
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

                                     وزارة التربية الوطنية 

 : شناف علياألستاذ        ع ت  3المستوى : 

 

 

 :ن( 06) التمرين األول

ي خلل تلعب البروتينات أدوار مهمة في حياة الكائنات الحية، حيث أنه أ

هذه المركبات يؤثر مباشرة على نشاط لعلى مستوى البنية الجزيئية 

تأثيرها المباشر على العضوية، ولمعرفة بعض مراحل تركيب البروتينات و

 نشاطات العضوية  ندرس التمرين التالي: 

 اآلليات المتدخلة في تركيب البروتين ( بعض2و ) (1)تمثل الوثيقتين  .1

 . عند حقيقيات النوى

(. محددا مكان 2و )  (1)رف على اآلليتين الممثلتين بالوثيقتين تع . أ

 حدوثهما

 . (2)ة ضع البيانات المناسبة للوثيق . ب

 ، صف مراحل تشكله. (2)ماذا يمثل العنصر "س" من الوثيقة  . ت

 ؟ علل إجابتك. 1أو العنصر  7يتم بواسطة  8هل التعرف على العنصر  . ث

ون يتوقف على بروتين ثاني أكسيد الكرب زإذا علمت أن نقل غا .2

الهيموغلوبين، إال أنه أحيانا العضوية تعاني اختالال يعيق هذا النقل، 

 فتطرح مشكلة حيوية. 

 ما هي المشكلة المطروحة؟  . أ

 اقترح فرضية لتفسير سبب هذا اإلختالل؟  . ب

التي  (3)لهدف الوصول لمعرفة جانب من هذا االختالل نقدم الوثيقة  .3

 راثية لبناء جزء من المورثة المسؤولة. تعبر عن نتائج البصمة الو

 ت للجزء من المورثة في الحالتين.دااستخرج تسلسل النيكليوتي . أ

 .ارتباط عدد من األحماض األمينية حول هذا التسلسل إلى تتابع (4)باستغالل الوثيقة  . ب

  .األمينيةقارن بين تتابع األحماض  . ت

 هل تأكدت من صحة فرضيتك السابقة؟ علل إجابتك؟  . ث

 
 

 ن( 06الثاني )التمرين 
 . التفاعالت الحيوية هذه تحفيز في أساسيا دورا اإلنزيمات تلعب . األيضية الكيميائية التفاعالت من العديد في الخلوي النشاط يتمثل

 منها خلوي ضمن الوسط في الممكنة للغلوكوز األيضية الطرق 1 الوثيقة تمثل. فوسفات 6-غلوكوز إلى بسرعة الغلوكوز يتحول , الخاليا مستوى على1-

 . الكبدية الخلية

 .فوسفوغليكوإيزوميراز وانزيم فوسفوغليكوميتاز انزيم, الهيكسوكيناز  إنزيم من كل يحفزه الذي التفاعل نوع حدد -أ

 اختبـــــــــــــار الثــــــــــــــالثي األول في مـــــــادة  علـــــــوم الطبيعــــة والحيــــــاة



  

  .نوعي تأثير لإلنزيم أن إذن علل -ب

 . 2والتفاعل 1 التفاعل من كل تخطيطي برسم مثل -ج

 التحلل( التمييه انزيمات مجموعة بعيت انزيم هو الكيموتربسين-2

 أميني حمض 241 من يتكون .البنكرياسية العصارة في المائي يتواجد

 الببتيدية الروابط كسر على يعمل حيث عال التخصص االنزيم هذا.

 للنهاية الحمضية بمهاجمته األمينية األحماض بعض على مستوى

COOH . 

 : هما االنزيم إلى تنتمي األمينية األحماض من مجموعتين نميز

  B والمجموعة A المجموعة

 قادر غير اإلنزيم يصبح  A للمجموعة االمينية االحماض تغيرت إذا -

 . مادته المتفاعلة على التعرف على

 حمضB للمجموعة  مشكلة أمينية أحماض ثالث -

 بقية عند متماثل موضع نجدها في )والسيرين الهيستيدين,األسبارتيك

االحماض  بين من واحد أميني حمض تغير تم إذا , هالتميي انزيمات

 تشكل من بالرغم , إماهتها يتم ال التفاعل مادة فإن الثالثة األمينية

  .التفاعل مادة إنزيم المعقد

 A المجموعة من لكل المنتمية االمينية االحماض نسمي كيف -أ

 .مجموعة كل دور تحديد مع ؟ B والمجموعة

 ؟ A+B مجموع نسمي كيف -ب

 من اليها توصلت التي لتلك والمكملة اإلضافية المعلومة هي ما -ج

 لإلنزيم النوعي التأثير يخص فيما )ب 1 - ( السؤال على اجابتك خالل

. 

