
الموضوع : 

نقاط 5 :األول التمرين 

نقترح عليك الوثيقة   إحدى الظواهرلتعرف على أهمية  و  تدخل عدة ظواهر  في الخلية حقيقية النواة  يتطلب تركيب البروتين  

 التالية : 

.   الخلية حقيقية النواةمحددا مقرها   ونواتجها في   (س)تعرف على البيانات المرقمة والظاهرة  -1

. عملية تركيب البروتينمبرزا أهمية نواتجها في    (س)آلية الظاهرة  علمي نص في  اشرح -2

نقاط  7:   التمرين الثاني

نتيجة خلل في نشاط   بمرض مزمن     العضوية  تصاب  ضية مهمة في العضوية لكن قد  أي  نشاطات     تحفزائط  سو  اإلنزيمات

 أيضي يحفزه احد اإلنزيمات  . 

تمت الدراسة التالية : يضي أالخلل في نشاط لتحديد مصدر     :األولالجزء 

هضمية يعاني منها شخص    مصدر اضطرابات تحديد  جل  أبيبتيداز  من    يكربو كس  إنزيمقياس فعالية    اختبارات   إجراءتم   

يحتوي على تركيز  في وسطين احدهما    اإلنزيميتغيرات السرعة االبتدائية للتفاعل    : تظهر( 1الوثيقة )نتائج في  الومريض  

2021/ 11/ 30يوم :         ثانوية اإلخوة بن ناجي الفيض    
    عاتسا  03 :المدة        علوم تجريبية         3 :الشعبة

والحياة الطبيعة علوم :مادة في  اختبار
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  مأخوذ   اإلنزيمنفس    منمماثل    بيبتيداز مأخوذ من الشخص المصاب والوسط األخر يحتوي على تركيز  يكربو كس  إنزيمن  م

  .متزايدة من مادة التفاعل ثنائي بيبتيد  بتراكيزشخص سليم   من

 

 أمينية فردية.  تيدات ألحماض يبيتم إفرازه بواسطة البنكرياس ويقوم بتحويل البكربوكسي بيبتيداز إنزيم  مالحظة :

خلل في نشاط  عن    ناتجة    الشخص المصاب  أن االضطرابات الهضمية عند  ثبت  أباستغالل الوثيقة   -

 .  بيبتيداز  يكربو كسإنزيم 

 

   : الجزء الثاني

از الطبيعي في وجود  د بيبتي يكربو كس إلنزيمالموقع الفعال   ( أ )  تمت الدراسة التالية يظهر الشكل لتحديد سبب المرض  

البيبتيوغيا ثنائي  التفاعل  مادة  الشكل     د ب  يظهر  تجريبية     (ب )بينما  كس   إنزيمعلى    أجريت نتائج  بيبتيداز   يكربو 

و  الط يظهر  إنزيمبيعي  بينما   المصاب  البيبتيدية    األمينية  األحماض تتابع    (ج  )الشكل    الشخص  السلسلة  في جزء من 

كس  إلنزيم السليم  بيبتيداز    يكربو  الشخص  الفعال     والشخص  عند  الموقع  يظهر  )د(  والشكل  عند    إلنزيمالمصاب 

 . الشخص المصاب والسليم في وجود مادة  التفاعل  ثنائي البيبتيد 
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  %المئوية نسبةال مراحل التجربة 

 في الدملإلنزيم 

 النتائج التجريبية  الشروط التجريبية 

يت بتث

ثنائي  

 بيبتيد 

ثنائي   اماهة 

 بيبتيد 

ثنائي    +بيبتيداز    يكربو كس   إنزيم %100 عند الشخص السليم  -1

 بيبتيد 

 حدثت يحدث

المصاب -2 الشخص  عند 

من   صنفين    إنزيم يملك 

 بيبتيداز   يكربو كس 

 يحدث  ال + ثنائي بيبتيد  األولالصنف  % 50الصنف األول 

 

 يحدث  ال

 حدثت يحدث + ثنائي بيبتيد الثاني الصنف  %50الصنف الثاني 

 2  الشكل ب من الوثيقة

 . بيبتيداز عند الشخص المصاب نفسه عند الشخص السليم ي كربو كسمالحظة : الصنف الثاني من إنزيم 

 

 

 
 

للوثيقة - بين      (2)  باستغاللك  العالقة  كس  إنزيمبين  و  بيبتيداز  يكربو  المصاب  الشخص  ظهور عند 

 مناسبة.  مع اقتراح حلول عالجية  االضطراب الهضمي 

 

 نقاط 8 :  التمرين الثالث

  بنيتها على وقفتت  التي الوظيفية تخصصاتها حسب  العضوية خاليا  في مهامها  تتنوع  هامة حيوية جزيئات  البروتينات 

  فكيف تتحكم البنية الفراغية للبروتين في وظيفته ؟ . الفراغية
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 :  األولالجزء 
القلبية والسكتة الدماغية( التي  الدم العائلي مرض وراثي نادر يسبب عواقب صحية خطيرة )مثل النوبة    كولسترولفرط  

 . تتطلب تدابير احتواء مناسبة مع األدوية ونمط الحياة المناسب

، تستفيد الخلية من الكولسترول المنقول في   = كولسترول + بروتين LDLيتم نقل الكولسترول في الدم على شكل عناصر  

LDL ( من الوثيقة  1حسب اآللية الملخصة في الشكل )(1 ).حضن خاليا  ( يظهر نتائج 1من الوثيقة ) (  2شكل ) بينما ال

موسومة بنظير مشع، ثم قياس   LDL كبدية لشخص سليم وخاليا كبدية لشخص مصاب في وسطين يحتويان على جزيئات 

 .كمية اإلشعاع في وسط الحضن وفي الوسط الداخلي للخاليا السليمة والخاليا المصابة

 

 

 

 الضار  LDL ارتفاع تركيز الكولسترولتفسيرية لسبب مرض  ( اقترح فرضية1باستغالل الوثيقة ) -

 .في الدم

الثاني : الجزء   

 لشخص مصاب في الدم  الضار  LDL  تحديد سبب مرض ارتفاع تركيز الكولسترولللمصادقة على الفرضية المقترحة و 

الدم لثالث مجموعات من  وتركيز الكولستيرول في LDLعدد مستقبالت  جزيئات  (  2من الوثيقة  ) يقدم الشكل )أ( 

ند الشخص المصاب و ع   LDLبنية مستقبل   ( 2)  من الوثيقة  )ب(االشخاص و عند الشخص المصاب  بينما يمثل الشكل 

 قطعة من المورثة المسؤولة عن تركيب الجزء السيتوبالزمي للمستقبل ( 2) يمثل الشكل )ج ( من الوثيقة  والشخص السليم 

LDL  لسليم والشخص المصاب بالمرض خص اعند كل من الش. 
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. صادق على الفرضية المقترحة  ( 2الوثيقة ) أشكال انطالقا من معطيات -

الجزء الثالث : 

:ومعلوماتك سبق ما خالل من

. مبرزا تأثر هذه العالقة بالطفرات الوراثية  ووظيفته البروتين بنية بين العالقة علمي نص في لخص -
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