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 التمرين األول
I-   إفراز هرمون ذو طبيعة بروتينية خلية بنكرياسية لها القدرة  على تركيب و 1تبين الوثيقة 

 . 6إلى  1البيانات المرقمة من أكتب  - 1
 استخرج من الوثيقة ثالث مؤشرات تدل على أن هذه – 2

 الخلية ذات وظيفة إفرازية.

II - لدراسة بعض مظاهر تركيب البروتين نقترح 

 : التجارب التالية  
 :   التجربة األولى

 باالعتماد على تقنية خاصة نقوم بعزل العضيات الخلوية  :   

 ثم نضع كل منها  في وسط مالئم 1من الوثيقة   5،   4،  2  

 به المواد الضرورية لتركيب البروتين ، يبين الجدول التالي 
 :نتائج تحليل محتوى كل وسط  

 
 

 

 

 إجابتك . لالحدد العضية الموجودة في كل وسط , مع – 1

 التجربة الثانية :
 زرع وسط في نضعها ثم السيتوبالزمية العناصر بعزل نقوم

 و 0ز= الزمن في نضيف ثممشعة  مينيةأ حماضبأ غني 
  التجربة خالل و   ARNm النووي الحمض  د 30= ز 

  ARNm   ال كمية و المركبة البروتينات كمية بقياس نقوم

 . 2 الوثيقة في ممثلة عليها المحصل النتائج و ،  الوسط في 
   ؟ تستنتج ماذا.  الوثيقة هذه حلل( 2 

 التجربة الثالثة :
 الضرورية لحدوث العملية التي تحدثلمعرفة  الشروط 

 ، يسحق كبد فأر في وسط يحافظ  5على مستوى العضية 

 على بنية العضيات الخلوية فنحصل على مستخلص كبدي
 متجانس. تفصل القطع الخلوية للمستخلص الكبدي 
 فيتركيب البروتين  فعاليةبعملية الطرد المركزي . نختبر  

 المتجانس الكامل و مختلف القطع الخلوية . النتائج المحصل عليها مدونة في الجدول التالي : المستخلص

 عدم او)+( تركيب:  النتائج التجارب
 المشعة البروتينات( -)تركيب

 + مشعة أمينية احماض+كامل مستخلص

 استعمال توقف( DNP) مادة+  مشعة أمينية احماض+  كامل مستخلص
 ATP الـ

- 

 - مشعة امينية أحماض+  مغلى كامل مستخلص

ARNm  +مشعة امينية احماض+ ريبوزومات - 

ARNm  +ريبوزومات + ATP  +مشعة امينية احماض - 
 

 ما هي المعلومات المستخرجة من تحليلك لهذه النتائج ؟ – 3

 بتوظيف معلوماتك المكتسبة , ماهي العوامل االخرى المتدخلة في تركيب البروتين؟  - 4

تركيز  الوسط
 البروتينات

ADN ARN  تركيب
 البروتين

 Aالوسط  
 Bالوسط  
 Cالوسط  
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 الحقن األول للـ 

ARNm المنحل  
 الحقن الثاني للـ 

ARNm المنحل  

 الزمن /د

كمية الـ 

ARNm 

في 

 الوسط

كمية 

االحماض 

االمينية 

المدمجة في 

 البروتين

 2الوثيقة 

 1الوثيقة 



 .5 العضية مستوى في تحدث التي العملية البيانات جميع علية متقن برسم بين – 5

 الثانيالتمرين 
 تعمل بنى عدة البروتين تركيب في يساهم . الكبير لتنوعها نظرا الخلية حياة في أساسية جزيئات البروتينات تعتبر
 .بينهما كبير بتنسيق

  . النواة حقيقية خلية مستوى في البروتين تركيب آليات (1الوثيقة ) تبين – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . المرقمة البيانات سم   - أ
 موقع حدوث كل منهما في الخلية. حددثم  ,( 2) و (1 ) للمرحلتين تعريفا قّدم - بـ

 .البروتين تركيب في( 5)العنصر ضرورة علل - جـ
 ( كي يكتسب بنيته الوظيفية باعتباره انزيما أحادي السلسلة الببتيدية.10كيف تتغير بنية العنصر) وضح –د 

  .1( من الوثيقة10آللية تركيب العنصر )( مرحلتين اساسيتين 2يمثل الشكالن )أ(و)ب(من الوثيقة ) – 2
 

 

 

 

 

 

 

 

  . 8إلى1على البينات المرقمة من  تعرف –أ 
 كل منهما. ، حدد بدقة متطلبات ومقرحدوث (2في الشكلين )أ(و)ب(من الوثيقة )على المرحلتين المبينتين تعرف  -بـ 

 مراحل تشكله.صف يمثل العنصر )س( ،  ماذا -جـ 

 (.2( من الوثيقة )6يتمثل دور العنصر) فيما - د
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 2الوثيقة

 1الوثيقة
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 س

 1المرحلة 

 2المرحلة 
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 -أ-الشكل
 -ب-الشكل



( تسمح بتأمين الربط بين المعلومة 7أن بنية العنصر ) بين, ( ومعارفك المكتسبة2لمعطيات الوثيقة )باستغاللك  ـ هـ 

 الوراثية واالحماض األمينية الموافقة.

( والثانية بها ليزين Glyيملك مخبري قارورتين مجهولتي المحتوى من األحماض األمينية ، األولى بها غليسين ) – 3

(Lys تتواجد أمامه كل لوازم الفصل بالهجرة الكهربائية وقارورة ثالثة بها محلول ذي .)PH=1. 
األميني الموجود في كل قارورة في الطريقة التي تقترحها على المخبري كي يتمكن من تحديد الحمض  ماهي –

 ذلك . وضح -حدود الشروط المتوفرة أمامه ؟ 

 .R(Lys)=(CH2)4-NH2  . R(Gly)= Hغير ضرورية ( ، PHi)قيم الـ 

 

 الثالثالتمرين 

 

 

 
 

 



 الرابعالتمرين 

 

 
 . 3الخاص بالبروتين السليم انطالقا من الوثيقة للريبونيكليوتيدعدد النيكليوتيدات أحسب  – 5



 اخلامسالتمرين 
 تحملها التي الوراثية المعلومة بفضل وراثيا محددة وظيفيتها بالتالي و الفراغية بنيتها ، التخصص عالية جزيئات البروتينات

 .ADN الـ جزيئة
I – 1 – أمينيين حمضين بين ببتيدية رابطة لتشكل اإلجمالية المعادلة أكتب - أ. 
 :التالي الترتيب على( 1) الوثيقة في المبينة أمينية أحماض 4 من المتشكل الببتيد للرباعي المفصل الصيغة أكتب - بـ
 [ .ميثيونين  غليسين  أالنين  سيرين]

 
 

 

 

 

 

 

 ؟(1)  بالوثيقة المبينة األمينية األحماض باستعمال عليها الحصول يمكن التي الببتيد رباعيات أنواع عدد ما - أ – 2
 أميني الحمض العشرون باستعمال عليها الحصول يمكن التي الببتيد الرباعيات أنواع مختلف عدد هو ما -

 .للبروتينات الكبير التنوع إذن علل -الطبيعة؟ في الموجودة
 .ذلك وضح .األمينية األحماض ترتيب و طبيعة تحددها البروتين وظيفية إن - بـ

II - الـ جزيئة تحملها التي الوراثية المعلومة تعبير دراسة في نرغب ADN  
 اليوراسيل يحوي مناسب زرع وسط في خاليا زرعت - أ– 1
 (2)بالوثيقة ممثلة عليها المحصل النتائج المشع، 

 ؟ التجريبية النتائج هذه من تستخلص ماذا -
 تخريب تم حيث البكتيريا محتوى يحوي) بكتيري مستخلص نزود

 ARN الـ من مختلفة بجزيئات(  األخيرة هذه أغلفة 
 و التجريبية الشروط ، محددة شفرات تحمل و اصطناعها تم
 ( .3) بالوثيقة ممثلة عليها المحصل النتائج 

 ؟ تستخلص ماذا و التجريبية النتائج هذه حلل
 ARNtالـ لجزيئة مبسط نموذج (4 ) الوثيقة تمثل -ج
 
 

 

 

 .ذلك وضح ، الوراثية المعلومة تشفير لحل وسيلة الجزيئة هذه تعتبر -
 جزيئة في األمينية األحماض تتابع أن لتبين 4 و 3 و 2 الوثائق من المستخلصة المعلومات بين عالقة أربط - أ -2

 .وراثيا محددا يكون البروتين

 .الوراثية المعلومة تعبير مراحل مختلف وظيفي تخطيطي رسم في صف بمعلوماتك, و سبق بما مستعينا -بـ 

 

 

 

 



 السادسالتمرين 
 من اجل تحديد اآلليات المتدخلة في تركيب البروتين 

 نقترح عليك الدراسة التالية
I- أثناء عملية تركيب البروتين توظف الخلية الجزيئة 

  . 1الموضحة في الوثيقة 
 (1)الوثيقة 5إلى  1الجزيئة المعرفة بالبيانات من  سمي – 1

  .6إلى  1جميع البيانات المرقمة من  ثم أكتب
 4في نظرك ، الحد االدنى من انواع الجزيئة  ماهو - 2

 اجابتك. علل الالزمة لتركيب البروتين في الخلية ؟
  . 6والجزيئة  4بين الجزيئة  ماهي العالقة – 3

 . ذلك وضح ، مضاعفة وظيفية قدرة 4للجزيئة  - 4

 ANDوسلسلتي الـ  4العالقة بين الجزيئة ما هي – 5
 الحاملة للمورثة ؟

II – ترتيب القواعد االزوتية  2يقدم الشكل )أ( من الوثيقة 
 المسؤول عن تركيب عديد الببتيد المبين في ARNmلجزء 

  الشكل )ب( من نفس الوثيقة.
 
 

 

 

 

 

ترتيب القواعد االزوتية المكونة لجزء المورثة المتدخلة في تركيب عديد الببتيد المبين في الشكل )ب( من  أعط – 1
 .2الوثيقة

( المحصل عليه في وسط تجريبي ARNt- Ala، ثم وضع المركب ) 3الوثيقة بعد حدوث التحول الكيميائي المبين في 
أدى إلى تركيب عديد الببتيد المبين في الشكل )ج(  مما (2السابق ) الشكل أ من الوثيقة  ARNmمناسب يحتوي على 

 .2من الوثيقة 
 نتيجة هذا التحول حدد ، 3انطالقا من الوثيقة  – 2
 .ARNtالكيميائي على كل من الحمض االميني والـ  

 عديد الببتيد المحصل عليه  قارن –أ  – 3
 ( بعديد الببتيد الممثل في3)الشكل ج من الوثيقة

  )الشكل ب( من نفس الوثيقة. 
 نتيجة هذه المقارنة. فسر -بـ 
 اعتمادا على معلوماتك وعلى هذه المعطيات: – 4

 ما يلي: حدد
 التي تسمح بتعرف الرامزات على االحماض اآللية –أ 
 االمينية. 