 مادة من لجزء فراغية مماثلة بنية تمتلك " TLCC – " جزيئة-3

 TLCC لجزيئة تحول أي يسبب ال لكن الكيموتربسين, االنزيم تفاعل

 أو وجود في انزيم الكيموتربسين نشاط نتائج يوضح 2 ثيقةالو منحنى

 TLCC جزيئات غياب

 .تستنتج ماذا 2 الوثيقة لمنحنيي مقارن تحليل قدم -أ

  . المالحظة النتائج فسر -ب

 مدة طوال TLCC ال و الكيموتربسين من تراكيزكل ثبات علل -ج

 التجربة؟

 : المكتسبة فكومعار الدراسة هذه من اليه توصلت ما خالل من-4

  لالنزيم عام تعريف أعط -أ

 .لإلنزيمات واالختالف التشابه أوجه بعض جدول ضمن حدد -ب

 

 

 ن( 08) التمرين الثاني
 الدراسة أنجزت ,والالذات الذات بين التمييز العضوية على قدرة وإبراز للطعم المناعي الرفض في المتدخلة الجزيئات ودور خصائص على التعرف بهدف

 : ليةالتا

-1– I المضادة األجسام( االضداد على يحتوي وسط في البيضاء الكريات من مجموعة حضنت(Anti-HLA , فلوحظ االلكتروني بالمجهر فحصت ثم 

 .البيضاء الكريات حول عاتم شريط تواجد

  ؟ المالحظة هذ داللة هي ما -أ

 .جدهاتوا ومكان أصنافها مبرزا " HLA - جزيئات " لمصطلح تعريف قدم -ب

 حيث من به خاصة تركيبة الفرد يملك اذ , المعطي والمستقبل بين HLA النظام حيث من التوافق مدى على االنسان لدى الطعم زرع نجاح يتوقف-2

 عدم دول يوضحج )ب( الشكل يمثل بينما الزمن بداللة الطعم حياة نسبة تغيرات منحنى 1 الوثيقة من )أ( الشكل يمثل  HLA لجزيئات المشفرة األليالت

 .والمستقبل المعطي بين التوافق

 

  : النتائج مقارنة من المستخرجة المعلومات هي ما -أ



  

 1. مع 3 و 2 

  4. مع 3 و 2 

 . 6 و 5 مع 3 و 2 

 6.و 1بالمنحنيين الممثلة النتائج تفسر كيف -ب

 . الالذات مؤشرات اتجاه للمستقبل المناعية الخاليا بها تتميز خاصية استخرج السابقة النتائج على باالعتماد -ج

II-2 )  أ 1, أ( الشكالن يمثل حيث 2 الوثيقة  في المبينة المعطيات عليك نقترح , للذات المحددة للجزيئات المميزة البنيوية الخصائص إلبراز 

 , HLAI لجزيئة ) α2 و α1 ( جالينللم األبعاد ثالثية البنية ) 1 ب(الشكل يمثل بينما , HLAII و HLAI ال لجزيئتي التخطيطي التمثيل

 . HLAII ال لجزيئة ) β1 و α1 ( للمجالين ثالثية األبعاد البنية يمثل )2 ب( والشكل

 ال جزيئات من لعديد السالسل الببتيدية ضمن وضعيتها بداللة األمينية األحماض لتغيرات إحصائية نتائج يمثالن ) 2 وج 1 ج( الشكالن

HLAI و HLAII المختلفة. 

 
 

 و HLAI بنية بين قارن حول البروتينات ومعلوماتك 2 الوثيقة  من2 ) وأ1 أ( الشكلين في الموضحة HLA جزيئة كل بنية على اعتمادا

HLAII . 

