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2البطاقة الفنیة رقم
لسنة الثالثة علوم تجريبیةا:المستوى

ساعات5:الزمنیةالمدة 

:في نھاية السنة الثالثة يكون التلمیذ قادرا على :ختامیةالكفاءة ال
üاختیار التوجه نحو مجال علمي
ü المشاركة في حواراتاقتراح حلول مبنیة على أسس علمیة لإلجابة على مشاكل الصحة و المحیط و

بتجنید المعارف المتعلقة لمشكل اختالل وظیفي عضوي إرشادات –يقدم بناء على أسس علمیة :1الكفاءة القاعدية
.باالتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة

للبروتیناتالتخصص الوظیفي: األولالتعلم) المجال المفاھیمي(مجال 
)2ساسیةالكفاءة األ(العالقة بین البنیة و التخصص الوظیفي للبروتینجدي: الھدف التعلمي

العالقة بین بنیة و وظیفة البروتین–II:الوحدة التعلیمیة

-الوضعیة المشكلةEوضعیة االنطالق-التقويم التشخیصي: المرحلة األولى
)نشاط التلمیذ(اإلجراءات المتخذة/ بة النجاح نسمدة اإلنجاز)نشاط األستاذ(أدوات و أھداف التقويم التشخیصي

طرح إشكالیة التخصص الوظیفي للبروتین وعالقته 
بالبنیة
؛ فقر الدم المنجلي  مرض  وراثي : LE-1:األسئلة

LE:ما ھو سبب ظھوره ؟
LE:على المستوى الوراثيأشرح آلیة ظھورھا

.39اعتمادا على الوثیقة  في الصفحة 
LE :عالقة خضاب الدم الناتج بالعادي ؟ما
LE:ما تأثیر ذلك على وظائف الدم ؟

؟ھل توجد  إذا عالقة بنیة البروتین بوظائفه
تذكر و استعمال المعارف السابقة و :األھداف من التقويم

:استغاللھا في طرح إشكالیة جديدة 
العالقة بین بنیة و وظائف البروتین 

طرح التساؤالت غي أوالإلبراز ھذه العالقة ينب
:التالیة 

o كیف تمثل بنیة البروتین ؟ أو كیف
؟تتمثل بنیة البروتین

o ھل للبروتینات بنیة واحدة ؟ما ھي
مستويات ھذه البنیة ؟

oو أخیرا ما عالقة البنیة بالوظیفة ؟

دقائق7

JG?: أو يظھر ( فقر الدم المنجلي مرض وراثي ناتج
عن طفرة وراثیة) نتیجة 
JG?: حیث يتبدل ترتیب القواعد على مستوى مورثة

استبدال فتتغیر إحدى الثالثیات ينتج عن ذلكخضاب الدم
حامض الغلوتامیك في المورثة السلیمة بحامض الفالین في 

.المورثة الطافرة
JG?: يختلف خضاب الدم الناتج في البنیة عن خضاب

الدم العادي 
JG?:دم غیر عادي و غیر وظیفي ينتج عن ذلك خضاب

O2إلى القدرة على التفاعل و بالتالي نقل ؛ يفتقد 

:يسجل األستاذ اإلشكالیة في السبورة على شكل عنوان
II–العالقة بین بنیة و وظیفة البروتین

وتینيجد العالقة بین البنیة و التخصص الوظیفي للبر: ساسیةاألات تحقیق الكفاء: ثانیةالمرحلة ال
نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

يمثل البنیة الفراغیة للبروتین:2ساسیة األلكفاءة ل1مؤشر التحقیق
:1تنظیم المحتوى لتحقیق الكفاءة المرحلیة 

)تصور و تنظیم وضعیة التعلم(
تمثیل البنیة الفراغیة للبروتینات:1النشاط 
مثل البنیة الفراغیة للجزيئات Rastopبرنامج باستعمال

