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: 02التمرین  
І-البروتینات بعد تركیبھا على مستوى الریبوزومات بنیات فراغیة تأخذ

الكمبیوتراستعمالمعقدة تكسبھا تخصص وظیفي عال، سمح لنا 
1بتمثیل البنیات الفراغیة الممثلة في الوثیقة

.1ضع بیانات العناصر المرقمة للوثیقة-1
؟) ب(و) ا(ماھي البنیة الفراغیة لكل من البروتینین -2
إنطالقا من معارفك حول البنیات ثالثیة األبعاد للبروتینات -3

1المالحظة في الوثیقة) ب(و) ا(حدد أھم نقاط المقارنة بین 
في نظرك ) .ب(و) أ(بین الشكلین االختالفدد مستوى ح-4

؟االختالفماھومصدر ھذا 

П-الریبونوكلیازمالفراغیة إلنزیالبنیة 2تمثل الوثیقة
.2صف بصورة دقیقة الوثیقة-1
؟2ماھي البنیة الفراغیة التي توضحھا الوثیقة-2
یعمل على تماسكھا؟ يماھي أھمیة ھذه البنیة؟ وما الذ-3
الحمض األمیني األلنین ارتباطالجزء المؤطر من البنیة یمثل -4

CH3إذاعلمت الجذر األلكیلي لأللنین ھو .(مع حمض الغلوتامیك
.)CH2-CH2-COOHوالجذر األلكیلي لحمض الغلوتامیك ھو 

.غلوتامیك-مثل المركب الناتج من من إرتباط األلنین-أ
كیف یسمى المركب الناتج؟-ب
؟PHiأعط تعریفا لمفھوم الـ. PHiقطة لكل حمض أمیني ن-ت

الحالة التي یكون علیھا كل حمض عند  ماھي -ث
phi=PH

:03التمرین  
.البروتینات بتنوع شدید تحدده المعلومة الوراثیة

حمض : أحماض أمینیة3الصیغ لـ تبین 1الوثیقة -/1
.،أالنین غلوتامیك،لیزین 

ى أنھا أحماض أمینیة؟ماھي الوظائف التي بواسطة ندلل عل-أ
.صنف ھذه األحماض الثالثة مذكرا بالمعیار المعتمد في ذلك-ب
كم ببتید یمكن تشكیلھ ؟.شكل من ھذه األحماض ثالثي ببتید-ج
ماذا تستنتج حول تنوع الببتیدات والبروتینات؟-د

،تم وضع خلیط من ھذه مختلفةPHأحماض أمینیة في الحقل الكھربائي عند درجات 3من أجل مقارنة سلوك -/2
.2ونتائج الفصل موضحة في الوثیقة .األحماض في منتصف شریط الھجرة الكھربائیة

.علیھاحلل نتائج التجربیبة المتحصل-أ
.علل.لألحماض الثالثة)التعادل الكھربائي(Phiاستنتج قیم الـ-ب
؟PH=3.2الـعند)أالنین(و)لیزین(علل اختالف مسافة الھجرة بین الحمضین -ج
.PHiغلوتامیك واللیزین عند الـ: مثل الصیغة الكیمیائیة المفصلة للـحمضین-د

2الوثيقة 



:04التمرین  
I(المركبات التالیة ھي عبارة عن وحدات بنائیة  تدخل في تركیب البروتینات.

ALALYSASP

صنف ھذه الوحدات البنائیة؟ على اي اساس اعتمدت في تصنیفھا؟) 01
.asp-lys-alaثم ثالثي الببتید lys-alaشكل ثنائي الببتید ) 02
:لألحماض األمینیة السابقة ھي Phiنقطة التعادل الكھربائي ) 03
عرف نقطة التعادل الكھربائي؟) 01
لكھربائیة متغیرة توضع األحماض األمینیة السابقة على ورقة الھجرة ا) 02
.PH10.    04  .   .02الـ
في اي اتجاه تكون ھجرة األحماض األمینیة السابقة؟) أ

و PH=02.10وضح الحالة الكھربائیة لكل حمض امیني في الوسطین ) ب
PH=10 .ماذا تستنتج حول خواص األحماض األمینیة.
:05التمرین 
ة ألنزیم اللیزوزیم البنیة الفراغی01تمثل الوثیقة : أوال

