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من اعداد الساتذة  :بلمداين و كرد
الثالاثء  24ديسمرب  0208ملدة  23ساعة
عدد الصفحات 2, :
موحد بني لك أقسام الهنايئ علوم جتريبيــة
التـــــــمرين  20( 20نقاط)
التعلميـــــــة
 -0 -Iقدم مفهوما للنزمي 7مث
تعرف عىل البياانت املرمقة
من  0اىل  0و عىل الاحرف
(أ) و (ب)

 -0 -Iابالعامتد عىل الشلكني
(أ) و (ب) من الوييقة ()0
و معلوماتك املكتس بة 7
خلص يف نص علمي العالقة
بني العنرصين  0و  0مربزا
مفهوم احملفز احليوي النوعي
و خصائص الانزمي اليت
أدت اىل تشلك العنرص 0
من الوييقة (.)0

جمزأة لكية
الاجابة المنوذجية
مفهوم الانزمي  :وس يط حيوي ذو طبيعة بروتينية يرسع التفاعل هل تثير نوعي 20 20
اجتاه الركزية و اجتاه التفاعل يس هتكل و ال يس هتكل أيناء التفاعل و ال يتثثر به7
تتثثر بنيته و نشاطه بفعل العوامل اخلارجية من  PHو درجة احلرارة
البياانت املرمقة :
27,0
 :0الانزمي :0 7الركزية :3 7املعقد الانزميي :4 7املوقع الفعال :0 7املنتوج
البياانت ابلحرف :
2700
أ :مرحةل الارتباط ( التعرف )  7ب :مرحةل التفاعل ( التحفزي )
املقدمة  :الانزميات يه وسائط حيوية ذات طبيعة بروتينية الن مصدرها 23 270
الاكئنات احلية و ال تس هتكل أيناء التفاعل و ال تتثثر به و س ميت ابحملفزات
احليوية لهنا تس تطيع ان ترسع التفاعالت الكمييائية احليوية برتاكزي ضعيفة مهنا7
تمتزي ابلنوعية اجتاه مادة التفاعل.
املشلك العلمي  :مايه العالقة املوجودة بني الانزمي و الركزية و اليت مسحت 2700
للنزمي بتحويل الركزية اىل منتوج ؟
العرض  :يعمتد نشاط الانزمي عىل البنية الفراغية و اليت حيددها تتابع معني من
الاحامض الامينية حتت مراقبة املورية 7حيث حتتوي الانزميات عىل حزي صغر
يدعى ابملوقع الفعال يسمح ابرتباط الركزية ابلنزمي وفق التاكمل البنيوي الفراغي
بيهنام فتشارك مجموعة الاحامض الامينية اخلاصة ابلتعرف يف هذه العملية حبيث 0700
تتوضع اجملموعات الكمييائية للركزية يف املاكن املناسب للتوضع اجملموعات الكمييائية
للهناايت جذور الاحامض الامينية للمجموعة التعرف للموقع الفعال للنزمي يسمى
هذا بتثير النوعي للنزمي اجتاه الركزية ( نظرية القفل و املفتاح ) الا انه توجد