:التالیة 
…Alanine, lysine:األمینيالبسیطة مثل الحامض *
,Insuline , Amylase:البروتینات  الكبیرة مثل *

hémoglobine.....
: و ذلك باختیار عدة طرق تمثیل 

Bâtonnetsطريقة العود -
Boules et bâtonnetsطريقة الكرة و العود -
Sphèresطريقة النموذج المكدس -
، Rubansالشريط و الشريط السمیك جنموذ-

caricatures )بالنسبة للبروتینات.(
، استخرج 41و 40من ص 3و 2و 1دا إلى الوثائق ااستن

.مزايا كل نموذج في دراسة البروتین 
يقارن البنیات الفراغیة : مؤشر الكفاءة األساسیة 

جزيئات بسیطة و أخرى كبیرة (ات وظیفیة لبروتین
د30خالل Rastopباستعمال برنامج 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 
الخاص به 

تمثیل البنیة الفراغیة للبروتینات:1النشاط
:حیثالفرنسیة النسخةRastopبرنامج يستعمل 

:لیة لعرض بنیة األحماض األمینیة ننفذ التعلیمات التا*
1- Fichier è Ouvrirè Data ( ou base de donnés)
èacide aminésè Alanine
2- Bâtonnés, boules et bâtonnés, sphères

:لعرض بنیة البروتینات ننفذ التعلیمات التالیة *
1- Fichier è Ouvrirè Data ( ou base de donnés)
èprotéinesèmyoglobine ou hémoglobine ou
lysozymes ou amylase ou insuline….
2-Cacher tout ( ou carré bleu) è Rubans
3-Atomesè colorer parègroupes ou chaines ou
structures…..

و تعكس بإعطاء عدة نماذج تصورRastopيسمح البرنامج 
:بشكل مفصل حیث يمكن بناء البروتین 

البنیة ینیة في األحماض األمالذرات و تحديد وضع -
لبروتینالفراغیة ل

تعیین و إبراز الجذور الجانبیة لألحماض األمینیة في -
. السالسل البروتینیة 

مستويات ارتباط السالسل الببتیدية في عدد و -
البروتین 

و طريقة االرتباط تحديد المواقع الفعالة في البروتین-
.....بمواد التفاعل 
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يتعرف على مستويات البنیة الفراغیة للبروتین: 2ساسیة األلكفاءة ل2المؤشر تحقیق 
للبروتینيستخرج و ينص تعريفا للبنیة األولیة *

نشاط التلمیذ/توقع الجوابالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى
:1تنظیم المحتوى لتحقیق الكفاءة المرحلیة 

)تصور و تنظیم وضعیة التعلم(
ت انطالقا من الدراسة السابقة ؟بما تتمیز بنیة البروتینا

.استخرج معیارا لتصنیف مختلف البنیات
.مستويات البنیة الفراغیة للبروتینات:2النشاط 

البنیة األولیة-1
البنیة األولیة لمتعدد ببتید ،42ص 1تمثل الوثیقة 

استنادا إلى الوثیقة نص تعريفا دقیقا للبنیة -
األولیة مبرزا الخصائص التي تحددھا

يستخرج و ينص تعريفا : مؤشر الكفاءة األساسیة 
د7استنادا إلى وثائق خالل للبروتین للبنیة األولیة 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

تتمیز بنیة البروتینات حسب الدراسة السابقة بالتعقید حیث 
.تزيد و تختلف درجته من بروتین آلخر 

ینات المختلفة على أساس درجة تعقیدھا تصنف بنیات البروت
.)عدد أبعاد الجزيء( إلى مستويات 

مستويات البنیة الفراغیة للبروتینات: 2النشاط 
:البنیة األولیة-1

حدد بعدد و نوع و ترتیب تحسب الوثیقة فإن البنیة األولیة ت
.األحماض األمینیة في السلسلة البروتینیة أو الببتیدية

