القسم  3 :سٍبضَبد

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)

s

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
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 )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
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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 .

s

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 :
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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
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أ -أذكر مبدأ تقنٌة الهجرة الكهربائٌة.
ب -حلل النتائج .
ج -أنسب البقع (أ.ب.ج) إلى األحماض األمٌنٌة الموافقة.علل إجابتك.
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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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توجٌهات لمترشحً البكالورٌا دورة جوان 2018

s

-

بعد تسلمك لورقة االختبار كن هادئا و مركزا و إن لم تكن كذلك فتصنعه.
اقرأ كل الموضوع عدة مرات إن استلزم األمر ،فتكرار قراءة األسئلة توضح لك القابلٌة على
اإلجابة من عدمها.
عرف بنفسك بشكل جٌد من خالل ورقتك المنظمة و المرتبة فهذا أول لقاء لك مع المصحح
فاجعله ٌأخذ انطباع حسن عنك قبل قراءته أجوبتك .
ابدأ باإلجابة عن السؤال السهل و ابدأ به كذلك فً ورقة اإلجابة فقط أذكر رقمه .
ال تهتم بما ٌكتبه اآلخرون و ال بخروج البعض قبل نهاٌة الوقت بزمن فالبعض ٌكتب األسئلة و
ٌخرج مبكرا.
إذا صادفك سؤال صعب ضمن التمرٌن تجاوزه للذي بعده فقد ٌعطٌك فكرة و تلمٌحا عنه و ال
تأخذ وقتا طوٌال عنده تصور فقد ٌكون التنقٌط المخصص له ( ) 0.25و بهذا قد تكون قد ضٌعت
الوقت المفروض أن ٌستغل فً اإلجابة على بقٌة األسئلة.
أثناء اإلجابة ٌمكنك أن تحاور نفسك و تناقشها .
أحٌانا قد تبدأ باإلجابة عن األسئلة السهلة و فجأة تأتٌك فكرة عن السؤال الصعب توقف عن
االجابة عن السؤال السهل و انتقل لكً تسجل ما توصلت إلٌه بخصوصها .
خذ وقتا لفهم السؤال و ال تتسرع فً اإلجابة و ال تتردد .
إذا تذكرت معلومة لها عالقة بسؤال آخر فسارع إلى كتابتها فً المسودة.
قسم وقتك لإلجابة عن األسئلة .
أكتب بخط واضح و جمٌل .
أكتب فً المسودة كل شًء و لو بشكل رؤوس أقالم .
راجع اإلجابة قبل نقلها من المسودة فقد تكون نسٌت سؤاال ...الخ .
ال تترك أي سؤال بدون حل حتى و إن لم تكن متأكدا منه .
عندما تخرج من قاعة االمتحان توجه إلى البٌت مباشرة و ال تناقش أحدا حتى و لو كان أستاذ
المادة .
إذا حدث ال قدر هللا أن إجابتك لم تكن مرضٌة فً إحدى المواد فال ٌعنً ذلك الفشل فً البكالورٌا
،لٌس مادة واحدة فكن قوٌا و حاول أن تستدرك فٌما بقً من المواد .
احذر الغش أو االتكال علٌه .
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توكل على هللا حق توكل فهو الموفق
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التصحٌح النموذجً المقترح الختبار الفصل األول
التنقٌط

اإلجابة
التمرٌن األول  8(:نقاط)
-1تعرٌف برنامج  : Anagèneهو برنامج ٌستعمل أساسا لعرض و مقارنة تتابع النكلٌوتٌدات أو األحماض األمٌنٌة

