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  ن):8( اللول التمرين
): 1( الشكل في  المرقمة العناصر على -  التعّر ف1

رّيةرة.  الطبقة.2/     والداخلية الخارجية العاتمتان  الطبقتان.1 الن
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. الهيولي للغشاء المائع الفسيفسائي  النموذج):2( للشكل ةمناسبا عنوانا - لوضع2
 : التسمية تعليل

) الدسم ـ ( البةروتينات المختلفة الكيميائية الجزيئات بين لتداخل  نظةرا: فسيفسائي
. الدسم طبقة ضمن وكبيةرة مستمةرة حةركة في البةروتينات  لن: ةمائع
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 يحمل )2( للشكل  ةمبسط دقيق تخطيطي رسم -  لوضع3
الكاةملة:  البيانات
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وهي:  الذات مؤشةرات تمثل غشائية سكةرية بةروتينات العناصةر هذه(س):  العناصر - أ. تسمية4
نواة. ذات الخليا كل أغشية سطح على  توجد:CMH I - جزيئات

.للمستضد) (العارضة المناعية الخليا بعض أغشية سطح على  توجد:CMH II جزيئات- 
الحمةراء. الكةريات أغشية سطح على  موجود):B( ) لوالمستضدA( المستضد- 
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 الذات؟ لجزيئات المحددة المورثات ةمميزات هي ةماب. 
الـ مورثات أليلت تعدد CMH الـ جزيئات بناء في تتحكم التي HLA 
الـ مورثات CMHالوراثي.  العبور حدوث يمنع مما ومةرتبطة  متقاربة
المورثات. بين سيادة توجد ل
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الستنساخ:  ) المرحلة  -   - أ5
النواة:  ةمقرها
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 تتابع على ) المسؤولة ADN قطعةالـ( المورثة من الصل طبق صورة تةركيب يتم خللها لنأساسية:  ب) تعتبر
.اصطناعه على تشةرف الذي البةروتين في المينية الحماض من معين
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 في سيةركب الذي الببتيد متعدد ونوعية الوراثية المعلومة بين الوسيط : لنه(س) الرسول البنية على ج) يطلق  
الهيولى.
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 الشفةرة حسب المينية للحماض تتابع إلى سيتةرجم أين الهيولى إلى سينتقل): ARNm( س البنية د) ةمصير   
يحملها.  التي الوراثية
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  ن):7( الثاني التمرين
 الكيميائية الصيغة ) تمثيل1)1

:  المؤطر للجزء المفصلة
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β(0.5 السلسلة  في2  وα السلسلة  فيα (1 ثانوية  بنيات3النسولين:  جزيئة في الثانوية البنيات وأنواع ) عدد2

 ن7

ثالثية: النسولين هرةمون ) بنية3
  والسلسلةα حلزونية ثانوية بنية على سلسلتيه إحدى احتواء أساس على ثالثية بنية النسولين جزيء  يأخذالتعليل:
. ثالثا بعدا السلسلة فتأخذ الثانوية البنيات ذات القطعتين تنثني حيث انعطاف نقطة  بينهماα  ثانويتين بنيتين الخةرى
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 + روابط شاردية + روابط كبةريتية + روابط هيدروجينية روابط لوتماسكها: استقرارها على تحافظ التي ) الرلوابط4

 للماء كارهة
0.25× 4 

  =1

  حيثβ السلسلة  في24 رقم الميني الحمض فيالعادي:  غير النسولين عن العادي النسولين  ) اتختل ف1)2
.Leu يوجد العادي غيةر في  وPhe يوجد العادي في
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العادي: لوغير العادي  للنسولينβ  السلسلة ةمن الةمينية الحماض سلسلة لتركيب شفر الذي المورثة ) جزء2
)ARNm  ←  ADN ← (بةروتين عكسي استنساخ بعملية نقوم

GGU UUU UUU UAU ACU CCU AAA ACUالعادي  للنسولينARNm الـ جزء

CCA AAA AAA ATA TGA GGA TTT TGA العاديADN الـ ةمن المستنسخة السلسلسلة

GGU CUU UUU UAU ACU CCU AAA ACUالعادي غير  للنسولينARNm الـ جزء

CCA GAA AAA ATA TGA GGA TTT TGAالعادي  غيرADN الـ ةمن المستنسخة السلسلسلة
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السكري: الداء طبيعة ) تفسير3
 تم حيث النسولين مورثة مستوى على لوراثية طفرة عن ناتج وراثي بأنه الحالة هذه في السكةري الداء طبيعة نفسةر

 الحمض إلى تشفةر  وARNm الـ مستوى  علىUUU  الةرامزة إلى تنسخ : والتيAAA   24 رقم الثلثية استبدال
  ،Leucine الميني للحمض تشفةر   التيCUU الةرامزة إلى تنسخ   التيGAA   بالثلثيةPhenylalanine الميني

 ارتباطه لوعدم المستهدفة الخليا على الغشائية ةمستقبلته ةمع الفراغية بنيته تتوافق ل أنسولين إنتاج ذلك عن نتج
ةمرتفعا. التحلون فيظل المستهدفة الخليا إلى الغلوكوز دتخول ينشط ل مما بها

1

: الدراسة هذه ةمن انطلقا لولوظيفته البرلوتين بنية بين العلقة تأكيد)3
 تةرتيب و  ونوع  عدد يحددها فةراغية بنية بةروتين لكل حيث البةروتين؛ وظيفة و بنية بين العلقة الدراسة هذه تؤكد

 تةراكبه البةروتين فيفقد الفةراغية البنية تتغيةر المينية الحماض أحد تغيةر إذا و تةركيبه، في الداخلة المينية الحماض
وظيفته. أو تأثيةره يفقد بالتالي و بها يةرتبط التي المستقبلت أو الجزيئات مع
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  ن):7( الثالث التمرين
). الببتيد ( متعدد  بةروتين :E للمادة الكيميائية الطبيعة)1

بيوري.  تفاعل: التفاعل اسم
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 الرتباط هذا عن وينتج ،ES معقد     وتشكيلS  بالةركيزةE النزيم ارتباط الوثيقة ): تبةرز1( الوثيقة تحليل)2
 .P2  وP1 مادتين

 ). (تفكيك إماهة:  التفاعل نوع
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 عند لها قيمة أقصى إلى تصل حتى الوسط حةرارة درجة بزيادة التفاعل سةرعة  تزداد) :2( الوثيقة تحليل)3
. م°70 في تنعدم تكاد حتى التفاعل سةرعة ذلك بعد تنخفض ثم )،م°35( مثلى حةرارة درجة

مثلى، درجة عند أقصاه يبلغ حيث الوسط حةرارة درجة بتغيةر النزيمي النشاط  يتأثةر: النتيجة
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 على يدل المنحنى أطةراف على النشاط تغيةر)  : 3( الوثيقة ةمنحنى أطرا ف  فيE النزيم نشاط تغير تعليل)4
 على الحموضة درجة تؤثةر حيث النزيمي، النشاط على سلبا تؤثةر المنخفضة أو  المةرتفعةpH الـ درجة أن

. المينية للحماض الجانبية الجذور في الحمضية أو المينية المجاميع
1

: النزيم تخصائص)5
سواها دون معينة ركيزة مع يةرتبط فعال موقع  بوجود( ةمتخصص): نوعي 

pH / والـ الحةرارة بدرجة  يتأثةر: حيوي
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