نوع و و دالبروتین من عدة سالسل فإنھا تتحدد بعدو إذا كان
كل سلسلة ثم أنواع و ترتیب ترتیب األحماض األمینیة في

.احتوت البنیة عدة سالسل، إذا السالسل 

)آلیة تشكل البنیة الثانوية و خصائصھا(ستخلص آلیة االنتقال من البنیة األولیة إلى البنیة الثانويةي*
ةالبنیة الثانوي-2

:ثم 42ص 2ادرس الوثیقة 
استخلص كیف تتطور البنیة األولیة إلى بنیة ثانوية ؟-1

خلص آلیة تشكل البنیة يست: مؤشر الكفاءة األساسیة
الكتاب د15خالل استنادا إلى وثائق الثانوية

+ المدرسي 
الحاسب اآللي و 

جھاز العرض 
الخاص به

:البنیة الثانوية-2
وية نتیجة انثناء و انطواء  السلسلة تتشكل البنیة الثان

بشكل حلزوني أو ورقي منتظم أو الببتیدية ذات البناء األولي 
) اتجاھا آخر( یأخذ جزيء البروتین بعدا ثانیا فغیر منتظم 

:يسمى بنیة ثانوية إما 
حلزوني االلتفافعندما يكون αأو البنیةحلزونیة ·
في نطواءاالعندما يكون βأو ) زجزاجیة(ورقیة أو ·

.اتجاھین مختلفین 
نتیجة تشكل روابط ھیدروجینیة تنتج ھذه البنیة و تبقى ثابتة 

للروابط -NH–األمینیة و-CO–الوظائف الكربوكسیلیة بین  
أو أكثر 4أو 3الببتیدية لألحماض األمینیة الواقعة على بعد 

كما تحتوي بعض البروتینات ذات البناء .عن بعضھا البعض 
.انوي على مناطق غیر محددة البناء الث

)خصائصھا(ستخرج خصائص البنیة الثالثیة وما يمیزھا عن الثانوية ي*
لثیةثاالبنیة ال-3

43ص 3من تحلیلك للوثیقة 
عن الثانوية ؟ةبماذا تتمیز البنیة الثالثی-2

يستخرج خصائص البنیة : مؤشر الكفاءة األساسیة 
خالل استنادا إلى وثائق عن الثانويةو ما يمیزھا الثالثیة 

د20

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

لثیة البنیة الثا-3
ة بعدا ثالثا تمیز البنیة الثالثیة عن الثانوية باتخاذ البنیة الثانوي

أو βأو αنتیجة انثناء السالسل البروتینیة ذات البناء الثانوي 
بشكل منتظم أو غیر أو الغیر متجانس المتجانس، كلیھما 

منتظم على مستوى المناطق الغیر محددة البنیة فیصبح 
.؛ فتوصف بنیة الجزيء الثالثیة للجزيء بعدا ثالثا 

تحافظ السالسل أو الجزيئات و تتشكل البنیة الثالثیة 
نشوء و تشكل العديد من الروابط یھا  بسبب البروتینیة عل

: الكیمیائیة 
الوظائف في الجذور الجانبیة ھیدروجینیة بینروابط*

لألحماض األمینیة في السالسل البروتینیة فیما بینھا أو مع 
.حیث يوجد البروتینجزيئات الماء في الوسط 

أو الملحیة بین المجموعات الكیمیائیة الروابط الشاردية *
.السالبة و الموجبة في الجذور الجانبیة 

فر  بین الجذور المحبة أو الكارھة للماء قوى التجاذب أو التنا*
في البروتین و جزيئات الوسط الذي يوجد فیه البروتین و الذي 

).الروابط المحبة و الكارھة للماء ( عادة ھو الماء 
الروابط ثنائیة الكبريت بین الجذور الكبريتیة*

.دات الداخلة في بنائھايحدد ممیزات و خصائص البنیة الرابعیة ، أقل و أكبر عدد من الوح*
رابعیةالبنیة ال-4

