmتزاید طول ساللسل الـ -

.یمثل مرحلة الترجمة ) :ب ( الشكل * 
:التعلیل 

.بطة بالریبوزوم وجود متعدد الریبوزومات و سالسل متعدد البیبتید مرت-
:6إلى 1البیانات المشار إلیھا باألرقام من ةباكت–3
1 :ARNm ،2 :ADN  ،3 : ،  5ریبوزومات  ،  : 4اتجاه االستنساخ :ARNm ،6 : متعدد بیبتید.

II ص ( و ) س ( ن یالسلسلتیةتسم–1ـ  (:
.غیر مستنسخة ADNسلسلة :)س ( السلسلة * 
.ARNmسلسلة ) :ص ( ة السلسل* 
:) ص ( ل السلسلة اكمإ–2

AUG CAA UUC    UAC     CUA    GGU    CCU     UGA
┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴

:ج السلسلة البیبتیدیة المركبة ااستخر–3
Met ▬ Gln ▬ Phe ▬ Tyr ▬ Leu ▬ Gly ▬ Pro

.ــ 1من الوثیقة ــ ) ب ( ل بواسطة رسم تخطیطي یحمل البیانات الالزمة نھایة المرحلة الممثلة بالشكل یمثت–4

III–1–ب ــ 2ل منحنى الوثیقة ــ یحلت:
.%100المركبة ARNmبلغت نسبة الـ :أمانیتین αفي غیاب -
ثم تستمر في %10المركبة إلى أقل من ARNmتنحفض نسبة الـ 0.5μm / mlعند تركیز :تین أمانیαفي وجود  -

.1.5μm / mlأمانیتین في الوسط لتنعدم عند تركیز αاالنخفاض كلما زاد تركیز  
:بولیمیراز ARNج دور أنزیم الـ ااستخر–2

و بالتالي منع حدوث عملیة االستنساخ           ADNتثبت بالـ بولیمیراز یمنعھ من الARNأمانیتین بأنزیم الـ αارتباط 
و ذلك بربط النوكلیوتیدات الریبیة وفق ) النسخ ( بولیمیراز ھو القیام بعملیة االستنساخ ARNو منھ فإن دور أنزیم الـ 

. ADNتتابعھا في سلسلة 
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:) 3( و ) 2( ر النتائج المسجلة في التجربتین یفست–1–ب 
) :2( التجربة * 
.بواسطة أنزیم الریبونوكلیاز أدى إلى اختفاء متعدد الریبوزوم ARNmتفكیك الـ -
.عدم تشكل البروتین یعود إلى غیاب متعدد الریبوزوم -

) :3( التجربة * 
میني من التثبت على الحامل للحمض األARNtمنع الـ ) موقع القراءة ( Aارتباط المضاد الحیوي تیتراسیكلین بالموقع -

) .توقف تركیب البروتین ( الریبوزوم فتوقفت الترجمة 
:العناصر المتدخلة في عملیة الترجمة و ذكر دور كل منھا ) 3( و ) 2( ج من التجربتین ااستخر–2
:ه في یتمثل دورو :ARNmالـ * 
.حمل المعلومة الوراثیة و تقدیمھا لترجمتھا إلى بروتین -

:و یتمثل دورھا في :بوزومات الری* 
.بواسطة تحت الوحدة الصغرى ARNmقراءة الـ -
.Aو Pاستقبال و ربط األحماض األمینیة بواسطة تحت الوحدة الكبرى التي تحمل الموقعین التحفیزیین -

ش ر12:2011التمرین

.     مختلف مكوناتھا یةسممع تتعرف على ھذه الوحدات ال–أ 
.أحماض أمینیة :لوحدات ا*
) .                                          R( ، الجذر المتغیر ) COOH( ، المجموعة الحمضیة ) NH2( المجموعة األمینیة :المكونات * 

:R1+ R3R +2: معادلة االرتباط بین ھذه الوحدات حسب الترتیب التالي كتابةــαب ــ 

β -الناتج عن ھذا االرتباط " س " المركب یةسمت:
.یسمى المركب الناتج بثالثي بیبتید 

γ- من المحتمل بناؤھا انطالقا من نفس الوحدات و دون تكرار ألي منھا " س " عدد المركبات المشابھة لـ:
.مركبات 6:عدد المركبات 

:ما یمكن استخالصھ 
.نوع البروتینات ترتیب األحماض األمینیة یؤدي إلى ت

:ل ھذه النتائجیحلت–أ - 2
.القطب السالب نسجل انتقال الحمض األمیني إلى :PH=2في محلو ذي
.أي من القطبین نسجل عدم انتقال الحمض األمیني:PH=6في محلو ذي
.باتجاه القطب الموجب نسجل انتقال الحمض األمیني:PH=12في محلو ذي

:ھجاستنتیمكن اما
الوسط ، فھو یسلك الحمض في الوسط القاعدي و سلوك القاعدة في الوسط PHیتغیر سلوك الحمض األمیني حسب 

.الحامضي 
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:PH = 2و PH = 12في ) 1R( ل الصیغة الكیمیائیة الشاردیة للوحدات ذات الجذر یمثت–ب 

:PHفي أوساط مختلفة من الـ ) 1R( حول سلوك الوحدات ذات الجذر ھصستخالیمكن اما–ج 
.یسلك الحمض األمیني سلوك حمض في وسط قاعدي و سلوك قاعدة في وسط حامضي 

:ج الخاصیة األمفوتیریة و الكھربائیة للبروتین ااستخر–3
التي تدخل في ترجع الخصائص الكھربائیة و األمفوتیریة للبروتینات إلى قدرة تشرد السالسل الجانبیة لألحماض األمینیة

.تشكیلھا ، و التي تكسب البروتین شحنات موجبة أو سالبة إضافیة 
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ع ت13:2012التمرین

I–1–ــ 1من الوثیقة ــ " أ " في الشكل ) س ( و العنصر 5إلى 1تعرف على العناصر المرقمة ن ال:
.ھیولى : 5یصالت إفرازیة ، حو: 4نواة ، : 3شبكة ھیولیة فعالة ، : 2جھاز كولجي ،  : 1

.مادة مفرزة ) : س ( العنصر
:ھذه الصیغةھما تمثل–أ –2

.ةض األمینیاحمالصیغة العامة لأل
:مكونات ھذه الوحدات یةسمت–ب 

:یتكون الحمض األمیني من 
" COOH"  مجموعة كربوكسیل -
" .NH2" مجموعة أمین -
" .R" جذر ألكیلي -
" .α" لمركزي الكربون ا-

:ف ھذه الوحدات یصنت–أ –3
.حمض أمیني متعادل : Alaالحمض األمیني -
.حمض أمیني حامضي: Aspالحمض األمیني-
.حمض أمیني قاعدي : Lysالحمض األمیني-

:المعیار المعتمد في التصنیف 
" .R" حسب طبیعة مكون الجذر األلكیلي 

Lys: ط وفق الترتیب ناتج االرتباةباكت–ب  ─ Asp ─ Ala:
NH2 ─ CH ─ CO ─ NH ─ CH ─ CO ─ NH ─ CH ─ COOH

│                              │                   │
(CH2)4                       CH2 CH3
│                              │
NH2 COOH

:أكبر عدد ممكن من أنواع ثالثي البیبتید الذي یمكن تشكیلھ من الوحدات الثالث السابقة –ج 
انطالقا من عدد محد جدا من األحماض األمینیة یحسب بالقانون التالي البیبتید الذي یمكن تشكیلھأكبر عدد ممكن من ثالثي 

:
.نوع 27= 33، أي م بع) ع ح أ ( عدد مكونات البیبتید )  أس ( عدد األحماض األمینیة 

:ھ جاستنتیمكن اما
.د جدا من األحماض األمینیة یمكن تشكیل عدد كبیر جدا من ثالثي البیبتید انطالقا من عدد مح

:ل التنوع الالمتناھي لمتعددات البیبتید یتعل
.التنوع الالمتناھي لمتعدد البیبتید یعود إلى اختالف نوع ، عدد و ترتیب األحماض األمینیة الداخة في تركیبھا 

II–1- الغرض من ھذه الدراسة:
.ورة نقیة منفردة عن بعضھا البعض الغرض من ھذه الدراسة ھو فصل األحماض األمینیة بص

:ر النتائج المتحصل علیھا یفست- 2
ساكنة في منتصف الشریط و عدم انجذابھا إلى أي من القطبین یدل على أنھا متعادلھ كھربائیا ،  أي ) β( بقاء اللطخة -

.6= الوسط PH= لھذا الحمض PHiأن الـ 
لھذا الحمض PHi، أي أن الـ ) ــ ( یدل على أنھ یحمل شحنة سالبة ( + ) نحو القطب الموجب ) α( ھجرة اللطخة -

) .PHi>6( الوسط PHأصغر من 
، أي أن الحمض األمیني ) ــ ( یدل على أنھا تحمل شحنة سالبة ( + ) نحو القطب الموجب ) (  ھجرة الحمض األمیني -

الوسط       PHلھذا الحمض أصغر من PHiإن الـ فقد بروتونا موجبا و سلك سلوك حمض في وسط قاعدي ،أ و علیھ ف
 )PHi>6 . (

، أي أن الحمض األمیني اكتسب  ( + ) یدل على أنھا تحمل شحنة موجبة ) ــ ( نحو القطب السالب ) γ(ھجرة اللطخة -
الوسطPHلھذا الحمض أكبرمن PHiبروتونا موجبا و سلك سلوك قاعدة في وسط حامضي، و علیھ فإن الـ 

 )PHi<6 . (
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:α ،β ،γ: كل من ھتمثلما–3
.Aspتمثل الحمض األمیني الـ " :α" اللطخة -
.Alaتمثل الحمض األمیني الـ " :β" اللطخة -
.Lysتمثل الحمض األمیني الـ  " :γ" اللطخة -
:) α ،β ،γ( ة لكل لطخةالصیغ الكیمیائیة التي تبین  الحالة الكھربائیةباكت- 4

NH+
3 ─ CH ─ COOH                  NH+

3 ─  CH ─ COO- NH+
3 ─ CH ─ COO-

│                                                     │                                                │
(CH2)4                                             CH3 CH3
│                                                                                                        │
NH2 COOH

.Lysالحمض األمیني ) : γ(اللطخة Alaالحمض األمیني ) : β(اللطخة Aspالحمض األمیني ): α( اللطخة
:الخاصیة المدروسة - 5

) .الحمقلیة ( تیریة الخاصیة األمفو
III–1–ل  سلسلة البیبتید التي  یشرف على تركیبھا ھذا الجزء من المورثة یشكت:

TTT   CTG   CGA   TTC   CGC: المعبرة ADNسلسلة الـ 
ARNm        :AAA   GAC   GCU   AAG   GCGسلسلة الـ 

Lys:            السلسلة البیبتیدیة  ─ Asp ─  Ala ─  Lys ─  Ala
:ص في  نص علمي آلیة تركیب ھذا البیبتید على مستوى الھیولى یلخت- 2

:/یتم تركیب ھذا البیبتید في الھیولى وفق ثالث مراحل ھي 
) المیثیونین ( حامل لحمض أمیني في شكلھ  المنشط ARNtتبدأ ھذه المرحلة بتوضع أول ریبوزوم و أول : البدایة * 

، ھذه الشفرة تلعب في كل الحاالت دور إشارة االنطالق في ARNmستوى أول شفرة وراثیة محمولة من طرف الـ على م
.AUGمن طرف الریبوزوم و تكون ممثلة بالثالثیة ARNmقراءة الـ 

، في ARNmبصفة متتالیة على طول سلسلة الـ... ) الثاني ، الثالث ( تحدث بوضع أحماض أمینیة جدیدة : االستطالة * 
:كل مرة یحدث االرتباط بین حمض أمیني جدید و الحمض األمیني السابق و ذلك وفق تسلسل األحداث التالیة 

.غالحامل للحمض األمیني الجدید ARNtمع الشفرة المضادة للـ  ARNmــ توافق الشفرة المحمولة على الـ 
.مع استھالك طاقة خلویة ــ تشكل رابطة بیبتیدیة جدیدة بین الحمضین األمینیین 

.الذي كان یحمل الحمض األمیني السابق فییتدرج و ینزلق بعد ذلك الریبوزوم ARNtــ تحریر الـ 
من طرف الریبوزوم عند الوصول إلى شفرة ARNmبھا تتوقف قراءة الرسالة الوراثیة المحمولة على الـ : النھایة * 

تعطى ھذه اإلشارة من طرف إحدى رامزات . اء اصطناع الجزیئة البروتینیة لیس لھا معنى و التي تلعب دور إشارة انتھ
:، یتسبب ھذا فیما یلي ) UAA ،UGA ،UAG: ( الثالثیات التالیة 

