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  -مناصر–ثانوية مالك البركاني                                                         لوم تجريبيةع3: مستوىال   

ا تساع4المدة : 

6201/7201السنة الدراسية  في العلوم الطبیعیةاألوللثالثي ااختبار

ات عدة خصائص كیمیائیة وفیزیائیة ادراسة بعض ھذه الخصائص نجري الدراسة التالیة : للبرویتناألولالتمرین 

-Iاألوسیتوسین)ocytocine(تقلص یحفزحیثالوالدةخاللیتدخلاتیالثدی عند النخامیةلغدةالفص الخلفي فرزهیھرمون 
.لھرمونالھذاالجزیئیةالبنیةتبین –2و 1-یقتینالوث، للرحم الملساءالعضالت

-2-بأي نموذج تم تمثیل الوثیقة -1
الترتیب یكون بوضع الرقم  ؟(المرفقة)-1-على الوثیقة مرقما أیاھا بالترتیبن مواالھرلھذالتركیبیةالوحداتعددحدد-2

Cαعلى ذرة الكربون المركزیة 

میبي األخیرأكتب الصیغة الكیمیائیة للحمض األمیني األول والحمض أ-3

-II- نجري تفاعلین أحدھما في وسط حامضي و األخر في وسط قاعدي على لدراسة بعض خصاءص االحماض االمینیة

:بروتین (الكازیین) فنعتمد في دلك على المبدأ الكیمیائي التالي

ــــــــــدة+ حمـــــــــض                   قاعـ                                             مـــــــــــــاء+مـــــــــــــلح

؟ علل إجابتك .المعادلتانما ھي الخاصیة التي توضحھا ھاتین -1

و اھمتھا من الناحیة العملیة ؟ماھو مصدر ھذه الخاصیة -2

02الوثیقة

01الوثیقة

(ملح خالت الكازیین)

(ملح كازیینات الصودیوم)
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بط اساسا ببنیتھا الفراغیة ویتم تعتبر النشاط االنزیمي من مظاھر التخصص الوظیفي للبروینات و الذي یرت:التمرین الثاني

وفق شروط مالئمة لحیاة الخلیة

-I) 4حمض أمیني و124) رسما تخطیطیا إلنزیم الریبونیوكلیاز الذي تكون من سلسلة وحیدة مكونة من 1تمثل الوثیقة

جسور كبریتیة

  ) ؟1ماھو نوع البنیة الممثلة في الوثیقة (.1

ماھي أھمیتھا ؟ و ما الذي یعمل على .2

ماسكھا ؟ت

-IIعتماد على تجارب العالمباالAnfensenإلنزیم

ة المواد اللالریبونكلیاز نجري سلسلة من القیاسات بد

ویة ئالنسبة الم-أ-المضافة للوسط تتضمن: الشكل 

تطور -ب –الشكل .لتشكل الجسور ثنائیة الكبریت

في وجود مادة التفاعل .و إلنزیملالنشاط التحفیزي 

تمثل نتائج ھذه الدراسة--2الوثیقة 

. 1 حلیل قدم ت-

مقارنا للنتائج 

المتحصل علیھا 

-2-للوثیقة

اإلنزیميلھذه النتائج كیف تفسر تطور نسب التحفیز  باستغاللك--2

-III)   لدراسة نشاط ھذا اإلنزیم مخبریا یستخدم تركیب تجریبي مدعم بالحاسوبEXAO وفي شروط تجریبیة مالئمة (

، درجة حرارة الوسط )PHو ثابتة ( 

) تمثل نتائج تغیرات تركیز :  -3-الوثیقة (

))A((األحماض األمنیة الحرة  

))C((النیوكلیتیدات ))ARN))Bالـ : 

قبل وبعد إضافة انزیم الریبونیوكلیاز .