. مالحظة ببرنامج راستوب 
. ـ حدد البنیة الفراغیة لھذا األنزیم ، مع تعلیل إجابتك 1
وأنواع 01ـ تعرف على النموذج الممثل في الوثیقة 2

البنیات الثانویة في جزیئة األنزیم ؟
عند القیام بالتحلیل الكیمیائي ألنزیم اللیزوزیم تم :ثانیا

) βوα(على العدید من المركبات منھا المادتین الحصول 
.02تتألفان من المركبات العضویة الممثلة في الوثیقة اللتین 

. ـ اقترح تصنیفا لھذه المركبات موضحا األساس المعتمد في ذلك 1
الخاص بھاPhiـ أكتب ھذه المركبات على شكلھا الشاردي في الـ2.
یة التي تتمیز بھا ھذه المركبات ومدى تأثیرھا على نشاط اللیزوزیم ، مدعما إجابتك برسم تخطیطي ـ استنتج الخاص3

.یحمل البیانات 

) βوα( بھدف التعرف على تركیب المادتین : ثالثا
نقوم بفصل المركبات العضویة لھما بطریقة الھجرة

حمض ال
األمیني

PHi

ALA06.01
LYS09.74
ASP02.95



. 03الكھربائي ، و النتائج موضحة في الوثیقة 
ـ اعتمادا على نتائج الفصل الكھربائي ، ما ھي 1

.؟ علل ) βوα( المركبات المشكلة لكل من المادتین
) .α(ـ  أكتب الصیغة الكیمیائیة للمادة 2

:06نیالتمر
ى تخفیض علعملی،اسیالبنكرجینسمستوىعلىالنجرھانسجزرفيβایخالتفرزهديیببتھرموننیاألنسول-أ

وتمثل " راستوب"البنیة الفراغیة لألنسولین مالحظة بواسطة برنامج ) أ- 1(تمثل الوثیقة . ة السكر في الدم نسب
.رسما تخطیطیا مختصرا  لبنیة األنسولین) ب-1(الوثیقة 

.حدد مستوى البنیة الفراغیة لألنسولین ، علل إجابتك-1
)ب–1(على الوثیقة دصف بنیة األنسولین باالعتما-2
الموضحة في الجدول ، ثم أّطر الرابطة المتشكلة ) R(أكتب الصیغة الكیمیائیة للجزء المؤطر باالعتماد على الجذور -3

.سمیتھابین حمضین أمینیین مع ت
)أ(ماھي أنواع البنیات الثانویة التي یظھرھا الجزء -4
حددھا ؟.ان البنیة تحافظ على استقرارھا بفضل مجموعة من الروابط -5
یالحظ في بعض الحاالت أن جزیئات األنسولین تصبح غیر قادرة على االرتباط بمستقبالتھا على مستوى أغشیة -ب

جزءفيمینیةاألاألحماضتسلسل) 2(قةیالوثتوضح).داء السكري(سبة السكر في الدم عالیة الخالیا المستھدفة فتبقى ن
العادي رغوالعادينیلألنسولβالسلسلةمن

3029282726252423الحمض األمیني
ThrLysProThrTyrPhePheGlyاألنسولین العادي

ThrLysProThrTyrPheLeuGlyاألنسولین غیر العادي

)3(الوثیقة ؟ العاديعنالعاديغیراألنسولینیختلفبماذا)1

:07التمرین 
:ات التالیة لدینا الببتید

Glyأ ـ   – Glu – Argب ـ ،Gly – Glu  ج ـ ،
Gly – Arg

نقوم بفصل خلیط من ھذه الببتیدات بالھجرة الكھربائیة على
.PH =13و PH =1الورق عند 

بعد الفصل قمنا بالكشف على البقع باستعمال كاشف یسمى
ن الننھیدرین  ، فتحصلنا على بقعتی

.كما ھو موضح في الشكلین المقابلین 
. ؟ علل إجابتك PH =13و PH =1ـ أي من الشكلین تم عند 1

)R ( اللوسین
(Leu)

)R ( السیستیین
)Cys(

)R( الغلیسین
(Gly)