 المستوى الخلوي الذي يتم فيه تعرف الرامزات  -بـ 
 أثناء هذا التعرف. على االحماض االمينية ، وكذا اسم العضية الخلوية المتدخلة

 الظاهرة المرتبطة بتركيب البروتين والتي تتدخل خاللها هذه العضية الخلوية وكذا مراحله. سم -جـ 
 

 CCC  CUC UGU GGU GAU GAA AAA UGC CAU -أ-الشكل

 اتجاه القراءة

 Pro – Leu – Cys – Gly – Asp – Glu – Lys – Cys – His -ب-الشكل

1        2        3         4        5        6        7        8        9  

 Pro – Leu – Ala – Gly – Asp – Glu – Lys – Cys – His -ج-الشكل

1        2        3         4        5        6        7        8        9  

 

 

 تفاعل كيميائي
 

دون  Alaالى  Cysيحول 

 قطع الرابطة الكيميائية مع

 ARNtالـ 

Cys ALa 

A C A  A C A 

 3الوثيقة

 2الوثيقة

 1الوثيقة

1 

2 
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 السابعالتمرين 

 .الحيوية نشاطاتها بمختلف للقيام منتظمة بصورة الحية الكائنات خاليا تركبها متخصصة جزيئات هي البروتينات
 الهيولي ARN الـ أنماط فصل ونتائج العضوية، عن الدفاع في دورا تلعب التي الخاليا من نوعين تمثل( 1) الوثيقة – 1

 .للخليتين
 .9إلى1 من المرقمة البيانات أكتب - أ
 .الفصل نتائج قارن - بـ
 .إجابتك علل.نشاط حالة في توجد التي الخلية عين - جـ
 
 

 

 

 

 

 

 

 (.1الشكل)ب( من الوثيقة)( صورة مأخودة بالمجهر االلكتروني من خلية 2تمثل الوثيقة ) – 2
 . 2بنية السيتوبالزمية المالحظة في الوثيقةلعنوان ل ضع - أ
 لهذه البنية مرفق بالبيانات . تفسيري رسم تخطيطي انجز – بـ
 هذه البنية تسمح بتركيب العديد من انواع البروتينات ؟ – جـ
 كم؟،  نعمإذا كان  
 هذه البنية تسمح بتركيب العديد من الجزيئات لنفس البروتين؟ - د

 ؟كم؟  نعماذا كان 
 ( تغير نسبة النشاط التركيبي الحدى الخليتين3تمثل الوثيقة ) – 3

  ( حسب حالة الريبوزومات وعددها.1)الوثيقة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الوثيقة

 2الوثيقة

 نسبة النشاط                                    عدد العناصر        
 التركيبي                                    )الحبيبات الريبية(          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزمن           
 النشاط التركيبي                    
 حبيبات ريبية متجمعة                    

 حبيبات ريبية منعزلة                   

 
 

 3الوثيقة



 .3النتائج المحصل عليها والممثلة بالوثيقة حلل –أ 
 حالة الريبوزومات االكثر فعالية في عملية تركيب البروتين. استنتج -بـ 
 ( والتي تظهرها هذه التجربة؟2فيما يخص االهمية البيولوجية للعناصر الممثلة في الوثيقة ) ماذا تستخلص -جـ 
 

 الثامنالتمرين 

مرض البياض مرض ناتج عن اختفاء مادة الميالنين )مادة ملونة( من الجلد والشعروجسم المصاب غير قادر على 
 تركيب هذه المادة.

في بيضة  ARNهيولي من خاليا حقيقية النواة تعمل على إظهارصفة الميالنين.نحقن هذا الـ  ARNنقوم بعزل – 1
 منزوعة النواة لحيوان زاحف فنالحظ تركيب الميالنين.

 المعلومة التي يمكن استخالصها من هذه التجربة؟ ماهي –أ 
 ؟ ARNننزع النواة من البيضة المحقونة بالـ  ذالما -يـ 
ليكن ترتيب نيكليوتيدات جزء من المورثة المسؤولة عن صنع اإلنزيم الذي ينشط إحدى تفاعالت تركيب الميالنين  – 2

 (1المبين في الوثيقة )
 الشفرة )الرسالة الوراثية( المحمولة حدد –أ 

 من هذه المورثة.
 استنتج( 2,1على الوثيقة ) اعتمادا –ب 

 الداخلة في تركيبترتيب االحماض االمينية 
 البروتين المتشكل.

 ما هي النتيجة التي تترتب عن تغير -جـ 
 ( من المورثة بنيكليوتيدة4النيكليوتيدةرقم )

 (.Cالسيتوزين )
 الظاهرة الوراثية التي تسمح بحدوث هذا التغير. عرف –د 
 انطالقا من النتائج المتحصل عليها في هذا التمرين  – 3

 برسم تخطيطي متقن عليه  وضح المكتسبة،ومعلوماتك 
 البيانات كيف يتم التعبير عن المعلومات الوراثية في

 حقيقيات النواة. 
 مالحظة :

  (.2تعطى الشفرة الوراثية في الوثيقة )
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الوثيقة  

 1الوثيقة

 



 التاسعالتمرين 

وهيولية  نووية عناصر بواسطة تتم األحداث من سلسلة نتيجة وهذا البروتينات، تركيب على بقدرتها الحية الخاليا تتميز
 :الدراسة هذه نقترح ذلك وإلبراز

  (1)الوثيقة ممثل في هو كما الببتيدية السلسلة لتركيب الالزمة العناصر جميع على يحتوي خلوي مستخلص تحضير تم
 .دقائق بعد عليها المحصل النتيجة فيمثل ب(  (الشكل أما العناصر، هذه أهم يظهر  )أ (الشكل حيث
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .8 إلى 1 من المرقمة البيانات أسماء قدم -أ  – 1
 . الخلية في مقرها وحدد )ب(الشكل في ( ص ) العنصر بظهور سمحت التي الظاهرة سم -ب 
 .الخلوي النشاط هذا مراحل صف الخلية، مستوى على يحدث خلوي نشاط نتيجة هو العنصر)س( -جـ 
 الشكل)ب( : و ) أ  الشكل) معطيات خالل من - 2
 للعنصر)ص(. البنائية الوحدات عدد و 6 رقم للعنصر األزوتية القواعد عدد استخرج -
 إجابتك . علل -
 (3( يرتبط العنصر)1) الوثيقة في الممثل النشاط خالل - 3

 (.4بالعنصر )
 ؟ االرتباط هذا يحدث المدروس النشاط من مرحلة أي في - أ

 .المرحلة هذه عن خالله من برتع تخطيطيا رسما أنجز - ب

 الخلوي النشاط بحدوث كذلك مرتبطة البروتين تركيب عملية - 4
 ( .2) الوثيقة في الممثل

 .أهميته اذكر ثم الخلوي النشاط هذا سم - أ
 .2العنصر و 1 العنصر بين االختالفات أهم جدول في لخص - ب
 الجزء مستوى على تحدث التي الظاهرة علمي نص في صف - ج

 المؤطر )ع( .
 
 
 
 
 

 

 



 العاشرالتمرين 

 : التالية الدراسة نقترح,  المورثي التعبير مظاهر بعض لدراسة
I – حمراء كرية إلى ثم شبكية خلية الى لتتحول نواتها( الحمراء للكرية األم الخلية) الحمراء الجذعية الخاليا تفقد. 

 داخل ينعدم بينما,  الشبكية الخلية داخل قصير لوقت التشكل ويستمرهذا الحمراء الجذعية الخلية داخل الدم خضاب يتشكل
 ( .1) الوثيقة من( 1) الشكل الحمراء الكريات
 . النواة مستوى على تحدث التي المورثي التعبير مراحل إحدى( 1) الوثيقة من( 2) الشكل يمثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( :1) الوثيقة من( 1) والشكل السابقة المعطيات على اعتمادا – 1
 ؟ الشبكية الخلية طرف من الدم خضاب تركيب يطرحها التي االشكالية حدد - أ

 . المطروحة االشكالية عن لإلجابة فرضية إقترح - ب
 (.1) الوثيقة من( 2) للشكل مناسب عنوان تضع ثم,  5إلى1 من المرقمة العناصر على تعرف – 2
 (.2) الشكل في الممثلة المرحلة في دوره أشرح ثم( , س) العنصر يمثل ماذا – 3
 تعرف على العنصر )ص( , ثم حدد دوره ومكوناته الكيميائية . – 4

 ( ,فسر قدرة الخلية الشبكية على تركيب خضاب الدم.4( وإجابتك عن السؤال )1اعتمادا على معطيات الشكل ) – 5

 
II – وفق التفاعالت اآلتية : يرتبط لون الفرو عند األرنب بصبغة الميالنين التي تتدخل في تركيبها أنزيمات نوعية 

 

 
 

 مرضينجم عن غياب أوخلل في أنزيم التيروزيناز عند األرنب عدم تركيب صبغة الميالنين وبالتالي األصابة بالمهق )
 ( .وراثي يصاحبه ابيضاض الشعر

 على مستوى خلية عادية انطالقا من الحمض األميني E1( بعض مراحل تركيب أنزيم التيروزيناز 2تمثل الوثيقة )

 . 245إلى الحمض األميني رقم  241رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 س
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 ص

4 

خلية  الخاليا 5
عية ذج

 حمراء

كرية  خلية شبكية
اقل من  حمراء

10 

ساعات 
على فقد 

 النواة

 10بعد 
ساعات 
على فقد 

 النواة

 الجزيئة

ARNm منعدم منعدم موجود موجود 

 

 1الشكل  2الشكل 

 1الوثيقة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.2تعرف على المرحلة الممثلة في الوثيقة ) – 1

 , وحدد جزء السلسلة المستنسخة  E1أنزيم التيروزيناز أعط تتابع األحماض األمينية االحماض األمينية لقطعة  – 2

 األليل العادي . ADNلـ 

 ( جزءا من تتابع نيكليوتيدات األليل الطافر3تمثل الوثيقة )

 المسؤول عن تركيب أنزيم التيروزيناز عند خلية غير 
 عادية النتاج الميالنين. 

 باالعتماد المعطيات والوثائق السابقة ومكتسباتك ,  – 3

 بين كيفية ظهور االليل الطافر ثم فسر سبب االصابة
 بالمهق عند االرانب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الوثيقة  

 3الوثيقة 



 احلادي عشرالتمرين 

 تخصص اإلنزيمات على بنيتها الفراغية لذا نقترح دراسة العوامل المتحكمة في البنية الفراغية للبروتين. يعتمد
I – يتواجد على مستوى غشاء الكريات الحمراء ويساهم في نقل الجلوكوز إلى داخل الكرية الحمراء   إن انزيم البرمياز

يمثل إحدى المراحل التي تسمح  1يوضح جزءا من هذا اإلنزيم ، الشكل)أ( من الوثيقة   1الشكل )ب( من الوثيقة 

 بتركيب إنزيم البرمياز.

 . 1على البنيات المشار إليها في الوثيقة تعرف  – 1

 . 1بنية الجزء المؤطر من الوثيقة مثل  -2
 دور مختلف العناصر المتدخلة في هذا النشاط . ذكرآلية المرحلة الممثلة في الشكل )أ( بدقة مع صف  –3

 
 
 

 

 

 

 

 

II -   متبوعة بظاهرة أخرى. لدراسة بعض مراحل هذه  1غالبا ما تكون الظاهرة الممثلة في الشكل)أ( من الوثيقة،

 الظاهرة وشروط حدوثها ننجز التجارب التالية :

 : 1التجربة 

 لجزر النجرهانس βنحضر مستخلصا خلويا من الخاليا 
 تحتوي على أحماض أمينية يكون الحمض األميني التيروزين 
 مشعا وتوزع إلى أربع أوساط حسب الجدول التالي : 

 نتائج الجدول.حلل  – 1

 البروتينشروط تركيب حدد  – 2

 دور كل عنصر من العناصر المذكورةماهو  – 3

 في الجدول باختصار .
 : 2التجربة 

 ( :2( و)خ1تم إجراء التجربة على خليتين )خ

 ( على2( و)خ1في بداية التجربة توضع الخليتين  )خ -

 على نفس المكونات ( يحتويان2( و)م1التوالي في وسط زرع )م

 ( بنفس األحماض األمينية2( و)م1طيلة هذه التجربة نمد الوسطين )م

 كما وكيفا.