s

فً البروتٌن كما ٌستعمل كذلك إلجراء االستنساخ من  ADNإلى  ARNو إجراء الترجمة من  ARNإلى
سلسلة بٌبتٌدٌة .
تتمثل أهمٌة البرنامج و استعماالته فً :
مقارنة تتابع النكلٌوتٌدات فً  ADNأو  ARNأو  ARNأو تتابع األحماض األمٌنٌة فً بروتٌن معٌن.إنشاء سالسل جدٌدة من  ADNأو  ARNmأو السالسل البٌبتٌدٌة و حفظها داخل البرنامج.المقارنة بٌن التتابعات السلٌمة و الطافرة لمعرفة مسببات المرض .إجراء النسخ من  ADNإلى  ARNmاو الترجمة من  ARNmإلى البروتٌن .اجراء مقارنة بٌن بروتٌنات لها نفس الوظٌفة لكنها من كائنات حٌة مختلفة. -2أ) تمثل سلسلة الـ  ADNالمقترحة :السلسلة الغٌر مستنسخة ( السلسلة المعبرة )
التعلٌل :
ألن الثالثٌة األخٌرة  TAAتوافق رامزة التوقف  UAAفً  ARNmحٌث تم استبدال القاعدة  Tبالقاعدة U
ب -تحدٌد اتجاه سٌر الترجمة :
'5
'3
لتبرٌر :فً النهاٌة  '3توجد رامزة توقف (الثالثٌة األخٌرة  TAAتوافق الرامزة  UAAالتً هً رامزة توقف فً الـ
.)ARNm
 -)3االستدالل العلمً:
 مورثة البروتٌن ( )Gمكونة من  120نكلٌوتٌدة تشفر لـ  39حمض أمٌنً و منه:
( 3-120رامزة التوقف)  39 = 3/حمض أمٌنً.
 عدد األحماض األمٌنٌة و نوعها المشكلة للبروتٌن (  )Xهً  39حمض أمٌنً و الموافقة لعدد و نوع األحماض
األمٌنٌة المشكلة للبروتٌن( )Gو التً تشفرها مورثة مكونة من  120نكلٌوتٌدة أي (( 3+)3×39رامزة
التوقف)=  120نكلٌوتٌدة
االستنتاج :البروتٌن ( )Xهو البروتٌن ( )Gمن حٌث عدد و نوع األحماض األمٌنٌة.
-4نمذجة ظاهرة االستنساخ :
الرسم  0.75:ن
البٌانات 1:ن
العنوان 0.25:ن
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التمرٌن الثانً  12 (:نقطة)
الجزء األول :
-1التعرف على البٌانات و األحرف :
البٌانات  -1:بنٌة ثانوٌة  -2 . بنٌة ثانوٌة  -3 . منطقة انعطاف .
األحرف  :س :رابطة هٌدروجٌنٌة  .ع :رابطة شاردٌة (أٌونٌة).
ص :جسر ثنائً الكبرٌت  .و :تجاذب الجذور الكارهة للماء .
-2أ -تحدٌد البنٌة الفراغٌة  :بنٌة ثالثٌة .
التعلٌل :
من الشكل (ٌ:)1ظهر األنزٌم مكون من سلسلة واحدة تحتوي على بنٌات ثانوٌة  + و مناطق انعطاف .
من الشكل (:)2احتواء األنزٌم على  4أنواع من الروابط  :رابطة هٌدروجٌنٌة  ،رابطة شاردٌة  ،جسر ثنائً الكبرٌت
و روابط تنشأ عن تجاذب الجذور الكارهة للماء و هذا ٌمٌز البنٌة الثالثٌة .
ب-النموذج المستعمل  :النموذج الشرٌطً  .أهمٌته  :إظهار نوع البنٌات الثانوٌة فً البروتٌن .