44ص 4استنادا إلى دراستك للوثیقة 
علل لماذا تعتبر البنیة الرابعیة من أعقد البنیات -1

؟أو أكثرھا تعقیدا 
في الوحدات تحتحدد أدنى و أقصى عدد من-2

.البنیة الرابعیة مع التعلیل
حدد خصائص البنیة ي: الكفاءة األساسیةمؤشر 

بعیة و أقل و أكبر عد من الوحدات يدخل في بنائھا الرا
د20ستنادا إلى وثائق خالل ا

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

رابعیةالبنیة ال-4
تعتبر ھذه البنیة من أعقد البنیات ألنھا تتكون من ارتباط عدد 

ن المتشابھة أو المختلفة كل منھا عبارة عوحدات التحت من
؛ مرتبطة بنسق معین يكسب سلسلة ذات بنیة ثالثیة

ال تملك جمیع البروتینات ھذه . جزيء البروتین بنیة معقدة 
يكتفي عدد آلخر البنیة فھي تخص عددا معینا منھا في حین 

.من البروتینات بالبنیة الثالثیة 
، بنیة البروتینات و علیه يكون أقل عدد من التحت وحدات في 

ألنه أقل من .اثنین و أكبر عدد غیر محدودالرابعیة ھو
.وحدتین أي وحدة فقط تكون بنیتھا ثالثیة



3

يبین كیف يتم االنتقال من البنیة األولیة إلى الرابعیة*

عالقة بین مستويات البنیة عند البروتیناتال-5
و معلوماتك المبنیة حول 45ص 5استنادا إلى الوثیقة 

بین كیف يمكن االنتقال من البنیة األولیة البنیات البروتینیة
؟إلى غاية البنیة الرابعیة للبروتینات بنص علمي 

يبین العالقة بین مستويات : ساسیة الكفاءة األمؤشر 
استنادا البنیة عند البروتینات و العالقة بینھا بنص علمي 

د20وثائق خالل معارفه المبنیة و إلى 

الكتاب 
+ المدرسي 
لي و الحاسب اآل

جھاز العرض 
الخاص به

عالقة بینھاالمستويات البنیة عند البروتینات و -5
ابع عدد و أنواع من تتتكون البنیة األولیة للبروتینات و تتعین بت

في السلسلة البروتینیة ، عند انثناء أو األحماض األمینیة 
نتیجة الروابط الھیدروجینیة بن انطواء ھذه السلسلة 

في الروابط الببتیدية كسیل و األمین  مجموعات الكربو
لألحماض المتباعدة يأخذ جزيء البروتین بعدا ثانیا فتوصف 

ء السالسل ذات البنیة الثانوية و عند انثناالبنیة بالثانوية 
بشكل منتظم أو غیر منتظم يصبح لجزيء البروتین بعد ثالث 

نیة ذات بأو أكثر فتوصف بنیته بالثالثیة و لما ترتبط سلسلتین 
يأخذ البروتین الناتج بنیة رابعیةبطريقة ما ثالثیة 

ربط العالقة بین بنیة و وظیفة البروتیني: 2لكفاءة األساسیةل3تحقیق المؤشر 
يستخرج أوجه الشبه و االختالف في بنیة بروتینات مشھورة و يقترح فرضیة تفسر االختالف*

ختلفة بل و فريدة فإن البروتینات تتمیز ببنیات ممما سبق
، كما تقوم بأدوار محددة 

ما ھي إذا العالقة بین البنیة و الوظیفة ؟
العالقة بین بنیة و وظیفة البروتین:3النشاط

أو نمثل للتحقق من اختالف بنیة البروتینات نجري مقارنة 
البنیة الفراغیة لبعض البروتینات الوظیفیة المشھورة 