فسر ھذه النتائج وماذا تستنتج ؟-1

01الوثیقة

الزمن

التركیز

03الوثیقة
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) لھذا اإلنزیم بداللة ھذا Viفي كل مرة إحدى متغیرات الوسط نتتبع تغیرات السرعة اإلبتدائیة ( نعید نفس التجربة ونغیر-2

-4-المتغیر النتائج المحصل علیھا مثلت في  الوثیقة

.الشكل بثم حدد العامل المحدد لسرعة التفاعل في فسر النتائج المحصل علیھا-أ

وسة سابقا درسرعة التفاعل و غیر المثرة فيؤمما سبق حدد العوامل الم-ب

:الثالثالتمرین 
البروتینات مركبات عضویة، حیاة الكائنات متوقف على نشاطھا ولمعرفة آلیات تركیبھا نقترح علیك الدراسة التالیة:

I-: قطعة من الـ -1-من الوثیقة -1-یمثل الشكلADN من نفس الوثیقة یمثل البروتینات التي تم -1-الجدولبداخل النواة، اما
نتیجة التعبیر عنھا.تركیبھا في الھیولي

-1-جدول الوثیقة 
ADNFEDCBAال 

النكلیوتیداتعدد
في جزئیة ال 

ADN

8822448764247261338

عدد األحماض 
األمینیة الداخلة 

في البروتین

145/144/119221

)4روتینب( P4  )3(بروتین P3/)2(بروتینP2/)1(بروتینP1وتین الناتجالبر
1-و من جدول الوثیقة -1-ما ھي المعلومات التي تستخرجھا من  الشكل -أ -1

مع التعلیل الوراثیةفرة شانطالقا من الجدول حدد وحدة ال-2

  )؟1ما ھي اإلشكالیة التي تطرحھا معطیات الوثیقة (ین انطالقا من مقر تواجد المعلومة الوراثیة ومقر تركیب البروت–ب 
لحل ھذه اإلشكالیة. ةقدم فرضی-ـ ج 

نقترح التجارب اآلتیة: ةـ للتحقق من صحة الفرضی2

الشكل بالشكل أ

04الوثیقة 
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،ثم حولت الخالیا إلى وسط لمدة زمنیة محددة   ةمشع على قاعدة ازوتیة تحضن خالیا في وسط یحتوي :)1التجربة ( أ ) 
دقیقة من 15تم الحصول علیھا بعد فترة زمنیة قصیرة حوالي aعادیة، مع تحدید ان الصورة عدة السابقة یحتوي على القا

من  -1-الشكل نتائج موضحة في دقیقة. ال90تم الحصول علیھا بعد مدة زمنیة طویلة حوالي bبدایة  التجربة، اما الصورة 
.)2الوثیقة (

  ؟ مستعملة في التجربةالمشعة الالقاعدة االزوتیةماھي ـ  1
  تستنتج؟ماذا ).2(الوثیقة من  -1-الشكل ـ حلل نتائج  2
.-2-من الوثیقة aاآللیة المبینة في الصورة فیھرسم تخطیطي علیھ البیانات الالزمة تظھرانجر-3

مراء  وخالیا بیضیة لحیوان : أجریت على نوعین مختلفین من الخالیا  ، خالیا إنشائیة لكریات الدم الح)2التجربة ( ب ) 
.)2الوثیقة ( من -2-الشكل لخطوات العملیة للتجربة ونتائجھا موضحة في ا،برمائي 

). ماذا تستخلص؟2الوثیقة ( من -2-الشكل  ـ حلل نتائج 1
السابقة؟ علل إجابتك.الفرضیةـ ھل تؤكد نتائج ھذه التجربة صحة 2

II-: ى مراحل تركیب الجزیئة البروتینیة احد-3-من الوثیقة -1-یمثل الشكلP1.
-3-من الوثیقة -1-اكمل بیانات الشكل -1
.-3-من الوثیقة -1-تعرف على المرحلة الممثلة في الشكل -2
تعرف على ھویة األحماض األمینیة المتبقیة.-3

-III مما سبق انجز مخطط مبسط توضح فیھ العالقة بین المورثة و البروتین

A B
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المرفقة (تعاد مع ورقة اإلجابة):االسم: ............................... اللقب: .......................................الوثیقة

الوثیقة المرفقة (تعاد مع ورقة اإلجابة):االسم: ...............................  اللقب: .....................................
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