 ( البيروميسين 2( أضيف للوسط )م1في الزمن )ز -
 (.ARNtنشاط )مادة تثبط 

 وقد مكنت معايرة كمية كميات األحماض األمينية التي بقيت حرة

 ( من2( و)خ1كل من الخليتين  )خفي السيتوبالزم 

 . 2الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة  
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 -ب  –الشكل  -أ –الشكل 

 1الوثيقة 

  الوسط
 المواد المضافة إلى المستخلص

اإلشعاع في 
البروتين )وحدة 

 إفتراضية(

 ARNm  +ATP 406ريبوزومات +  1

2 ARNm  +ATP 15 

 ARNm 50ريبوزومات +  3

 ATP 5ريبوزومات +  4

 

 كمية االحماض األمينية الحرة                                     
 في السيتوبالزم بـ الميكروغرام                                          

                  

 2خ               

 
 
 
 

 1خ             
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 2الوثيقة 

 



 ( 2( و)خ1النتائج المحصل عليها عند الخليتين )خقارن  – 1
 من حيث كمية األحماض األمينية الحرة في السيتوبالزم.

 ؟ نتائج هذه المقارنة كيف تفسر – 2

III – ( رسما تفسيريا تخطيطيا للظاهرة 3تمثل الوثيقة ) 

 لصورة مجهرية لنشاط احدى  IIالمدروسة في الجزء 

 مورثات بكتيريا القولون المعوية.

 على البيانات المرقمة ، ثم تعرف على هذه الظاهرة.تعرف  – 1

 .3عليه البيانات للجزء المؤطر من الوثيقةانجز رسم تخطيطي  – 2

 التي يمكنك استخراجها فيما يتعلق بالعالقة بين الظاهرتين المدروستين.ماهي المعلومات – 3

 يمكنك تبرير هذه العالقة ؟هل  – 4

 

 الثاني عشرالتمرين 

 .حي كائن كل أصالة يعطي و للخلية االيضية النشاطات في الوراثية،يتدخل المعلومة في متحكمة جزيئة,  ADN الـ إن
I - البروتين لتركيب أساسيتين مرحلتين( ب,أ) 1 الوثيقة تمثل. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 10 إلى 1 من المرقمة العناصر على تعرف – 1
 ( .ب-1) و( أ-1) الوثيقتين من لكل عنوان اعط – 2
 تفسيري برسم اإلجابة ترفق -  الوراثية للمعلومة أمين بانتقال( أ-1) الوثيقة في المذكورة الظاهرة تسمح كيف حدد - 3

 .البيانات عليه
 ؟ احابتك علل. الزمني تسلسلها حسب( ب-1) الوثيقة أشكال ّرتب - أ – 4
 ؟ المتشكلة البروتين جزيئة خاصية هي ما - ب
 
II - االمينية االحماض) مختلفة كلمة 20 تشكل أن( النيوكليوتيدات) حروف ألربعة يمكن كيف : المطروحة اإلشكالية 

 : التالية التجارب تحقيق تم ، التساؤل هذا على لإلجابة( .  العشرين
 الريبونكليوتيد من واحد نوع من يتكون بحيث متجانس ARNm على التحصل من ماتيي و نيرنبرغ تمكن 1960 عام في
 العضيات و المكونات مختلف على يحتوي وسط في ARN الـ وضع .اليوراسيل بمتعدد سمي الذي و اليوراسيل مثل

 .المعروفة العشرون األمنية األحماض للوسط أضيف . السيتوبالزمية

 
 3الوثيقة 

 



 .نين آال الفنيل وهو األمنية األحماض من واحد نوع من يتكون ببتيد متعدد على الوسط في ، حصل
 الريبونكليوتيد من واحد نوع باستعمال المصنع ARNm طبيعة تغيير مع الطريقة بنفس بعد فيما أجريت عديدة تجارب

 (.ب-2 الوثيقة) الريبونكليوتيد من نوعين أو( أ-2 الوثيقة)
 ؟ التجريبية النتائج هذه من المستخلصة النتائج هي ما - 1
 . إجابتك للعّ  - 2

III - األجزاء في عليها المحصل المعلومات باستغالل II و I ,العبارة ّعلل : 
 ."حي كائن كل أصالة يعطي و للخلية االيضية النشاطات في يتدخل الوراثية المعلومة في المتحكم ADN الـ"
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث عشرالتمرين 

و البروتينات في هذه الخلية خالل مرحلة من الدورة الخلوية . تمثل  ADN  ،ARNmتم تتبع و معـايرة كمية المكونات 
 النتائج المحصل عـليها . 1الوثيقة 

 
 : 1اعتمادا عـلى الوثيقة  ـ 1
 . 1حلل وفسر منحنيات الوثيقة أ ـ   
 هل يتعلق األمر بحالة راحة أم حالة نشاط ؟ قدم مثال .ب ـ  

 رتـب المكونـات الثـالث حسب ارتفـاع كـمـيـتها . -جـ
 ، أسفلـه ، قطعـة من2من الوثيقة  1يمثـل الشكـل  -2
 عـند Xمتتـالية األحمـاض األمينية مكـونة األنـزيـم  
 . Aقـرد  

 د معـتمدا عـلى جـدول الشفرة الوراثية ـ حـد 1
 متتالية نيكليـوتيـدات قـطـعـة الـمـورثـة المسؤولة  

 عـن تـركـيـب هذا األنـزيـم .     
 شريط المورثـة 3من الوثيقة  2يـبـيـن الشكـل  -2
 . B عـند الـقـرد Xالمسؤول عـن تركـيـب نـفـس األنزيم  
 أ ـ حـدد انطالقا من جـدول الشفرة الوراثية  مـتـتـالية  

 . Xاألحماض األمينية لألنـزيـم 
 و Aب ـ قـارن بـنـيـة هذا األنـزيـم عـند كـل من الـقـرد 

 . Bالـقـرد  
 

 

 

 



 جـ ـ فـسـر سـبـب االخـتـالف الـمالحـــظ .دعم تفسيرك برسومات تخطيطية .
فات جديدة ص، خـلال ، و بالتالي  ADNعـلى مستوى  المشفرفي بعض األحيان ، قـد يـصـيـب البرنامج الوراثي ،  -3

 : ADNلـنعـتبر مـتـتـالـيـة القواعد اآلزوتـيـة الـتـالـيـة ، المـكـونة لـجـزء من ،لم تكن في اآلبـاء 
 

 

  حــدث لهـذه الـمتـتـالـيـة األصـلـيـة بعـض الـتغـيـرات مع مـرور األجـيـال و هـي :*
 ( .  Tيمين ) ابالت 8تم استبدال الـقاعـدة اآلزوتية رقم  أ ـ الحالة األولى :  
 .  7و القاعدة رقم  6( بين القاعدة رقم  Cالـسـيـتـوزيـن ) الـقـاعـدة اآلزوتية  إضافةتـمـت  ب ـ الحالة الثانية : 
 ، مـن الـمـتـتـالـيـة األصـلـيـة . 7تـمـت إزالـة الـقـاعـدة اآلزوتـيـة رقـم  الحالة الثالثة : ج ـ 

 ؟ ADNكيف نسمي هذه التغيرات التي حدثت لجزيئة  -1
 اعط تعريفا لهـذه الـظـاهـرة .  -2
 , ثـم مـتـتالـية األحـماض األميـنـيـة ARNmجانبه , حـّدد قطعة  الوراثيةالشفرة باستعمالك جدول   -3

  األصـلـي . ADNالمقـابـلـة لجـزء 
,  ثـم  ARNmالـجـديـد في كـل حـالة من الحاالت الثالث أ , ب و ج , ثـم  قـطـعة  ADNحـدد جـزء   -4

 . مـتـتالـية األحـماض األمـيـنـيـة فــــي كـل حـالـة , مـستـعـمال الجــدول أسفله
 

األحماض 

 األمينية
 أالنين
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 الرابع عشرالتمرين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلامس عشرالتمرين 

 .بروتينات إلى يترجم وراثي برنامج النووية اللغة تعتبر
 : التالية الوثائق نقترح البروتين تركيب وآليات الضرورية العناصر لمعرفة

 . المشع اليوراسيل به وسط في حيوانية لخلية الذاتي اإلشعاعي التصوير ( نتائج1الوثيقة ) تمثل  - 1

 
 
 . المشع اليوراسيل استعمال سبب علل – أ

 ؟ تستخلص وماذا (1 ) الوثيقة حلل – ب
 (.1الوثيقة ) في المبينة العملية في المتدخلة العناصر البيانات كافة عليه تخطيطي برسم وضح – ج
 اإلشعاعي الذاتي التصوير تقنية أظهرت مشعة أمينية أحماض به وسط في للبروتين كثيف تركيب ذات خاليا توضع - 2
 من تشكل مجاميع و األحيان غالب في الخلية هيولى في موجودة صغيرة بنيات في البداية في يتمركز شعاعالا أن

 ( 2الوثيقة ) في مبين هو كما وحدات

 
 . الخلية في أهميته مبرزا . 2 للوثيقة مناسبا عنوانا أعط – أ

 ؟ تمثل وماذا 3 الوثيقة بيانات أكتب – ب
 .األمينية لألحماض العامة صيغة باستعمال (ج) الرابطة تشكلت كيف كيميائية بمعادلة بين – ج



 
 (. الوظيفي التخصص  (خاصة مميزات اكتساب من تمكنها ثابتة بنية تشكلها بعد تأخذ البروتينات أن علل - 3
 

 السادس عشرالتمرين 

 البوليزوم تدعى مميزة مجموعة في متواجدة الريبوزومات : محددة بنيات البروتين تركيب في يتدخل
 .للبوليزوم صورة (1 ) الوثيقة تبين -أ - 1

 
 1  الوثيقة في الممثل للبوليزوم بالبيانات مرفق تفسيري تخطيطي رسم أنجز -

 موسومة بنظير أمينية أحماض على يحتوي محلول به حضن وسط في للبروتين كبير اصطناع ذات خاليا توضع -ب
 ثم الحرة عن الريبوزومات البوليزومات فصل يمكن الحالة، هذه في .الهيولى مكونات مختلف خاصة بتقنية تعزل مشع،
 .عليها المحصل ( النتائج2الوثيقة ) تمثل .المكونات هذه من كل في اإلشعاع قياس



 

α - ؟ البروتين تركيب يخص فيما التجربة هذه تقدمها التي المعلومات هي ما 
 -  β؟ التجربة هذه تظهرها التي للبوليزوم البيولوجية األهمية هي ما 

 (ARNm –للمعقد )ريبوزوم  مفصلة بنية ( 3 ) الوثيقة تمثل  - 2

 
 (.3للوثيقة ) bو Aوالموقعين  5إلى 1تعرف على العناصر المرقمة من  –أ 
 .بوظيفته المرتبطة للريبوزوم البنيوية الخصائص (3 ) الوثيقة تظهر - ب

 الخصائص ؟ هذه هي ما -
 . البروتين تركيب من معينة مرحلة 3 الوثيقة تظهر - ج

 .إجابتك علل ؟  المرحلة هذه هي ما -
II - للبروتين الوظيفي التخصص علل الموضوع, في المقدمة للمعلومات باستغاللك. 
 