الصفحة  0من ,

يتبع اقلب الصفحة

بعض الانزميات و اليت لها خاصية تغير الشلك الفراغي للموقــــعها 7الفعال عند
اقرتاب الركزية مهنا و الغرض من ذكل الوصول اىل التاكمل البنيوي الفراغي بني
الركزية و املوقع الفعال للنزمي لكن عند انهتاء التفاعل يعود الشلك الفراغي
الصيل للنزمي تسمى هذه الظاهرة ابلتاكمل البنيوي احملفز.
أما مجموعة الاحامض الامينية اخلاصة ابلتحفزي فتتفاعل مع الركزية من أجل حتويلها
اىل منتوج و هذا مبسامهة شوارد أو مركبات عضوية ( حتويل 7تفكيك 7تركيب7
أكسدة و ارجاع 7فسفرة 7متاكب 7نزع هيدروجني 7) ....مزية املوقع الفعال البنيوية
تعطي للنزمي ختصصا مزدوجا مفوقع التعرف يعطي للنزمي التثير النوعي و موقع
التحفزي حيدد نوع التفاعل و ابلتايل حيدد طبيعة املنتوج.
يتثثر نشاط الانزمي بثي تغير حاصل للبنية الفراغية للموقع الفعال الانزمي حيث
اس تقرار هذا احلزي الصغر من الانزمي تضمنه روابط اس تقرار فثي ختريب لها
يؤدي برضورة اىل فقدان الانزمي للبنية الفراغية و ابلتايل فقدان الوظيفة و هناك
عدة عوامل تؤدي اىل ذكل مهنا الكمييائية اكس تعامل اخملرابت بيتا مركبتوايثانول
اذلي حيلل اجلسور ينائية الكربيت و مينع اعادة تشلكها و اليوراي اليت تعيق
الانطواء الطبيعي بتشكيل جسور ينائية الكربيت يف أماكن غر حصيحة 7عوامل
ورايية أي حدوث طفرة يف املورية تسبب خلل يف تتابع الاحامض الامينية
فيصبح الانزمي غر وظيفي 7عوامل فزيايئية  Tc°و  7PHحيث ان درجة احلرارة
املنخفضة جدا تؤدي اىل تثبيط الانزمي بقةل حركة اجلزيئات ( قةل التصادمات
الفعاةل ) دون ختريب الربوتني انه تفاعل عكوس و تعترب احلرارة املنخفضة جدا
كعامل مثبط للتفاعل النزميي أما احلرارة املرتفعة فهيي اخملربة للنزمي بطريقة غر
عكس ية حيث تؤدي اىل ختريب الروابط اليت تس تقر هبا البنية الفراغية دون
عودهتا مما يفقد الانزمي نشاطه .أما التغر يف  PHالوسط فيؤدي ذكل اىل التغر
يف حشنة اجملموعات الكمييائية للهناايت جذور الاحامض الامينية و خاصة املشلكة
للموقع الفعال للنزمي مما يقلل اماكنية الارتباط ابلركزية حيث يسكل الانزمي
سلوك الاحامض يف وسط قاعدي و حيمل الشحنة السالبة و سلوك القواعد يف
وسط محيض و حيمل الشحنة املوجبة.
اخلامتة  :حدوث النشاط النزميي املوحض يف الشلك(أ) من الوييقة ( )0يس توجب
وجود عالقة بنيوية تمتثل يف التاكمل البنيوي الفراغي بني الركزية و املوقع الفعال 270
للنزمي و عىل حسب الرتكيب الكمييايئ للموقع الفاعل للنزمي من حيث

الصفحة  0من ,

يتبع اقلب الصفحة

الاحامض الامينية حيدث تفاعل من نوع معني مكثال تفكيك النشث و يتثثر نشاط
الانزمي و بنيته الفراغية ابلعوامل عدة.
270
تنظمي و ترتيب املوارد و هيلكهتا عىل شلك مقال علمي

التـــــــمرين  2,( 20نقاط)
التعلميـــــــة
-0 -Iمن خالل الشلك (أ)
للوييقة  0حدد نوع التفاعــل
النزميي للنزمي الغلوكوكيــناز
ترمج التفاعــل اىل رموز E-
ES-P
 -0 -Iابالعامتد عىل الوييقة 0
أبرز تثير البنية الفراغية
للنزمي الغلوكوكيناز و اليت
مسحت هل بثداء نشاطه
املبني يف الشلك (أ) من
نفس الوييقة
 -0 -IIعلل التثير النوعي
للنزميني (الهكسوكيناز و
الغلوكوكيناز ) اجتاه الغلوكوز
 -0 -IIقدم حتليال مقاران
للنتاجئ احملصل علهيا يف
الشلك ب من الوييقة 0

جمزأة لكية
الاجابة المنوذجية
 -0نوع التفاعل  :حتوييل يمتثل يف اضافة الفوسفور اىل الغلوكوز يف الكربون رم 20 270
 6حيث مصدر الفوسفور .ATP
 -0ترمجة التفاعل اىل رموز :
270
وجود تاكمل بنيوي فراغي بني الركزية و حزي صغر من الانزمي يدعى املوقع 270
الفعال حيث تكون اجملموعات الكمييائية للركزية و اجملموعات الكمييائية للهناايت
جذور الاحامض الامينية املوجودة يف املوقع الفعال للنزمي الغلوكوكيناز يف املاكن 270
املناسب.

