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  (   نقاط  08  : (     الول     التمرين

1( اللوثيقة تمثل -/ ) :I

للسلسلة  الخيرة6 الـ المينية المحماض (أ) : ترتيب شكل *  
ثلور بنكرياس من المستخلص الريبلونكلياز لنزيم الببتيدية  .

عن تعبر التي   ARNm* للـ الرمزية (ب) : اللومحدات شكل    

السلسلة من الجزء لهذا المكلونة المينية المحماض مختلف . 

الملورثة لجزء المكلونة الزلوتية القلواعد ترتيب قدم –1
السلسلة من الجزء هذا تركيب عن المسؤلول   . 

السابقة الببتيدية السلسلة تركيب  أثناء122 الميني المحمض إرتباط فترات ) إمحدى2( اللوثيقة في الملوضح الشكل يمثل -2  .

الشكل يجسدها التي الظاهرة أ- سم .

124 رقم الميني المحمض إرتباط ) مبرزا2( اللوثيقة رسم ب- أعد  
العنصران يمحملها التي الزلوتية المرقمة. لوالقلواعد البيانات عليه لوضع  
7  لو5(   ).

اللوثيقة ) من5( العنصر على بالمحصلول سممحت التي الظاهرة ج- سم  
محدلوثها آلية بإختصار إشرح ثم ) ،2( .

النلوى محقيقيات عند البرلوتينية اللغة إلى النلولوية اللغة من التمحلول كيفية البيانات كامل عليه تخطيطي رسم بلواسطة د- لوضح .

النزيم فيها إستعمل تجربة  Anfinsen/- العالم أجرى ، لولوظيفته البرلوتين بنية بين العلقة محلول الدراسة إطار في   II

لو الببتيدية السلسلة إنطلواء يعيق الذي اليلوريا ) لومركب ( الريبلونكلياز السابق β الجسلور تفكيك على يعمل الذي مركبتلوإايثانلول  
التالي الجدلول في مدلونة نتائجها لو التجربة . مرامحل الخصلوص على الكبريتية  :

النتائج المعالجة المرحلة
فعال غير الفراغية:إنزيم البنية فقدان . مركبتلوإايثانلول β + ريبلونكلياز+ اليلوريا 1

فعال الطبيعية:إنزيم الفراغية البنية إستعادة . لو اليلوريا إزالة  β مركبتلوإايثانلول 2

الصمحيمحة): الماكن غير في الجسلور طبيعية(تشكل غير فراغية بنية  
فعال غير إنزيم .

+ اليلوريا مخرب ريبلونكلياز  3

ذلك لوضح ؟ لولوظيفته النزيم بنية بين العلقة يخص فيما تستخلص ماذا -* .

  (   نقاط  07  الثاني: (     التمرين
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تخطيطي رسم ) فتمثل2( اللوثيقة بينما   PHA- هيدرلوكسيلز ألنين فنيل لنزيم الفراغية ) البنية1( اللوثيقة تمثل  I

 . PHA  إنزيم تركيب رسالة تمحمل التي  ARNm للـ

؟ علل . PHA  1- تعرف على البنية الفراغية التي يمثلها إنزيم 

.يمثل بإعتماد على الصيغة العايمة للمحماض اليمينية الحمض اليميني الول و اليخير ضمن السلسلة الببتيدية -2  
) محدد عدد المحماض اليمينية عند إنزيم2بالعتماد على يمعلويماتك محول تركيب البروتين وبالتستعانة بالوثيقة ( -3      

.PHA  

المادة هما مادتين من يتكلون أنه تبين  ببتيد لعديد الكيميائي بالتمحليل القيام عند -  α لوβ المركبات من الملواد هذه تتألف لو  II

3( اللوثيقة في ) الممثلة الفالين،السيستيين السبارتيك، (الليزين،محمض العضلوية  )

طبيعتها تبين أن بعد بها الخاص  . Phi1- في الشاردي شكلها على المركبات هذه أكتب
 = 5.5 ( التعليل مع محدى) ؟ على لوامحد كل .PH2- ذلو الممحللول إتجاه المركبات هذه سللوك هلو ما

؟ الدراسة خلل من المركبات هذه بها تتميز التي الخاصية إستنتج -3
)؟ علل إجابتك1الممثل في الوثيقة (    .PHA - إنزيم على الخاصية هذه تنطبق هل    

المادتين تركيب على التعرف بهدف -4  α لوβ نقوم بفصل المركبات العضوية لهما بطريقة الفصل الكهربائي .

النتا 4ئج الموضحة في الوثيقة ( ).

الكهربائي الفصل نتائج على إعتمادا أ- ،
المادتين من لكل المشكلة المركبات ماهي   α لوβ ؟

للمادة الكيميائية الصيغة أكتب ب-  α ؟

التم   (   نقاط  05  الثالث: (      رين

لدرا إنزيم محركية سة  β اللكتلوز ( يمحلل غلكتلوسيداز  
غلكتلوز لو غللوكلوز إلى )
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اللكتلوز لو 7 =   .PH 37 : في اللوسط في الغللوكلوز معايرة أ- تمت º لو م
( النزيم أ) بغياب  β غلكتلوسيداز.

( النزيم ب) بلوجلود  β غلكتلوسيداز. 

النتائ 1( اللوثيقة في ممثلة ج )

(ب (أ) لو المنمحنيين لوفسر محلل -1 ).

؟ تستنتج ماذا 
0 محرارة درجة عند المنمحنيين شكلي محدد -2  º

100 لو م  º إجابتك م.علل .

37 إلى أخرى مرة النتقال عند -3  º .م
إجابتك ) علل1 (اللوثيقة ب لو أ المنمحنيين نفس على نمحصل هل .

التالي المخطط لوفق السابق التفاعل ب- تم  :

النزيم محالة في المخطط عناصر من عنصر كل محدد -1  β غلكتلوسيداز.

المخطط هذا من المستخلصة المعللومات هي ما -2 .

بسيط تخطيطي برسم ذلك .مدعما التفاعل لومادة النزيم بين العلقة لتمحديد فرضيات ضع -3 .
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+ نلواتج إنزيمالتفاعل - مادة إنزيمالتفاعل + مادة إنزيم