 

 

 

 

 



 السابع عشرالتمرين 

كليوتيدات ، ساعد على فهم كيفية تشفير البرنامج الوراثي نقدم الوثيقة يوعدد أنواع األحماض األمينية وعدد أنواع الن

(01. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما عدد أنواع األحماض األمينية و عدد أنواع النكليوتيدات ؟ -1

 ؟ علل .mARNأم   ADN( تخص تشفير الـ01هل الوثيقة ) -2

 كيف يشفر لألحماض األمينية ؟ برهن ذلك . -3

 . Pheترمز الى الحمض األميني  UUUقدم تجربة بسيطة تستدل  بها على أن الثالثية  -4

 ( 4و  3و  2) س , ع , ص ( ثم حدد األحماض األمينية ) حدد الثالثيات النكليوتيدية - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (01)الوثيقة 



 الثامن عشرالتمرين 
يتدخل في تركيب البروتين بنيات محددة كالريبوزومات المتواجدة في مجموعات مميزة تدعى البوليزومات " (  1

صور بمختلف التكبيرات لهذه المجموعة المميزة .  – 1 –تبين اشكال الوثيقة  -متعددات الريبوزوم    أ   

 

  - 1 –الوثيقة                                                                        

تعريفا للبوليزوم  .اعط  – 1  

للبوليزوم . يسمح لك بانجاز رسم تخطيطي تفسيري مرفق بالبيانات   - 1 –شكال من اشكال الوثيقة اختر  – 2  

توضع خاليا ذات اصطناع كبير للبروتين في وسط حضن به محلول الحماض امينية موسومة بنظير مشع , تعزل  –ب 

بتقنية خاصة مختلف مكونات الهيولى بحيث يمكن فصل البوليزومات عن الريبوزومات الحرة ثم  يتم قياس االشعاع في 

.  صل عليهاالنتائج المح  - 2 –كليهما , تمثل الوثيقة   

  

 

 

 

 

   - 2 –الوثيقة 

 

التقنية المشار اليها في النص يمكنك الحديث عن جانب من خطواتها خاصة في كيفية الحصول على الريبوزومات  – 1

ذلك .  وضح انطالقا من البوليزوم ,  

المعلومات التي تقدمها لك التجربة فيما يخص عملية تركيب البروتين ؟ . ماهي  – 2  

  .مخططا يوضح جزء من الية التركيب الحيوي لبروتينات بنية خلوية اساسية في جميع الخاليا  – 3 –تمثل الوثيقة  –ج 



3 

البنية الخلوية المقصودة ؟ وما هي ماهي  – 1

عالقتها البنائية بالبروتينات التي تم تركيبها 

 موضحا تدخل البوليزوم ؟

ة رسما تخطيطيا لمقطع في هذه البنيانجز  – 2

الخلوية مركزا على الجزيئات البروتينية المكونة 

 لها . 

 

 

 

 

 

  – 3 –الوثيقة                                           

بوليزوم  للبروتينات السطحية الداخلية   – 1  

بوليزوم  للبروتينات السطحية الخارجية  – 2  

                                              بوليزوم للبروتينات الضمنية   – 3

 

( باستغاللك للمعلومات المقدمة في التمرين , حدد االهمية البيولوجية للبوليزوم " متعدد الريبوزوم " .  2  

 التاسع عشرالتمرين 
 التالية: مينيةأ أحماضجزء من بداية السلسلة تتكون من  أنتم عزل متعدد بيبتيدات للتعرف على تركيبه وجد 

 القراءة اتجاه                                                                            

 ثريونين  -فالين –االنين  –سيرين  -سيرين –ثريونين  –لوسين   -لوسين  

 : 1الوثيقة تم نقلها بواسطة النواقل  األمينيةهذه االحماض  أنإذا علمت 

 األمينيةحدد الشفرة الوراثية الدالة على  هذه االحماض 

  األمينية االحماض هذه  على الدالة الوراثية الشفرة حدد -1

 

                                                  8       7          6         5         4         3          2         1                           

 1الوثيقة                                 

 

 

 عن هذا الجزء من السلسلة الببتيدية)جزء المورثة( المسؤولة  ADNقطعة الـ حدد  -2

 اآلليات التي أدت إلى بناء متعدد  الببتيد المدروس. -2-تمثل الوثيقة  - 3

 على العناصر المرقمة أ ( تعرف

 .  2باختصار المراحل الممثلة بـ  )س , ع ( في الوثيقة  ب( صف

  2 ( من الوثيقة7عالقة نسبية تحدد بها عدد جزيئات العناصر ) ج( أقترح

 

 

 

:

/

/

/

/

/

/

;;

::

::

:: 

UCG CAC AGA UGU GAG GAU CGA AGA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 العشرونالتمرين 
 . المعلومة هذه منفذ البروتين و للمعلومة حاملة المورثة بين العالقة دراسة في نرغب

 . البروتين تركيب مراحل مختلف مقر بتحديد اإلشعاعي الرسم تقنيات سمحت

 ( أو1من الوثيقة 1مشع)التجربة التايمين على تحتوي أوساط في , الخلية أحادية اشنة , اسيتابوالريا من عينات نزرع   -1

 .(1من الوثيقة 2يونين )التجربةيثكالم مشع أميني حمض على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسط الغسل, إلى بعد تنقل, ثم مشع اليوراسيل على يحتوي وسط في الخلية وحيدات كائنات دقائق لبضع توضع 

 2.الوثيقة  في مبينة عليها المحصل النتائج .معدل

 

 

 

 

 

 1الوثيقة 



 

 

 

 

 

 

 

 .إجابتك ؟ علل البروتين تركيب يخص فيما( 2و 1)الوثيقة   التجربتين هذه لك تقدمها التي المعلومات هي ما -

 لجزيئة البنية الفراغية 3 الوثيقة تمثل .بروتين إلى ADNالـ  ترجمة في الناقل ARNنرغب في تحديد طرق تدخل الـ  -3

 . ARNالـ  هذا

 . 3من الوثيقة 2و1 العنصرين على تعرف -أ 

 ( .3البنية )الوثيقة لهذه تفسيري تخطيطي رسم أنجز -ب 

 الى بروتين. ADNالـ  ترجمة البنية هذه تسمح كيف بين -ج 

  .البروتين تركيب مراحل 4 الوثيقة تلخص - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الوثيقة بعد بضع ساعات                                               عند تغير الوسط            



 العشرون احلادي و التمرين
I -  المورثة عبارة عن قطعةADN  حيث يشكل التتابع النيوكليوتيدي للمورثة رسالة مسفرة تعمل على تحديد تسلسل

 معين لألحماض األمينية في البروتين الذي تشرف عليه.

 ( التعبير المورثي للمورثة المسؤولة عن تصنيع التسع أحماض أمينية للسلسلة )ب( لألنسولين البشري.1)نمثل الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج(.-ب-وكذا المراحل )أ 6إلى1أكتب بيانات العناصر المرقمة من  – 1

 (.1( من الوثيقة )5( و)2)أكمل العناصر ( , 2باستعمال جدول الشفرة الوراثية الممثلة بالوثيقة ) – 2

 

 

 

 

القطع الدالة وغير الدالة محددا ( 3( إلى العنصر )2كيفية اإلنتقال من العنصر ) إشرحمستعينا برسم تخطيطي  – 3

 وعددها.

 دور كل منها. محدداالعناصر المتدخلة في المرحلة )ج(  أذكرباستعمال معلوماتك  – 4

 .مثلهانتيجة هذه المرحلة ؟  ماهي – 5

II – ( من اجل دراسة سلوك الحمض األميني غليسينGly نقوم بفصله من سلسلة ببتيدية.تم تحضيرمحلول الغليسين , )

 تدريجيا NaOHثم معايرته بإضافة قاعدة قوية  PH =1عند 

 المحلول نتحصل على منحنى يوضح العالقة PHوبقياس 

 ( -X-بين مسافة تحركه على ورقة جهاز الهجرة الكهربائية )محور

 (.3( والنتائج موضحة في الوثيقة )-y–الوسط )المحور PH و

 ؟وماذا تستنتجالمنحنى  فسر – 1

 للغليسين. Phiقيمة  استنتج – 2

 ج(. علما أن الجذر-ب-صيغة الغليسين عند النقاط )أ مثل – 3

R=H .  

 

 

 

 

 

PH الوسط 

 مسافة التحرك

 )ج(

 )ب(

 )أ(

 1الوثيقة

 2الوثيقة

 3الوثيقة



 العشرون الثاني و تمرينلا

 

 

 

 

 

 

 

 



 العشرون الثالث و تمرينلا
تعتبر البروتينات جزيئات اساسية في حياة الخلية نظرا لتنوعها الكبير . يساهم في تركيب البروتين عدة بنى تعمل 

 بتنسيق كبير بينهما.

I – ( تمثيل تخطيطي لبنية تتدخل في تركيب البروتين تدعى الـ  -1تظهر الوثيقة )أARN  الناقل ويرمز لها بالـ

ARNt. 

 ب( أحد المراحل األساسية لعملية تركيب البروتين . -1تمثل الوثيقة )

 أ( . -1على العنصرين )أ( و )ب( من الوثيقة )تعرف  -أ  – 1

 وضح ذلك . ة مضاعفة ،قدرة وظيفي ARNtلجزيئة  –ب      

 ب( ؟ -1التي تبينها )ماالظاهرة  –أ  – 2

 المعلومات التي يمكن أستخراجها من هذه الظاهرة ؟ما  –ب       

  . بين ذلك . للظاهرة المدروسة عالقة وطيدة بالتخصص البنيوي للبروتينات المتشكلة -جـ       

 
II –  يعتبر  مرض العجز المناعي المسمىDics-x (Deficit  immunitaire combine severe من )

االمراض الوراثية الخطيرة التي تصيب بعض المواليد الذين يصبحون عرضة ألمراض انتهازية متعددة )تعفنات تنفسية 

 انتظار العالج .، تعفنات هضمية..(. لحماية األطفال المصابين يتم وضعهم في قاعات معقمة في 

 لفهم سبب ظهور المرض عند المواليد نقترح دراسة المعطيات التالية :

  توجد على غشاء اللمفاوياتT  مستقبالت بروتينية نوعية لألنترلوكينات . يبين الشكل )أ( من الوثيقة

المستقبل ( بنية مستقبل األنترلوكين عند طفل سليم ، ويوضح الشكل )ب( من نفس الوثيقة بنية هذا 2)

 .Dics-xعند طفل مصاب بمرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..Dics-x( الخلل المالحظ على مستوى لمفاويات الطفل المصاب بمرض 2انطالقا من الوثيقة ) استخرج , – 1

 أ - 1لوثيقة 
 ب - 1لوثيقة 

 

 

 مستقبل األنترلوكين عادي

 2السلسلة الببتيدية  1السلسلة الببتيدية 

 

 عند Tلمفاوية 

 طفل سليم

 الشكل )أ(

 عاديغيرمستقبل األنترلوكين 

 2السلسلة الببتيدية  

 

 عند Tلمفاوية 

 مصابطفل 

 الشكل )ب( 

 
 2الوثيقة 

 



عند كل من الطفل السليم  1من المورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة الببتيدية  ( تتابع نيكليوتيدات3يمثل شكال الوثيقة )

 )الشكل أ( والطفل المصاب )الشكل ب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

عند بعض  Dics-xسبب االصابة بمرض  فسروجدول الشفرة الوراثية،  3و 2انطالقا من أستغاللك للوثيقتين  – 2

 . Tالمركبة عند الطفل المصاب ال تثبت على غشاء اللمفاويات  1المواليد ، علما ان السلسلة الببتيدية 

 

 

 

 

 العشرون و رابعال تمرينلا
 للكشف عن بعض مراحل التعبير المورثي , نقوم بدراسة المعطيات التالية :

 ( :1تمثل الوثيقة )

 األخيرة 6ترتيب األحماض األمينية  الشكل )أ( :

 للسلسلة الببتيدية إلنزيم الريبونيكلياز  المستخلص

 من بنكرياس ثور. 