.تفكیك الریبوزوم إلى تحت وحدتیھ * 
.ثم تفكیكھ ARNmتحریر الـ * 
.تحریر السلسلة البیبتیدیة * 
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I–1– تعرف على المستوى البنائي لھذه الجزیئة ال–أ:
.بنیة ثالثیة 

:ة جاباإللیعلت
.تتكون من سلسلة واحدة -
.βو αبھاعدة بنیات ثانویة من النمط  -
) .انطواء ( بھا عدة مناطق انعطاف -

:ھذه الوحدات البنائیة ھتمثلما–ب 
.تمثل ھذه الوحدات أحماضا أمینیة 

:" )ب " الجدول ( الصیغة الكیمیائیة لكل وحدة من الوحدات الثالث كتابة –ج 
Asp: حمض األسبارتیك Lys:  اللیزین Leu: اللوسین 

NH2 ─ CH ─ COOH              NH2 ─ CH ─ COOH             NH2 ─ CH ─ COOH
│                                              │                                              │
CH2 (CH2) 4 CH2

│                                              │                                              │
COOH                                     NH2 CH ─ CH3

│
CH3

:ثة وفق جذورھا مع التعلیل ف األحماض األمینیة الثالیصنت–د 
. حمض أمیني متعادل ) : Leu( اللوسین 

.    واحدة و وظیفة حمضیة واحدة ) قاعدیة ( یمتلك وظیفة أمینیة :  التعلیل 
.حمض أمیني قاعدي ) : Lys( اللیزین 

.و وظیفة حمضیة واحدة ) قاعدیتین ( لك وظیفتین أمینیتین یمت: التعلیل 
. حمض أمیني حامضي ) : Asp( حمض األسبارتیك 

.واحدة ) قاعدیة ( یمتلك وظیفتین حمضیتین و وظیفة أمینیة  :التعلیل 
:ذكر مبدأ الھجرة الكھربائیة المدروسة –أ –2

.الوسط PHض األمینیة ضمن مجال كھربائي حسب شحنتھا الكھربائیة الناتجة عن تعتمد على ھجرة األحما
:)أ ، ب ، ج ( ــ إلى البقع 1من الوثیقة ــ " ب " نسب الوحدات البنائیة المدروسة في الجدول –ب 

لھذا PHi،  أي أن الـ إلى أي من القطبین یدل على أنھ متعادل كھربائیا ) أ( عدم ھجرة الحمض األمیني الممثل بالبقعة -
الوسط ، PHیساوي  " اللوسین " للحمض األمیني PHiالوسط ، و من خالل الجدول یتبین أن الـ PHالحمض یساوي 
) .Leu"  ( اللوسین " توافق الحمض األمیني ) أ ( و بالتالي فالبقعة 

لھذا Phi، أي أن الـ ( + ) شحنة موجبة یدل على أنھ یحمل ) ــ ( نحو القطب السالب ) ب (ھجرة الحمض األمیني -
.Lysھو اللیزین ) ب( الوسط ، و من خالل الجدول یتبین أن الحمض األمیني المعني بالبقعة PHالحمض أكبرمن 

لھذا PHi، أي أن الـ ) ـــ ( یدل على أنھ یحمل شحنة سالبة ( + ) نحو القطب الموجب ) ج (ھجرة الحمض األمیني -
.Aspھو األسبارتیك ) ج ( الوسط ، و من خالل الجدول یتبین أن الحمض األمیني المعني بالبقعة PHمن الحمض أصغر

)ــ 1من الوثیقة ــ 3أ " الشكل ( الصیغ الكیمیائیة المفصلة للوحدات المدروسة ضمن السلسلة البروتینیة ةباكت–ج 
:PH= 7.02في وسط ذي 
)             27رقم ( Asp: حمض األسبارتیك )             7رقم ( Lys:  اللیزین ) 15رقم ( Leu: اللوسین 

─ NH ─ CH ─ CO ─              ─ NH ─ CH ─ CO ─              ─ NH ─ CH ─ CO ─
│                                               │ │
CH2 (CH2) 4 CH2

│                                               │ │
COO- NH3

+ CH ─ CH3

│
CH3
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:عالقة سلوك ھذه الوحدات بالبنیة الفراغیة للبروتین –د 
.وسط الPHتتأثر البنیة الفراغیة للبروتینات بسلوك األحماض األمینیة تبعا لـ -
تتغیر شحنة بعض جذور األحماض األمینیة التي تساھم بروابطھا في ثبات البنیة الفراغیة للبروتین بتغیر درجة -

PHالوسط ، مما یؤدي إلى اختفاء ھذه الروابط الكیمیائیة ، فیترتب عنھ فقدان البنیة الفراغیة للبروتین .
II–وظیفتھ بالتالي فراغیة للبروتین والوحدات البنائیة بتحدید البنیة الیة سماحكیف:

. عددھا ،  نوعھا و ترتیبھا: بتحدید البنیة الفراغیة للبروتین بــ ) األحماض األمینیة ( تسمح الوحدات البنائیة 
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I–1–تفسیر لنتائج ھذه التجربة اءعطإ:
) 1أ( ا ) : 01( -

.الحیویة التي تتطلب وجود النواة 
) 2أ( ) : 02( المرحلة -

.على مستوى النواة ARNجزیئات الـ 
.المصنع من النواة إلى الھیولى ARNظھور اإلشعاع على مستوى الھیولى دلیل على ھجرة الـ ) : 03( المرحلة -

.ARNیفسر بتركیب للبروتینات الالزمة للنشاطات الحیویة انطالقا من الـ ) 1أ( عودة النشاط الحیوي لألمیبا -
:من التجربة ) 2( المرحة استنتاج الظاھرة التي تعبر عنھا نتیجة–2

.ظاھرة االستنساخ 
:دعم إجابتك برسم تخطیطي یحمل جمیع البیانات

:ن نتائج التجربة یمكن استخالصھ مما–3
:مرحلتین ) تركیب البروتین ( یتطلب حدوث التعبیر المورثي 

 *ARN
 )ADN. (
.   ARNmمرحلة الترجمة و تحدث على مستوى الھیولى ، و یتم خاللھا تریب بروتینات انطالق من جزیئات الـ * 
II–1– لة الزمن بدال) 2م( و ) 1م( ل تطور كمیة األحماض األمینیة الحرة في ھیولى خالیا المزرعتین یمثت–أ:
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:ل المنحنیین المتحصل علیھما یحلت–ب 
.0.5ugتقدر نسبة األحماض األمینیة الحرة في ھیولى خالیا المزرعتین بـ " : الیوم األول " في بدایة التجربة -
" : 1م" في المزرعة -

1.75ug 25في الیوم.
" : 2م" في المزرعة -

0.10ug 25في الیوم.
:كیفیة تفسیر ھذه النتائج –ج 

" 1م" -
.ARNtو تراكمھا في الھیولى لعدم دمجھا في السالسل البروتینیة نظرا لغیاب الـ 

" 2م" -
.ARNtلبروتینیة نظرا لتوفر مستلزمات الترجمة منھا الـ و  دمجھا في السالسل ا

:عنوان مناسب لھذا الشكل اءعطإ–أ - 2
) .بولیزوم ( صورة بالمجھر اإللكتروني لمتعدد الربوزوم 

:تعرف على الظاھرة المدروسة ال–ب 
.ظاھرة الترجمة 

:برسم تخطیطي تفسیري لھا یحمل البیانات الالزمة ة جاباإلم یدعت
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A ،B ،C: .....................................................................................................................3 ×0.25ما تمثلھ الحروف على عرف الت–أ –1
A :  ،   عدد القواعدB :  ،  عدد أنواع القواعدC : عدد أنواع الرامزات.
0.25× 3........................................................................ : ) 1غ( و القاموس الالزم لقراءة اللغة ) 2غ( و ) 1غ( اللغة یةسمت–ب 

.جدول الشفرة الوراثیة : القاموس ، لغة بروتینیة : )2غ( اللغة لغة نوویة  ، : )1غ( اللغة 
0.25× 4.................... .............................................................................................................................:ب عدد أنواع كلمات ھذه اللغة احس–ج 

:فإن B =2و A =3باعتبار 
.8= 32=  دد الكلمات ع
0.25× 4...................................................................................................................... :ــ 1استخرج ھذه اإلشارات من جدول الوثیقة ــ –د 

.Metمیني التي ترمز إلى الحمض األAUG) : 1غ( إشارات بدایة اللغة 
UAA  , UGA  ,  UAG) : 2غ( إشارات نھایة اللغة 

0.25×6.................................... .............................................................................................................................:البیانات المرقمة یةسمت–أ –2
Aالموقع : 5، )   تحت وحدة كبیرة ( ریبوزوم : 4حمض أمیني  ،  : P ،3الموقع : 2رامزة االنطالق  ،  : 1
6 :ARNt.

1A،2A،3A،4A،5A (:.............................................................................. .............................................4 ×0.25(أسماء األحماض األمینیة
A1 :Met  ،A2 :Lys ،A3 :Phe  ،A5 :Gly.

0.25× 4............................. ................................................................................................................:)س،ع، ص، ل(ثالثیات القواعد أسماء 
.GGC: ، ل ACC: ، ص UGG: ، ع AAG: س 
0.25× 6......................................................................................................................... :) م ( الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر ةبا، كت–ب 

..:) ب ( إلى الشكل )  أ ( صف األحداث التي سمحت باالنتقال من الشكل و–ج 

الثالث الحامل لثالثي البیبتید و حمضھ األمیني ، و تشكل رابطة بیبتیدیة بین الحمضین ARNtانقطاع الترابط بین الـ -
0.25× 2....................... ............................................................................................................................................................األمینیین الثالث و الرابع 

Aموقع و یصبح الPالرابع الحامل لرباعي البیبتید في الموقع ARNtحركة الریبوزوم برامزة واحدة ، فیصبح الـ -
0.25× 3............................................................................................. ..............................................................................................................................شاغرا 

0.25............................................................ .للریبوزوم Aامس حامل لحمض أمینیخامس و یتوضع في الموقع خARNtیأتي -
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0.5× 2.......  .................................................................................................................................................................:ل التجربة و نتائجھا یحلت–أ –1
من األشنة ذات القبعة المجعدة على جزء آخر من الساق ذات نواة من األشنة ) ب ( زرع قطعة من ساق عدیمة النواة -

.قبعة مفصصة ذات القبعة المفصصة یؤدي لنمو و تجدید 
من األشنة ذات القبعة المفصصة على جزء آخر من الساق ذات نواة من األشنة ) أ( زرع قطعة من ساق عدیمة النواة -

.ذات القبعة المجعدة یؤدي لنمو و تجدید قبعة مجعدة 
0.25..................  .......................................................:ــ 1المشكلة العلمیة التي یراد معالجتھا بواسطة التجربة الممثلة بالوثیقة ــ –ب 

.ما ھي العالقة بین نواة الخلیة و نمطھا الظاھري ؟ أو فیما یتمثل دور النواة على المستوى الخلوي ؟
0.25× 2...............  ..................................................................................................:المعلومة التي یمكن استنتاجھا من النتیجة التجریبیة –ج 

.النمط الظاھري متعلق بالنواة و ال یتأثر بنوعیة الھیولى 
.حددة للنوع و الساللة ، كما أنھا تراقب و تنظم نشاط الھیولى المعلومة الوراثیة المتحمل النواة أو 
:ر كل حالة من النتائج السابقة یفستل و یحلت–أ –2

.لألسیتابوالریا قبل و بعد القطع )  2ج( و ) 1ج( تمثل المنحنیات تطور تركیب البروتین في الجزأین 
0.25× 2.......................  ....................................................................................................................................................................................) :س ( التسجیل 

.یتواصل ازدیاد بناء البروتین مع مرور الزمن و بمقدار معتبر و ال یتوقف بعد القطع ) : 1ج( الجزء 
.تصبح كمیة البروتین بعد القطع ثابتة ) : 2ج( الجزء 

:التفسیر 
.نشاط النواة بإصدار تعلیمات وراثیة ساھم في تركیب البروتین ، و غیاب ھذا النشاط ساھم في عدم تركیب البروتین 

0.25× 2......................  .........................................................................................................................................................................................) :ع ( التسجیل 
.مع مرور الزمن قبل و بعد القطع ARNازدیاد كمیة الـ ) : 1ج( الجزء 
) .ثابتا ( بعد القطع ، و یصبح مستقرا ARNیتوقف تركیب الـ ) : 2ج( الجزء 

0.25.............................  ............................................................................................................................................................................................................:التفسیر 
، و غیاب ھذا النشاط ساھم في عدم استنساخ   ) في النواة ADNلوجود الـ ( ARNالـ نشاط النواة ساھم في استنساخ

.ARNالـ 
0.5..  ......:) 1ج( ــ و بنیة الجزء 2من الوثیقة ــ " ع " و " س " العالقة بین الظاھرتین المالحظتین في التسجیلین –ب 