20

الن مجموعة الاحامض الامينية اخلاصة ابلتعرف ابلركزية مجموعاهتا الكمييائية تقع يف 270
املاكن املناسب للمجموعات الكمييائية للغلوكوز ابلتايل يوجد تشابه يف الرتكيب
270
الكمييايئ للحامض الامينية للموقع الفعال للنزميني.
يوحض الشلك ب تغرات الرسعة الابتدائية املعرب عهنا بـ  µM/Minو هذا 070 270
بدالةل تراكزي مزتايدة من الغلوكوز و املعرب عهنا بــ  Mmيف حاةل أنزمي الغلوكوكيناز
و يف حاةل أنزمي الهكسوكيناز حيث تزداد الرسعة الابتدائية للتفاعلني النزميني
بزتايد تركزي الغلوكوز يف ادلم 7فيصل التفاعل النزميي للنزمي الهكسوكيناز لالقىص 270
نشاط هل  Vmax = 1 µM/Minيف الرتاكزي املنخفضة من الغلوكوز و يف
حاةل الغلوكوكيناز فيصل التفاعل الانزميي للقىص نشاط هل يف الرتاكزي العالية من
الغلوكوز  7 Vmax = 5 µM/Minنس تنتج اذن أن الطاقة احلركية للنزمي 270
الغلوكوكبناز أكرب من الهكسوكيناز.
20

الصفحة  3من ,

يتبع اقلب الصفحة

 -3 -IIمعمتدا عىل الوييقة 0
و ابس تدالل علمي فرس
اختالف النتاجئ املبينة يف
الشلك ب مع العمل أن الكبد
يعترب اخملزن الاكرب للغلوكوز

نفرس اختالف النتاجئ املبينة يف الشلك ب حيث نس تدل ابملعطيات العلمية 2070 270
املقدمة و اليت توحض أن وصول الانزمي اىل نشاطه يعمتد عىل الرتاكزي من حيث
الغلوكوز يف ادلم من هجة و من هجة اثنية فزتايد الرسعة الابتدائية للتفاعلني
النزميني يدل عىل زايدة عدد املعقدات الانزميية املتشلكة بني الانزمي و الركزية 270
حيث يكون عدد املعقدات الانزميية املتشلكة أكرب يف حاةل الغلوكوكيناز مقارنة مع
حاةل الهكسوكيناز 7أما الوصول اىل الرسعة القصوى فيعود اىل تش بع الانزميات 270
ابلركزية و هنا نربر اختالف النتاجئ حيث يعمتد ذكل عىل تركزي الانزمي
فالغلوكوكيناز يكون برتكزي أكرب مقارنة ابلهكسوكيناز فتش بع عدد كبر من الانزميات 270
حيتاج للرتكزي كبر من الركزية و الوصول اىل أقىص نشاط أما يف حاةل الهكسوكيناز
270
فيكون برتكزي منخفض ذلكل اكن التش بع يف تركزي منخفض من الغلوكوز

التـــــــمرين  28( 23نقاط)
الاجابة المنوذجية
 -0حتليل نتاجئ تقنية الهجرة الكهرابئية املمثةل يف الشلك (ب) من الوييقة (: )0
نالحظ جهرة لك من  HbAو  HbSحنو القطب املوجب للجهاز الهجرة الكهرابئية انطالقا
من املوضع الابتدايئ حيث رسعة جهرة  HbAأكرب من رسعة جهرة  .HbSنس تنتج اذن
ان  PHالوسط أكسب الربوتني العادي و الطافر حشن سالبة فسلكت سلوك الاحامض 270
يف وسط قاعدي
 -0الفرضية املقرتحة  :رمبا اختالف رسعة جهرة لك من  HbAو  HbSيفسـر ابختالف 270
قوة الشحنة الكهرابئية حيث يكون  HbAأكرث كهروسلبية من  HbSو يعود ذكل للوجود
270
محض أميين ذو جذر حاميض عند HbA