 رامزات مختلف األحماض األمينية الشكل )ب( :

  المكونة لهذا الجزء من السلسلة الببتيدية .

 جزء حددباعتمادك على هذه المعطيات ,– 1

 المورثة المسؤولة عن تركيب هذا الجزء من

 السلسلة الببتيدية 

 فترات دمج( إحدى 2يمثل شكل الوثيقة ) – 2

 أثناء تركيب السلسلة 122الحمض األميني 

 الببتيدية السابقة.

 (.2المرحلة التي يمثلها شكل الوثيقة ) سم –أ 

 (.2على العناصر المرقمة في الوثيقة ) تعرف -بـ 

 ( .7و 5القواعد االزوتية التي يحملها العنصران) حدد -جـ 

 

 

 -أ-الشكل

 -ب-الشكل

 الحرف

 الثالث
 الحرف

 ااألول
 الحرف الثاني

 1لوثيقة ا

 

 الحمض االميني الرامزة
ACU 
ACC 
ACA 
ACG 

 ثريونين

Thr 

GGU 
GGC 
GGA 
GGG 

 غليسين

GLy 

UAA 
UAG 
UGA 

 
 بدون معنى

GCU 
GCC 
GCA 
GCG 

 اآلنين

ALa 

 

 سلسلة غير مستنسخة

 سلسلة مستنسخة 

 

 سلسلة غير مستنسخة

 سلسلة مستنسخة

 
 اتجاه القراءة

 اتجاه القراءة

 

 الحمض االميني الرامزة

CCU 
CCC 
CCA 
CCG 

 
 برولين

Pro 

 
CGU 
CGC 
CGA 
CGG 
 

 
 أرجينين

Arg 

AUU 
AUC 
AUA 

 إيزولوسين

Ile 

UCU 
UCC 
UCA 
UCG 

 سرين
Ser 

 

 الشكل )ب( : جزء من مورثة عند الطفل المصاب

 السليم( : جزء من مورثة عند الطفل أالشكل )

 

 3الوثيقة 

862 870 



 . 2باختصار ما يحدث خالل مرحلة الوثيقة اشرح –د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الوثيقة  



 التصحيح

 التمرين األول
I – 1 : البيانات 

 الشبكة الهيولية الفعالة – 5نواة    – 4ميتوكوندري    – 3جهاز كولجي    – 2حويصل افرازي    – 1

 بروتين مفرز – 6
 

 المؤشرات التي تدل على ان هذه الخلية ذات وظيفة افرازية : – 2

 )شبكة هيولية داخلية فعالة نامية )كثيفة 
 تطور جهاز كولجي 
 ميتوكوندريات عديدة 
 غشاؤها الهيولي متموج 
 غنية بالحويصالت االفرازية 

II – 
 التجربة األولى  :  

 

 تحديد العضيات الموجودة في كل وسط مع التعليل – 1
 

 التعليل العضيات الوسط

 Aالوسط 
 

 Bالوسط 
 
 
 
 
 
 
 Cالوسط 

 لنواةا
 

الشبكة الهيولية 
 الفعالة

 
 
 
 

 
 جهاز كولجي

  لوجود الـADN ( وقليل من الـ %98بوفرة )ARN (10%) 
 

 ( 97يحدث فيها تركيب البروتين%) 

  وجود الـARN ( لوجود الريبوزومات بها الـ %84بنسبة عالية )

ARNr. 

  على مستوى الريبوزومات يتم قراءةARNm  وترجمته الى

 بروتينات.
 

 ( 45لوجود نسبة عالية من البروتينات%) 

 )على مستوى جهاز كولجي تكتمل البنية الفراغية للبروتين )نضج 
 

 

 التجربة الثانية :
 

 : 2تحليل الوثيقة  –2

 مع بناء البروتين إلى أن يتوقف هذا البناء حيث : ARNيتزامن التناقص التدريجي للـ
 =بعد إضافة الـ د 30إلى الزمن ز=  0من الزمن ز ARN   نسجل ازدياد كمية األحماض األمينية المدمجة مع تناقص في

 تدريجيا. ARNكمية الـ 
 =بعد إضافة الـ   30في الزمن زARNm نسجل ارتفاع من جديد و سريع )المنحنى شاقولي( وبكمية معتبرة مرة ثانية ،

 .يتبع بانخفاض تدريجي لهذا األخير يقابله ازدياد تدريجي في كمية األحماض األمينية المدمجة ARNmللـ 
 االستنتاج :

  البروتين يصنع انطالقا منARN و يتوقف االصطناع مع اختفاء هذا األخير تدريجيا.الـ ARN لتصنيع  ضروري

 البروتين.
 

 التجربة الثالثة :

 المعلومات المستخرجة من تحليل هذه النتائج : – 3

 المعلومات التحليل رقم التجربة



مستخلص كامل ، يالحظ تركيب البروتينات انطالق  1
 من االحماض االمينية المشعة

المستخلص الكامل يحتوي على جميع 
 العناصر الضرورية لتركيب البروتين

حررة متتركيب البروتين يتطلب طاقة  ال يتم تركيب البروتين DNPفي وجود مركب  2

 ATPأثناء اماهة الـ 

عند ارتفاع درجة الحرارة يتوقف تركيب البروتين ،  3
 حيث الحرارة المرتفعة تخرب االنزيمات

تركيب البروتين تتطلب وجود انزيمات 
 نشيطة.

 غير كاف لتركيب البروتين +الريبوزومات ARNmوجود  4

 وجود عوامل اخرى ضرورية لتركيب البروتين

5 ARNm + الريبوزومات+ATP احماض امينية ، ال يتم تركيب البروتين+ 

 وجود عوامل اخرى ضرورية لتركيب البروتين

 

 العوامل االخرى المتدخلة في تركيب البروتين : –4

ARNt الناقل( + بعض الشوارد مثل( Mg++  وPO-4 

 
 

 الثانيالتمرين 
 تسمية البيانات المرقمة –أ  -1

1 – ADN       )انزيم  – 2)المورثةARN      طاقة – 4نيكليوتيدات ريبية      -3بوليميراز 
5 – ARNm   6 –     7تحث وحدات ريبوزومية- ARNt    8 – ATP   9-       حمض  – 9/حمض اميني غيرمنشط

 بروتين – 10اميني منشط     
 

 تعريف المرحلتين مع تحديد موقع حدوث كل منهما : –ب 
 : 1المرحلة
، من اجل  تشكل رسالة وراثية انطالقا من المعلومة  ARNوهي آلية تتم فيها االصطناع الحيوي للــ االستنساخ :  -

 (.ADNالوراثية )
  في النواة. ADNتتم عملية االستنساخ في مستوى الـ  -

  : 2المرحلة
 هي آلية تحويل الرسالة الوراثية إلى بروتين الترجمة : -

 تتم الترجمة في مستوى الريبوزومات في الهيولى. -
 

 في تركيب البروتين :   ARNmتعليل ضرورة الـ  -جـ 

 النواة ADNالمعلومة الوراثة متواجدة في  -
 الفعالة. تركيب البروتين يتم في هيولى الخلية على مستوى ريبوزومات الشبكة الهيولية -
قطر اكبر من قطر الثقوب النووية ، وبالتالي ال يمكن لها التدخل مباشرة في التركيب ، وعليه وجود  ADNلجزيئة الـ  -

 وسيط حامل لنسخة من المعلومة الوراثية يصبح ضروري.
 
 :( كي يكتسب بنيته الوظيفية باعتباره انزيما أحادي السلسلة الببتيدية10ح كيف تتغير بنية العنصر)ضيتو -د 

تتحدد بالتركيب  أولية بنيةأثناء الترجمة في مستوى الريبوزوم ، يأخذ االنزيم  يتحدد التسلسل من حيث االحماض االمينية -
 والتسلسل النوعي من حيث االحماض االمينية في السلسلة.

تحدد التنظيم والتوزع النوعي الفضائي حول محور لمجموعة من االحماض االمينية المتتالية  بنية ثانويةتأخذ السلسلة  -

 لبنيات جزئية محلية.
تنتج هذه البنية عن توزع منتظم لألحماض األمينية حول محور .يمكن ان نميز شكلين مختلفين لهذه البنية : البنية 

 .βوريقية والبنية ال αالحلزونية 
 تحدد التنظيم الفضائي الشامل )في االبعاد الثالث( للبنيات المحلية في السلسلة بنية ثالثيةيأخذ االنزيم  -

 تتحقق البنية بانطواء السلسلة الببتيدية حول نفسها 
 تعود االنطواءات إلى طبيعة السالسل الجانبية ومناطق االنعطاف 
 على تماسكها واستقرارها بفضل : تحافظ البنية الثالثية 

 روابط هيدروجينية تنشأ بين سالسل جانبية 
 روابط أيونية 



 تجاذبات الجذور)األقطاب( الكارهة للماء 
 .جسور ثنائية الكبيريت تنشأ بين سلسلتين جانبيتين للسيستيين 

موقعا فعاال يسمح له بان يتفاعل مع الركيزة ليلعب دور الوسيط الحيوي )هذا الجزء غير  البنية الفراغية تمنح لالنزيم –
 (.3معني بإجابة التلميذ لعدم تطرقه للوحدة

 
 : 8إلى 1التعرف على البيانات المرقمة من –أ  – 2
 ATP    4- AMP   5 – 2Pi– 3سنتتاز   ARNtامينواسيل  – 2حمض اميني )التريبتوفان(    – 1
 ARNt    8- ARNm – 7رابطة استر)رابطة غنية بالطاقة(    – 6
 
 التعرف على المرحلتين مع تحديد متطلبات ومقر حدوث كل منهما : -بـ 

 المرحلة الممثلة في الشكل )أ( :

 مرحلة تنشيط الحمض االميني -
 مقر حدوثها : الهيولى -
 نوعي   ARNt   -(    ATPطاقة ) -سنتتاز   ARNtانزيم امينواسيل  -متطلباتها :  -

  المرحلة الممثلة في الشكل )ب( : 

 مرحلة الترجمة -
 مقر حدوثها : الريبوزومات -
 ( ARNt احماض امنية منشطة )امينو أسيل -ريبوزمات    -(   ARNmالرسالة الوراثية ) -متطلباتها :  -
-  

 (ARNt حمض أميني منشط )أمينو أسيل يمثل العنصر)س( -جـ 
 وصف مراحل تشكله :

 :وهي المعقد تشكيل عناصر توفر:  1المرحلة -
  انزيم التنشيط )امينواسيلARNt  ،  سنتتازARNt ( حمض اميني ، طاقة ،ATP    ) 

 ( :ARNt -)حمض اميني التفاعل مادة  إنزيم معقد تشكل : 2المرحلة -

  ترتبط عناصر التفاعلARNt  ، حمض اميني ،ATP التفاعل مادة - إنزيم معقد ليتشكل لإلنزيم الفعال بالموقع 
. 

 : النواتج تحرير و التفاعل حدوث:  3المرحلة -

 الـ  بإماهة التفاعل يحدثATP بالـ  األميني الحمض إرتباط في تستعمل طاقة على للحصولARNt تحرير ثم 
  (ARNt -)حمض اميني ARNt النواتج : امينو أسيل

 
 ( :رابطة غنية بالطاقة6دور العنصر ) -جـ 

 النوعي على مستوى منطقة تثبيت الحمض االميني. ARNtربط الحمض االميني بالـ  –

عن الحمض االميني تتحرر هذه الطاقة التي تسنح بتشكل رابطة ببتيدية بيت  ARNtاء الترجمة وعند انفصال ناث –
 للريبوزوم. Aمع آخر موجود في موقع الحمض االميني  Pالحمض االميني الموجود في الموقع الببتيدي 

–  
 بتأمين الربط بين المعلومة الوراثية واالحماض االمينية الموافقة : ARNt(7تسمح بنية العنصر ) -هـ 

  حيث البروتين تركيب منطقة إلى الهيولي في الموجودة األمينية األحماض نقل ARNtيضمن الـ  -

 أميني حمض فلكل الموافق الحمض بربط األميني الحمض تثبيت موقع حيسم ARNt به خاص. 