كالھما مرتبطین بالنواة الحاملة لكل المعلومات الوراثیة في بصفة جد متوازیة و ARNیحدث تركیب البروتین و الـ 
.  الذي ینتقل إلى الھیولى لیترجم إلى بروتین ممیز للخلیة ARNmالذي یتم استنساخھ داخل النواة إلى ADNصورة 

0.25.......................  ............................................................................................................................................................................................:ما یمكن استنتاجھ 
.حیاة الخلیة مرتبطة بنشاط النواة ، و ھذا النشاط یتمثل في اإلشراف على تركیب بروتینات نوعیة 

:) 1ج(و بنیة الجزء " ع"و " س"لعالقة بین الظاھرتین المالحظتین في التسجیلین لتجریبي الن اتبیال–ج 
) :1ج( الجزء 

ARN:.....................................................................................................................................  .3 ×0.25العالقة بین النواة و الـ : المرحلة األولى
:التجربة 

، توضع ھذه الخالیا في وسط زراعي یحتوي على الیوراسیل ) كائن وحیدة الخلیة ( نجري التجربة على خالیا األمیبا 
.المشع 

. یالحظ بعد تثبیت الخالیا و تصویرھا بتقنیة التصویر اإلشعاعي الذاتي أن اإلشعاع یظھر على مستوى نواة الخالیا
نستخلص نواة الخلیة بواسطة ماصة مجھریة ثم تزرع في خلیة أمیبا أخرى غیر مشعة نزعت نواتھا حدیثا ، تعامل األمیبا 

:بتقنیة التصویر اإلشعاعي الذاتي و كانت النتائج كما یلي 
.یالحظ بعد فترة زمنیة اإلشعاع على مستوى الھیولى ، كما یالحظ بنسبة قلیلة على مستوى النواة 

0.25× 3...................  ....................................................................................:و الھیولى ARNالتحقق من العالقة بین الـ :لمرحلة الثانیة ا
:التجربة 

.مشع مجموعات من الخالیا في وسط یحتوي على أحماض أمینیة موسومة بنظیر 3باستعمال 
.الخالیا األصلیة لكریات الدم الحمراء لألرنب و التي لھا القدرة على تركیب الھیموغلوبین : المجموعة األولى 
.الخلیة البیضیة للضفدع : المجموعة الثانیة 
ات الدم الذي تم عزلھ و تنقیتھ من الخالیا األصلیة لكریARNmالخلیة البیضیة للضفدع محقونة بالـ : المجموعة الثالثة 

.الحمراء لألرنب 
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.یالحظ تشكل عند المجموعة الثالثة بروتینات مشعة خاصة بالھیموغلوبین 
:ل نتائج اصطناع البروتین في الوسط الزجاجي یحلت–3

یتوكوندري و كمیة اإلشعاع عالیة في المستخلص الخلوي الكامل ، و عالیة أیضا عند الجمع بین الم:التحلیل 
0.25× 2...........................  ................................................................................................................ المیكروزومات ، و منخفضة في باقي األوساط 

:ما یمكن استنتاجھ
ط و مقر تركیب البروتین ، حیث یتم تركیب البروتین في الریبوزومات ، و ھذا تسمح نتائج ھذه التجربة باستنتاج شرو

و أنواع الحموض األمینیة و ARNالبناء ال یتم إال في وجود مستخلص خلوي الذي یحتوي على األنزیمات و أنواع الـ 
0.25× 2..............................  .................................................................................................................................................................................... بوجود الطاقة 

:یتم استھالك الطاقة التي صورة ال–أ –4
ATP ..........................................................................................................................................................  ................0.25یتم استھالك الطاقة على ھیئة 

:لماذا في ھذا النشاط یتم استھالك الطاقة –ب 
0.25..................... ........................ و تنشیط بناء الروابط ARNtو ھذا لتنشیط الـ ATPتتطلب ) البناء ( في عملیات التركیب 

ــ تطور كمیة الطاقة المستھلكة خالل الزمن للجزأین     2ل بواسطة منحنیات مشابھة لما ھو ممثل في الوثیقة ــ یمثت–ج 
0.25× 2.................  ........................................................................................................................................................................................:  ) 2ج( و ) 1ج( 

:ــ 1تدخل البروتینات في تحقیق النتائج الممثلة في الوثیقة ــ یة كیفتبیان –5
تظھر تجدید القبعة عند االسیتابوالریا ٍِ◌، و القبعة ما ھي إال جزء من الخلیة یدخل في تركیبھا البروتین ، و ) 1(یقة الوث

:بذلك فإن البروتینات تدخل 
0.25.................  ..........................................................................................................................) . بناء األغشیة الخلویة ( كبروتینات بنائیة -
0.25................  ...................................................................................................). تحقیق تفاعالت عدة و متنوعة ( كبروتینات أنزیمیة -
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I–1– 0.25× 6..............................  .........................:المفصولة محددا المعیار الذي اعتمدت علیھ ) 3، 2، 1( تسمیة األجزاء

المعیار المعتمداألجزاء المفصولةرقم الجزء
و نسبة ADNبة عالیة من الـ تتركب في معظمھا من نس-)نواة ( أنویة 1

ARNقلیلة من البروتینات و الـ
.ATPو إنتاج  وافر للـ O2استھالك كبیر للـ -)كیتوكوندري( میتوكوندریات 2
بولیزومات 3

)أجزاء من الشبكة الھیولیة الفعالة ( 
و نسبة تركیب ARNاحتواؤھا على نسبة عالیة من الـ -

.البروتین عالیة

0.25× 3.......  ....................................................................................................................................:تحدید دور كل منھا في تركیب البروتین –2
.ARNنضج تحتوي على المعلومات الوراثیة ، و ھي مقر استنساخ و :النواة -
.توفر الطاقة آللیة تركیب البروتین :المیتوكوندري -
). الترجمة ( مقر تركیب البروتین في الھیولى ) :الشبكة الھیولیة الداخلیة المحببة ( البولیزومات -

II–1– 0.25× 4..................................  .............................) :1( ، و أرقام الشكل ) ع ( و ) ص ( ، ) س ( ما تمثلھ العناصر –أ
.ARNm:ع متعدد بیبتید ناتج         ،         : ص غیر مستنسخة     ،        ADNسلسلة :س 

.ADNفي سلسلة الـ ) نوكلیوتیدة ( القاعدة اآلزوتیة ) رقم ( تمثل وضعیة ) :1( أرقام الشكل 
0.25...................  ..............................................................................................................................................) :2( الشكل تحدید المرحلة الممثلة في

.مرحلة الترجمة 
0.25.....................................................................) :1( من الشكل ) a( للقطعة ) ص ( مع متتالیة ) س ( مقارنة بین متتالیة –ب 

، بینما عدد األحماض األمینیة  في السلسلة البیبتیدیة ADN =63في سلسلة الـ ) نوكلیوتیدات ( عدد القواعد اآلزوتیة 
.یة بثالث مرات حمضا أمینیا ، فھي أقل من عدد القواعد اآلزوت21یساوي

0.25..............  .....................................................................................................................................................................:استنتاج وحدة الشفرة الوراثیة 
) .3= 21/ 63( ثالثیة من القواعد اآلزوتیة وحدة الشفرة الوراثیة ھي

0.25........................  ........................................................................) :2( تمثیل القواعد اآلزوتیة الموافقة للجزء المؤطر من الشكل –ج 
GAC  UCC  UGA  GGA

0.25................  .........................:دد األحماض األمینیة في البروتین الوظیفي الناتج عن ھذه المورثة ، مع التوضیح إیجاد ع–د 
.146= عدد األحماض األمینیة 

0.25× 2............................................................................................................................ ...........................................................................................: التوضیح 
.444= مجموع القواعد في المورثة 

عند نھایة تركیب الذي یحذفMetالموافقة للـ AUGقواعد و ھي ثالث قواعد الممثلة لرامزة االنطالق6نحذف منھا 
438في نھایة المورثة التي ال توافق أي حمض أمیني ، فیبقى UAAالبروتین و ثالث قواعد الممثلة لرامزة التوقف 

. و ھو عدد األحماض األمینیة 146= 3/ 438قاعدة آزوتیة  ، و بقسمة 
0.25...................  ....................................................................................................................................................................: تسمیة ھذه المرحلة –أ –2

.مرحلة االستنساخ 
0.25....................  ...................................................................................................................................................................................................:تبیان أھمیتھا 

الھا ، ثم انتق) السلسلة المستنسخة ( ADNانطالقا من إحدى سلسلتي الـ ARNmیتم خاللھا التصنیع الحیوي لجزیئة الـ 
.إلى الھیولى لتترجم إلى متتالیة أحماض أمینیة في البروتین 

0.25× 2......................................................  ) :ص ( ینتج عنھا عدة جزیئات ) ع ( توضیح كون سلسلة واحدة من الجزیئة –ب 
ي مستوى البولیزوم ، حیث على مستواه تسمح القراءة إلى الھیولى تترجم رسالتھ إلى بروتین فARNmعند انتقال الـ
نفسھ من طرف عدد من الریبوزومات بتكثیف و تسریع تركیب البروتینات المصنعة ، و ھو ما ARNmالمتزامنة للـ 

.ARNmیؤدي إلى إنتاج عدة سالسل بیبتیدیة انطالقا من جزیئة واحدة من الـ 
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0.25× 8..................  .....................................................................:المناسبة مع التعلیلPHiب لكل حمض أمیني قیمة الـ نس-أ - 1

التعلیلPHiالحمض األمیني
R13حامضي
R25متعادل
R39.8قاعدي
R410.8قاعدي قوي

:5= الوسط PHعند ) 1R،2R(الكھربائیة لألحماض األمینیة التي جذورھا نتائج الھجرة-α-ب 
0.25..................  ..............................................................................................تتحرك نحو القطب الموجب ) R1( قطرة الحمض األمیني -

0.25× 2............  ...................... لذلك یصبح سالب الشحنة +Hالوسط ، فإن الحمض األمیني یفقد PHi>PHأن بما: التعلیل 
0.25.............  .............................................................................................تبقى ساكنة في نقطة االنطالق ) R2( قطرة الحمض األمیني -

مجموع الشحن = مجموع الشحن الموجبة ( الوسط ، فإن الحمض األمیني یكون متعادال كھربائیا PHi =PHبما أن :التعلیل 
0.25× 2..................  ...................................................................................................................................................................................) . السالبة 

β -  كتابة الصیغ الكیمیائیة لھذین الحمضین األمینیین في نفس الوسطPH = 5 :......................................  ..................2 ×5.0

2R (:4 ×0.25ــ 1Rــ 3Rــ 4R( كتابة الصیغة الكیمیائیة لرباعي البیبتید الذي جذوره أحماض أمینیة كالتالي- ج 

:) أ ( حساب عدد أنواع رباعي البیبتید الذي یمكن تركیبھ من الوحدات البنائیة ذات الجذور المبینة في الشكل -د 
0.25× 2..................  ............................................................................................24= 1× 2× 3× 4:بدون تكرار الحمض األمیني -
0.25× 2.........  .........................................................................................................................................256= 44:بتكرار الحمض األمیني -
:ما یمكن استنتاجھ -

0.25× 2..  ................................................................................................. تنوع البروتین مرتبط بعدد ، نوع و ترتیب األحماض األمینیة 
0.25..................  ....................................................: ــ 1من الوثیقة ــ ) ج ( ــ أ ــ التعرف على مستوى البنیة الممثلة في الشكل 2

.بنیة ثالثیة 
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:) A ،B( استنتاج أنواع ھذه الروابط –ب 
0.25..................  ............................................................................................................................................................رابطة كبریتیة ) :A( الرابطة 
0.25..................  ............................................................................................................................................................. رابطة شاردیة ) :B( الرابطة 

:اقتراح أنواع أخرى 
0.25..................  .....................................................................................................................................................................................روابط ھیدروجینیة ، 

0.25..................  .......................................................................................................................................................................................روابط كارھة للماء 
:أھمیة ھذه الروابط –ج 

0.25..................  .................................................................................................................................................. تحافظ على تماسك و استقرار البنیة 
:تحلیل الوثیقة –أ –3

:التجربة األولى 
0.25..................  ...............................................................................................................................................................................................:المرحلة األولى 

بإضافة بیتا مركبتوإیثانول و الیوریا ، تكسرت الجسور الكبریتیة و زال االنطواء الطبیعي ، و بالتالي فقد البروتین بنیتھ 
. الفراغیة 

0.25...  ..............................................................................................................................................................................................................:المرحلة الثانیة 
.تشكلت الجسور الكبریتیة في مواقعھا الصحیحةبإزالة المادتین ، استعاد البروتین بنیتھ الفراغیة الطبیعیة حیث 

: التجربة الثانیة 
0.25..................  ...............................................................................................................................................................................................:المرحلة األولى 