 قبول ونسبة HLA النظام بين جزيئات العالقة استخرج, المكتسبة ومعارفك) 2 ج, 1 ج, 2 ب, 1 ب( 2 الوثيقة لمعطيات تحليلك خالل من-2

  CMH. تسمية علل ؟ مالطع

-IIIفيه تتناول علميا نصا قدم :  

  .له المحددة والمؤشرات البيولوجية الذات-1

 .الضد لمولد تعريفا مستخلصا , الدم نقل الطعم رفض حالة في عناصره محددا الالذات-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 الثانيالتمرين حل 

  : التفاعل نوع تحديد -أ 1-
تركيب( فسفرة : الهيكسوكيناز زيمبان المحفز التفاعل( 

تحويل( تماكب : فوسفوعليكوميتاز بانزيم المحفز التفاعل( 

تحويل( تماكب : فوسفوغليكوايزوميراز بانزبم المحفز التفاعل( 

  : لالنزيم النوعي التأثير تعليل -ب
إلى 6) رقم الكربون ذرة(الجزيئة في مكان من الفوسفات مجموعة تحويل على عمل تماكب إنزيم هو فوسفوغلوكوميتاز اإلنزيم 

  1) .رقم الكربون ذرة(  الجزيئة نفس آخرفي مكان

المجموعات ترتيب يغير ( فوسفات6 فراكتوز إلى فوسفات 6 الغلوكوز يحفزتحويل تماكب انزيم :فوسفوغليكوايزوميراز االنزبم 

 .)الجزيئة داخل الوظيفية

ال : نوعي تأثير إنزيم لكل أن يبين ما هو و مختلف المنتوج أن إال )فوسفات 6 غلوكوز( التفاعل مادة نفس على اإلنزيمان يؤثر إذن 

 . واحد تفاعل إال يحفز

تفاعل بمادة ارتباطها في تشترك فهي األخرى االنزيمات عكس , غلوكوز : واحدة تفاعل مادة مع اال يرتبط ال الهيكسوكيناز انزيم 

 .تفاسفو 6 الغلوكوز هي واحدة

نوعية واحدة تفاعل مادة على إال يؤثر أنه بمعنى : النوعي ارتباطه في إلنزيم النوعي التأثير يتمثل اذن . 

لإلنزيمات أن يبين مما الكيميائي للتفاعل بالنسبة نوعي تخصص و التفاعل لمادة بالنسبة نوعي تخصص اإلنزيمات تمتلك " 

 "مزدوج تخصص

 : تخطيطي رسملا ج

 

 

  :دورها وتحديد األمينية االحماض ميةتس -أ 2-
المجموعة :A  تشكيل في دور تلعب حيث,متخصصة جد مناطق في التفاعل مادة وتثبيت تعرف موقع االمينية االحماض هذه تشكل 

  .التفاعل مادة انزيم المعقد

المجموعة :B  التساهمية الرابطة كسر يتم الموقع هذا مستوى على, الكيميائي التفاعل على المسؤول التحفيز موقع تشكل 

 (.إماهة( ماء جزيء تثبيت مع( الببتيدية(

  A+B: المجموع تسمية -ب

كبيرة بسرعة الببتيدية الرابطة بكسر التفاعل وحدوث التفاعل مادة تثبيت ييتم مستواه على : لالنزيم الفعال بالموقع المجموع يسمى. 

  : لالنزيم النوعي االثير خصي فيما والمكملة اإلضافية المعلومة -ج
 (.المزدوج التخصص( لالنزيمات الكيميائية الخواص تحدد , الفعال للموقع المشكلة األمينية االحماض نوع-

 التفاعل مادة على التعرف لموقع المشكلة االمينية االحماض الى ذلك يرجع : التفاعل مادة اتجاه نوعي االنزيم-

 .التحفيز لموقع المشكلة االمينية االحماض الى ذلك يرجع : الكيميائي للتفاعل نسبةبال نوعي تخصص يمتلك االنزيم-

  2 : الوثيقة لمنحنيي مقارن تحليل -أ3-
 ساعتين بعد )التفاعل مادة نفاد( تنعدم ان الى الزمن مرور مع التفاعل مادة تركيز في سريع انخفاض يالحظ TCCL مادة غياب في-

 )انعدام( نفاد ولكن الزمن مرور مع التفاعل مادة في نسبيا بطيئ انخفاض نالحظ , TCCL مادة وجود في قابلبالم , التجربة بداية من

 . التجربة بداية من دقائق 4 بعد يكون التفاعل مادة

 : االستنتاج

 .االنزيم نشاط من تقلل TCCL مادة-



  

  : النتائج تفسير -ب
 و ) التعرف موقع( الفعال الموقع نفس على التفاعل مادة تنافس فهي . التفاعل مادة من لجزء مماثلة TCCL لجزيئة الفراغية البنية -

