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نقاط)8(   اللول     التمرين
التالية: والتجارب الملظحظات على نعتمد المورثي التعبير آلية مظاهر بعض على للتعرف

مشع: بنظير موسومة أمينية أظحماض على يظحتوي وسط في الخليا من مجموعات ثل ث /نضع-1
الهيموغلوبين. تركيب على القدرة لها والتي الظحمراء للكريات اللصلية : الخليا  الولى     المجموعة

برمائي. لظحيوان البيضية الثانية: الخليا المجموعة          

 اللصلية الخليا من وتنقيته عزله تم الذي بالـ مظحقونة برمائي لظحيوان البيضية الثالثة: الخليا المجموعة          
الظحمراء. للكريات

 اللوني، التسجيل بواسطة ونفلصلها المشعة المينية الظحماض فيها أدمجت التي البروتينات الخليا من نستخلص ثم          
).1( (ج) للوثيقة (ب) و (أ) و المنظحنيات على فنظحلصل خالصة بتقنية موضعها نظحدد ثم

البروتين؟ تلصنيع كيفية ظحول الثلثة للتجارب النتائج مقارنة من استخللصه يمكنك ماذا   
 ملظحظتها  يمكنT1 بيولوجية ظاهرة ) عن2(  الوثيقة - تعبر2-1

الخليا. إظحدى مستوى على
 :2  الوثيقة ومعطيات معلوماتك على اعتمادا          

 .T1 الظاهرة سم-1
ب). و ( أ العنلصرين سم-2
 العنلصر(ب) في طول بين الملظحظ الفرق تفسر كيف-3

؟BوA النقطة
.T2أخرى بظاهرة  متبوعةT1 الظاهرة ماتكون - غالبا2        

فتي: نسيج من أخذهما ) تم2(خ ) و1(خ  الخليتين على تجربة إجراء  تمT2 الظاهرة لدراسة  
 على يظحتويان التوالي ) و(وسط) على1( وسط زرع وسطي ) في2(خ ) و1(خ الخليتين وضع تم التجربة بداية في  

ونوعا. كما المينية الظحماض   بنفس2  و1  الوسطين نمد  التجربة طيلة المكونات، نفس
 معايرة مكنت  وقدARNt نشاط تكبح مادة ) وهيpuromicine( البيروميسين  مادة1 للوسط  أضيفت1ز الزمن في  

.3 الوثيقة  من1 الشكل منظحنيي إنجاز من الخليتين من كل سيتوبلزم في ظحرة بقيت التي المينية الظحماض كمية
 ومعلوماتك:3الوثيقة  من1 الشكل على اعتمادا     
 في الظحرة المينية الظحماض كمية ظحي ث ) من2) و(خ1(خ الخليتين عند عليها المظحلصل النتائج بين قارن-1

السيتوبلزم.



إليها؟ تتولصل التي الخللصة وماهي المقارنة؟ هذه نتائج تفسر كيف-2
الظاهرة  فيARNt تدخل فترة  عن3الوثيقة  من2الشكل يعبر-3

T2والجدول3الوثيقة(  من2الشكل معطيات على  ،اعتمادا ( 
الوراثية: للشفرات المختلصر

.2للشكل عليها تدل التي الرقام مكان البيانات أكتب-1
 .A4 وA3 وA2  وA1 الجزيئات من جزيئة كل سم-2
 تناسب  التيARNm لجزيئة النيوكليوتيدات متتالية أعط-3

   .Met-Pro-A1-A2-A3-A4 الببتيد عديد
.T2 الظاهرة سم-4

 بإيجاز بين  ومعلوماتك،T2  وT1  للظاهرتين دراستك على -/ اعتمادا3
والبروتين. المورثة بين العلقة

  الثاني:      التمرين
( أمينية أظحماضا الكلية بالماهة (س) يعطي معقدا عضويا مركبا  تمثل1 الوثيقة 

AAكمايلي:  جذورها ثلثة ) منها

1-
المينية. الظحموض لهذه الكاملة اللصيغة أكتب

التالي: بالشكل الثلثة المينية الظحماض ارتباط معادلة أكتب-2
ارتباطهما؟ عن (ع) الناتج المركب يسمى كيف-3



 مجال ضمن  مجهولPH ذو بمظحلول مبللة ورقة وسط في (س) ونضعها المركب إماهة نتائج من قطرة نأخذ-4
):2( بالوثيقة موضح هو كما معينة مدة بعد عليها المظحلصل النتائج فكانت كهربائي،

 الظحماض ) تمثلA، B، C(    أن علمت فإذا
 Phi  بالـ مرفق بالجدول المبينة المينية
ظحمض. بكل الخالصة

 ،A، B( س ّم التجربة، هذه لنتائج تفسيرك بعد – أ
C.(

 في للالنين المف ّلصلة الكيميائية اللصيغ ب- مثل
 ( الجانبية سلسلته أن علمت إذا التجربة نهاية

CH3=R.(

  الثالث:     التمرين
Іالظحيوي التفاعل بتظحفيز أكسيداز غلوكوز إنزيم -   يقوم 

   التالي

                       
أكسيداز. الغلوكوز النزيم ينشطه الذي التفاعل طبيعة  – ظحدد1     

استبدال - تم2    منعدم التفاعل سرعة فركتوز: فكانت  سكري بمركب جلوكوز   
نواتج.    الوسط في نجد مناسبة)  ولم بتقنية السرعة  ظحساب (يمكن

α؟ النتيجة هذه تفسر -  كيف
βأكسيداز. غلوكوز النزيم المميزة الخالصية  - وضح
ІІالنزيمية التفاعلت لظحد تخطيطيا شكل الوثيقة – تمثل 
 اللزمة البيانات  – اكتب1 

  بالرقام الظحروف باستبدال النزيمي التفاعل تظحقق التي الكيميائية الدعامة  – ظحدد2       

          

     

ال وفقكم                                                       

 ІІІالنزيمات لموضوع دراستك ضوء -  على 

 علميا نلصا اكتب نتائج من إليه  تولصلت وما

 التالية المعلومات  فيه تلخص مختلصرا

   النزيم *  مفهوم    

    وبنيته و التفاعل بمادة النزيم *  علقة    

النزيم نشاط في المؤثرة *  العوامل    