بإضافة بیتا مركبتوإیثانول و الیوریا ، تكسرت الجسور الكبریتیة و زال االنطواء الطبیعي ، و بالتالي فقد البروتین بنیتھ 
.الفراغیة 

0.25..................  ..............................................................................................................................................................................................:المرحلة الثانیة 
بإزالة بیتا مركبتوإیثانول و بقاء الیوریا ، حدث انطواء غیر طبیعي للبروتین و تشكلت الجسور الكبریتیة في غیر مواقعھا 

.الصحیحة ، و بذلك اكتسب البروتین بنیة فراغیة غیر وظیفیة
:تبیان على ماذا تتوقف البنیة الفراغیة الوظیفیة للبروتین –ب 

على عدد ، نوع و ترتیب األحماض األمینیة في السلسلة البروتینیة ، یكتسب تتوقف البنیة الفراغیة الوظیفیة للبروتین
0.25× 2..................  ............................... المالئم ، حیث تنشأ الروابط في مواقعھا الصحیحة البروتین بنیة فراغیة في الوسط 
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:الـحــــل 

0.25× 4..................  .....................................................................................................: 8إلى 1تقدیم أسماء البیانات المرقمة من –أ –1
تحت وحدة ریبوزومیة صغرى                      : 4تحت وحدة ریبوزومیة كبرى  ،  :  ARNt ،3: 2حمض أمیني ، : 1
.رامزة التوقف : 8رامزة االنطالق  ،   : ARNm  ،7:6رامزة مضادة   ، :5

:) ب ( في الشكل ) س ( تسمیة الظاھرة التي سمحت بظھور العنصر –ب 
0.25.....  ............................................................................................................................................................................................................ ظاھرة الترجمة 

:تحدید مقرھا في الخلیة 
0.25..................  ............................................................................................................................................................................................................... الھیولى 

:وصف مراحل ھذا النشاط الخلوي –ج 
0.25..................  ...........................................................................................: توفر عناصر تنشیط الحمض األمیني  و ھي ) :1( المرحلة 

) .ATP( ، حمض أمیني ، طاقة ARNtأنزیم التنشیط ، 
0.25..................  ...................................................................................................................... تشكل معقد أنزیم ــ مادة التفاعل ) :2( المرحلة 

.أنزیم ــ مادة التفاعل بالموقع الفعال لألنزیم لیتشكل معقد ATP، حمض أمیني ،ARNtتفاعل ترتبط عناصر ال
0.25................  ...........................................................................................................................حدوث التفاعل و تحریر النواتج ) :3( المرحلة 

.  ، ثم تحریر النواتجARNtللحصول على طاقة تستعمل في ارتباط الحمض األمیني بالـ ATPیحدث التفاعل بإماھة الـ 
..................................................................................................................................................................................................................  ....2 ×0.25

:6استخراج عدد القواعد اآلزوتیة للعنصر رقم –2
0.25..................  ...................................................................................................................................................................................................... 18: عددھا 

:) ص ( عدد الوحدات البنائیة للعنصر 
0.25..................  ..........................................................................................................................................................................................................4: عددھا 

:تعلیل اإلجابة –
0.25..................  ............................................................ 5) = ب ( الغیر حاملة للحمض األمیني في الشكل ARNtعدد جزیئات الـ 

خالل عملیة ARNmو ھي التي ساھمت في تركیب السلسلة البیبتیدیة نتیجة تكامل رامزاتھا المضادة مع رامزات الـ 
0.25..................  .............................................................................................................................................................................................................. الترجمة 
0.25..................  .............................................. 18= 3+ 15= ، نضیف ثالث قواعد لرامزات التوقف 15= 3× 5: وفق ذلك 

0.25.......  ............... 4= یصبح العدد Metأحماض أمینیة ، و بحذف الحمض األمیني الـ 5عدد الرامزات المعبرة یوافق 
:المرحلة من النشاط المدروس الذي یحدث فیھ ھذا االرتباط –أ –3

0.25............  ..............................................................................................................................................) . مرحلة االنطالق ( مرحلة تشكل المعقد 
1+ 1.................................................................................................................:إنجاز رسم تخطیطي تعبر من خاللھ عن ھذه المرحلة –ب 
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:تسمیة ھذا النشاط الخلوي –أ –4
0.25...............  ............................................................................................................................................................ االستنساخ أو االستنساخ المتعدد 

:ذكر أھمیتھ 
التي تنقل المعلومة الوراثیة من النواة إلى الھیولى لتركیب بروینات وفق الرسالة             ARNmتركیب جزیئات 

0.25× 2.......................................................................................................................................................................................................................الوراثیة 

0.25..  . .......ستنساخبولیمیراز تستنسخ مورثة واحدة في آن واحد مما یسرع عملیة االARNmبواسطة عدة أنزیمات 

0.25× 4.................. ...................................................:) 2( و العنصر ) 1( تلخیص في جدول أھم االختالفات بین العنصر –ب 
ARNالـ ADNالـ 

الحمض النووي الریبيالتسمیة
.الحمض النووي الریبيمنقوص األكسجین

ریبوز منقوص األكسجینالسكر
)C5H10O4(.

ریبوز كامل األكسجین
)C5H10O5(

).G(و ) G. ()A (،)U ( ،)C(و ) A ( ،)T ( ،)C(األسس اآلزوتیة

یتركب من سلسلتین متعددتيالبنیة
النوكلیوتیدات

یتركب من سلسلة واحدة متعددة
.النوكلیوتیدات 

0.25×6........................................................: )ع(تحدث على مستوى الجزء المؤطروصف في نص علمي الظاھرة التي –ج 
ARNm، نوكلیوتیدات ریبیة ، أنزیم ARNm: تحدث على مستوى النواة بتوفر الشروط الالزمة :عملیة االستنساخ -

.بولیمیراز 
.طالق ، االستطالة ، النھایة االن: تمر عملیة االستنساخ بثالث خطوات -

بعد كسر الروابط ADNبولیمیراز بمنطقة بدایة المورثة و یقوم بفتح سلسلتي الـ ARNmیرتبط أنزیم الـ :االنطالق 
، و ربط النوكلیوتیدات الریبیة الموافقة لھا ADNالھیدروجینیة ، ثم قراءة تتابع القواعد اآلزوتیة على إحدى سلسلتي الـ 

.ARNmسلسلة من الـ لتركیب 
.ARNmلتستمر القراءة بنفس اآللیة و تتطاول سلسلة الـ ADNینتقل األنزیم على طول سلسلة الـ :االستطالة 

و ینفصل األنزیم ADNالذي ینفصل عن الـ ARNmعند وصول األنزیم إلى نھایة المورثة تتوقف استطالة الـ :النھایة 
.ADNو تلتحم سلسلتا الـ 
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I–1–0.25.............  .............................................................................................................................ــ 1من الوثیقة ــ ) 1( المرحلة ھتمثلما
.ــ تنشیط الحمض األمیني 1قة ــ من الوثی) 1( تمثل المرحلة 

0.25× 3.............  ...............................................................................................................................................................................................شرح خطواتھا 
.النوعي لھ كل في موقعھ الخاص من أنزیم التنشیط ARNtتثبیت الحمض األمیني و الـ -
.ATPبفضل الطاقة الناتجة عن إماھة الـ ARNtربط الحمض األمیني في الموقع الخاص من الـ -
.النوعي لھ ARNtتحرر الناتج المتمثل في الحمض األمیني المنشط أي المثبت على الـ -

ARNm..........................................................................................................................0.25العنصر الذي یتعرف على رامزات الـ دیحدت–2
ARNtھو الـ ARNmالعنصر الذي یتتعرف على رامزات الـ 

0.25× 2...........  ..............................................................................................................................ــ1ــ على ذلك من معطیات الوثیقة لستدالاال
التيUGUرامزات 5اصطناعي یتكون من ARNmــ نالحظ عند إضافة 1من الوثیقة ــ ) 3( من نتائج المرحلة -

بالرغم من غیاب الرامزة الخاصة Alaتشكل خماسي بیبتید متعدد الـ Ala-ARNt Cysو الـ Cysترمز للحمض األمیني 
Cysالتي ترمز للـ UGUھو الذي تعرف على الرامزة ARNt Cys، مما یدل على أن ARNmفي الـ Alaبالـ 

.دخل ھذا األخیر في تركیب البیبتید الناتجAlaلـ المكملة لھا ، و بما أنھ یحمل اACAبواسطة الرامزة المضادة 
، لم یتشكل Ala-ARNt Cysو Alaاللتي ترمز للـ GCAرامزات 5اصطناعي یتكون من ARNmأما عند إضافة -

ARNm، مما یؤكد أن الحمض األمیني غیر مسؤول عن التعرف على رامزة الـ Alaمتعدد بالرغم من تواجد الـ 
. Alaن كذلك لتشكل خماسي بیبتید متعدد الـ و لو كا

II–1–0.25× 4.............  ........................................................................................................................) س ، ع ، ص ، ل ( العناصر یةسمت
.ریبوزوم : ،   ل ARNt: ص ، ARNm: ،   ع ADN: س 

ل برسم تخطیطي على المستوى الجزیئي یمثت
0.25× 2.............  .............................) .ع ( الوحدة البنائیة الممیزة للعنصر

0.25× 2.............  ..................................................ــ2من الوثیقة ـ ) ب ( و ) أ ( تعرف على المرحلتین الممثلتین بالشكلین ال–2
.مرحلة االستنساخ ) : أ ( الشكل -
.مرحلة الترجمة ) ب ( الشكل -

0.25× 3............  ....................................ــ 2اعتمادا على معطیات الوثیقة ــ ) أ ( من الشكل ) ع ( و ) س ( ل البنیتین اكمإ–3
GCA  GCG  TTT   ACA   GGT  TGG
CGT  CGC   AAA  TGT   CCA  ACC

ARNm     GCU  CGC   UUU   ACA  GGU  UGG
ADN...................................................................  .............2 ×0.25ا الوسیط یحمل نفس المعلومة الموجودة في الـ أن ھذإثبات –4

عنصرا وسیطا یحمل المعلومة الوراثیة ، ألنھ ینتج عن ظاھرة االستنساخ في النواة انطالقا من السلسلة ARNmیعتبر الـ 
.ADNمع السلسلة المستنسخة للـ ARNm، حیث تتكامل نوكلیوتیدات الـ ADNخة للـ المستنس

، نجد أنھا تتماثل معھا باستثناء ADNمع السلسلة الناسخة للـ ARNmو عند مقارنة تتابع النوكلیوتیدات بین سلسلة الـ 
یحمل نفس المعلومة الوراثیة الموجودة ARNm، مما یؤكد أن الـ) T( بدال من الثایمین ) U( احتوائھا على الیوراسیل 

.ADNفي الـ 
III–0.25× 4.......  ... ــ في تركیب البروتین 2الممثلة في الوثیقة ــ ) س ، ع ، ص ، ل ( ح دور كل من العناصر یوضت

.یعتبر دعامة المعلومة الوراثیة المشفرة بتتابع محدد من النوكلیوتیدات :ADNالـ -
یعتبر عنصرا وسیطا ینقل المعلومة الوراثیة المشفرة بتتابع محدد من النوكلیوتیدات الریبیة من النواة  :ARNmـ ال-

.إلى الھیولى
یثبت و ینقل و یقدم الحمض األمیني لیدمج شمن السلسلة البیبتیدیة ، حیث یتعرف على رامزة                    :ARNtالـ -

. الموافقة عن طریق اللرامزة المضادة المكملة لھا ARNmالـ 
علیھا ثم ترجمتھا إلى متتالیة أحماض أمینیة في السلسلة ARNmقراءة المعلومة الوراثیة بعد تثبیت الـ :ریبوزومال-

.البیبتیدیة 

ADN
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I–1–0.25× 3................  ...........................................................................................................................................ــ 1ل نتائج الوثیقة ــ یلحت
.نحو القطب الموجب ) أ ( اتجاه البقعة :نسجل PH=6عند 

.سالبنحو القطب ال) ج( اتجاه البقعة 
.إلى أي من القطبین ، و بقائھا في منتصف الشریط ) ب( البقعة عدم تحرك 

0.25× 3................  ...............................................................................................................................................................................ھ جاستنتیمكن اما
) .حمقلیة ( یختلف سلوك األحماض األمینیة تبعا لدرجة حموضة الوسط ، فاألحماض األمینیة مركبات أمفوتیریة 

0.50................  ...........................................................................بنائیة المشكلة لھذا البیبتید عدد الوحدات الدة لحدمح فرضیة ااقتر–2
.یتشكل ھذا البیبتید من ثالثة أحماض أمینیة ) :1( الفرضیة 
.یتشكل ھذا البیبتید من أكثر من ثالثة أحماض أمینیة ) :2( الفرضیة 

II–1– 0.25× 2................  ........................................................ل تتابع الوحدات البنائیة المشكلة لھذا البیبتید الوظیفي یمثت-أ
اتجاه القراءة

