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ثانوٌة الشهداء السبعة بوعٌفل -سٌدي عٌش –
ثانوٌة الشهٌد غربً محند شرٌف –سٌدي عٌش-
السنة الدراسٌة 2019/2018 :

المـــدة  :ساعتٌن

اختبار الثالثً األول فً مادة علوم الطبٌعة و الحٌاة
التمرٌن األول  8(:نقاط)
انجشورَىبد جضٍئبد أسبسَخ رزذخم فٌ وظبئف انخهَخ  ،رششف ػهي اصطىبػً انحَوً انموسثبد وفق آنَبد دقَقخ.
مكه مجشمج محبكبح  Anagèneمه انحصول ػهي انشكم (أ) مه انوثَقخ ( )01انزً ٍمثم إحذى سهسهزٌ قطؼخ ADN
مكووخ مه  120قبػذح آصورَخ رذخم فٌ رشكَت انجضء انمزشجم مه موسثخ انجشورَه (.)G
ثَىمب انشكم (ة) ٍمثم جذوال نألحمبض األمَىَخ انمكووخ نجضٍئخ ثشورَه (.)X

الوثيقة ()01

 )1عزف مجشمج  Anagèneو ثَه أٌمَخ اسزؼمبنً.
 )2مه انشكم (أ) فٌ الوثيقة (:)1
أ) مبرا رمثم سهسهخ انـ  ADNانمقزشحخ ؟ علل إجبثزك.
ب) حدد ارجبي سَش انزشجمخ .بزر رنك.
 )3إرا ػهمذ أن  - :انموسثخ انمشفشح نهجشورَه ( )Gمكووخ مه قطؼخ انـ  ADNانمقزشحخ.
 قطؼخ انـ  ADNانمقزشحخ رزوافق رمبمب مغ األحمبض األمَىَخ انمشكهخ نهجشورَه (.)X ػه طزيق استدالل علمي ثَه أن انجشورَه (ٌ )Gو انجشورَه ( )Xمه حَث ػذد و ووع األحمبض األمَىَخ. )4نمذج ثواسطخ رخطَطٌ انظبٌشح انمسؤونخ ػه االوزقبل مه سهسهخ  ADNإني . ARNm

التمزين الثاني ( 12نقطة)
الجزء األول ٌ :مثل الشكل ( )1من الوثٌقة ()1البنٌة الفراغٌة إلنزٌم الرٌبونكلٌاز مالحظة ببرنامج ، Rastopبٌنما
الشكل ( )2من الوثٌقة (ٌ )1مثل جزء مكبر للبنٌة الممثلة فً الشكل (.)1

الوثٌقة ()1

 - 1تعرف على البٌانات الموافقة لألرقام ( )3، 2، 1و األحرف (س ،ع ،ص ،و) من الوثٌقة (.)1
 - 2أ -حدد البنٌة الفراغٌة لهذا األنزٌم .علل إجابتك .
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ب-أذكر النموذج المستعمل ثم حدد أهمٌته .
الجزء الثاني :
االماهة الكلٌة لجزء من أنزٌم الوثٌقة ( )1أعطت مجموعة من األحماض األمٌنٌة منها األحماض األمٌنٌة الممثل
جذورها فً الشكل (أ) من الوثٌقة (.)2
-1أ -قدم تصنٌفا لهذه األحماض األمٌنٌة مع ذكر المعٌار المعتمد .
ب -أعط الصٌغة الكٌمٌائٌة لثالثً البٌبتٌد الناتج عن ارتباط وترتٌب األحماض االمٌنٌة التالٌة  Asp-Val-Lys:ثم حدد
شحنته عند . 10 = Ph
ج -إذا افترضنا أن متوسط الكتلة الجزٌئٌة لكل حمض أمٌنً هً)112 g/mol) :
H=1
O=16
 -احسب كتلة البٌبتٌد الناتج مع العلم أن :

الوثٌقة 2

 -2نفصل خلٌط األحماض األمٌنٌة الثالثة السابقة بواسطة جهازالهجرة الكهربائٌة حٌث أن ورقة الفصل مبللة بمحلول
ذو  .PH=4التركٌب التجرٌبً والنتٌجة موضحة فً الشكل (ب) من الوثٌقة (.)2
أ -أذكر مبدأ تقنٌة الهجرة الكهربائٌة.
ب -حلل النتائج .
ج -أنسب البقع (أ.ب.ج) إلى األحماض األمٌنٌة الموافقة.علل إجابتك.
الجزء الثالث  :اعتمادا على المعارف المبنٌة و مكتسباتك وضح فً نص علمً كٌف تسمح األحماض األمٌنٌة بتحدٌد
البنٌة الفراغٌة للبروتٌن و بالتالً وظٌفته .

بالتوفٌق للجمٌع .
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