الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السنة الدراسية 8102/8102 :
األستاذة  :براهم عواطف
المدة  :ساعتين

مديرية التربية لوالية –تبسة-
ثانوية أبي عبيدة عامر بن الجراح
المستوى  :ثالثة علوم تجريبية

اختبار الثالثي األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة
التمرين األول 50 ( :نقاط )
المحفزات البيولوجية تمتلك بنيات وظيفية مختلفة  ،لدراسة خصائصها التي تمكنها من القيام بهذا الدور نقترح الوثيقة التالية :

الوثيقة 50
 -0ضع عنوانا مناسبا للوثيقة  ،ثم تعرف على البيانات المرقمة من  0إلى .01
 -8ترجم معطيات الوثيقة إلى نص علمي تبرز فيه العالقة بين بنية االنزيم و تخصصه الوظيفي.

التمرين الثاني  57 ( :نقاط )
للعضوية القدرة على التمييز بين ما هو ينتمي إليها (الذات) وما هو غريب عنها (الالذات ) ،لمعرفة دور الغشاء الهيـــولي
في ذلك نقترح الدراسة التالية :

الجزء األول
 يمثل الشكل –أ -من الوثيقة  :0مخطط بياني باألعمدة للمكونات الكيميائية الداخلة في تركيب الغشاء الهيولي. -يمثل الشكل –ب -من الوثيقة  :0البنية الجزيئية للغشاء الهيولي .
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 -0ماذا يمكنك استخالصه فيما يخص التركيب الكيميائي للغشاء الهيولي من خالل معطيات الشكل -أ  -للوثيقة 0؟
 -8تعرف على بيانات الشكل -ب  -للوثيقة  ،0ثم صف كيفية تموضع الجزيئات الكيميائية ضمن الغشاء الهيولي .

الجزء الثاني
من بين الجزيئات السابقة المكونة للغشاء الهيولي (غليكوبروتينات  ,فوسفولبيدات  ,كوليسترول)......
 -0اقترح فرضية حول الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المتدخلة في التعرف على الالذات.
 -8الختبار صحة الفرضية نقترح التجارب الممثلة في جدول الوثيقة : 8

أ -فسر النتائج المحصل عليها في جدول الوثيقة .8
ب -هل تأكدت من صحة الفرضية السابقة ؟ علل إجابتك.
ج -قدم تعريفا دقيقا للذات و الالذات .
 -3باستغاللك للمعلومات السابقة ومعارفك المكتسبة  ،ضع مخططا بسيطا توضح من خالله الجزئيات الغشائية المحددة
للذات الخاصة بخاليا العضوية.
التمرين الثالث 50( :نقاط )
المعلومات الوراثية المتواجدة على ال ADNبشكل تتابع معين للنيكليوتيدات تشرف على تركيب البروتينات مصدر النمط
الظاهري ولمعرفة جانب من آليات تركيب البروتين نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء األول
رغم تواجد المورثة في النـــواة إلى أنها تؤثر عن بعد في التركيبـــــــات التي تحدث في سيتوبالزم الخليــــــــة .
 -0حدد اإلشكالية العلمية المطروحة ؟
 -8اقترح فرضية لحل هذه اإلشكالية.

الجزء الثاني
لغرض اإلجابة على اإلشكالية العلمية المطروحة و التأكد من صحة الفرضية المقترحة ،وضعت خاليا حيـــــوانية إفرازية
في وسط يحتوي على اليوريدين المشع  ،ثم تمت معايرة أنواع ال ARNالهيولية بتقنية الطرد المركزي و الهجرة الكهربائية.
تقاس كمية ال ARNبقياس امتصاص الضوء الذي يكون نوعيا لكل نوع.
أجريت المعايرة خارج فترة تركيب البروتين ( التسجيل أ) و خالل فترة تركيب البروتين ( التسجيل ب) ،النتائج المحصــــــل
عليها مبينة في الوثيقة :0
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 -0أ -قدم تحليال مقارنا للنتائج المحصل عليها.
ب -هل تتوافق النتائج مع الفرضية المقترحة سابقا ؟
وضح ذلك
– -8ما هي المعلومة المستخلصة فيما يخص العنصر
الوسيط بين النواة و الهيولى.

 -3لغرض إثبات صحة المعلومة المستخلصة تم تحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة :8

النتائج المحصل عليها كانت كما هي ممثلة بالوثيقة 3
أ -باستغاللك لمعطيات الوثيقة  ، 8استدل عن أصل
الـ  ARNmالذي تم حقنه في هيولى الخلية البيضية للضفدع.
ب -بما تفسر تشكل بروتين خضاب الدم على
مستوى بويضة الحيوان البرمائي المحقونة ب الARNm؟

الجزء الثالث
باالعتماد على المعلومات السابقة و بتجنيد معارفك المكتسبة  ،وضح في رسم تخطيطي وظيفي الظاهرة التي تجيب عن
اإلشكالية العلمية المطروحة سابقا و التي تؤمن انتقال المعلومات الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين .

بالتوفيـق للجمــــــيع
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