
  ع ت 3: المستوى   األول في مادة العلوم راالختبا  أم البواقي مدیریة التربیة لوالیة 
  ســــا 2: المـــــدة   ة عليثانویة براكنی

  : نقاط  5( التمرین األول

   4و   3  2  1أنواع من المستضدات وهي على التوالي  4تم تحضیر  

  anti 2   anti 1و األجسام المضادة الموافقة لها وهي على التوالي 

anti 4  anti 3 .ث في وسط هالمي حفرتین محیطیتین نحد  

  توضع فیها)  AأوBأوC( توضع فیها المستضدات و حفرة مركزیة  

  . ) AC(أجسام مضادة  

  اشرحها باختصار  ،ما التقنیة المستعملة في التجربة .  1

  مع التعلیل  C  B  Aحدد أنواع األجسام المضادة الموجودة في الحفر .  2

  تكون األقواس مستمرة بین الحفر المحیطیة : ة مالحظ

  إذا كانت المعقدات المناعیة من نفس النوع 

  األجسام المضادة في حفرة میع جعند وضع یجة المتوقعة تارسم الن.  3

  في الحفرة المحیطیة األولى  3و  1و وضع المستضدین  Dمركزیة 

  الثانیة  یةطیفي الحفرة المح 4و  2تضدین و المس

 : نقاط  5(  التمرین الثاني

  توضح الوثیقة التالیة النشاط اإلنزیمي 

  

  

  

  

  

  أكتب البیانات المرقمة .  1

  في ذلك  1لخص في نصا علمیا مراحل النشاط اإلنزیمي مبرز دور العنصر .  2

  التفاعل اللذي یتوسط فیه هذا اإلنزیم حدد نوع .  3

 لخص هذا التفاعل اإلنزیمي في معادلة.  4

  نقاط  10: (التمرین الثالث

 :تهدف الدراسة التالیة إلظهار العالقة بین بنیة البروتین وتخصصه الوظیفي داخل العضویة

I.  ن الكهربائيإلثبات ذلك أخضع بروتین لتقنیة الرحال،یختلف سلوك البروتینات تبعا لدرجة حموضة الوسط 

  

 

  النتائج المحصل علیھا           رسومات تفسیریة للنتائج

 



  ) .- (اة السالب (+) وقیست مسافة تحرك البروتین نحو القطب الموجب ،متزایدة Phباستعمال محالیل ذات  

   ):1(النتائج المتحصل علیها مبینة في الوثیقة 

 مثل بمنحنى بیاني النتائج المتحصل علیها .1

 ).1(في الوثیقة  

  .لهذه الجزیئة  pHiاستخرج قیمة الـ أ    . 2

 .فسر المنحنى المتحصل علیه  ب    

   ما هي الخاصیة التي تتمیز بها البروتینات اعتمادا على هذه التقنیة ؟ -3

II/حیث أ  ب  ج كال شأنجزت أ،إلظهار عالقة األحماض األمینیة بالبنیة الفراغیة للبروتین:  

 . Rastopباستعمال مبرمج محاكاة یسمح بتحدید الذات البنیة الفراغیة لبروتین ) أ(یمثل الشكل  -
 . ARNأخر یلعب دور انزیم مفكك للــ  فیمثل رسما تخطیطیا لهذا البروتین)ب(أما الشكل  -
  لجذور بعض األحماض األمینیة   ةییوضح الصیغة الكیمیائ)جـ(بینما الشكل  

  

  

  

 

 

 

 

  

  تعرف على المستوى البنائي للبروتین الممثل بالشكل أ مع التعلیل .  1

   ب باستعمال الصیغ الممثلة في الشكل جل مثل الجزء المؤطر من الشك.  2

  ما نوع الرابطة التي یمكن أن تنشأ ب و ل في الشكالممثلة ما نوع الروابط .  3

    تختفي ؟ومتى یمكن أن  مثلها 111و  61الحمضین  بین

 األحماض لكل حمض من لمتوسط اإذا علمت أن الوزن الجزئي . 4

  الوزن  وفما ه 110هو )بعضها  غیر مرتبط مع(األمینیة الحرة 

  الجزئي للبروتین الممثل في الشكل ب 

 بروتین الممثلتركیب ال إذا علمت أن المورثة المسؤولة عن.  5

 ) زوج من القواعد األزوتیة 55KPB  )55000     افي الشكل ب طوله 

 فما هي النسبة المئویة التي تمثلها القطع الدالة 

  pH 1  3  4.5  6  8قیم 
  8-  -6.5   0.5 + +5.5  +7.5 (cm)المسافة 

  )-(مسافة التحرك نحو القطب :القیم السالبة   1الوثیقة 
 مسافة التحرك نحو القطب :القیم الوجبة(+)  

 

 الشكل ب الشكل أ

الحمض   رمزه جذره

 األمیني

CH2-SH C سستئین 

CH3 A األلنین 

-CH2 4)    - NH2 K لیزین 

-CH2 2)   -COOH E 
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