التعلميـــــــة
 -0 -Iحلل نتاجئ
تقنية الهجرة
الكهرابئية املمثةل
يف الشلك ب من
الوييقة .0
 -0 -Iمن خالل
الشلكني (أ) و
أقرتح
( ب)
فرضية تفرس هبا
الاختالف يف
الهجرة
نتاجئ
الكهرابئية للشلك
(ب).
 -0 -IIاس تخرج  -0اس تخراج  7ARNmالسلسةل البيبتيدية :
جزء من جزيئة BETACOD.ADN
AUGGUGCACCUGACUCCUGAGGAG
 ARNmو جزء

الصفحة  4من ,

يتبع اقلب الصفحة

جمزأة لكية
20 270

270

20

20

تسلسل

من
الاحامض
الامينية للسلسةل
البيبتيدية  βللك
الاليل
من
و
العادي
الاليالت الطافرة
و هذا ابالعامتد
عىل الوييقة 0
 -0 -IIقدم حتليال
بني
مقاران
السالسل
البيبتيدية احملصل
علهيا.
 -3 -IIفرس اذا
سبب فقر ادلم
املنجيل مع العمل
أن اخللل احلادث
الاليلني
يف
BétaAvar
 BétaAvar2ال
يؤثر عىل نشاط
الربوتني.

Met-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu
BETAVAR.ADN
AUGGUGCAUCUGACUCCUGAGGAG
Met-Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu
BETAVAR2.ADN
AUGGUGCUCCUGACUCCUGAGGAG
Met-Val-Leu-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu
DREPCOD.ADN
AUGGUGCACCUGACUCCUGUGGAG
Met-Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu
مالحظة  :ميكن أن تكتب السلسةل البيبتيدية حبذف امليثيونني
ال يوجد اختالف بني السلسلتني البيبتيديتني  Betacod.adnو  Betavaradnلكن
يوجد اختالف بني السلـــــــسةل البيبتيدية  Betacod.adnو السلسلتني البيبتيديتني
الطافرتني  Btavar2.adnو  Drepcod.adnيف امحلض الاميين رم  0و امحلض الاميين
رم  6حيث جند عىل الرتتيب امحلض الاميين اللوسني و امحلض الاميين فالني .نس تنتج
أن الطفرة ال تؤدي دوما اىل تغر يف تسلسل الاحامض الامينية يف الربوتني.
يف حاةل الطفرة احلادية يف املوضع الثالث للثاليية النيلكيوتيدية رم  0مل تؤثر الطفرة عىل
تسلسل الاحامض الامينية و يف حاةل حدوث الطفرة يف املوضع الثاين للثاليية النيلكيوتيدية
 0مت تغير امحلض الاميين  0من هيستيدين اىل اللوسني لكن ال يؤثر هذا التغير عىل
نشاط الربوتني الن التغر حصل خارج موقع الهمي لكن يف حاةل ادلريبانوسيتوز حديت
الطفرة يف املوضع الثاين بتغير القاعدة الازوتية  Aاىل  Tللثاليية النيلكيوتيدية رم  6أدت
الطفرة اىل تغر يف نوع امحلض الاميين من محض الغلواتميك اىل الفالني حيث أثرت الطفرة
عىل الاحامض الامينية املشلكة للموقع الهمي للربوتني و تتسبب هذه الطفرة يف تشكيل
الياف من الهميوغلوبني ( تداخل اجلذور الاكرهة للامء ) ابلتايل تعطي للكرية ادلم امحلراء
شلك منجيل

الصفحة  0من ,

يتبع اقلب الصفحة

270
270

270
270

20

270
2070 270
270
270

 -IIIمن خالل ما
س بق و من
خالل معلوماتك
املكتس بة أجنز
رمس ختطيطي
وظيفي يبني
العالقة املوجودة
بني املورية و
الربوتني مربزا
عواقب حدوث
خلل يف املورية
عىل بنية و نشاط خمطط وظيفي يوحض مراقبة املورية  Bétaللهميوغلوبني عند خشص سلمي و عند خشص
مصاب
الربوتني