 (.البروتينات اماهة( التفاعل سرعة في تباطئ عنه ينجم مما ,الفعال بالموقع التفاعل مادة ارتباط يعيق مما

 .الفعال الموقع على علالتفا مادة ينافس النه وتنافسي , االنزيم فعالية من يقلل النه مثبط TCCLT فجزيئة-

 : التجربة مدة طوال TCCL و الكيموتربسين من تراكيزكل ثبات تعليل -ج

 TCCL-ثابتة الوسط في تراكيزها تبقى لذلك , تثبيتها من بالرغم الكيموتربسين انزيم طرف من تحويلها يتم ال . 

 نهاية عند ثابت تركيزه يبقى (التفاعل اثناء يستهلك وال ائيالكيمي التفاعل على نوعيا يؤثر , محفز فهو تعريفه خالل من : االنزيم-

 .(التفاعل

  : لالنزيم عام تعريف -أ4-

 .الكيميائية التفاعالت من يسرع , حيوي محفز االنزيم-

 .)التفاعل ونوع التفاعل لمادة( مزدوج تخصص تمتلك االنزيمات-

 .مالئمة الغير PH الحموضة ودرجة تفعةالمر الحرارة درجة مثل المحيط بعوامل يتأثر االنزيم نشط-

 التفاعل اثناء تستهلك ال االنزيمات-

 : لالنزيمات واالختالف التشابه أوجه ب

 

 

 

 حل التمرين الثاني 

  :المالحظة هذ داللة أ 1 –

 . HLA اتجزيئ الخارجي سطحها تحملعلى نواة ذات الجسم خاليا أن على يدل المناعي بالوسم المعالجة الخاليا حول العاتم الشريط تواجد

 " HLA  :جزيئات" مصطلح تعريف -ب

و  االنسان عند والالذات الذات بين التميز في وتتدخل , وراثيا ومحددة نواة ذات الخاليا أغشية على محمولة غليكوبروتينية طبيعة من جزيئات

 .تحضى بتسامح مناعي

 :  هما صنفان هناك :تواجدها ومكان أصنافها

HLAI: الحمراء الكريات على توجد وال نواة ذات العضوية الخاليا جميع أغشية على تتواجد. 

HLAII: واللمفاويات المكروفاج( الضد لمولد العارضة الخاليا غشاء على أساسا تتواجد B .) 

  : النتائج مقارنة من المستخرجة المعلومات -أ– 2

 .الطعم حياة نسبة نقصت لماك متوافقة الغير HLAI الذات مؤشرات عدد زاد كلما 1 : مع 3 و 2 مقارنة من

 لها HLAII جزيئة في واحد اختالف (الزرع رفض على HLAI تأثير من أكبر HLAII جزيئات توافق عدم تأثير إن 4 : مع 3 و 2 مقارنة من

 .HLAI) جزيئات 4 أو 3 اختالف من أكثر أو تأثير نفس

 .معا HLAII و HLAI جزيئات يمس التوافق عدم كان كلما الطعم رفض سرعة تزداد 6 : و 5 مع 3 و 2 مقارنة من

  6: و 1 بالمنحنيين الممثلة النتائج تفسير -ب

 لوجود وذلك ,الطعم اتجاه المستقبل عضوية طرف من مناعية استجابة حدوث بعدم ذلك يفسر %100 تقريبا مرتفعة الطعم حياة نسبة 1: المنحنى

 .الذات من جسما يعتبر الحالة هذه في فالطعم المستقبل وخاليا المعطي خاليا بين HLA جزيئات حيث من توافق

 لعدم وذلك ,الطعم اتجاه المستقبل عضوية طرف من مناعية استجابة بحدوث ذلك يفسر %30 حدود في منخفضة الطعم حياة نسبة  6: المنحنى

 .الالذات من جسما يعتبر الحالة هذه في فالطعم المستقبل وخاليا المعطي خاليا بين HLA جزيئات حيث من توافق وجود

 على التعرف على بالقدرة المستقبل عند المناعية الخاليا تمتاز  : الالذات مؤشرات اتجاه للمستقبل المناعية الخاليا بها تتميز التي الخاصية -ج
 .الالذات مؤشرات عديد



  

 