3as.ency-education.com

1.75ن
1ن

0.5ن

الجزء الثانً :
-1أ-تصنٌف األحماض األمٌنٌة مع ذكر المعٌار المعتمد
التصنٌف
الحمض األمٌنً
حمض األسبارتٌك
حامضً
الفالٌن
متعادل
اللٌزٌن

قاعدي

المعٌار المعتمد
ٌحتوي وظٌفة كربوكسٌلٌة فً الجذر
الٌحتوي على وظٌفة أمٌنٌة أو حمضٌة فً
الجذر
ٌحتوي على وظٌفة قاعدٌة فً الجذر

1.5ن
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ب-الصٌغة الكٌمٌائٌة لثالثً البٌبتٌد :
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 تحدٌد الشحنة البٌبتٌد عند  10 = Phهً . 2- :ج -حساب كتلة البٌبتٌد الناتج :
=)Asp+Val+Asn) -2H2oكتلة البٌبتٌد
= 336-36=300g/mol
-2أ -ذكر مبدأ تقنٌة الهجرة الكهربائٌة :
انتقال الحمض االمٌنً فً مجال كهربائً حسب الشحنة المكتسبة ضمن PHوسط معٌن.
ب -تحلٌل النتائج :
تمثل الوثٌقة نتائج الهجرة الكهربائٌة لفصل خلٌط األحماض األمٌنٌة الثالثة السابقة .
نالحظ هجرة الحمضٌن األمٌنٌن (أ و ب) إلى القطب السالب و لكن الحمضً األمٌنً (أ) هاجر بسرعة مقارنة
بالحمض األمٌنً (ب).
 الحمض األمٌنً (ج) اتجه إلى القطب الموجب .نعلم أن :
 األحماض األمٌنٌة ٌتغٌر سلوكها حسب درجة حموضة الوسط أوٌملك الحمض األمٌنً وظٌفتٌن قابلتٌنللتأٌن حسب درجة حموضة الوسط.
 تغٌر سلوك األحماض األمٌنٌة الثالثة فً الوسط الحامضً .االستنتاج  :تتمٌز األحماض األمٌنٌة بالخاصٌة الحمقلٌة .
ج -انساب البقع لألحماض األمٌنٌة :
البقعة (ج) Asp :
البقعة (ب) . val :
.
البقعة (أ) Lys :
التعلٌل……………………………………………………………………………………………… ...……………………::
 Phi(Asp)<phشحنةالحمض االمٌنً سالبة وٌتجه فً مجال الهجرة نحو القطب الموجب وهذا ماٌتوافق مع البقعة
( ج)
 Phi(val.Lys)>phشحنة الحمضٌن االمٌنٌٌن موجبة وٌتجهان فً مجال الهجرة نحو القطب السالب بمسافة مختلفة
لقوة الشحنة التً تكون اقوى عند  .Lysمقارنة بالـ. val
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الجزء الثالث  :النص العلمً :

ٌعتبر الحمض األمٌنً الوحدة البنائٌة للبروتٌن و لكل بروتٌن بنٌة فراغٌة خاصة به تضمن وظٌفته .
فكٌف تسمح األحماض األمٌنٌة بتحدٌد البنٌة الفراغٌة للبروتٌن و بالتالً وظٌفته؟
تختلف البروتٌنات فٌما بٌنها حسب عدد ،نوع و ترتٌب األحماض األمٌنٌة الداخلة فً تركٌبها .
اكتساب البروتٌن بنٌة فراغٌة معٌنة ٌتوقف على الروابط الكٌمٌائٌة (جسور ثنائٌة الكبرٌت ،الشاردٌة ،الهٌدروجٌنٌة)
0.5التً تنشأ بٌن أحماض أمٌنٌة محددة و متموضعة بطرٌقة دقٌقة فً السلسلة البٌبتٌدٌة حسب الرسالة الوراثٌة
المشفرة لتركٌب البروتٌن .إن البنٌة الفراغٌة السلٌمة تكسب البروتٌن تخصصه الوظٌفً .
إن نشأة روابط كٌمٌائٌة بٌن أحماض أمٌنٌة معٌنة فً أماكن محدد ة هو الذي ٌكسب البروتٌن بنٌة فراغٌة معٌنة و هذا
ما ٌسمح باكتسابه تخصص وظٌفً معٌن .

3as.ency-education.com

2.5ن