ARNm                 :AUGتحدید رامزات الـ - ─ GAC ─ GUC ─ AGA ─ GAU ─ UAA..............0.25

ARNm :Metتحدید األحماض األمینیة الموافقة لرامزات الـ - ─ Asp ─ Val ─ Arg ─ Asp........... ...0.25

Met:Aspیة المشكلة للبیبتید الوظیفي بعد حذف الـ تمثیل األحماض األمین- ─ Val ─ Arg ─ Asp......................1
0.50...........  ...................................................................................................................................من صحة الفرضیة المقترحة سابقا أكدالت–ب 

.تكون اإلجابة حسب الفرضیة المقترحة سابقا 
.أحماض أمینیة 4كون البیبتید المدروس یتكون من ) أحماض أمینیة 3( النتائج ال تؤكد صحة الفرضیة : ال 

.أحماض أمینیة 4كون من كون البیبتید المدروس یت) أحماض أمینیة 3أكثر من ( النتائج تؤكد صحة الفرضیة :نعم 
0.25× 3............ــ1من الوثیقة ــ ) ج(و )ب(،)أ(ب الوحدة البنائیة الموافقة للبقع المشار إلیھا بالحروف انسا–أ –2
) .Asp( توافق حمض األسبارتیك ) :أ ( البقعة -
) .Val( توافق الفالین ) :ب ( البقعة -
) .Arg( األرجنین توافق ) :ج ( البقعة -
0.25× 3..........  ..................................................................................................................................................................................................اإلجابةلیعلت
بسبب سلوكھ الحامضي       ) ــ ( لكونھ یحمل شحنة سالبة ( + ) نحو القطب الموجب ) Asp( حمض األسبارتیك یھاجر-
.الحمض األمیني PHiالوسط أكبر من PH، ألن )فقدان بروتونات ( 
، یحمل شحنة في منتصف شریط الفصل أي لم یھاجر إلى أي من القطبین لكونھ متعادل كھربائیا) Val( یبقى الفالین -

.الحمض األمیني PHiالوسط یساوي PH، ألن ) فقدان و اكتساب بروتونات (+) و شحنة موجبة ) ــ(سالبة 
اكتساب ( بسبب سلوكھ القاعدي   ( + ) لكونھ یحمل شحنة موجبة ) ـــ ( نحو القطب السالب ) Arg( یھاجر األرجنین -

.الحمض األمیني PHiن الوسط أقل مPH، ألن ) بروتونات 
0.25× 6..........  ..............................................................................الصیغة الكیمیائیة المفصلة للبیبتید الوظیفي المدروس ةباكت–ب

NH2 ─ CH ─  CO  ─ NH  ─  CH  ─  CO ─  NH  ─  CH ─  CO  ─  NH  ─  CH ─  COOH
│                                    │                                  ││

CH2 CH                               (CH2)3 CH2

│ │                                  │
COOH                CH3 CH3 NH                               COOH

│
C=NH
│
NH2

0.25.........  .............................الكتلة المولیة للبیبتید المدروس معــ 2توافق النتیجة المحصل علیھا في الوثیقة ــ مدى –ج 
.ــ مع الكتلة المولیة للبیبتید المدروس2في الوثیقة ــ حصل علیھا نعم تتوافق النتیجة الم
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0.25× 5..........  .......................................................................................................................................................................................................ةجابال یعلت
) .H2O( یتطلب تشكیل رباعي بیبتید نزع ثالث جزیئات من الماء 

:حساب الكتلة المولیة للبیبتید الوظیفي المدروس 
" )H2O" جزیئات ماء 3( ـــ الكتلة المولیة لـ ) أرجنین + فالین + حمض األسبارتیك 2( الكتلة المولیة لـ = 
) 18( 3ـــ ) 133+ 174+ 117+ 133( = 
.، و ھذا یتوافق مع معطیات التمرین 503= 54ــــ 557= 

ش ر23:2015التمرین

I–1– 0.25× 6..............  ................................................................ــ 1تمثیل بمنحنى بیاني النتائج المتحصل علیھا في الوثیقة ــ

0.25× 2....................................................................................................................................لھذه الجزیئة PHiاستخراج قیمة الـ –أ –2
PHi = 4.5

0.50× 3................  ..........................................................................................................................................متحصل علیھ تفسیر المنحنى ال–ب 
، و تزداد مسافة (+) یة موجبة یتجھ البروتین نحو القطب السالب ألنھ یحمل شحنة كھربائ:]4.5ــ PH]1مجال الـ -

.بسبب زیادة قوة الجذب الناتجة عن زیادة عدد الشحنات الموجبة ) تناسب عكسي ( PHالحركة كلما قلت درجة الـ 
ال یتحرك البروتین إلى أي من القطبین و یبقى في منتصف شریط الھجرة الكھربائیة ، ألنھ :]PH]4.5عند قیمة الـ -

.، محصلة قوتھما معدومة ) ــ(و شحنة سالبة (+) حمل شحنة موجبة متعادل كھربائیا ی
، و تزداد مسافة ) ــ(یتجھ البروتین نحو القطب الموجب ألنھ یحمل شحنة كھربائیة سالبة :]8ــ PH]4.5مجال الـ -

.لشحنات السالبة بسبب زیادة قوة الجذب الناتجة عن زیادة عدد ا) تناسب طردي ( PHالحركة كلما زادت درجة الـ 
0.25× 2................  ..................................................................................الخاصیة التي تتمیز بھا البروتینات اعتمادا على ھذه التقنیة –3

) .أمفوتیریة ( البروتینات مركبات حمقلیة 
II–1–0.25× 2................  ........................................................................................................................نائي لھذا البروتین تحدید المستوى الب

.بنیة ثالثیة 
0.25× 4...............  ......................................................................................................................................................................................................تعلیل إجابتك 

) ـــ NH2( البروتین المدروس یتشكل من سلسلة بیبتیدیة واحدة تبدأ بالمجموعة األمینیة -) :أ(حسب الشكل * 
.)ـــ COOH(و تنتھي بالمجموعة الحمضیة 

) .β( و الرقائق ) α( تظھر في السلسلة عدة بنى ثانویة مثل الحلزون -
.وجود مناطق االنعطاف -

.ثنائیة الكبریت ) روابط ( ور تظھر جس-) :ب(حسب الشكل * 
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0.25× 4....  ..............باستعمال الصیغة العامة للحمض األمیني ) ب ( الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر في الشكل كتابة–2

..ن في استقرار البنیة الفراغیة لھذا البروتینیین األمینیالحمضةساھممیةتبیان كیف–أ–3
الخاصة بھذا البروتین ، و المتالكھ مجموعة كربوكسیلیة حرة 0PHi = 4.5أقل من PHi = 3.08الغلوتامیك لحمض -

0.25....................................................................) .ـــ -COO( و تصبح ذات شحنة سالبة ) +H( ، فإنھا تفقد بروتونا Rفي الجذر 
الخاصة بھذا البروتین ، و المتالكھ مجموعة أمینیة حرة    في 0PHi = 4.5أكبر من = 10.7PHiرجنین لحمض األ-

0.25.....................................................................) .ـــ +NH3( و تصبح ذات شحنة موجبة ) +H( ، فإنھا تكتسب بروتونا Rالجذر 
مكونة رابطة شاردیة    ) ـــ +NH3( و الشحنة الموجبة ) ـــ -COO( جاذب شاردي بین الشحنة السالبة لذلك یحدث ت-
0.25× 2................  .............................................. مساھمة في الحفاظ على ثبات و استقرار البنیة الفراغیة لھذا البروتین ) أیونیة ( 

..و دوره ) ب ( في الشكل ) S( الكبریت المشار إلیھ بالحرف مصدر –ب 

Cys.  (.....................................................................................................................  ................0.25( جذر الحمض األمیني السیستیئین : مصدره
Cys. (.............................................  ..........0.25( ثنائیة الكبریتیة بین جزیئتین من السیستیئین ) الروابط ( تشكیل الجسور :دوره 

. توضیح في نص علمي العالقة بین بنیة البروتین و وظیفتھ –4
ثنائیة الكبریت ، شاردیة  ( ددھا الروابط الكیمیائیة یتوقف التخصص الوظیفي للبروتین على بنیتھ الفراغیة و التي تح

الناشئة بین أحماض أمینیة محددة و متموضعة بطریقة دقیقة في السلسلة البیبتیدیة حسب الرسالة ... ) ھیدروجینیة 
0.25× 4................  .....................................................................................................................................................الوراثیة المشفرة لتركیب البروتین 

الخلل  في المورثة الذي یؤدي إلى تغییر تسلسل األحماض األمینیة ضمن السلسلة البیبتیدیة یتسبب في تفكیك ھذه الروابط 
0.25× 4...........  .................................................................................ي یفقد البروتین تخصصھ الوظیفي ، فتتغیر البنیة الفراغیة ، و بالتال

ش ر24:2014التمرین

:-أ –1

–ب 

–ج 

: د 
تسمى جزیئة المورثة 

بالجزیئة المشفرة ألنھا
.تشرف على تركیب البروتین 
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:25التمرین

I–1– ــ 1ــ من الوثیقة ــ 1وضع بیانات العناصر المرقمة في الشكل ــ:
میتوكوندري:7، نواة :6، غالف نووي :5، كروماتین:4، نویة:3، عصارة نوویة:2، ھیولى أساسیة :1
لجي جھاز كو:8
.غشاء ھیولي :11، حویصلة إطراحیة :10، شبكة أندوبالزمیة محببة :9

:ــ 1ــ للوثیقة ــ 2كتاب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر من الشكل ــ –2
)  ب(من السلسلة 8و 7و الحمضان ) أ ( من السلسلة 7و 6یتكون الجزء المؤطر من أربعة أحماض أمینیة ، الحمضان  

من السلسلة الثانیة بجسر ثنائي الكبریت ، و علیھ 7من السلسلة األولى مع الحمض األمیني 7و یرتبط الحمض األمیني 
: تكون الصیغة الكیمیائیة الموافقة  لھ كما یلي 

│
S

│
CH2

│
─ NH─ CH ─ CO ─ NH─ CH─ CO ─

│
CH2

│
S

│
S

│
CH2

│
NH ─ CH ─ CO ─ NH ─ CH2 ─  CO ──

: وصف تجربة تسمح بالكشف عن طبیعة األنسولین في الدم –3
حمض أمیني فإنھ یحتوي على أكثر من رابطتین بیبتیدیتین من جھة 51بما أن األنسولین عبارة متعدد بیبتید مكون من 

: ، و عـلـیـھ یمكن الكشف عنھ بـواسـطـة 

:تفاعل بیوري 

.حلقة بنفسجیة CuSO4  +NaOH+  أنسولین  

II -1– تفسیر النتائج المحصل علیھا –أ:
یظھر اإلشعاع بالترتیب على مستوى الشبكة األندوبالزمیة المحببة  ، ثم  على مستوى جھاز كولجي ، ثم على مستوى 

.وى الحویصالت اإلطراحیة بالقرب من الغشاء الھیولي و أخیرا على مستالحویصالت اإلطراحیة
:ما یمكن استخالصھ من ھذه النتائج –ب 

.یعتبر الشبكة األندوبالزمیة المحببة مقرا لتركیب البروتین 
.یعتبر جھاز كولجي مقرا لتخزین البروتین 

.تعتبر الحویصالت اإلطراحیة مقرا لطرح البروتین نحو الوسط الخارجي 
:استخالص الشروط الضروریة الصطناع البروتین في الخلیة –1أ–أ–2

:تحلیل الجدول 
.یكون تركیب البروتین كبیرا في وجود الخلیط الكامل أو في وجود المیتوكوندري و الحویصالت 

:نستخلص من ذلك أن الشروط  الضروریة الصطناع البروتین في الخلیة تتمثل في 
) .الریبوزومات + أجزاء من الشبكة الھیولیة ( ت المیتوكوندري و الحویصال
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:من الموضوع –II–1العالقة بین نتائج ھذه التجربة و نتائج تجربة الفرع –2أ
.یتم تركیب البروتین في مستوى الشبكة الھیولیة الفعالة الحتوائھا على الریبوزومات 

:ئج حول اصطناع البروتین في الخلیة المعلومات اإلضافیة التي تستخلصھا من ھذه النتا–ب 
:تحلیل المنحنیین 

.، التي تتواجد فقط خالل مرحلة اصطناع البروتین ) 5( یختلف المنحنیان في الشوكة 
الرسول یعتبر العنصر الوسیط ARNmالرسول خالل تركیب البروتین ،  و منھ یمكن القول بأن الـ ARNmیتشكل الـ 

) .ینقل المعلومة الوراثیة من النواة إلى الھیولى ( و الرسالة البروتینة بین الرسالة النوویة 
:ــ 3تبیان الجزء من جزیئة األنسولین الذي یترجم إلى ابتداء من شكل الوثیقة ــ –أ –3