Rastopباستعمال برنامج 
مثلة عن البنیات الفراغیة لبعض أ-1

.البروتینات المشھورة
من خالل التحلیل المقارن لبنیة البروتینات -1

استخرج 46ص 1في الوثیقة األربعة الموضحة 
.في بنیتھا أوجه الشبه و االختالف 

اقترح فرضیة تفسر اختالف البنیة الفراغیة -2
.للبروتین

يستخرج أوجه الشبه و : ساسیة الكفاءة األمؤشر 
االختالف في بنیة بروتینات مشھورة و يقترح فرضیة تفسر 

Rastopاالختالف انطالقا من وثائق و باستعمال برنامج 
.د 20خالل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

العالقة بین بنیة و وظیفة البروتین:3النشاط
غیة لبعض البروتیناتأمثلة عن البنیات الفرا-1

.المشھورة
:المقارنة بین بنیة البروتینات األربعة-1

:عدد السالسل
ويحتوي اللیزوزيم و المیوغلوبین على سلسلة واحدة

على سلسلتین بینما في الھیموغلوبین يحتوي األنسولین 
أربع سالسل

:مستوى البنیة
ة ثالثیة يأخذ كل من األنسولین و اللیزوزيم و المیوغلوبین بنی

.بینما للھیموغلوبین بنیة رابعیة
:في الجزيءعدد و نوع البنیات الثانوية

α(حلزونیة ث بنیات ثاليحتوي جزيء األنسولین على 
) باألحمر

حلزونیة بنیات ثانوية 10إلى 8اللیزوزيم من و تضم بنیة 
).باألصفرβ(ورقیة منھا اثنین) باألحمر( 

كذلك على عدد آخر ماثل من المیوغلوبین تحتوي بنیة
.البنیات الثانوية كلھا حلزونیة 

بینما تحتوي بنیة الھیموغلوبین على عدد كبیر من البنیات 
).32حوالي ( الثانوية الحلزونیة يصعب عدھا 

مناطق االنعطاف
مناط االنعطاف التي ال تمیز بأي تحتوي جمیع الجزيئات على 

.ممثلة باللون األبیض و األزرقو ھيبنیة 
طالما تختلف البروتینات في عدد و نوع وترتیب -2

فیفسر إذا االختالف في البنیات الوحدات الداخلة في بنائھا 
.ترتیب األحماض األمینیة باختالف عدد ، نوع و

يستخرج و يتعرف على األحماض األمینیة و يقترح تصنیفا لھا*
األحماض نتیجة اختالفالبنیة كیف تتحدد و تختلف 

بما تتمیز أو تختلف فیما بینھا ؟األمینیة ؟
األحماض األمینیة-2

:47ص 3و 2من استغاللك لمعطیات الوثیقة 
قدم تعريفا للحمض األمیني من خالل صیغته -1

).2الوثیقة(العامة الكیمیائیة 
تعرف على أعقد و أبسط حمض أمیني في -2

.2الوثیقة 
، Serineن جذري الحمضین األمینیین قارن بی-3

Thréonine.
تعرف على األحماض األمینیة الكبريتیة و -4

.العطرية
حد األحماض األمینیة ذات الجذر الحامضي و -5

.القاعدي 
يصنف األالنین ضمن األحماض األمینیة المتعادلة -6

.، علل ذلك 
إذا تصنیفا حاقتر®اعتمادا على الجزء المتغیر -7

.مینیة العشرينلألحماض األ
يستخرج و يتعرف على : ساسیةالكفاءة األمؤشر 

انطالقا من وثیقة األحماض األمینیة و يقترح تصنیفا لھا
د 30توضح الصیغ الكیمیائیة لبعض منھا خالل 

الكتاب 
+ المدرسي 

الحاسب اآللي و 
جھاز العرض 

الخاص به

األحماض األمینیة-2
ون من ذرة كربون الحمض األمیني مركب عضوي يتك-1

:مرتبطا بھا αمركزية 
COOH–مجوعة أو وظیفة كربوكسیلیة *
NH2–مجموعة أمینیة *

جذر أو سلسلة جانبیة تختلف من حامض أمیني *
.R-آلخر

أبسط حمض ھو الذي يحتوي على أبسط جذر- 2
– R=H3)الغلیسینو ھو ) مجموعة مثیل.