 وفق وهذا البيبتيد عديدة سلسلة في األميني الحمض لتثبيت المناسب موقع على بالتعرف المضادة الرامزة تسمح 
 (.ARNmالرسول ) ARN على المحمولة الوراثية المعلومة

 
 طريقة تحديد الحمض االميني الموجود في كل قارورة : – 3

فتصير  +Hيصنف الغليسين ضمن االحماض االمينية المتعادلة كهربائيا، في وسط شديد الحموضة يكتسب بروتون  -
 +Glyشحنته 

الليزين يصنف ضمن االحماض االمينية القاعدية يحتوي على مجموعة وظيفية امينية في السلسلة الجانبية .في وسط  -
. ومنه إيجابية الليزين في هذا الوسط  Lys+2مينيتن( فتصير شحنته شديد الحموضة يكتسب بروتونين )تاين الوظيفتين اال

 اكبر من إيجابية الغليسين
 ومنه المحلول الذي يعطينا البقعة األقرب الى القطب السالب يحتوي على الليزين واألخر يحتوي على الغليسين.

 
 



 الثالثالتمرين 

 
 

 الرابعالتمرين 

 



 

 للريبونيكليوتيد الخاص بالبروتين السليمعدد النيكليوتيدات  حساب – 5

 حمض اميني  22عدد االحماض االمينية المكونة لبروتين الشخص السليم 

نيكليوتيدة لرامزة البدأ للمثييونين +  3x22 +3 = عدد النيكليوتيدات للريبونيكليوتيد الخاص بالبروتين السليماذن 

 72=3+3+66= نيكليوتيدات للرامزة قف 3

 

 السادسالتمرين 

 :5إلى  1تسمية الجزيئة المعرفة بالبيانات من  - 1-

 .ARNtتمثل حمضا أمينيا منشطا مرتبطا بجزيئة  -
 : 6إلى  1البيانات من  –

موقع الرامزة  – ARNt    5 -4سكر خماسي الريبوز     -3قاعدة آزوتية     -2(    pheحمض أميني ) – 1 -
 ARNm – 6المضادة    

 الالزمة لتركيب البروتين في الخلية مع التعليل : 4انواع الجزيئة الحد االدنى من  - 2
 20وأن عدد أنواع األحماض األمينية في الطبيعة ARNtبما أن كل حمض أميني يرتبط ارتباطا نوعيا مع الـ  -

 ARNt =20فإن عدد أنواع جزيئات الـ 
 : ARNmوالـ  ARNtالعالقة بين الـ  – 3

 Uتقابل  ARNt   :Aومضاد الرامزة لـ  ARNmتقابل بالتكامل من حيث القواعد اآلزوتية لرامزة  -
 .Cتقابل  Gو 

 وظيفة مضاعفة :  ARNtالتوضيح بأن لجزيئة الـ  – 4
 : هما و متميزتين بالقيام بوظيفتين لها يسمحان نوعيين موقعين على باحتوائها مزدوج تخصص ARNtلجزيئة الـ  -

 نوعي أميني حمض تثبيت . 

 سلسلة الـ  على الموجودة و الموافقة الشفرة على التعرفARNm المضادة طريق الرامزة عن 
 الحاملة للمورثة:ADNوسلسلتي الـ  4العالقة بين الجزيئة - 5 

يحتوي على  ARNt)الـ ADNوالسلسلة المستنسخة من الـ   ARNtتماثل بين نيكليوتيدات الرامزة المضادة للـ  -
 (Tبدل  Uالقاعدة االزوتية 

II -1- )من  ترتيب القواعد االزوتية المكونة لجزء المورثة المتدخلة في تركيب عديد الببتيد المبين في الشكل )ب
 :2الوثيقة

- GGG GAG ACA CCA CTA CTT TTT ACG GTA 
 :ARNtتحديد نتيجة التحول الكيميائي على كل من الحمض االميني والـ  – 2



 ARNtدون تغير في مضاد الرامزة للـ  Alaإلى  Cysتحول الحمض االميني  3تبين الوثيقة -
 ( :-ب-( بعديد الببتيد )الشكل-ج–مقارنة عديد الببتيد )الشكل  –أ  – 3

 لهما نفس عدداألحماض األمينية . -
 .Alaبـ  Cys، حيث تم استبدال   3يختلفان من حيث الحمض األميني رقم -

 نتيجة هذه المقارنة :تفسير  -بـ 
 .ARNmيعود تساوي عدد األحماض األمينية المكونة لعديد الببتيد إلى أستعمال نفس جزيئة  -
 Ala، حيث تحول هذا األخير بعد تفاعل كيميائي إلى  Cysنوعي لـ  ARNtفيعود إلى استعمال  Alaبـ  Cysاستبدال  -

. 
 على األحماض األمينية : اآللية التي تسمح بتعرف الرامزات –أ  – 4

على الحمض األميني المقابل لها عن طريق تعرف هذه الرامزة على الرامزة المضادة للـ  ARNmتتعرف رامزة الـ  -
ARNt .النوعي والناقل لهذا الحمض األميني 

 المستوى الخلوي الذي يتم فيه تعرف الرامزات على األحماض االمينية: –ب 

 الستوبالزم. -
 العضية :

 يبوزوم )الجسيم الريبي(.الر -
 تسمية الظاهرة المرتبطة بتركيب البروتين : -جـ 

 الترجمة -
 النهاية -                   االستطالة-          البداية-  مراحل الترجمة :

 

 السابعالتمرين 

 كتابة البيانات : -أ  – 1

 شبكة هيولي فعالة -4جهاز كولجي         – 3حويصلة افرازية       – 2غشاء هيولي     – 1
 ميتوكوندري – 7نواة              – 6هيولى             – 5
 المقارنة : -بـ 

 4)الربوزومي( والموقع ARNrتمثل   3,2,1تظهر اربع مواقع متواجدة على مستويات مختلفة : نتائج الفصل )أ( : -
 )الناقل( ARNtيمثل الـ 

 )الرسول(. ARNmالذي يمثل الـ  5مع ظهور الموقع  4,3,2,1: تماثل المواقع  نتائج الفصل )ب( -
 الخلية التي توجد في حالة نشاط هي : -جـ 

 الخلية الممثلة في الشكل )ب( -
 التعليل :
 مما يدل على ان الخلية في حالة تركيب البروتين. ARNmفي نتائج الفصل)ب( : تواجد الـ  5ظهور الموقع -
 شبكة هيولي نامية )غزيرة(       -متطور           جهاز كولجي  -
 غشاء هيولي متموج.... -كثرة الحويصالت االفرازية والميتوكوندريات.                 -

 ( :2عنوان البنية الممثلة في الوثيقة ) –أ  – 2

 صورة للبوليزوم -
 الرسم التخطيطي التفسير للبوليزوم : –ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ARNmهذه البنية تسمح بتركيب نوع واحد من البروتين ، الن كل بوليزوم مرتبطة بنوع واحد من  ال ,  -جـ 
هذه البنية تسمح بتركيب العديد من البروتينات : الن كل ريبوزوم يشرف على تركيب جزيئة واحدة من البروتين ،  نعم , –د 

 عدد جزيئات البروتين المصنعة.  وعليه فان عدد الريبوزومات المكونة للبوليزوم  هي التي تحدد
 تحليل النتائج : –أ  – 3

 نسبة انشاط التركيبي للبروتين تكون مرتفعة في حالة الريبوزومات المتجمعة -
 نسبة انشاط التركيبي للبروتين تكون منخفضة في حالة الريبوزومات المعزولة او المنفردة -

 االستنتاج : –ب 

 الية في عملية تركيب البروتين.الريبوزومات المتجمعة هي االكثر فع -
 االستخالص : -جـ 

 البروتين تركيب بتضخيم تسمح ريبوزومات عدة طرف من ARNm ال جزيء نفس قراءة إن

 الثامنالتمرين 

 المعلومة المستخلصة من هذه التجربة : -أ   – 1

 الحامل للمعلومة الوراثية. ARNmتنقل نسخة من المعلومات الوراثية الى الهيولى بواسطة الـ  -
 :ARNننزع النواة من البيضة المحقونة بالـ  -ب

 المحقون. ARNmعدا الـ  ARNmلمنع أي مصدر للـ  -
-  

 تحديد الشفرة المحمولة من هذه المورثة. –أ  – 2

- AUG CUG GUG GAG AGG UGA  
 ترتيب االحماض األمينية : –ب 
- MET-LEU-VAL-GLU-ARG  

 (:C( من المورثة بنيكليوتيدة السيتوزين )4النتيجة التي تترتب عن تغير النيكليوتيدةرقم ) -جـ     

ومنه تغير البنية الفراغية للبروتين )االنزيم( وبالتالي  Valبالحمض االميني  LEU( 2تغير الحمض االميني رقم ) -
 حدوث خلل وظيفي.

 تعريف الظاهرة )الطفرة الوراثية (: –د     
 

 ( نتيجة الستبدال أو حذف أو إضافة نيكليوتيدة أو أكثر.ADNتغير في نيكليوتيدات المورثة ) -
 

 رسم تخطيطي يوضح مراحل التعبير المورثي  – 3
 عند حقيقيات النواة : مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيولى

 نواة



 التاسعالتمرين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 العاشرالتمرين 

I-1- التي يطرحها تركيب خضاب الدم من طرف الخلية الشبكية :د االشكالية يحدت -أ 

 تركيب خضاب الدم رغم غياب النواة )غياب المعلومات الوراثية(
 فرضية لإلجابة عن االشكالية المطروحة : -ب

 تقبل أي فرضية منطقية مثل :

 ا الخلية بعد فقدانها النواة.يبقى في السيتوبالزم الخلية الجذعية للكريات الحمراء مدخرات من البروتينات تستغله 
 . وجود وسيط في السيتوبالزم يحمل معلومات وراثية خاصة بخضاب الدم 

 : 5إلى1التعرف على العناصر المرقمة من  – 2

 1 ADN     2           اتجاه تنقل  3نيكليوتيدات ريبية حرة( اتجاه االستنساخARN .)بوليميراز 
 غير المستنسخة       ADNلسلة س  5المستنسخة         ADNسلسلة  4

 ( .  ARNmرسم تخطيطي يوضح عملية االستنساخ )آلية تركيب ( :1( من الوثيقة)2عنوان الشكل)

 بوليميراز ARNانزيم  يمثل العنصر )س( :  – 3

 بوليميراز : ARNدور انزيم  -
 ويلتصق بها. ARNmبوليميراز على بداية المورثة المسؤولة عن انطالق تركيب  ARNيتعرف انزيم  -
 بتكسير الروابط الكميائية بين القواعد االزوتية. ADNبوليميرازعلى ازالة االلتفاف الحلزوني لجزيئة  ARNيعمل انزيم  -
 . ARNmبوليميراز على ربط )بلمرة( نيكليوتيدات  ARNيعمل انزيم  -
حالتها  ADNربط النيكليوتيدات وتستعيد جزيئة  بوليميراز على نهاية المورثة )نهاية االستنساخ( ، فيتوقف عن ARNيتعرف انزيم  -

 االصلية.