غلوتامات ــــ  فالین ـــــ  لوسین ـــــ ھیستیدین ـــ سیرین ـــ غلیسین
:) جزء جزیئة األنسولین ( المسؤول عن ھذا االصطناع ADNتمثیل الجزء من جزیئة الـ–ب 

CCA      AGG     GTA      AAC      CAT       CTT
─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴

III–  وضع رسم تخطیطي وظیفي :
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: 26التمرین

.ــ 1ــ وضع بیانات العناصر المرقمة في الوثیقة–1
) .β( بنیة ثانویة : 3منطقة انعطاف  ،  : 2، )  α( بنیة حلزونیة : 1
؟) ب ( و ) أ ( البنیة الفراغیة لكل من البروتینین –2

).أكثر من نھایتین ( بنیة رابعیة لوجود سلسلتین ) : أ ( البروتین 
.بنیة ثالثیة ) : ب ( البروتین 

.ــ 1المالحظة في الوثیقة ــ ) ب ( و ) أ ( بینحدد أھم نقاط المقارنة–3

) .ب ( و ) أ ( ف بین الشكلین حدد مستوى االختال–4
في البروتین )β( 4و)α( 4و ) أ ( في البروتین ) α( 3تغییر في نوع البنیة و عدد السالسل البیبتیدیة ، حیث نالحظ 

.) ب ( 
في نظرك ما ھو مصدر ھذا االختالف ؟

.یعود ذلك إلى اختالف في المورثتین المشرفتین على تركیبھما 
II–1– ــ ؟2ما ھي البنیة الفراغیة التي توضحھا الوثیقة ــ

.بنیة ثالثیة 
ما ھي أھمیة ھذه البنیة ؟–2

. تسمح بالتخصص الوظیفي للبروتین 
ما الذي یعمل على تماسكھا ؟

.Cys─Cysبین حمضین من  ) تكافؤیة ( روابط كبریتیة -
) .NH( و ) CO( روابط ھیدروجینیة بین -
) .+NH3( و ) -COO( ابط شاردیة بین األقطاب رو-
.روابط بین األقطاب الكارھة للماء -
.مثل المركب الناتج من اتحاد األالنین ـــ غلوتامیك –أ –3

كیف یسمى المركب الناتج ؟–ب 
.ثنائي بیبتید 

.PHiعرف الـ –ج 
.PH=PHiون عندھا الحمض األمیني متعادال كھربائیا ، أي عندم یكون  التییكPHنقطة التعادل الكھرابائي ھي قیمة الـ 

؟PH=PHiما ھي الحالة التي یكون علیھا كل حمض عند –د 

عدد البنیات الثانویةنوع البنیات الثانویةعدد السالسلالبروتین
)α(3 )α( بنیة ثانویة 02) أ ( البروتین 
)α( بنیة ثانویة 01) ب ( البروتین 

)β( بنیة ثانویة 
4 )α(
4 )β(
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:27التمرین

:8إلى 1أكتب بیانات العناصر المرقمة من –أ –1
رامزة : 7رامزة التوقف ، : 6بیبتید ، عدید: 5ریبوزوم ، : 4رامزة مضادة ، : ARNt ،3: 2حمض أمین ، : 1
.رابطة بیبتیدیة : 8

.سم ھذه المرحلة و حدد مقرھا –ب 
.الترجمة  و مقرھا الھیولى 

) :س ( و البنیة ) 4( و ) 2( حدد دور العنصرین –ج 
ARNt: الریبوزوم ( ربط و نقل األحماض األمینیة إلى مكان حدوث الترجمة. (

.إلى سلسلة بیبتیدیة ARNmترجمة الشفرة الوراثیة الممثلة في الـ :الریبوزوم 
) عنصر وسیط بین الرسالة النوویة و الرسالة البروتینیة ( نقل المعلومة الوراثیة من النواة إلى الھیولى : ARNmالـ 
) :س ( ــ ، مثل البنیة 1باالعتماد على معطیات الوثیقة ــ –د 

) :5( الحمض األمیني ارجینین و الفالین ضمن العنصر مثل صیغة -ھـ 

.سم ھذه المرحلة و حدد مقرھا –أ –2
.االستنساخ و مقرھا النواة 

.وضح برسم تخطیطي علیھ كافة البیانات ھذه المرحلة –ب 

.فسر ھذه النتائج –a–ج 
داللة على أنھ یحمل شحنة موجبة نتیجة اكتسابھ ) ─( و القطب السالب نح) 5( ھاجر عدید اللبیبتید ) : 1( المرحلة -

.لبروتون ، حیث سلك سلوك قاعدة في وسط حامضي  
داللة على أنھ یحمل شحنة سالبة موجبة نتیجة  ( + )  نحو القطب الموجب ) 5( ھاجر عدید اللبیبتید ) : 2( المرحلة -

.في وسط قاعدي فقدانھ لبروتون ، حیث سلك سلوك حمض  
) .أیون زویتیریون ( نحو أي من القطبین داللة على أنھ متعادل كھربائا ) 5( لم یھاجر عدید اللبیبتید ) : 3( المرحلة -
b– كیف یدعىPH ؟) 3( الوسط في المرحلة

) .نقطة التعادل الكھربائي ( PHiیدعى بالـ 
c–تم إظھارھا فیھذه التجربة ؟التي ) 5( ماھي الخاصیة الھامة للعنصر

أي سلوك الحمض األمیني سلوك قاعدة في وسط حامضي و سلوك حمض في وسط ) الحمقلیة ( الخاصیة األمفوتیریة 
.قاعدي 
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:28التمرین
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I–1– ــ 1ــ من الوثیقة ــ 1وضع بیانات العناصر المرقمة في الشكل ــ:
میتوكوندري:7، نواة :6، غالف نووي :5، كروماتین:4، نویة:3، عصارة نوویة:2، ھیولى أساسیة :1
جھاز كولجي :8
.غشاء ھیولي :11، حویصلة إطراحیة :10، شبكة أندوبالزمیة محببة :9

:ــ 1ــ للوثیقة ــ 2الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر من الشكل ــ ةكتاب–2
) ب(من السلسلة 8و 7و الحمضان ) أ ( من السلسلة 7و 6أحماض أمینیة ، الحمضان  یتكون الجزء المؤطر من أربعة

من السلسلة الثانیة بجسر ثنائي الكبریت ، و علیھ 7من السلسلة األولى مع الحمض األمیني 7و یرتبط الحمض األمیني 
: تكون الصیغة الكیمیائیة الموافقة  لھ كما یلي 

│
S

│
CH2

│
─ NH─ CH ─ CO ─ NH─ CH─ CO ─

│
CH2

│
S

│
S

│
CH2

│
NH ─ CH ─ CO ─ NH ─ CH2 ─  CO ──

: وصف تجربة تسمح بالكشف عن طبیعة األنسولین في الدم –3
حمض أمیني فإنھ یحتوي على أكثر من رابطتین بیبتیدیتین من جھة ، و 51رة متعدد بیبتید مكون من بما أن األنسولین عبا

: عـلـیـھ یمكن الكشف عنھ بـواسـطـة 

:تفاعل بیوري 

.حلقة بنفسجیة CuSO4  +NaOH+  أنسولین  

II -1– علیھا تفسیر النتائج المحصل–أ:
یظھر اإلشعاع بالترتیب على مستوى الشبكة األندوبالزمیة المحببة  ، ثم  على مستوى جھاز كولجي ، ثم على مستوى 

.و أخیرا على مستوى الحویصالت اإلطراحیة بالقرب من الغشاء الھیولي الحویصالت اإلطراحیة
:ما یمكن استخالصھ من ھذه النتائج –ب 

.بالزمیة المحببة مقرا لتركیب البروتین یعتبر الشبكة األندو
.یعتبر جھاز كولجي مقرا لتخزین البروتین 

.تعتبر الحویصالت اإلطراحیة مقرا لطرح البروتین نحو الوسط الخارجي 
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:استخالص الشروط الضروریة الصطناع البروتین في الخلیة –1أ–أ –2
:تحلیل الجدول 

.وجود الخلیط الكامل أو في وجود المیتوكوندري و الحویصالت یكون تركیب البروتین كبیرا في
:نستخلص من ذلك أن الشروط  الضروریة الصطناع البروتین في الخلیة تتمثل في 

) .الریبوزومات + أجزاء من الشبكة الھیولیة ( المیتوكوندري و الحویصالت 
:من الموضوع –II–1العالقة بین نتائج ھذه التجربة و نتائج تجربة الفرع –2أ

.یتم تركیب البروتین في مستوى الشبكة الھیولیة الفعالة الحتوائھا على الریبوزومات 
:المعلومات اإلضافیة التي تستخلصھا من ھذه النتائج حول اصطناع البروتین في الخلیة –ب 

:تحلیل المنحنیین 
.الل مرحلة اصطناع البروتین ، التي تتواجد فقط خ) 5( یختلف المنحنیان في الشوكة 

الرسول یعتبر العنصر الوسیط ARNmالرسول خالل تركیب البروتین ،  و منھ یمكن القول بأن الـ ARNmیتشكل الـ 
) .ینقل المعلومة الوراثیة من النواة إلى الھیولى ( و الرسالة البروتینة بین الرسالة النوویة 

:ــ 3سولین الذي یترجم إلى ابتداء من شكل الوثیقة ــ تبیان الجزء من جزیئة األن–أ –3
غلوتامات ــــ  فالین ـــــ  لوسین ـــــ ھیستیدین ـــ سیرین ـــ غلیسین

:) جزء جزیئة األنسولین ( المسؤول عن ھذا االصطناع ADNتمثیل الجزء من جزیئة الـ –ب 
CCA      AGG     GTA      AAC      CAT       CTT

─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴
III–  وضع رسم تخطیطي وظیفي :
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I–1 7و 6زء المؤطر من أربعة أحماض أمینیة ، الحمضان  یتكون الج:الصیغة الكیمیائیة الموافقة للجزء المؤطر –ـ أ
من السلسلة األولى مع الحمض 7، و یرتبط الحمض األمیني ) ب(من السلسلة 8و 7و الحمضان ) أ ( من السلسلة 

: من السلسلة الثانیة بجسر ثنائي الكبریت ، و علیھ تكون الصیغة الكیمیائیة الموافقة  لھ كما یلي 7األمیني 

│
S
│
CH2

│
─ NH─ CH ─ CO ─ NH─ CH─ CO ─

│
CH2

│
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│
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│
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│
NH ─ CH ─ CO ─ NH ─ CH2 ─  CO ──
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:إلظھار الطبیعة الكیمیائیة لألنسولینوصف التجربة –ب 
حمض أمیني فإنھ یحتوي على أكثر من رابطتین بیبتیدیتین من جھة ، 51بما أن األنسولین عبارة متعدد بیبتید مكون من 

رى، و عـلـیـھ یمكن الكشف عنھ بـواسـطـة تفاعلین كما یحتوي حتما على األقل على حمض أمیني عـطري من جھة أخ
: ھما

:تفاعل بیوري 
.حلقة بنفسجیة CuSO4  +NaOH+  أنسولین  

:لى إتعود خصوصیة البروتین :سبب خصوصیة البروتین –ج 
األحماض األمینیةوعیة ن.عدد األحماض األمینیة .األحماض األمینیة )ترتیب ( تسلسل 

كل بروتین مزود بموقع فعال ذو شكل معین تتثبت فیھ جزیئة تتمیز بنشاطھا الممیز ( البنیة الفراغیة و طبیعتھا 
.)للموقع الفعال و بتفاعلھا مع البروتین

:التعرف على البیانات –أ –2
عصیر : 6،نویة : 5غالف نووي  ، : 4وبالزمیة فعالة ، شبكة أند : 3، أساسیةھیولى : 2غشاء ھیولي   ، : 1

. حویصل إطراحي : 11، جھاز كولجي  : 10میتوكوندري   ، : 9نواة  ، : 8، كروماتین   : 7، نووي 
:الممیزات البنیویة للبكتیریا مقارنة مع الصنف الخلوي الذي تنتمي إلیھ الخلیة البنكریاسیة -ب 

.ي مضاعف غشاء بالزم
) .لغیاب الغالف النووي ( نواة غیر مشخصة 

.صبغي وحید على شكل حلقة 
.وجود البالزمیدات 

.) غیاب المیتوكوندري و الشبكة الھیولیة( فقر الھیولى بالعضیات 

.أو الصبغیاتالمقر ھو الصبغي:تحید المقر للبرنامج الذي یدیر اصطناع البروتین –ج 
.ADNالـالطبیعة الكیمیائیة عبارة عن:حدید الطبیعة الكیمیائیة للبرنامج الذي یدیر اصطناع البروتینت
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II– ما یمكن استخالصھ من مقارنة نتائج التجارب الثالث حول كیفیة اصطناع البروتین –أ:
.ب الھیموغلوبین خالیا أصلیة لكریات الدم الحمراء لھا القدرة على تركی:المجموعة األولى 
.الخالیا البیضیة لحیوان برمائي لھا القدرة على تركیب بر وتینات خاصة بھا :المجموعة الثانیة 
لى تركیب الھیموغلوبین بعد إباإلضافة ھاكالخالیا البیضیة أصبحت لھا القدرة على تركیب بروتینات:المجموعة الثالثة