حلقتین أعقد حمض أمیني ھو الذي جذره عبارة 
.خماسیة و سداسیة و ھو التريبتوفان 

و الثريونین كالھما على يحتوي جذر السیرين-3
)كسیلیةوھیدر(وظیفة كحولیة 

- CH2-OHجذر السیرين على*
CHOH-CH3-علىو جذر الثريونین *

:األحماض األمینیة الكبريتیة ھي - 4
Méthionine و المیثیونین Cystéineالسیستیین 

:األحماض األمینیة ذات الجذر- 5
Aspartique , Glutamique: مضي االح

Lysine ,Arginine , Histidine: القاعدي 
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ألنه المتعادلة األمینیة األالنین ضمن األحماضيعلل تصنیف -6
ال يحتوي على أي مجموعة من المجموعات السابقة ؛ 

.القاعدية أو الحامضیة ؛ جذره غیر قابل للتأين
تصنف األحماض األمینیة على أساس الشحنة الكھربائیة -7

:للجذر إلى
Aspartique , Glutamique :أحماض أمینیة حامضیة *
Lysine ,Arginine , Histidine : أحماض أمینیة قاعدية *
حامض أمیني15بقیة الـ : أحماض أمینیة متعادلة *

يستخرج سلوك األحماض األمینیة في الوسط*
سلوك األحماض األمینیة في الوسط-3

:48مثلة في الصفحة مالنتائج التجريبیة الاستنادا إلى 
للحمض األمیني فسر نتائج الھجرة الكھربائیة -1

Alanine تستنتج ؟ماذا
تمثل نقطة التعادل الكھربائي pH =6إذا علمت أن-2

)pHi (مض حلAlanine و أن صیغته عند ھذه النقطة
-H3N+- CHR- CO- O: تكون 

عند قیم Alanineمثل صیغة الحمض األمیني 
PH =2 12و.

ديد شحنة الحمض استخرج قاعدة تسمح بتح-3
.pHiمع قیمة الـ pHبمقارنة قیمة الـ 

السابقة pHبمقارنة صیغة الحمض األمیني عند قیم -4
pH =2في الوسط ذو Alanineسلوك حدد 

.pH =12و 
يستخرج سلوك األحماض : ساسیةالكفاءة األمؤشر 

د30نتائج تجريبیة خالل انطالقا من األمینیة في الوسط

سلوك األحماض األمینیة في الوسط-5
نحو القطب Alaيھاجر pH=2في الوسط الذي -1

في الوسط . حیث تكون شحنته موجبةالسالب
نحو القطب الموجب Alaيھاجر pH =12الذي 

و في حیث الموجب حیث تكون شحنته سالبة 
في الوسط حیث Alaيبقى pH =6الوسط الذي

وضع حیث تكون شحنته متعادلة 
:عند Alanineصیغة الحمض األمیني -2

pH =2 ھي  :H3N+-CHR-COOH
pH =12 ھي :H2N-CHR-COO-

أي للحمض pHiالوسط أكبر من pHعندما يكون -3
اعدة الوسط قاعدي يتصرف الحمض األمیني كق

يصبح الحمض (ث تتأين المجموعة الحمضیةحی
.)الشحنةسالباألمیني 

pHiالوسط أقل أو أصغر من pHو عندما يكون 
كقاعدة حیث للحمض األمیني يتصرف ھذا األخیر 

).الشحنةموجبيصبح (تتأين المجموعة األمینیة
تكون شحنة الحمض pH = pHiو عندما يكون 

حیث مجموع ااألمیني معدومة أي متعادل كھربائی
.الشحنات السالبة و الموجبة متساوي

الذي جذره مجموعة مثیل Alanineسلوك األالنین -4
H3: قاعدي pH =2:عند 

+N-CHR-COOH
-H2N-CHR-COO : حامضي pH =12و عند 

حیث تسلك األحماض األمینیة سلوكا قاعديا في 
األوساط الحمضیة و سلوكا حامضیا في األوساط   