وضع الثالث
الموضع الثانيالموضع 

األول GACU
UTyrPheU
UProLeuC
UThr

A
ALys
UGlyG

)4(الوثیقة 

-               +

نقطة االنطالق

01الشكل 

-               +

نقطة االنطالق

02الشكل 



:، علما أن ) 2، 1( ـ حلل وفسر النتیجة الموضحة في الشكلین 2
Gly)R = (H،Glu)R = (CH2-CH2-COOH ،Arg)R = (4 )CH2 (HNH2N- C-
.؟ علل 7یساوي PHالمحتمل الحصول علیھ بالنسبة لكل ببتید ، عند ـ ما ھو الشكل 3

:08التمرین 
یتمثل النشاط الخلوي في العدید من التفاعالت الكیمیائیة 

األیضیة التي تقوم بھا مجموعة كبیرة من االنزیمات 
،للتعرف على العالقة بین بنیة ووظیفة االنزیم نقوم 

الذي تم hexokinaseبدراسة انزیم الھیكسوكیناز
.استخالصھ وتنقیتھ من العضلة الھیكلیة للفأر

حمض أمیني والوثیقة تمثل بنیتھ 920یتكون االنزیم من 
:الفراغیة

حدد البنیة الفراغیة لھذا األنزیم ؟ علل اجابتك/ 1
.تعرف على أنواع البنیات الثانویة؟ وماعددھا / 2
في ھذه البنیة؟ماھي أنواع الروابط التي یمكن تمییزھا / 3
من أین تم الحصول عل الوثیقة ؟/ 4





:09التمرین 

10التمرین 



11التمرین  

:12التمرین  







22:التمرین

23:التمرین 





:التمرين األول 
إن النشاط األيضي الخلوي يتمثل في مجموعة من التفاعالت الحیوية التي يتم تحفیزھا من 

ھذه الخصائص،و للتعرف على البعض من.وعیة تتمیز بمجموعة من الخصائصطرف انزيمات ن
:رح الدراسة التالیة نقت
سمحت متابعة تغیرات السرعة االبتدائیة للتفاعل االنزيمي بداللة تركیز مادة التفاعل - 1

) .1( بالحصول على منحنى الوثیقة 
ماذا تستخلص؟. حلل المنحنى -أ

.نحنىممن ال] ب [ اقترح فرضیة تفسر بھا الجزء -ب
لحل االشكالیة السابقة ، اجريت مجموعة - 2

.انزيمین يتواجدان في العصارة المعثكلیةمال علىمن األع
یاز المعالج بمادة الیوريا ثملإن انزيم الريبو نك-أ

)ب(مركابتو إيثانول يأخذ الشكل –βبمادة
).2( من الوثیقة 

مركابتو إيثانول من الوسط وتركت –βإذا نزعت مادة 
من)جـ(يتحول الى الشكل ) ب(مادة الیوريا فإن الشكل 

.نفس الوثیقة 
لالنزيم بنشاط طبیعي بینما يكون ) أ(يتمیز الشكل 

جدا او ضعیفامنعدم) ب(النشاط االنزيمي للشكل 
).جـ(بالنسبة للشكل 

يظھر الجسور ثنائیة الكبريت الطبیعیة الموجودة )2( من الوثیقة ) أ(إذا علمت أن الشكل - 
ب (ترح تفسیرا لزوال النشاط االنزيمي أو ضعفه في الشكلین إق. في جزيء الريبونكلیاز الفعال 

.على التوالي) ، جـ
انزيم كیمو تريبسین يفكك الروابط البیبتیدية-ب

في مستوى بعض األحماض األمینیة الكارھة للماء 
.فھو يتمیز بخصوصیة عالیةإذن.مثل التیروزين و التربتوفان

االنزيم يتكون منأثبتت دراسات أن الموقع الفعال لھذا
:مجموعتین من األحماض األمینیة 

المجموعة األولى عبارة عن أحماض كارھة للماء ، - 
.نزيم على ركیزتهإذا غیرنا ھذه األحماض ال يتعرف اإل

: ماض أمینیة حالمجموعة الثانیة مكونة من ثالث أ- 
إذا غیرنا حمضا .ض األسبارتیك،الھستدين و السرينحم