.األصلیة لكریة الدم الحمراء المأخوذ من الخلیةARNmالـ حقنھا بـ
:االستخالص 

.لى مكان تركیبھ إالمعلومة الوراثیة الخاصة بصناعة البروتین من النواة ARNmالـینقلــ 
.خاص بھ ARNmــ لكل بروتین 

.عبارة عن عملیة النسخ )4(الظاھرة الممثلة في الوثیقة:تسمیة الظاھرة المعنیة –ب 
. اتجاه النسخ   : نھایة النسخ        ،        ج : بدایة النسخ         ،       ب : أ :ما تمثلھ األسھم 

:نقل الرسم مع كتابة كل البیانات الممكنة –2

 تمثیل تتالي نوكلیوتیدات المورثة التي تشرف على األحماض األمینیة الخمسة األخیرة:
3029282726

─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬
ARNmU A C     A C U      C C U     A A G      A C Uالـ سلسلة

─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬
Aالقالب      ADNسلسلة  T G      TG A       GGA       T T C      TGA
T A C      A C T      C C T      AA G      A C TالمكملةADNسلسلة

─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴─┴┴┴
:المعلومة المكملة التي نستخلصھا –3

عند حقیقیات النواة ، حیث تحتوي سلسلة           ARNmسلسلة الـأطول بكثیر من طول ADNیكون طول سلسلة الـ 
.على نوعین من القطع ADNالـ  

:أجزاء مقروءة تعرف بالقطع الدالة  و أجزاء غیر مقروءة تعرف بالقطع غیر الدالة ، و منھ نستخلص ما یلي 
الرسول بعد حذف القطع الغیر دالة ARNmالـعلى قطع دالة و قطع غیر دالة ، حیث یتم نسخ)ADN(تحتوي المورثة 

) .أي أن المورثة مجزأة فسیفسائیة ( 
:التعرف على البنیتین –ج 

.عبارة عن ریبوزوم حر :البنیة  أ 
) .بولیزوم ( عبارة عن ریبوزوم متعدد :البنیة ب 

:تفسیر النتائج 
ن سالسل  البولیزومات ، بینما یكون ضعیفا في الراسب الذي یكون النشاط اإلشعاعي كبیرا في الراسب الذي یتركب م

یتكون من الریبوزومات الحرة ، و یدل ھذا على أن الریبوزومات ھي مقر عملیة تركیب البروتین ، و یشترط لحدوث ھذه 
) .البولیزومات ( العملیة تجمع الریبوزومات على شكل سالسل متعددة الریبوزومات 

.ربط األحماض األمینیة ببعضھا البعض على مستوى البولیزومات یتم و بعبارة أخرى 
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:إنجاز رسم تفسیري للوثیقة –1–د 

:االستخالص –2
) . تبدأ عملیة الترجمة قبل انتھاء عملیة النسخ ( التزامن في عملیتي النسخ و الترجمة -:عند البكتیریا 

.عملیة النسخ و الترجمة في الھیولى تتم-
.ARNmـیتم نسخ كامل لل-
.تكون عملیة النسخ سریعة -

:عند حقیقیات النواة 
.تبدأ عملیة الترجمة بعد االنتھاء من عملیة النسخ -
.تتم عملیة النسخ في النواة و الترجمة في الھیولى -
الدالةناضج بعد نزع القطع غیرARNmلى إقبل رسول الذي یتحول ARNالـتم نسخ-
.تكون عملیة النسخ  بطیئة -
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:31التمرین

I–1–انات المرقمة التعرف على البی:
میتوكوندري      : 2،  حویصلة إفرازیة : 1
غشاء ھیولي   : 4،  )  دیكتیوسوم( جھاز كولجي : 3
شبكة ھیولیة فعالة : 6،ریبوزومات   :  5
).صبغین( كروماتین : 8، غالف نووي       : 7

:ADNـرسم تخطیطي لل–2

:حیث 
S: سكر الریبوز منقوص األكسجین.

P : حمض الفوسفور.
A ,C , G, U: قواعد آزوتیة.

:و التخصص الوظیفي للبروتین ADNـالعالقة بین بنیة ال
على تركیب ADNـلعلى إحدى سلسلتي اتشرف المورثة والتي ھي عبارة عن تتابع عدد محدد من النوكلیوتیدات

على تركیب بروتین معین و یعود سبب ذلك الى نوع ،  ترتیب و عدد نوكلیوتیدات البروتین ، و كل مورثة مسؤولة
. ADNـال
: الممیزات البنیویة للخلیة المفرزة للبروتین  و التي تسمح لھا بأداء وظیفتھا –3

.شبكة ھیولیة محببة متطورة 
.رة العدد و نامیة میتوكوندري كثی

.جھاز كولجي متطور
.حویصالت إطراحیة كثیرة العدد 

.نواة كبیرة 
:مبدأ تقنیة التصویر اإلشعاعي الذاتي –4

.تعتمد ھذه التقنیة على استعمال النظائر المشعة 
ارھا ، توسم ھذه الجزیئة بالنظائر توضع الخلیة في وسط  من مكونات جزیئیة تدخل في أیض الخلیة و المراد معرفة مس

.المشعة 
.تسكب على ھذه الخالیا و لمدة زمنیة معینة في الظالم بلورات فضة مذابة في الجیالتین 

الصادرة من الجزیئة المشعة ترسیب الفضة على شكل حبیبات سوداء في مناطق الخلیة التي تقابل βتحدث اإلشعاعات 
.المواد المشعة المناطق التي تجمعت فیھا

II–1–تعلیل سبب اختیار كل من الیوریدین المشع و األحماض األمینیة المشعة -أ:
.ARNـاختیار الیوریدین المشع ألنھ یدخل في بناء جزیئة ال

.اختیار األحماض األمینیة المشعة ألنھا تدخل في تركیب البروتین 
:تحلیل النتائج –ب 

مشع على مستوى ھذه األخیرة  ـن الـدیـوریـیـلى إدماج الـدل عـا یـمـط مـقـل ظھور اإلشعاع في النواة فنسج:المزرعة أ
.بینما الخلیة العدیمة النواة ال یدمج فیھا الیوریدین المشع 

الھیولى  توىـسـنسجل ظھور اإلشعاع في ھیولى جمیع الخالیا مما یدل على إدماج األحماض األمینیة في م:المزرعة ب 
.أي أن غیاب النواة  لیس لھ أي تأثیر في ھذه الحالة 

.یتم على مستوى النواة ARNـتخلیق ال: االستخالص - ج 
.تركیب البروتین یتم على مستوى الھیولى 

:التحلیل المقارن للتسجیلین -أ–2
.ئمة في الھیولى أثناء و خارج فترة تشكل البروتین تظھر بصورة دا4، 3، 2، 1الشوكات 
.تظھر في الھیولى أثناء تشكل البروتین فقط 5الشوكة 
.یتشكل فقط أثناء تركیب البروتین ARNـتبین وجود نوع من ال5الشوكة :االستنتاج 

.الرسول ARNmالـتمثل 5الشوكة :النتیجة –ب 
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.في الھیولى 5الممثل في الشوكة ARNـلى عدم ظھور الإستنساخ یؤدي إن توقیف عملیة اال:التعلیل 
.الناقل ARNtالـتمثل ھذه البنیة:التعرف على البنیة –أ –3

:إنجاز رسم تخطیطي لھذه البنیة –ب 

:في تركیب البروتین ARNtالـشرح الدور الذي یلعبھ–ج 
) .الریبوزومات ( لى منطقة تركیب البروتینإین یتكفل بنقلھ بحمض أمیني معARNtیرتبط كل 
:بعدة مناطق تساھم في عملیة تركیب البروتین و المتمثلة في ARNtـو یتمیز ال

.بربط الحمض األمیني الموافق ARNtـللتسمح :منطقة التثبیت ــ 
.الحمض األمیني في سلسلة عدید البیبتید لتثبیتتسمح لھ بالتعرف على الموقع المناسب :الرامزة المضادة ــ 
:4الممثل بالشوكة ARNالذي ینتمي الیھ ال ARNـنوع ال-α-د 

.الریبوزومي ARNrلى إ4الشوكة ARNینتمي
β– تعلیل شكلي المنحنیین المتحصل علیھما:

لھیولى ، فھي تتدخل في تركیب أيالریبوزومي بصورة دائمة في اARNrـالناقل و الARNtـتتواجد جزیئات ال
.بروتین 
یتفكك فقط أثناء تركیب البروتین ، ألنھ یحمل المعلومة الوراثیة لبروتین معین بحد ذاتھ و بالتالي فھو ARNmـیظھر ال

.عند االنتھاء من تركیب ھذا البروتین 
:5المعلومة المكملة التي تقدمھا الوثیقة –4

أو یكون تركیب ( و لیس على مستوى الریبوزومات ) متعددات الریبوزوم ( ى مستوى البولیزومات یتم تركیب البروتین عل
) .البروتین قلیال في الریبوزوم و كثیرا في البولیزوم

:یتم تركیب البوتین خالل عملیتین أساسیتین  ھما :المراحل األساسیة لتركیب البروتین –5
:واةمرحلة النسخ تتم في مستوى الن
على شكل مورثات والتي ھي عبارة عن تتابع عدد محدد من النوكلیوتیدات على ADNــ تتواجد المعلومات الوراثیة في الـ 

.ADNأحد شریطي  الـ 
ــ تصدر عن المورثات الموجودة في النواة تعلیمات وراثیة مكتوبة في صورة ثالثیات من األسس اآلزوتیة المتتابعة  

.تحدد نوع البروتین الذي سیتم تصنیعھ و التي 
، حیث یعمل من جھة على كسر الروابط الھیدروجینیة الموجودة ADNبولیمیراز على جزیئة الـ ARNیتثبت أنزیم الـ  

و من جھة أخرى یعمل على  ربط النوكلیوتیدات الحرة ) GــــCوTــــAأي بین  ( بین القواعد اآلزوتیة المتقابلة 
. ARNmببعض لتشكیل سلسلة الـ بعضھا

و ذلك عند رامزة ARNmالتي تعمل كقالب لتصنیع الـ ADNبولیمیراز على إحدى سلسلتي الـ ARNالـــ یتثبت أنزیم
، و یتحرك األنزیم على طول السلسلة القالب متسببا من جھة في  ) TAC(و المتمثلة في الثالثیة ) النسخ(بدایة القراءة 

ن  و من جھة أخرى في ربط النوكلیوتیدات الحرة مقابل النوكلیوتیدات الریبیة المنقوصة األكسجین بحیث فك السلسلتی
.ATPو تتطلب ھذه المرحلة استھالك طاقة على ) . GیقابلھاCوTایقابلھA(یكون ھناك تكامل بین القواعد اآلزوتیة 

أین تتم عملیة ) الریبوزومات ( را النواة باتجاه الھیولى مغادARNmــ عند االنتھاء من عملیة النسخ ، یتحرر الـ 
.و تعود إلى شكلھا الحلزوني المضاعف ADNالترجمة ، كما تنغلق سلسلتا الـ 
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:) الریبوزومات ( مرحلة الترجمة تتم في مستوى الھیولى 
.إلى سلسلة بیبتیدیة ARNmــ تتمثل مرحلة الترجمة في تحویل الرسالة النوویة و المتمثلة في الـ 

ــ تتواجد الریبوزومات إما بصورة حرة في الھیولى أو مثبتة على أغشیة الشبكة الھیولیة الداخلیة ، كما قد تكون مرتبطة 
) .بولیزوم ( في سالسل مشكلة متعدد الریبوزومات 

) A(و ) P(تحتوي على موقعین ــ یتكون الریبوزوم أثناء الراحة من تحت وحدتین إحداھما صغیرة  و األخرى كبیرة 
. ARNtتتوضع بھما جزیئات الـ

بتحت الوحدة الریبوزومیة الصغیرة  ثم ) AUG( و المتمثلة في الثالثیة ARNmــ ترتبط الرامزة االبتدائیة لسلسلة الـ 
.تتوضع علیھا التحت وحدة الكبیرة ویصبح الریبوزوم عندئذ وظیفیا بحیث یتسع لرامزتین فقط 

و ھكذا ATPالمصنع و في وجود الـ ARNtتنشط األحماض األمینیة الحرة في الھیولى بواسطة أنزیم أمینو أستیل ــ 
الناقل من أحد الجھتین بینما تحمل الجھة األخرى الرامزة ARNtیرتبط كل حمض أمیني بناقل خاص بھ و المتمثل في الـ 

