ثانوية مناصرية عبد الرحمان-طامزة-
االستاذة :يعقوب نسمة

مديرية التربية لوالية خنشلة
اختبار الثالثي االول في
مــادة العلوم الطبيعيــــة و الحياة

الموسم الدراسي1429/1422 :

المستـــــــوى. 3 :ع .ت
تاريخ االختبار 1422/21/ 40:
المــــــــــــــدة 0 :ساعات

التمرين االول(5نقاط):
يمنح التنوع البنيوي للبروتينات ,تخصصا وظيفيا عالي الدقة .يمكنها من لعب دور اساسي في التعرف على الالذات ومن ثم
القضاء عليه واقصائه .ولمعرفة دور هذه البروتينات نقترح عليك الجزيئات الموضحة في الوثيقة (.)1

 .1نظم المعلومات المتعلقة بالجزيئات المرقمة من  1الى  4في جدول يتضمن:
تسمية هذه الجزيئة ,طبيعتها الكيميائية ,موقعها وتصنيفها.ثم صف بنية الجزيئة 4
 .2من خالل الوثيقة 11ومن مكتسباتك القبلية اكتب نصا علميا تبين فيه دورمختلف هذه الجزيئات (أ,ب,ج) في الدفاع عن
الذات
التمرين الثاني (7نقاط):
من اجل التعرف على مختلف الروابط المرتبطة بالتعبير المورثي ,ودراسة خصائص االحماض االمينية نقترح مايلي:
الجزء االول:
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة( )1رسما تخطيطيا يوضح بعض تفاصيل تركيب البروتين في الخلية ,اما الشكل (ب) فيمثل رسما
تفصيليا للجزء المؤطر في الشكل (أ) ,اما الشكل (ج) فيمثل جدول الشفرة الوراثية.

 .1مثل التتابع النكليوتيدي لخيط ال ARNmوالمورثة التي تشرف على تركيبه.
.2استخرج من الوثيقة ( )1المعلومات التي تسمح بالتأكد ان بنية البروتين وبالتالي وظيفته محددة وراثيا؟
 .3وضح كيميائيا كيفية ارتباط الحمضين  Metو lysحيث
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اقلب الصفحة

الجزء الثاني :يوضح الشكل (أ) من الوثيقة  2الصيغ نصف المفصلة لجذور ثالث احماض امينية اما الشكل (ب) فيمثل نتائج
الهجرة الكهربائية لها.

.1صنف االحماض االمينية المبينة في الشكل (أ) مع التعليل.
.2مثل الصيغ الشاردية لالحماض الثالثة في  PHالوسط ثم انسب الى البقع
الشكل (أ).
 .3تمتاز البروتينات بخاصية الحمقلية اشرح ذلك

االحماض االمينية الممثلة في

التمرين الثالث) 2نقاط):
تتدخل االنزيمات في النشاطات الحيوية لغرض تحفيز
التفاعالت الحيوية ,حيث تتميز ببعض الخصائص
تسمح لها بأداء وظيفتها.
 .Iباستعمال برنامج  Rastopتم الحصول على
الوثيقة( )1التي تمثل البنية الفرغية النزيم السكراز.
.1صف البنية الفراغية لهذا االنزيم
 .2اقترح فرضية حول عالقة االنزيم بمادة التفاعل.
 .IIمن اجل معرفة العالقة بين انزيم –مادة تفاعل نقدم لك اشكال الوثيقة (.)2

أ .باستدالل منطقي اشرح الية عمل السكراز للتأكد من صحة الفرضية.
ب .نمذج التفاعل الحاصل مدعما اجابتك بمعادلة لتحديد نوع التفاعل .
.III
 .1نمذج عن طريق رسم اجمالي تأثير شروط الوسط (درجة الحموضة ودرجة الحرارة ) على عالقة االنزيم بمادة
التفاعل والعواقب المترتبة على ذلك
استاذة المادة يعقوب.نسمة تتمنى لكم كل التوفيق والنجاح
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في شهادة البكالوريا☺