].ركیزة –انزيم [ تشكل معقد تتم  إماھة الركیزة بالرغم من ا منھا فالواحد
ھل تسمح لك ھذه المعطیات بحل االشكالیة السابقة؟- ∞
β - حدد الخصوصیة المزدوجة للمقر الفعال لالنزيم.
ئات االنزيم  و و بین بواسطة رسومات تخطیطیة العالقة بین جزي) 1( أعد رسم الوثیقة - £

.من المنحنى) أ و ب ( مادة التفاعل في مستوى الجزئین 
pHانطالقا من معلومات التمرين حول بنیة االنزيم ، اشرح آلیة تأثیر كل من الحرارة و درجة - 3

.  الوسط على نشاط االنزيم 
:التمرين الثاني

فھي األنزيمات عبارة وسائط كیمیائیة تقوم بوظائف حیوية للعضوية
.محفزات بیولوجیة

.ھي تمثیل تخطیطي للبنیة الفراغیة لألنزيم01الوثیقة 
عرف األنزيم؟–01
؟ محددا دور كل عنصر؟01أكمل بیانات الوثیقة –02
مثل الشكل التخطیطي لركیزة ھذا األنزيم؟–03

)ع.و( سرعة  التفاعل 

تفاعلتركیز مادة ال

)أ )                      ( ب(

كمیة االنزیم ثابتة

)1( الوثیقة 

2( الوثیقة 
(



.ھو ناتج التفاعلPھو األنزيم Eھي الركیزةSوضح بمعادلة كیمیائیة الیة عمل األنزيم –04
التاكسدي لحمض المالیك وتحويله CO2ندرس نشاط انزيم مالیك نازع لـ EXAOباستعمال   

الى حمض بیروفیك
COOH-CHOH-CH2COOH…………………………….CO2+CH3COCOOH+H2

و في pH =06للتفاعل المحفز من طرف ھذا اإلنزيم في وسط ذو Viنقدر السرعة اإلبتدائیة . 
النتـائج المحصـل علیھـا ممثلـة فـي جـدول . Sبداللـة تركیـز مـادة التفاعـلpH =8.5وسط ذو 

:الوثیقة التالیة 

pHـ ترجم القیم العددية في الجدول إلى منحنى بیاني يمثل السرعة االبتدائیة بداللة قیم 01
.في الوسطین 

.PH=06 et PH=8.5عند ـ قارن السرعات االبتدائیة في الوسطین02
مثـل ذلـك Sكیف سیكون شكل المنحنیین اذا غیرنا تركیز األنزيم مع االحتفاظ بثبـات تركیـز -03

بمنحني بیاني
.ـ فسر االختالف المسجل بأخذ بعین االعتبار البنیة الفراغیة للبروتینات 03

30التمرين 
بب التاثیر ــ  يعد وجبة غذائیة غنیة بالسكريات يحدث ارتفاعا مؤقتا في النسبة السكرية بس1

المزدوج  للھضم واالمتصاص وتسبب ھده  الوجبة ارتفاعا مفرطا للغلوكوز عند الشخص المصاب 
بالداء السكري فخاليا ھدا االخیر تقتنص بصعوبة الجلوكوز من الدم  ومن اجل تجنب عواقب ھذا 

االرتفاع يصف الطبیب للمريض دواء  يؤثر على مستوى االمعاء
غلوكو سیداز على سطح الخاليا المعوية وھو يعمل علىαــ يتواجد إنزيم 

اماھة السكريات المتعددة ، قیاس نشاط ھذا 
ھذا الدواء موضح فياإلنزيم في وجود وغیاب

)01(منحنیات الوثیقة 
أ ـ قارن بین سرعة تفاعل اإلماھة اإلنزيمیة  في 

وجود وغیاب الدواء 
رح ذلك ؟ب ـ اقترح فرضیة تش

لشرح  )  02(ج ـ استعمل النموذج شكل الوثیقة 
المفاجيء  من االرتفاع كیف أن الدواء يسمح  بالحد 