) .المقابلة ( المضادة 
المضادة ھبحیث تكمل رامز ت) P(الحامل للحمض األمیني المیثیونین على الریبوزوم في الموقع ناقل ARNtــ یتثبت أول 

)UAC (رامزة    الـARNm)AUG( ثم یأتي ،ARNtالموقع ثان حامل لحمض أمیني معین و یتوضع في ناقل
ضادة ، تتشكل رابطة بیبتیدیة بین و بین الرامزة الممقابل الرامزة الثانیة بحیث یكون ھناك تكامل بینھا) A(الثاني 

الذي ) ARNt(و ناقلھ ) المیثیونین ( المیثیونین والحمض األمیني الثاني بینما تزول الرابطة بین الحمض األمیني األول 
ARNt، ثم یتحرك الریبوزوم بمعدل رامزة واحدة فیصبح الـ شاغرا)P(یصبح حرا فیغادر الریبوزوم تاركا الموقع 

حامل لحمض ARNtفیصبح شاغرا یسمح بتوضع ) A(، أما الموقع الثاني ) P(حمض األمیني الثاني في الموقع الحامل لل
.  أمیني ثالث مقابل الرامزة المضادة 

یرتبط الحمض األمیني الثاني بالثالث برابطة بیبتیدیة 
.الثاني و ھكذا دوالیك ARNtو یتحررالـ 

یتوقف ربط األحماض األمینیة و یتفكك ) UAGUGA ،UAA(امزات التوقف إلى إحدى  ر) A(ــ عند وصول الموقع
جدیدة ، كما ینفصل الحمض األمیني األول ARNmإلى نوكلیوتیدات حرة تستعمل في تركیب جزیئاتARNmالـ
تتجمع في جھاز كولجي حیث عن بقیة السلسلة البیبتیدیة التي تنتقل عبر قنوات  الشبكة األندوبالزمیة أین) المیثیونین ( 

. الحویصالت اإلطراحیة ، أو تستعمل من طرف الخلیة نفسھا ةیتم طرحھا بعد ذلك بواسط
III– رسم وظیفي آللیة تركیب البروتین:

:ــ مرحلة النسخ 1

:ــ مرحلة الترجمة 2
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:النص العلمي 
في تركیب الطاقة من طرف المیتوكوندري یئات العضویة ، و تستخدم قسما منھا تستقبل الخلیة الجز:تدفق الطاقة 

التي تستعمل بدورھا في مختلف النشاطات األنزیمیة المتدخلة في تركیب البروتین مثل عملیة النسخ ، تنشیط ) ATPالـ ( 
.إلخ .... و نقل األحماض اآمینیة  و طرح المادة المفرزة 

تدخل األحماض اآلمینیة إلى الخلیة و تستعمل في تركیب المركبات العضویة  ثم تطرح في صورة مركبات :تدفق المادة 
.عضویة أكثر تعقیدا مثل البروتینات 

:تدفق المعلومة 
.و التي ھي عبارة عن تتابع عدد معین من النوكلیوتیدات ADNـتتواجد المعلومة الوراثیة في مورثات ال

. ARNmـعلى  شكل سلسلة مكملة  عبارة عن الADNلـمن السلسلة القالب لخ ھذه المعلومةتنس
.النواة باتجاه الریبوزومات في الھیولى أین تتم عملیة الترجمة ARNmـیغادر ال

الناقل ARNtـلى سلسلة أحماض أمینیة مشكلة متعدد بیبتید ، حیث یساھم الإ) ARNm(تترجم ھذه المعلومة 
، كما تساھم الریبوزومات في عـمـلـیـة الترجمة بترتیب النواقل بفضل رامزتھ المضادة المنشطة لألحماض األمینیة 

.   ARNmلألحماض اآلمینیة حسب رامزاتھا المضادة التي تكمل رامزات الـ 
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I– ما فوق البنیة الخلویة للنواة ــ 1ــالوثیقةتمثل:1التعرف على البنیة الممثلة بالوثیقة –1–أ .
:التعرف على العناصر المرقمة 

.ثقب نووي: 5نویة ،   : 4، ) كروماتین( صبغین : 3نووي ، ةراعص: 2غالف نووي ، : 1
:ــ2ــالمشكلة العلمیة التي یراد معالجتھا بواسطة التجربة الممثلة في الوثیقة–2

.) معرفة مقر المعلومة الوراثیة ( حیاة الخلیة في واة معرفة دور الن
: المعلومة التي یمكن استنتاجھا من النتیجة التجریبیة –3

.النواة ضروریة لحیاة الخلیة 
.النواة  ھي المسؤولة عن تركیب البروتین 

:فیما تكمن مساھمة الجزء المنزوع النواة في الحصول على النتیجة –4
ARNmـالینما یساھم الجزء المنزوع النواة أي الھیولى في حدوث عملیة ترجمةتعتبر النواة مقرا للمعلومة الوراثیة ، ب

.لى بروتین لوجود الریبوزومات بھ إ
: و الجزء من البروتین الناتج  مع ذكر دوره ) ADN( بین الصبغین )ARNm(رسم العنصر الوسیط –1–ب 

:ھي القالب 1السلسلة :الخلیة أ 

┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬:ا یلي كمARNmـیكون ال
G U C    C A G    A G G     C U A

:ھي القالب 1السلسلة :الخلیة  ب 

┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬─┬┬┬:كما یلي ARNmـیكون ال
G U C     C U A    A G G C U A

:ــ3ــالمعلومة الجدیدة التي یمكنك استخالصھا من دراسة محتوى الوثیقة
لى إ، حیث یترجم ) البروتین ( و الرسالة البروتینیة ) ADN( العنصر الوسیط بین الرسالة النوویة ARNmـیعتبر ال

.بروتین بفضل الریبوزومات
. لى بروتین إالذي یترجم ARNmـالADNـیركب ال:صھا المعلومة الجدیدة التي یمكن استخال–2
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I–1– التعرف على البیانات:
جھاز : 6نواة : 5شبكة ھیولیة داخلیة محببة  ، :  4ھیولى  أساسیة ، : 3حویصلة إفرازیة ، : 2غشاء ھیولي  ، : 1

) .الحلیب ( مادة مفرزة: 8میتوكوندري ،  : 7كولجي ،  
:خصائص التعضي –2

.ھیولیة نامیة و ھي مقر لتركیب البروتین  شبكةلھا
. كولجي متطور و ھو مقر لتخزین البروتین جھازلھا

.الالزمة لنشاطھا) ATP( عدد كبیر من المیتوكوندري إلنتاج الطاقة وجود
.إلطراح البروتین المنتج سیلةوھي  وعدد كبیر من الحویصالت الكولجیة وجود

.المعلومة الوراثیة مقرعلى صبغین كثیف و ھو احتوائھا
الوسط نحوالبروتینیتم عـبره طرح حیث،  بھاإلطراحیةمتموج نتیجة التصاق الحویصالت ھوليغـشاء لھا

.الخارجي
:الخارجي نحو الداخلي بالرتیب التالي و یقصد بھا ترتیب العضیات من الوجھ ) القمیة ( القطبیة 

ف               جھاز كولجي                حویصالت إطراحیة. ھـ . نواة                  ش 

:المعلومات المستخرجة من التجارب السابقة –أ –3

.للمعلومة الوراثیة ظھور ضفدعة مھقاء یدل على أن النواة حاملة :التجربة األولى •
.ADNتحول البكتیریا الالھوائیة إلى بكتیریا ھوائیة یدل على المادة الوراثیة ھي الـ :التجربة الثانیة •
ظھور اإلشعاع في ھیولى األمیبا یدل على أن المعلومة الوراثیة تنتقل من النواة إلى الھیولى في -:التجربة الثالثة •

یعتبر العنصر الوسیط بین ARNmالـ ، و بمعنى آخر فإن ) شفرة وراثیة ( ARNmصورة 
). البروتین( و الرسالة البروتینیة ) ADN(الرسالة النوویة 

.في النواة ثم  ینتقل إلى الھیولى ARNmیتشكل الـ -
یدل على أن) ع ( من بیوض الضفادع ) 1( في بیوض المجموعة ) H( تشكل البروتین -:التجربة الرابعة •

و تصنیع البروتینات )  الرسالة النوویة ( الرسول ھو الوسیط بین المورثات في النواة ARNmالـ 
. فھو الذي یحدد نوع البروتین المصنع ) وتینیة الرسالة البر( الھیولى 

.خاص بھ ARNmلكل بروتین -
:استنتاج مراحل آلیة تركیب بروتینات الكازیئین عند الثدییات -

:تتم عملیة تركیب البروتین بالمراحل التالیة 
على شكل مورثة   و ھي ADNجزیئة الـ اعة البروتین ضمن الخاصة بصنتتواجد المعلومة الوراثیة :مرحلة التعلیمات •

.ADNعبارة عن تتابع عدد محدد من النوكلیوتیدات على إحدى سلسلتي الـ 
و تكون )  السلسلة المعبرة ( ADNانطالقا من إحدى سلسلتي الـ  ARNmتتمثل في تصنیع جزیئة الـ :مرحلة النسخ •

العنصر الوسیط بین الرسالة ARNmـحیث یعتبر الالمعبرة ،  ADNلسلسلة الـ سلسلة القواعد اآلزوتیة فیھ مكملة 
.النوویة و الرسالة البروتینیة

أستیل المركب–مینو أتنشط األحماض األمینیة الحرة في الھیولى بواسطة أنزیم :مرحلة تنشیط األحماض األمینیة •
ARNt )Aminoـلل – Acetyl – ARN-Synthethase( المتمثلة في الـفي وجود الطاقة، وATP و ھكذا ،

الناقل الذي یحتوي على ثالثة قواعد آزوتیة مشكلة الرامزة ARNtیرتبط كل حمض أمیني بناقل خاص بھ ھو عبارة عن 
.المضادة 

ستوى الرسول إلى سلسلة بیبتیدیة في مARNmتحدث  في الھیولى  و  تتمثل في تحویل رسالة الـ :مرحلة الترجمة •
.الریبوزومات

:إمكانیة تشابھ خطوات حدوث ھذه الظاھرة –ب 
.خطوات تركیب البروتین لیست متماثلة عند جمیع الكائنات الحیة ، فھي تختلف بین بدائیات النواة و حقیقیات النواة 
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:توضیح ذلك -

عند حقیقیةالنواةعند بدائیات النواة
من قطع دالة فقط ، و بالتالي یشفر ADNن الـ یتكو-

.بكاملھ 
تبدأ عملیة ( التزامن في عملیتي النسخ و الترجمة -

) . الترجمة قبل انتھاء عملیة النسخ 
.تتم عملیة النسخ و الترجمة في الھیولى -
.ARNmـیتم نسخ كامل لل-
.تكون عملیة النسخ سریعة -

الة و أخرى غیر دالة          من قطع دADNیتكون الـ -
.و بالتالي یشفر جزء منھ فقط 

.تبدأ عملیة الترجمة بعد االنتھاء من عملیة النسخ -
.تتم عملیة النسخ في النواة و الترجمة في الھیولى -
لى إقبل رسول الذي یتحول ARNالـتم نسخی-

ARNmالدالةناضج بعد نزع القطع غیر.
.لنسخ  بطیئة تكون عملیة ا-

:تحدید تابع الحماض األمینیة الموافقة لكل نوع –أ –3
.ـــ سیرین سیستیئینـــ أرجنین ـــ لوسین ـــ لیزینفالین ـــ لوسین ـــ حمض الغلوتامیك ـــ أالنین ـــ ) :1( الحیوان •
.ـــ سیرین تیروزینـــ أرجنین ـــ لوسین ـــ لیسینغفالین ـــ لوسین ـــ حمض الغلوتامیك ـــ أالنین ـــ ) :2( الحیوان •

:الفرق بین الجزأین المحصل علیھما –ب 
تختلف سلسلتا الكازیئین لحلیب الحیوانیین في الحمضین األمینیین الثاني و الخامس ما قیل األخیرین ، حیث یكون الحمض 

، بینما یكون  الحمض ) 2( و التیروزین في حلیب الحیوان )1( األمیني الثاني عبارة عن السیستیئین في حلیب الحیوان 
) .2( و الغلیسین في حلیب الحیوان ) 1(األمیني الخامس عبارة عن اللیزین في حلیب الحیوان 

:المصدر الوراثي الذي یتحكم في ھذا الفرق –ج 
المسؤولة عن تركیب جزیئة ) ADN( ة یختلف بروتینا الحیوانیین نتیجة اختالف سلسلة النوكلیوتبیدات في المورث

.الكازیئینعند كل حیوان 
:توضیح ذلك برسومات تخطیطیة -
AGT   ACG    AAC    TCC    TTC    CGT    CTC    AAC    CAA):1( الحیوانADNسلسلة •
TGG    TCT     TAA    CATCTCAAC   TCTATAAGG):2( الحیوانADNسلسلة •
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