.فھي مركبات أمفوتیرية أو حمقلیةيةالقاعد

لرابطة و يستخرج عدد يستخرج كیفیة تشكل الرابطة الببتیدية و الروابط المشاركة في تكوين ھذه الرابطة ثم يمثل ھذه ا*
)ما عدا الجذور الجانبیة(الوظائف الكربوكسیلیة و األمینیة الحرة في السلسلة الببتیدية 

: تشكل الرابطة الببتیدية-5
:و معلوماتك حول األحماض األمینیة استناد إلى الوثیقة 

.استنتج كیفیة تشكل الرابطة الببتیدية-1
یة المشاركة في تكوين ما ھي أنواع الروابط الكیمیائ-2

ھذه الرابطة؟
، شكل باستعمال الصیغة العامة لحمض أمیني -3

.رباعي ببتید انطالقا من ثالثي الببتید في الوثیقة
ما ھو عدد الوظائف الكربوكسیلیة و األمینیة الحرة في -4

باعي الببتید ؟ ھل يتأثر عدد ھذه الوظائف بطول ثالثي و ر
السلسلة؟

يستخرج كیفیة تشكل : ساسیةة األالكفاءمؤشر 
الرابطة الببتیدية و الروابط المشاركة في تكوين ھذه 

الرابطة ثم يمثل ھذه الرابطة و يستخرج عدد الوظائف 
ما (الكربوكسیلیة و األمینیة الحرة في السلسلة الببتیدية 

خالل ستنادا إلى معارفه و وثیقةا)عدا الجذور الجانبیة
.من الوقت د20

: تشكل الرابطة الببتیدية-4
تشكل الرابطة الببتیدية نتیجة ارتباط المجموعة -1

الكربوكسیلیة للحمض األمیني األول و المجموعة 
مع انطالق جزيء األمینیة للحمض األمیني التالي 

.من الماء
:تشكل الرابطة الببتیدية بین وظیفتین كیمیائیتین-2

ية وظیفة حمضیة كربوكسیلیة و وظیفة قاعد
.أمینیة 

:تشكیل رباعي ببتید -3
H2N-CHR1-CO-NH-CHR2-CO-NH-CHR3-CO-NH-CHR4-
COOH.

يحتوي كل من ثالثي و رباعي الببتید على -4
وظیفة أمینیة في بدايته و وظیفة :وظیفتین حرتین 

في نھايته و ال يتأثر ھذا العدد بطول ةكربوكسیلی
.السلسلة الببتیدية

في السلسلة الببتیدية و البنیة ثالثیة األبعاد و وظیفة البروتین ، تسلسل األحماض األمینیة يربط العالقة بین تابع و *
.ثالثیة األبعاد و ثباتھا و عالقة البنیة بوظیفة البروتین و يتأكد من ذلكيستخرج دور األحماض األمینیة في تشكیل البنیة 

و وظیفة عاد بین البنیة ثالثیة األبالعالقة -6
.البروتین

و 49جدول ص (Anfinsenستنادا إلى نتائج تجربة ا
:نفذ التعلیمات التالیة)50ص 4الوثیقة 

باالعتماد على الصیغ المفصلة لألحماض األمینیة ، ماذا -1
تمثل األرقام داخل بنیة البروتین؟

ثیة األبعاد و وظیفة العالقة بین البنیة ثال-5
البروتین

تمثل األرقام روابط ثنائیة الكبريت بین الجذور -1
لألحماض األمینیة الكبريتیة ضمن بنیة الجانبیة 
.البروتین
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من خالل نتائج التجربة استنتج دور تتابع و نوع -2
غیة و وظیفة البنیة الفراتحديداألحماض األمینیة في 