للغلوكوز في الدم بعد  الوجبة  السكرية عند 
المرضى  بالداء السكري 

تركیـــز مـــادة التفاعـــل 
)ل/میلي مول (

السرعة االبتدائیة 
في 
pH =6 ) وحدة

) اعتبارية

السرعة االبتدائیة في 
pH =8.5 ) وحدة

)اعتبارية

0.30.500.00
0.50.630.01
10.770.03
30.910.23
100.970.77
150.980.88
200.990.93
250.990.95

01الوثیقة 



إلستخراج خصائصه نجري على تركیب النشاء وamylo_syntheseامیلو سنتازيحفز إنزيمـــ 2
م  والنتائج °35رشاحة بطاطس ثالثة اختبارات في وجود  ثالثة مواد للتفاعل  في  درجة  حرارة 

03(المحصل علیھا ممثلة في جدول الوثیقة 
ماھي المعلومات التي يمكن استخالصھا من ھده النتائج   * 

: 04التمرين
І -عند المولودين حديثا المصابین به ؛ في ارتخاء " االرتخاء العضلي"راض مرض تتمثل أع- ) أ

للبحث عن مصدر ھذا الخلل الوظیفي تم فحص . األطراف،نتیجة خلل في تقلص الخاليا العضلیة
بالجدولقطعة من النسیج العضلي لكل من الطفل المريض و الطفل السلیم،  النتیجة ممثلة 

التالي
نمو القطع المتقلصة+ قلیل  الغلیكوجینیمعضالت الطفل السل

قطع متقلصة غیر نامیة+ تراكم الغلیكوجین    عضالت الطفل المريض
إذا علمت انه في الحالة الطبیعیة يحدث التحول البیوكیمیائي التالي ؛

)مصدر طاقة( غلوكوز2إنزيمغلیكوجین      1إنزيمالغلوكوز    

ماذا تستخلص ؟-2.      وعواقبه على النشاط األيضىالمذكور سابقاالوظیفي الخللفسر- 1
)EXAO(نريد دراسة الحركیة اإلنزيمیة للغلوكوز اوكسیداز  حیث تتم االستعانة بالـحاسوب -) ب

pH=7و° م37في
C6H12O6 +     O2غلوكوز اكسیدازC6H10O6 +       H2O2

ثنائي األوكسجین        غلوكوزیكماء مؤكسج   غلوكون
و أ ، النتائج 30لتر بتركیز / میلي مول0.1في غیاب األنزيم وبعد حقن O2نسجل تطور كمیة 
) 2(ممثلة في الوثیقة 

) .1(حلل منحنى الوثیقة –1
.قدم تفسیر لھذه النتائج التجريبیة - 2
استخرج من الوثیقة العالقة الموجودة بین –3

كمیة مادة التفاعل المتوفرة في الوسط وسرعة
.التفاعل

)المدروسة في ب (نعید التجربة السابقة-)جـ
أنواع من السكريات غلوكوز ؛ 3باستعمال 

غالكتوز 
حیث.ل/مول0.1ثم السكروز بتراكیز متساوية

نضیف 
ل من غلوكوز اوكسیداز بعد/وحدة15000

.02النتائج ممثلة بالوثیقة. ثانیة 30
. تحلیال مقارنا لھذه التسجیالت  ـ قدم 1

؟ھذه النتائج ماذا تستنتج من ـ 2
و بداللة الـقیاسات سرعة التفاعل بداللة الحرارة أعطت II (

pH

123456789)د(الزمن 
---------جلوكوز

1جلوكوز 
فوسفات

---++++++

6جلوكوز 
فوسفات

---------

وجود النشأ(+) غیاب النشأ    ) -(

8الوثیقة 

7الوثیقة 

)1(الوثیقة 



)2و 1جدوالن (النتائج التالیة 
02: الجدول01: الجدول

حلل النتائج التجریبیة وماذا تستنتج ؟-1
على عمل األنزیم ؟ pHفسر كیف تؤثر كل من الحرارة والـ –2

.دعم اإلجابة برسم تخطیطي علیھ البیانات 
: 05التمرین
( التجربة التالیة بواسطة تركیب تجریبي مرتبط بالحاسوب حیث نقیس تركیز األكسجین خالل نفس المدة الزمنیة أنجزت