 ARNmهو الـ التعرف على العنصر )ص( :  – 4

 )دوره : يحمل نسخة من المعلومات الوراثية من النواة ) مقر الدخيرة الوراثية (الى السيتوبالزم )مقرتركيب البروتين 

  : حمض الفوسفوريك    -    سكر خماسي هو اليبوز -مكوناته الكيميائية-  (قواعد آزوتيةA.C.U.G.) 
 تفسير قدرة الخلية الشبكية على تركيب خضاب الدم : -5

 خالل العشر ساعات االولى بعد فقدانها النواة ،يمكنها ترجمته الى بروتين رغم غياب النواة. ARNmالـ تحتوي الخلية الشبكية على 

II –  

 ( : مرحلة الترجمة )االنطالق(2في الوثيقة ) التعرف على المرحلة الممثلة - 1

 :E1تتابع األحماض األمينية االحماض األمينية لقطعة أنزيم التيروزيناز  - 2
 ARNm  :UUU UCA CAC UCU AAAجزيئة  -

 تتابع االحماض االمينية :  -

 جزء السلسلة المستنسخة :  -
 :كيفية ظهور االليل الطافر -3

 قبول حالة من بين الحاالت االربع اآلتية :  

 242من األليل العادي في الثالثية  GTضياع  -
 243من االليل العادي في الثالثية  GTضياع  -
 243من الثالثية  Gو  242من الثالثية  Tمن األليل العادي،  TGضياع  -
 243من األليل العادي في الثالثية  TGضياع  -

 : التفسير 
 243استبدال الحمض االميني اللوسين بالهستيدين في الموقع  -
 أدى إلى توقف الترجمة . 244في الموقع  UAAظهور رامزة بدون معنى  -
 . تركيب انزيم تيروزيناز غير مكتمل )غير عادي( أدى الى عدم تركيب صبغة الميالنين وبالتالي االصابة بالمهق -

 

 

 

 

 

 



 احلادي عشرالتمرين 

I – 1 1التعرف على البنيات المشار إليها في الوثيقة : 

   ADN - 5جسر ثنائي الكبريت      -4رابطة شاردية     – 3رابطة هيدروجينية     -2رابطة كارهة للماء         – 1

 نيكليوتيدات حرة -10مستنسخة    سلسلة -9إتجاه االستنساخ      -8بوليميراز      ARNإنزيم  – 7    مستنسخةسلسلة غير  – 6

11 – ARNm 

 

 : 1تمثيل بنية الجزء المؤطر في الوثيقة  – 2

 

 
 تتم العملية على ثالث مراحل هي : وصف اآللية )االستننساخ( : – 3

 : وفيها يرتبط انزيم  االنطالقARN  بوليميراز بمنطقة بداية المورثة ويقوم بفتح سلسلتيADN  . بعد تكسير الروابط الهيدروجينية

.  ARNوربط النيكليوتيدات الموافقة لها لتركيب سلسلة من  ADNيبدأ االنزيم بقراة تتابع القواعد االزوتية على احدى سلسلتي 

 التي يتم استنساخها بالسلسلة المستنسخة . ADNتعرف سلسلة 

 : وفيها ينتقل االنزيم  االستطالةARN ول المورثة لقراءة المعلومات على جزيء بوليميراز على طADN  وربط نيكليوتيداتARN 

 المستنسخة. ADNوفق تتابعها في سلسلة 

 : وفيها يصل االنزيم الى نهاية المورثة حيث تتوقف استطالة  النهايةARNm  الذي ينفصل عنADN  وينفصل االنزيم وتلتحم

 من جديد . ADNسلسلتي 
 ونيكليوتيدات حرة . ATPفة الى العناصر المذكورة سابقا ، طاقة على شكل تتطلب عملية االستنساخ باالضا

II -   1التجربة : 

 تحليل نتائج الجدول : – 1

 ( 1الوسط: ) .استعمال كبير جدا للحمض االميني المشع فيتركيب البروتين لوجود كل متطلبات تركيب البروتين 

 ( 2الوسط: ) . استعمال ضعيف جدا للحمض االميني في هذا الوسط لغياب الريبوزومات 

 ( 3الوسط: )  استعمال ضعيف جدا للحمض االميني في هذا الوسط لغياب الـATP. 

 ( 4الوسط: )  استعمال ضعيف جدا للحمض االميني في هذا الوسط لغياب الـARNm . 
 شروط تركيب البروتين : – 2

 زمات + الـ يجب توفر كل من الريبوATP  الـ +ARNm 
 دور هذه العناصر : – 3

  الـATP . توفير الطاقة الالزمة لتنشيط االحماض االمينية وتشكيل الروابط الببتيدية بين االحماض االمينية : 

  الـARNm . يحمل رسالة )شفرة ( تركيب البروتين المعني ، فهو وسيط بين المورثة وتركيب البروتين : 

 : 2التجربة 

 مقارنة النتائج المحصل عليها : – 1

 ( أقل بالمقارنة مع كمية االحماض االمينية الحرة في سيتوبالزم 1نالحظ ان كمية االحماض االمينية الحرة في سيتوبالزم الخلية )خ

 . ( المعالجة بمادة البيروميسين2الخلية )خ
 تفسير نتائج المقارنة : – 2

 ( بدمج هذه االحماض االمينية في البروتينات .في حين 1يفسر انخفاض كمية االحماض االمينية الحرة في سيتوبالزم الخلية )خ

( نظرا لعدم دمجها في البروتينات وبالتالي عدم تركيب البروتين 2تبقى كمية االحماض االمينية في ارتفاع في سيتوبالزم الخلية )خ

 م بنقل االحماض االمينية الى الريبوزومات )مقر الترجمة(.الذي يقو ARNtبسبب غياب 

III -1 – : التعرف على البيانات المرقمة 

1 – ADN     2-  انزيمARN    3بوليميراز - ARNm      4 –      سلسلة متعدد الببتيد  -5بوليزوم 

 

 رسم تخطيطي للجزء المؤطر : – 2
 

 المعلومات المستخرجة : – 3

  الوثيقة فإن مرحلتي ظاهرة التعبير المورثي : االستنساخ والترجمةحسب 
 تحدثان في آن واحد عند البكتيريا حيث تبدأ الترجمة قبل اكتمال االستنساخ.

 



 

 تبرير العالقة : – 4

  يبرر ذلك بعدم وجود غالف نووي عند البكتيريا ، كما انها تحتوي على سلسلة 
 ال وجود للنواة .أي صبغي في الهيولى و ADNمن الـ 

 

 الثاني عشرالتمرين 

 

 



 

 



 

 الثالث عشرالتمرين 

 :  ـ 1

 : 1أ ـ التحليل وتفسير منحنيات الوثيقة   
 سا تبدأ تتزايد نسبته . 2وبعد   0سا يظهر ثبات نسبته في القيمة  2: قبل ARNmبخصوص منحنى 

 . 4كميته منعدمة ثم تتزايد بعد الساعة  سا 4بخصوص منحنى البروتينات : قبل 

 .8: تتزايد كميته بعد الساعة  ADNبخصوص منحنى 

 التفسير :
 : تتزايد نسبته  دليل علة حدوث نشاط نسخي .ARNmبخصوص منحنى 

 دليل على حدوث ترجمة وبناء البروتين . 4بخصوص منحنى البروتينات : تتزايد بعد الساعة 

 دليل على حدوث تضاعف للتحضير لدخول في االنقسام الخلوي. 8يد كميته بعد الساعة : تتزا ADNبخصوص منحنى 

 ب ـ يتعلق األمر بحالة نشاط  . 
 االنقسام الخلوي نشاط تحدث فيه عدد من التغيرات . :تقديم مثال 

 . ADNثم  البروتين  ثم    ARNmترتيـب المكونـات الثـالث حسب ارتفـاع كـمـيـتها :  -جـ

2-  

 ـ تحـديد متتالية نيكليـوتيـدات قـطـعـة الـمـورثـة المسؤولة عـن تـركـيـب هذا األنـزيـم :   1

 Val Try Cys Val Try Cys Arg 

 ARNm GUC UGG UGU GUC UGG UGU CGUسلسلة

 ADN  CAG ACC ACA CAG ACC ACA GCAالسلسلة الناسخة

 ADN  GTC TGG TGT GTC TGG TGT CGTالسلسلة المكملة

2-  
 : Xأ ـ تحـديد مـتـتـالية األحماض األمينية لألنـزيـم  

 CAA ATT ACA CAG ACC ACA GCA شريط المورثـة

 ARNm GUU UAA UGU GUC UGG UGU CGUسلسلة

 Cys Val Try Cys Arg بدون معنى  تسلسل األحماض األمينية

 : Bو الـقـرد  Aب ـ مقـارنة  بـنـيـة هذا األنـزيـم عـند كـل من الـقـرد 



أما األنزيم عند  Bإلنزيم القرد  5في حين تتوقف القراءة عند الحمض األميني  5الى  1تشابه األحماض األمينية من 
 . 7و  6فتكمل القراءة الحمضين  Aالقرد 

 ATT  بالثالثية  ACCتغير الثالثية الخامسة  جـ ـ تفـسيـر سـبـب االخـتـالف الـمالحـــظ :
 : برسومات تخطيطيةالتدعيم 

CAG ACC ACA CAG ACC ACA GCA 

GTC TGG TGT GTC TGG TGT CGT 

CAA ATT ACA CAG ACC ACA GCA 

  TGT GTC TGG TGT CGT 

3- : 

 بالطفرة الوراثية . : ADNنسمي هذه التغيرات التي حدثت لجزيئة  -1
أما بالحذف أو الزيادة أو  ةاآلزوتيتغير مفاجئ يصيب المورثة فتنتج عن تغير فالقواعد  الطفرة : تعريف  -2

 فيؤدي ذلك الى تغير األحماض األمينية للبروتين المنتج فينتج عن ذلك تغير في الصفة . بتغير الترتي
 : ARNmد قطعة يحـدّ ت  -3

 

   ADN  G C  T   C  C    G   G    C   A   T      T  Cتسلسل شريط 

ARNm C G A G G C C G U A A G 

 
  :األصـلـي  ADNمـتـتالـية األحـماض األميـنـيـة المقـابـلـة لجـزء  تحديد
 

ARNm C G A G G C C G U A A G 

 Asn Arg Cys Glu تسلسل األحماض األمينية

 
 :الـجـديـد في كـل حـالة من الحاالت الثالث أ , ب و ج  ADNد جـزء يحـدت  -4

 : ARNmقـطـعة  تحديد 
 :مـتـتالـية األحـماض األمـيـنـيـة فــــي كـل حـالـة  تحديد

   G C  T   C  T G   G    C   A   T      T  C  1الحالة 

ARNm C G A G A C C G U A A G 

 Asn Gln Cys Glu تسلسل األحماض األمينية

 

   G C  T   C  C    G   C G    C   A   T      T  C  2الحالة

ARNm C G A G G C G C G U A A G 

 Glu Arg Cys Glu  تسلسل األحماض األمينية

 

   G C  T   C  C    G    C   A   T      T  C   3الحالة 

ARNm  C G A G G C G U A A G 

 Gly Cys Glu  تسلسل األحماض األمينية

 



 الرابع عشرالتمرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلامس عشرالتمرين 

 ARN.التركيب  في يدخل البوراسيل إستعمال سبب – أ

 النواة إلى من الزرع من طويلة فترة بعد اإلشعاع ينتقل النواة في يتمركز اإلشعاع الوسط في الخلية زرع من قصيرة فترة بعد نالحظ – ب
 .الهيولي