2070 2700
2700
2700
2700
2700
2700

يتضمن موضوع اختبار الفصل الاول يف مادة العلوم الطبيعة و احلياة للثانوية احلاج عيىس أيب بكر ابالغواط يالث متارين حيث
يوافق مضمون لك مترين املهنجية اجلديدة للطرح الامترين باكلوراي  0209و متثل وضعيات مشلكة تعاجل خلل يف عضوية مثال.
المترين  : 0هيلكة املوارد العلمية عىل شلك مقال علمي و يتضمن ما ييل :
 -0الس ياق ( املشلك العلمي املطروح )  :لتوضيح العالقة املوجودة بني الانزمي و مادة التفاعل نقرتح عليك الشلكني (أ) و (ب)
من الوييقة (.)0
 -0جزء  Iبتعلمييتني  :التعلمية رم  0تس هتدف اسرتجاع املعارف 7اما التعلمية رم  0فتس هتدف توظيف املعارف ابختبار مدى همارة
املتعمل يف كيفية تلخيص نص علمي هبيلكة املوارد العلمية تنظميها و ترتياها عىل شلك مقال علمي.
العالقة املوجودة بني الانزمي و الركزية بنيوية تسمح بثداء الانزمي للنشاطه فيحدد نوع التفاعل و ابلتايل حيدد نوع املنتوج.
المترين  : 0وفق الاس تدالل العلمي
 -0الس ياق ( املشلك العلمي املطروح )  :نريد دراسة حركية التفاعل الانزميي و حتديد تثير تركزي الركزية عىل احلركية الانزميية
عند نوعني من أنزميات العضوية.
 -0جزأين  :اجلزء الاول يتضمن تعلميتني تس هتدف توظيف املعارف ابختبار مدى فهم املتعمل 7أما اجلزء الثاين فيتضمن  3تعلاميت
تس هتدف توظيف املعارف ابختبار املتعمل همارة التحليل و التفسر و مدى فهمه للنتاجئ التجريبية احملصل علهيا.

الصفحة  6من ,

يتبع اقلب الصفحة

يمت املقارنة بني انزميني يف العضوية و هام الغلوكوكيناز و الهكسوكيناز فرتكزي الانزمي اخملتلف حيتاج اىل تركزي خمتلف من الغلوكوز
يف ادلم و اذلي يؤدي اىل حاةل التش بع و هذا ما يعرب أيضا عن الطاقة احلركية فلكام اكن الرتكزي من حيث الانزمي أكرب يس تطيع
أن حيول تراكزي عالية من الركزية يف زمن قصر
المترين  : 3وفق الاس تدالل العلمي مضن مسعى

 -0الس ياق ( املشلك العلمي املطروح )  :لتحديد العالقة مورية بروتني نقرتح دراسة بعض املعطيات و الاحباث العلمية
حول مرض فقر ادلم املنجيل.

 3 -0أجزاء  :اجلزء الاول يتضمن تعلميتني تس هتدف توظيف املعارف ابختبار همارة املتعمل يف التحليل و مدى فهمه للنتاجئ
احملصل علهيا 7أما اجلزء الثاين فيتضمن  3تعلاميت تس هتدف توظيف املعارف ابختبار املتعمل همارة التحليل 7املقارنة 7التفسر و
التطبيق اضافة اىل مدى فهمه للنتاجئ التجريبية احملصل علهيا 7يف حني اجلزء الثالث يس هتدف البناء و الرتكيب ابختبار همارة املتعمل
يف رمس خمطط وظيفي و هذا بتوظيف املوارد املكتس بة و املوجودة يف المترين.
يتضمن مناقشة سبب مرض فقر ادلم املنجيل حيث مت عرض معطيات و أحباث علمية ختص املوراثت املسؤوةل عن
تركيب بروتني الهميوغلوبني 7نتاجئ جهرة كهرابئية من أجل املساعدة يف النقا و حل املشلك املطروح الا هو سبب فقر
ادلم املنجيل 7نتاجئ برانمج  ANAGENEو اليت تظهر مقارنة بني  4أليالت الاول عادي ام الاخرى فهيي طافرة مبينة
ماكن الطفرة ابستبدال و هل التغر يف املورية يؤدي برضورة اىل تغر يف بنية الربوتني للنصل يف الهناية اىل تفسر سبب
املرض بثن الطفرة احلادية يف حاةل  DREPيه املسؤوةل عن فقر ادلم املنجيل 7و يمتثل الانتاج املعريف يف رمس خمطط
وظيفي يلخص فيه العالقة بني املورية و الربوتني و عواقب اخللل احلادث و هذا هو املسعى املرجو.

الاساتذة  :بلمداين  -كرد

الصفحة  ,من ,

انهتيى املوضوع