:ك في مرحلتین لسبعة أوساط مختلفة الحرارة وذل) دقیقة2بعد 
نضیف ) زمن بدایة التجربة( یحتوي كل وسط على نفس الكمیة من الغلوكوز واألكسجین وعند زمن معین :01المرحلة 

= ، وكمیة األكسجین االبتدائیة 7ثابتة ومساویة لـ ) PH( إلى الوسط أنزیم غلوكوز أكسیداز علما أن درجة الحموضة 
.لتر/ ملغ 10

.مع استعمال الفریكتوز بدال من الغلوكوز01نفس المرحلة نعید :02المرحلة 
:النتائج المحصل علیھا في المرحلتین ممثلة في الجدول التالي

1234567رقم الوسط
0102230374372)°م( درجة الحرارة 

تركیز 
O2الـ
/ ملغ ( 

)لتر

بوجود 
الغلوكوز

108.86.22.517.510

بوجود 
وزالفریكت

10101010101010

.أذكر أھم مكونات التركیب التجریبي المدعم بالحاسوب الالزمة إلنجاز ھذه التجربة ودورھا خالل التجربة-1
أرسم في نفس المعلم بلونین مختلفین تغیرات تركیز األكسجین بداللة درجة حرارة الوسط  بوجود الغلوكوز و -2

.الفریكتوز
قدم تفسیرا لنتائج ھذه المقارنة ، ماذا تستنتج ؟-4.لیھا قارن بین النتائج المحصل ع-3

:06التمرين
:خمیرة الخبز كائن وحید الخلیة متواجد طبیعیا على قشرة العنب نستعملھ في التجارب التالیة

:نضع كمیات متساویة من الخمیرة في ثالثة أنابیب حیث: )1(التجربة
حتوي على محلول السكروزی) A(األنبوب 
لتوز  ایحتوي على محلول الم) B(األنبوب 
حتوي على الماء المقطر ی) C(األنبوب 

فسر نتائج ھذه التجربة-)الجدول(لوكوز في كل أنبوبة جد نكشف عن تواجد ال10بعد 
) :2(التجربة 

.لك في وجود مادة التفاعل ذتؤخذ كمیة من الخمیرة وتوضع في وسط غني باألوكسجین و 
)1(الوثیقة یاتفي منحنةنقیس استھالك األوكسجین من طرف الخمیرة  عند كل مادة تفاعل  النتائج ممثل

.ئج المحصل علیھاحلل وفسر النتا-1
.زیماتو محتوى الخمیرة من اإلنالنتائج التجریبیةھذه اشرح العالقة بین-2

حرارة 
)°م(الوسط

81325334961

سرعة 
ابتدائیة
د/  و أ  

1.222.535.36.064.113.21

PH
الوسط

1.92.94566.97.8

سرعة 
ابتدائیة
د/ و أ  

0.0
7

0.6
8

1.6
2

1.5
7

1.4
2

1.0
8

0.4
2

) C(األنبوبة )B(ألنبوبة ا)A(األنبوبة 
الكشف عن 

الجلوكوز
++-



:نحسب سرعة التفاعل اإلنزیمي عند الخمیرة في وجود الجلوكوز فقط :)3(التجربة 
) 2(النتائج ممثلة في منحنى الوثیقة 

.المنحنى وفسر ھذاحلل-1
.من المنحنى ) B( و الفترة ) A(ئات األنزیم و مادة التفاعل خالل  الفترة ضع نماذج لجزی-2
.مرتینكانت كمیة اإلنزیم أقل لو كانت حالة المنحنى فيشكل أرسم-3

:07التمرين
.Aنقیس سرعة تفاعل محفز بإنزیم في وجود و غیاب الجزیئة 

:صل علیھا دونت في الجدول التاليو النتائج المحSمن اجل تراكیز مختلفة بركیزة األنزیم 
(S)

m.moles/l
0205102050100200

Vi
U.moles/min

0.420.971.702.493.533.703.70

Vi في وجود
A

U.moles/min

0.320.831.501.561.702.102.10

أرسم منحنیا السرعة بداللة تركیز مادة التفاعل في نفس المعلم ؟-1
.مع تحدید العامل المحددAو في حالة غیاب Sبداللة Viى فسر المنحن-2
:                                                نمذج عن طریق رسم تخطیطي العالقة بین األنزیم و مادة التفاعل في التراكیز التالیة-3

