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Ȉ̸˕̑˸:3ː̀امل  ˌ̻˲ ֗�Ȅ̸ ̧ ٴ     في مادة العلوم الطبيعية  الفصل األول  امتحان  ̊ ̫˸ ǳ̼2016      2 :املدة ː̊ ˅˷

" لیس علیك أن تكتب كل ما تعرف بل أن تعرف  ما تكتب". مالحظة: اقرأ بتمعن، ركز،حاول ثم أجب بدقة.

:على التلمیذ أن یجیب على الموضوع التالي
الموضوع:

غة البروتینیة وإبراز بعض العناصر الضروریة للكشف عن بعض االلیات الخلویة التي تضمن االنتقال من اللغة النوویة إلى الل:التمرین األول

لحدوثھا نقترح المعطیات التالیة:
) الصیغة الكیمیائیة لجزیئات متواجدة على 01تمثل الوثیقة (تعتبر الریبوزومات مقر لحدوث إحدى الیات تحویل اللغة النوویة إلى اللغة البروتینیة.

مستوى الریبوزومات خالل نشاط ھذه األخیرة.

رف على المركبین  الكیمیائیین الممثلین بالشكلین تع-1

(أ،ب)، ثم حدد مكان تواجدھما في الریبوزوم.

حدد نوع و أھمیة وكیفیة تشكل الروابط الكیمیائیة -2

.1،2،3المشار إلیھا باألرقام 

تعرف و صف المرحلة التي بواسطتھا تم الحصول -3

مع تحدید على المركب الممثل في الشكل (أ).

ات ومقر حدوثھا.متطلب

كیمیائیة فقط مراحل تشكل المركب مثل بمعادلة-4

مبینا نوع التفاعل.الممثل في الشكل (أ).

.4قدم تعریفا للبیان المشار إلیھ بالرقم -5

.)1(، صف الخطوة الموالیة لتلك الممثلة في الوثیقة)1الوثیقة(بتوظیف الصیغ الكیمیائیة المعطاة في -6

الوسط:تتأثر بعواملوظیفیا تخصصا تكسبھامحددةفراغیةبنیةبروتیناتلل:التمرین الثاني
I.2(صبغة المیالنین)، بینما یمثل الشكل تركیب تفاعل على یشرف(التیروزینازإلنزیمالفراغیة) البنیة1(الوثیقة )من1(الشكلیمثل(

الجزء الوظیفي  لالنزیم:

البیانات على تعرف.1
-1-الشكل  في المرقمة

).01(ن الوثیقةم
البنائيحدد المستوى.2

التیروزیناز؟معإلنزیم
.التعلیل

سم الجزء الوظیفي من .3
اإلنزیم، ثم قدم وصفا لھ 

)2(اعتمادا على الشكل 
).01من الوثیقة ( 

علل إجابتك..بحمضین آخرین على النشاط اإلنزیمي54و190حدد تأثیر استبدال الحمضین األمینیین رقم.4

II. باستعمالExAO) 02تم دراسة النشاط اإلنزیمي، الشروط التجریبیة والنتائج ممثلة في الوثیقة.(

.3إلى ز1من زPتطور المنحنى أكمل-1

. علل إجابتك.2بعد زESأكمل المنحنى -2

1الوثیقة 

4



2

إلظھار العوامل المـؤثرة على النشاط االنزیمي نقترح مایلي:-3

الحر. أما E) قیاسات النشاط اإلنزیمي بداللة حرارة الوسط من خالل تقدیر النسبة المئویة لتركیز اإلنزیم 3) من الوثیقة (1یمثل الشكل ()أ

) یبین تمثیل لإلنزیم أنجز خالل ھذه القیاسات.2الشكل (

). ماذا تستنتج؟1قاط "أ" ، "ب" ، "ج" من الشكل ()، فسر النتائج المحصل علیھا في الن3) من الوثیقة (2باستعمال معطیات الشكل (

ركیزة ) في ثالث قیم –) تمت دراسة إمكانیة تشكل المعقد ( إنزیم ب

تبین نمذجة النتائج المحصل علیھا .04الوثیقة PHمختلفة من الـ 

بین كیف یكون نشاط 04باستغالل الوثیقة .1

اإلنزیم في األشكال "س" ، "ع" ، "ص". علل ذلك.

من خالل ما تقدم ومعلوماتك،أذكر الّشروط التي تسمح بتحقیق العالقة 

.بین اإلنزیم والركیزة إلتمام التفاعل اإلنزیمي

III. االماھة الجزئیة لھذا اإلنزیم سمحت بالحصول على عدة ببتیدات من بینھا مركبین (س) و (ص).التحلیل الكیمیائي بین انھما یتكونان من

5جذورھا مبینة في الوثیقة بعض األحماض األمینیة 

في جدول).اجب صنف االحماض االمینیة األربعة مع التعلیل (-1

باستعمال الصیغة المفصلة حدد شحنة كل حمض أمیني في محلول-2

=pHذو  5 في جدول)اجب مع التعلیل (75,

لمعرفة األحماض األمینیة الداخلة في تركیب المادتین (س) و(ص) قمنا -3

حامضیة للمركبین، ثم عرضت نتائج االماھة للھجرة الكھربائیة، باجراء اماھة

مع العلم أن كل بقعة توافق 6فكانت النتائج المحصل علیھا ممثلة في الوثیقة 

حمض أمیني واحد.

استخرج االحماض االمینیة الداخلة في تركیب المادتین (س) و (ص).-4

سم المادتین (س) و (ص).-5

ر فیھا كیفیة تشكل المركب (س).أكتب معادلة كیمیائیة تظھ-6

1الشكل 

2الشكل  3الوثیقة 

4الوثیقة 

الفـاشل يقول: الحل ممكن ولكنه صعب أما الناجح فيقول : الحل صعب ولكنه ممكن 

6الوثیقة 

5الوثیقة 

̹ ̖د Ǫ̯-̛ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ̸̙̀˕̤Դ-