  : المعطيات تحليل-2

 2 ): وج 1 ج( الشكالن

 HLAI .ال جزيئات من لعديد الببتيدية السلسل ضمن وضعيتها بداللة ينيةاالم االحماض تغير يمثل1)  : ج( الشكل

  α. للسلسلة α 3 المجال مستوى على أقل تغير وبالمقابل α 2 و α1 للمجالين المشكلة االمينية لالحماض عال تغير نالحظ -

 α1 / α2 المجالين α السلسلة وتشكله الطرفين مغلق يكون الببتيدي المستضد تثبيت منطقة -

 HLAII ال جزيئات من لعديد الببتيدية السلسل ضمن وضعيتها بداللة االمينية االحماض تغير يمثل2) : ج( الشكل

 . β للسلسلة β2 المجال مستوى على أقل تغير وبالمقابل β1 للمجال المشكلة االمينية لالحماض عال تغير نالحظ -

  β1 .و 1α المجالين β و α السلسلتين بين ودموج الطرفين مفتوح الببتيدي المستضد تثبيت منطقة -

  2: ب و 1 ب الشكالن

  1 : ب الشكل

 وهي α2 و α1 المجالين على متوزعة اميني حمض11 عددها HLAI لجزيئات المتغيرة المنطقة مستوى على تغير االكثر االحماض ان نالحظ -

 . المستضدي الببتيد تثبيت على المسؤولة االمينية االحماض

  2 : ب كلالش

 وهي فقط β1 للمجال تنتمي وهي اميني حمض 13 عددها HLAII لجزيئات المتغيرة المنطقة مستوى على تغير االكثر االحماض ان نالحظ -

 المستضدي الببتيد تثبيت على كذلك المسؤولة االمينية االحماض

 : الطعم قبول ونسبة HLA النظام جزيئات بين العالقة

 عن والناتجة االمينية باالحماض المحدد التغير الى راجع المستضدي الببتيد تثبيت منطقة مستوى على يكون HLA ال تلجزيئا الكبير التغير-

 مورثاتل خاصة تركيبة يمتلك فرد فكل HLA لجزيئات الهائل التنوع عن مسؤول الكبير التغير هذا CMH ـال لمورثات مختلفة اليالت تعبير

CMH لجزيئات المشفرة رثاتللمو االليالت بتعدد مرتبطة .HLA  

 قلت كلما االختالف زاد فكلما , الجزيئات لهذه الكبير للتنوع نظرا والمستقبل للمعطي HLA جزيئات بين التوافق بمدى مرتبط الطعم قبول نسبة-

 .الذات من جسما بربعت النه للطعم قبول يحدث  )الحقيقي التوأم حالة( HLA  جزيئات بين التوافق حالة في اما , الطعم قبول نسبة

  ) :الرئيسي النسيجي التوافق معقد(CMH  تسمية تعليل

 . الطعوم زراعة في HLA جزيئات في والمتمثلة CMH مورثات تعبير عن الناتجة الجزيئات تلعبه الذي للدور التسمية هذه يعلل

I العلمي النص :  

  : له المحددة والمؤشرات البيولوجية الذات-1

 .مناعي بتسامح وتحضى الملقحة للبيضة المورثي التعبير عن الناتجة والجزيئات والخاليا واالنسجة األعضاء موعبمج الذات يعرف

 عند HLA الرئيسي النسيجي التوافق معقد جزيئات في تتمثل وهي للفرد البيولوجية المؤشرات وتشكل الخاليا أغشية على تتواجد الجزيئات بعض

 المحددة والجزيئات )المستضدية الببتيدات عليها تعرض التي HLAII والجزيئات الذات ببتيدات تعرض لتيا HLAI ال جزيئات( االنسان

 . Rh ريزوس النظام وجزيئات , ABO النظام جزيئات( الدموية للزمر

  : الالذات-2

 او مفعوله ابطال بهدف استجابات الالذات ضد يالمناع النظام ينتج .للعضوية المورثي بالتعبير تشفر لم التي الجزيئات مجموع الالذات يشمل

 .تخريبه

 .الطعم نسيج من HLA الجزيئات ضد المناعية االستجابة توجه , الطعم رفض حالة في

الدموية للزمر الغشائية المؤشرات ضد المناعية االستجابة توجه , الدم توافق عدم حالة في. 
نوعية مناعية استجابة تجاهها ليصدر الالذات من بأنها المناعي )الجهاز( النظام عليها يتعرف جزيئة كل الضد مولد نسمي . 