05 m mole/l ; 50m mole/l ; 150m mole/l..
08:التمرين 

على بعض آلیات عمل األنزيمات فتفاعالت الحیوية داخل أجسام الكائنات الحیة، وللتعرتشرف اإلنزيمات على ال
.تجرى الدراسة التالیة 

، ومن أجل تراكیز مختلفة لركیزة اإلنزيم ) س(نقیس سرعة تفاعل محفز بأنزيم في وجود وغیاب المادة . 1
.والنتائج المحصل علیھا دونت في الجدول التالي 

0205102050100200لتر/میلي مول) s(تركیز 
د/مول.و)Vi(السرعة االبتدائیة 

)س(في غیاب 
0.420.971.702.493.533.703.70

د/مول.و)Vi(السرعة االبتدائیة 
)س(في وجود 

0.320.861.501.561.702.102.10

.أرسم منحنیا السرعة بداللة تركیز مادة التفاعل في نفس المعلم -أ
.مع تحديد العامل المحدد لسرعة التفاعل ) س(حلل المنحنى في حالة غیاب المادة -ب
) .س(تمثل نمذجة للعالقة بین اإلنزيم ومادة التفاعل في غیاب المادة ) 1(الوثیقة -ج



α-  حدد على المنحنى المراحل)A–B–C.(β–مادة  قدم تفسیرا للمنحنى المحصل علیه في غیاب ال
) .س(
اقترح فرضیة لشرح االختالف بین المنحنیین في-د

).س(وجود وغیاب المادة
.من التفاعالت اإلنزيمیةاتبین نوع) 2(الوثیقة . 2
.أكتب بیانات العناصر المرقمة -أ

حدد الدعامة الكیمیائیة التي تحقق- ب
التفاعل اإلنزيمي باستبدال الحروف

E+S ES                  P+E
.تعرف على نوع التفاعل -جـ 

على ضوء دراستك لموضوع اإلنزيمات وما توصلت -3

كتب نصا علمیا مختصرا تلخص فیه أإلیه من نتائج 

:المعلومات التالیة  

لمؤثرة في نشاط اإلنزيم  العوامل ا*  عالقة اإلنزيم بمادة التفاعل و بنیته    *  مفھوم اإلنزيم*  

:09التمرين
لغرض إبراز عالقة نشاط البروتینات و شروط الوسط من جھة و بنائھا من جھة أخرى ، 

، حیث نقیس تركیز ) EXAO( أنجزت الدراسة التالیة بواسطة التجريب المدعم بالحاسوب 
مختلفة الحرارة كما ھو مبین لسبعة أوساط ) دقیقة 2( األكسجین خالل نفس المدة الزمنیة 

: التالیة ) 1( في جدول الوثیقة 
زمن بداية ( يحتوي كل وسط على نفس الكمیة من الغلوكوز و األكسجین و عند زمن معین 

و ثابتة ، PH=7نضیف للوسط إنزيم غلوكوزـ أوكسیداز علما أن درجة الـ ) التجربة 
النتائج التي نحصل علیھا آنیا في . من الغلوكوز نعید نفس التجربة باستعمال الفراكتوز بدال 

، ) 2( شاشة الحاسوب ممثلة في الوثیقة 

أذكر أھم مكونات التركیب التجريبي المدعم .1
بالحاسوب الالزمة إلنجاز ھذه التجربة ودورھا 

خالل التجربة ؟ 
. قارن بین النتائج المحصل علیھا .2
. قدم تفسیرا لنتائج ھذه المقارنة .3
م شرحا لتأثیر درجة الحرارة على التفاعالت قد.4

.اإلنزيمیة 
، ـ بین العالقة )3( باالستعانة بأشكال الوثیقة .5

.بین بنیة اإلنزيم نشاطه و شروط الوسط 

)2(الوثیقة 

1234567الوسط رقم

درجة الحرارة  
0102230374372°م

5PHأو7 = 3PHأو11 =

-1-الوثیقة

-2-الوثیقة
-3-الوثیقة