 : المستخلصة المعلومة
 .القطع الدالة ولصق الدالة غير القطع حذف بعد أي النضج بعد الهيولى الثقوب إلى عبر ويغادرها النوة حقيقيات عند النواة في ARNmيستنسخ 

 .الوراثية حامل للمعلومات يعتبر ARNmاالستنساخ  عملية من الناتج العنصر – ج
 التخطيطي الرسم

 

 
 .الريبوزوم متعدد (2 ) الوثيقة تمثل -أ – - 2

 ARNmمن  واحد بجزئ الريبوزوماتمن  عدد ارتباط عن عبارة وهو POLYSOMESالريبوزوم  متعدد

 . قصير وقت في البروتين نفس من معتبرة كمية وبالتالي إنتاج واحد أن في ببتيدية سلسلة بإنتاج ريبوزوم كل يقوم حيث -
 .الخلية حاجة حسب البروتين تركيب سرعة وكمية في للتحكم وسيلة هي ARNmبـ  المرتبطة الريبوزومات يعتبر كما -

 .( االستطالة ) الترجمة مرحلة – ب

 البيانات : –أ 

 تحث وحدة كبيرة للريبوزوم – 1

 تحث وحدة صغيرة للريبوزوم - 2

3 – ARNm 

 رامزة مضادة -6- ARNt      7(          Aالموقع ) – 5(       pالموقع )  4

 حمض اميني تجري اضافته  -9متعدد الببتيد في طور االستطالة        – 8
 الببتيدية :الرابطة  –ج 

 
 

 .الوظيفي التخصص تعليل - 3

 شكلها يحدد حيث ترتيبها ونظام األمنية األحماض وعدد حسب نوع وذلك الوظيفي تخصص يكسبها مما ثابة بنية تشكلها بعد البروتينات تأخذ
 .الوظيفي تخصصها

 

 

 



 السادس عشرالتمرين 

 .للبوليزوم تخطيطي رسم -أ  – 1

 

 : المعلومات – α –ب 

 الترجمة مقر : الريبوزوم -

 .بوليزوم شكل في الريبوزومات تجمع البروتين تركيب يتطلب -
Β - البيولوجية األهمية : 
 .البروتين تركيب تسمح بتضخيم ريبوزومات عدة طرف من ARNmالـ  جزيء نفس قراءة إن
 التعرف على العناصر المرقمة : –أ  – 2

 مكان تثبيت الحمض االميني  -3تحث وحدة صغيرة         -2تحث وحدة كبيرة        – 1

 .المتشكلة البيبتيد متعددة اتصاله بالسلسلة انتظار في أميني لحمض حامل ARNtمشغول بـ  Aالموقع 
 المتشكلة. الببتيد بالسلسلة متعددة أميني متصل لحمض حامل ARNtمشغول بـ  pالموقع 

4 – ARNt    5- ARNm 

 

 : البنيوية الخصائص – ب
 يتم أين التحفيزية المنطقة على الكبرى الوحدة تحت الكبرى، تحتوي الوحدة تحت مستوى على األمينية األحماض تثبيت مواقع يتواجد -

 .اآلمينية األحماض بين الرابطة الببتيدية تشكيل
 الرسولARN ال بقراءة الصغرى الوحدة تحت تسمح -

 البداية )بداية الترجمة( :   المرحلة-ج

 AUGهي  و . للمثيونين الموافقة االنطالق رامزة وجود : التعليل

II - للبروتينات الوظيفي التخصص تعليل : 

 .المناسب المكان في مناسبا ترتيبا األمينية األحماض بترتيب الريبوزوم يسمح
 

 

 

 



 السابع عشرالتمرين 

 
 

  20هو : عدد أنواع األحماض األمينية  -1

 4عدد أنواع النكليوتيدات : 

   ADNتخص تشفير الـ (01الوثيقة ) -2

 . Tوهي  ADNلوجود القاعدة المميزة  للـ  التعليل :

 يشفر لألحماض األمينية بثالث قواعد آزوتية  -3

 البرهنة على  ذلك :

 1 4 اللغة البروتينية أربع كلمات فقط .) كل قاعد ترمز الى حمض أميني واحد و فهو غير منطقي، حيث عدد كلماتاالحتمال األول :

 =4  ) 

=   2 4كلمة  وهو عدد غير كافي لتغطية كلمات اللغة البروتينية .)  16كل قاعدتين ترمز الى حمض أميني يعطي  االحتمال الثاني : 

16) 

وية  وهو األصح بالرغم من أنه يعطي كلمة في اللغة النو 64كل ثالث قواعد آزوتية ترمز الى حمض أميني  يعطي  االحتمال الثالث :

 (64=  3 4كلمة. ) 20أكثر من 

 : Pheترمز الى الحمض األميني  UUUتجربة بسيطة تؤكد أن الثالثية  -4

الـرسـول   ARNفـ الـ يضـنض أمـيـنـيـة ثـم احـمأ و ATPحـضـر مـسـتـخـلـصـا بـكـتـيـريـا يـحـتـوي عـلـى الـريـبـوزومـات و الـ ن

، أو    ARNmـدة واحـدة ) الـيـوراسـيـل ( تـتـكـرر عـلـى طـول هـذا الـيتـوي على نـيـوكـلـيـوتـح)اصـطـنـاعـي وحـيد الـنـمـط( أي يـ

 ما يسمى بمتعدد اليوراسيل 

 :  المالحظة

 )األنين ألنـيـن فـقـط ) مـتـعـدد فـنـيـل ئـة بـروتـيـنـيـة تـحـتـوي عـلـى الـحـمـض األمـيـنـي فـنـيـل ايحـصـل عـلـى جـزن

 :ـجاسـتـنـتاال

 ( Pheتـوافـق الـحـمـض األمـيـنـي فـنـيـل األنـيـن )  ARNmعـلـى مـسـتـوي  UUUـزة مالـثـالثـيـة أو الـرا 

 . ( 4و  3و  2) س ، ع ، ص ( ثم حدد األحماض األمينية )تحديد الثالثيات النكليوتيدية  -5

 

 

 



 الثامن عشرالتمرين 
  – 1 -( أ 1
       

        2 –  

  – 1 –ب 

       2 –  

  – 1 –ج 

       
 
 

        2 –  

2   )-  

يتشكل هذا المعقد اثناء  ARNmتعريف البوليزوم : معقد وظيفي عبارة عن مجموعة من الريبوزومات مرتبطة بخيط 

 اصطناع البروتين في الخلية ) الترجمة ( . 

 .  ARNmالرسم التخطيطي : الشكل حلزوني او خيطي و توضيح الريبوزومات و ال 

  ARNase" الريبونكلياز  ARNmيتم الحصول على الريبوزومات من البوليزوم باضافة انزيم لتحليل خيط ال 
 المعلومة من نتائج التجربة ان عملية تركيب البروتين تتطلب تجمع الريبوزومات في شكل بوليزوم . 

البنية الخلوية المقصودة هي الغشاء الهيولي حيث يظهر من خالل الوثيقة انه يتكون بروتينات سطحية خارجية و 
بروتينات ضمنية تشرف عليها بوليزوما ت مرتبطة بالشبكة الهيولية الداخلية وبروتينات سطحية داخلية تشرف عليها 

 الغشاء الهيولي بفضل الحويصت الكولجية . بوليزومات حرة في الهيولى ويتم دمج هذه الجزيئات في 
 الرسم التخطيطي المقصود : مقطع في النموذج الفسيفسائي للغشاء الهيولي و توضيح توضع البروتينات . 

من طرف عدة ريبوزومات تسمح بتضخيم كمية  ARNmاالهمية البيولوجية للبوليزوم : ان قراءة نفس جزيئ ال 
 البروتين . 

  

 

 

 التاسع عشرالتمرين 
1

AGC   GUG    GCU   UCU    UCU    ACA    CUC   CUA 

2AND 

TCG    CAC    CGA   AGA    AGA    TGT    GAG    GAT

3

1ADN2ARNm34ARNt

5ARNt 678

91011

ARNpADN 

ARNpm

 ARNm

ARNt

 

 

 

 

 

 

 



 العشرونالتمرين 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 العشرون احلادي و التمرين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العشرون الثاني و تمرينلا

 

 

 

 



 العشرون الثالث و تمرينلا
I – 1-  أ( : -1تعرف على العنصرين )أ( و )ب( من الوثيقة ) -أ 

 . معين أميني حمض تثبيت موقع : " أ " العنصر

 . المضادة الرامزة : " ب " العنصر
 : ARNtقدرة وظيفية مضاعفة لجزيئة  -ب 

 بوظيفتين بالقيام لها يسمحان نوعيين موقعين على باحتوائها مزدوج تخصص ARNtلجزيئة 
 : هما و متميزتين 

 نوعي أميني حمض تثبيت. 

 ال سلسلة على الموجودة و الموافقة الشفرة على التعرف ARNm المضادة الرامزة طريق عن . 

 ب(هي : -1التي تبينها )الظاهرة –أ  – 2
 )تنشيط الحمض األميني ( ARNt ال على النوعي األميني الحمض تثبيت آلية
 المعلومات التي يمكن أستخراجها من هذه الظاهرة : –ب 

 : ARNt ال على األميني الحمض تثبيت يتطلب
 موقعين على يحتوي الذي نزعي إنزيم تدخل ( ال على التثبيت وموقع األميني الحمض تثبيت موقع ARNm.) 
 (.نشط معقد ) طاقة وجود 

 العالقة : -جـ 
 . نوعيين موقعين( ARNt – أميني حمض " )المعقد تشكيل على المسؤول اإلنزيم يملك

 ال من نمط كل يتكفل ARNt موافق أميني بحمض . 
  يتعرف الـARNt  على الرامزة الموافقة له والموجودة على سلسلى الـARNm  عن طريق الرامزة المضادة , وبالتالي يحتل

 ADNالحمض االميني مكان معين في السلسلة الببتيدية المتشكلة من تتابع أحماض أمينية محددة وراثيا بتتالي نيكليوتيدات الـ 
 . ARNmوالذي يتم ترجمته بفضل سلسلة الـ 

II – 1-  الخلل المالحظ على مستوى لمفاويات الطفل المصاب بمرضx-Dics : 
 عند الطفل المريض . 1غير عادي بدون السلسلة الببتيدية  Tمستقبل االنترلوكين للمفاويات 

 عند بعض المواليد : x-Dicsتفسير سبب االصابة بمرض   - 2
  تحديدARNm : والسلسلة الببتيدية في الحالتين 
 .........: الطفل السليمCCC   CGA   AUU 

                         PRO  -  Arg  - ILe   
 .........: الطفل المصابCCC   UGA   AUU 

                         PRO                        
 التفسير :

 Cأستبدال في السلسلة المستنسخة ) قبول  865على مستوى النيكليوتيدة  Aبـ G: استبدال  ADNحدوث طفرة وراثية على مستوى الـ 
 في السلسلة الغير مستنسخة (. 865عل مستوى النيكليوتيدة  Tبـ 

أدى إلى تركيب سلسلة ببتيدية قصيرة , فيكون المستقبل الغشائي غير وظيفي ) ال يستقبل  ARNmظهور رامزة "قف" على مستوى 
IL ’ ).فإصابة المولود بالمرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1المرحلة

 االستنساخ

 2المرحلة
 الترجمة

ADN 

ARNm 

ARNm 

ARNt 

 بروتين أو متعدد الببتيد

 انزيم 

 أحماض أمينية

 النهاية االستطالة البداية

ARNm 

تحث وحدة 

 ريبوزومية كبيرة

تحث وحدة 

 ريبوزومية صغرى

 املورثي عند حقيقيات النواةرسم ختطيطي يوضح مراحل التعبري 