.علل إجابتك.البروتین 
ھل تأكدت من صحة الفرضیة أو الفرضیات السابقة ؟-3

يربط العالقة بین تابع و : ساسیةالكفاءة األمؤشر 
تسلسل األحماض األمینیة في السلسلة الببتیدية و 

البنیة ثالثیة األبعاد و وظیفة البروتین ، يستخرج دور 
البنیة ثالثیة األبعاد و ثباتھا األحماض األمینیة في تشكیل 

استنادا و عالقة البنیة بوظیفة البروتین و يتأكد من ذلك
.د من الوقت 30لإلى نتائج تجريبیة خال

يؤدي وجود أحماض أمینیة معینة في مواضع و -2
إلى تشكیل روابط أماكن محددة من بنیة البروتین 

ن جھة و كیمیائیة تحدد البنیة الفراغیة للبروتین م
.الوظیفة من جھة أخرى

حیث أن انكسار ھذه الروابط بواسطة مركب 
الیوريا أفقد البروتین بنیته الطبیعیة و كذلك وظیفته 

؛ لكل بروتین بنیة محددة تسمح له )اإلنزيمیة(
.بأداء وظیفة معینة 

و بأنواعھا ومنه فإن فرضیة تدخل األحماض األمینیة -3
يتحكم في البنیة ثالثیة األبعاد عددھا و ترتیبھا 

.و من ثم وظیفة البروتین صحیحة و مؤكدةللبروتین 

التقويم التكويني :ثالثةالمرحلة ال
ايیسالمق/ نشاط التلمیذالوسائلنشاط األستاذ/تنظیم المحتوى

2رقم كتابیةوظیفة 
)األسئلة: (أدوات التقويم التكويني

من الكتاب في 56ص 3يكلف التالمیذ بحل التمرين 
و جھاز العرض الرقمي و رالكومبیوتباستعمال القسم 
.Rastopبرنامج 

:)التقويم(األھداف من األسئلة 
:المعرفیة )الكفاءات(األھداف

یات األولیة لكل من الخضاب استخراج و التعرف على البن-
( Myoglobine , Hémoglobine)العضلي و الدموي 

التعرف على التتابعات لألحماض األمینیة في مختلف -
.السالسل و استنتاج العالقة بینھا

.التعرف على أنواع البنیات الثانوية و تحديدھا-
.الجزيئات الملونة في الخضاب ووظیفتھاالتعرف على -
.دور ھذه الجزيئات البروتینیةيستنتج-
.يبرر تواجد ھذه البروتینات -

:المنھجیة)الكفاءات(األھداف 
التمثیل التخطیطي-
إيجاد عالقات منطقیة بین المعطیات-
تطبیق االستدالل العلمي-
، اإلستغالل و التحكم في وسائل المعالجة الیدوية -

اإلعالم الحديثة
توضع العالمات وفقا تصحح و : اإلجراءات المتخذة

) سلم التنقیط(للمقايیس المحددة من طرف األستاذ 
.تحتسب العالمات تقويما مستمرا

الكتاب المدرسي
الكومبیوتر 

جھاز العرض 
الرقمي

:56ص 3التمرين 
ينجز ھذا التمرين تطبیقا في القسم باستعمال الحاسب ؛*

ستاذ يعطي األو إذا أمكن في مخبر اإلعالم اآللي حیث 
منظمة في وثیقة تسلم لكل مجموعة مدونة و التعلیمات 

و اإلجابة على يطلب من كل مجموعة تنفیذ التعلیمات 
و تحرير اإلجابات حتى األسئلة و التعلیمات المرفقة بالتمرين 

.و لو كانت مشتركة بین التالمیذ 
و يصحح منتجات التالمیذمشبكة دقیقة لتقییذيحرر األستا*

.على أساس ذلك تاإلجابا
.تحتسب العالمات كتقويم مستمر* 


