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  2517-12-55                          لمادة علوم الطبيعة والحياة االمتحان األول                            تقن رمضان حمودم
 ساعات 4 المدة:                                                                                          علوم تجريبيةة ثانوي ثالث: السنواتال
 

 (55) التمرين األول:

، هبدف التعّرف على الرتكيب الكيميائي للمركبني (B)و (A))س( مركبني  اىة اجلزئية دلتعدد بيبتيدأعطت نتائج اإلم
 .(1). النتائج مدّونة يف الوثيقة الكهربائية اذلجرةبطريقة  ىانقوم بفصل عناصر 

 ما ىو اذلدف من استعمال تقنية اذلجرة الكهربائية؟ (1
 ؟(B)و (A)ما ىي العناصر الكيميائية ادلشكّلة للمركبني  (2
من العناصر  يتكّون متعدد البيبتيد )س(ميائية أن يبّينت التحاليل الك (3

 .(2) ادلمثّلة يف الوثيقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، حمّددا ادلعيار ادلعتمد يف التصنيف.(2) صّنف العناصر ادلمثلة يف الوثيقة -أ

 .(1)من الوثيقة  كل عنصر بالبقعة ادلوافقة لو  نسبا ،وباستدالل منطقي (2)من الوثيقة انطالقا  -ب
 .(pH=5.5) الوسط pHيف ىذه القيمة من  (5 ،2)اكتب الصيغة الكيميائية للعنصرين  -ج

 (58) التمرين الثاني:

تم وفق النشاط اإلنزميي مظهرا من مظاىر التخصص الوظيفي للربوتينات، والذي يرتبط أساسا ببنيتها الفراغية وي يُعَترب
 شروط مالئمة حلياة اخللية.

I-  النشاء سكر معّقد ُُيّلل تدرجييا على مستوى األنبوب اذلضمي بتدّخل
 غلوكوزيداز وادلالتاز. إنزميات نوعية مثل: األميالز، 

البنية الفراغية إلنزمي األميالز )أحادي السلسلة  (1)دُتّثل الوثيقة  -
 .Rastopالبيبتيدية( ُأخذت عن مربمج حماكاة 

 (1)الوثيقة 

 (1)الوثيقة 

 محض الغلوتاميك
Phi=3.2 

 

 سبارتيكمحض األ
Phi=3 

 الليزين 
Phi=9.8 

 
 األرجنني

Phi=10.8 
 

 فنيل أالنني
Phi=5.5 

 

 
 

 (2)الوثيقة 
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 ماذا ميّثل اجلزء ادلؤطّر )س(؟ عّلل إجابتك. (1
 عّرف على ادلستوى البنائي جلزيئة األميالز. مع التعليل.ت -أ (2
 ادلسامهة يف ثبات ىذه البنية.اذكر الروابط الكيميائية  -ب
II-  يبية ادلوّضحة يف اجلدول ادلقابل:للتعّرف على أمهية اجلزء ادلؤطّر )س( يف نشاط إنزمي األميالز ُأجريت ادلراحل التجر 
 فّسر النتائج التجريبية. (1
ماذا تستخلص خبصوص اجلزء  (2

 ادلؤطّر )س(؟
 
 
 

III- دراسة تأثّر النشاط اإلنزمي يبتغيٍّ شروط الوسط، قيس نشاط إنرمي الكاربوكسي بيبتيداز بداللة تغّّي كل من درجة ل
 )ب(.2)أ( و  2ودرجة احلرارة، النتائج مبّينة يف الوثيقتني  pHاحلموضة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تستنتج؟، وماذا pHارسم منحىن تغّيات النشاط اإلنزميي بداللة درجة احلموضة  -أ (1
 )ب(، وماذا تستنتج؟2حّلل النتائج ادلمثّلة يف الوثيقة  -ب
 كيف تفّسر النشاط اإلنزميي عند القيم اآلتية:  (2
 .pHوعند القيم األخرى للــ  pH=8عند  -أ

 م وعند القيم األخرى لدرجة احلرارة.°35درجة حرارة  عند -ب
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 (57) :التمرين الثالث

مكوناتها )الذات( والمكونات الغريبة عنها)الالذات( بفضل جزيئات خاصة محمولة للعضوية قدرة التمييز بين 
 على األغشية الهيولية للخاليا.

I-  صورة باجملهر االلكرتوين دلقطع يف الغشاء اذليويل مثبت برابع أوكسيد  (1)دتّثل الوثيقة
 والربوتينات. األومسيوم، والذي يتثّبت على األقطاب احملبة للماء للفوسفولبيدات

حا البنية اجلزيئية مع كامل انطالقا من الوثيقة، ضع رمسا ختطيطيا تفسّييا للغشاء اذليويل موضّ  (1
  .البيانات

 ؟الرسم التفسّيياليت ميكن استخراجها من للغشاء و ما ىي اخلاصية البنيوية  (2
 ميتاز هبا الغشاء اذليويل.أخرى أذكر خاصية  (3
II-  حيث لية بالعة( بتقنية الوسم ادلناعينتائج معاملة ثالث خاليا )خلية كبدية، كرية دم محراء، خ (2)دتّثل الوثيقة ،

 ، كما يلي:يتم استعمال أجسام مضادة موسومة بعناصر ذىبية خمتلفة القطر
 .نانومرت 15قطرىا  CMH Iجسم مضاد لـ 
 نانومرت. 33قطرىا CMH II جسم مضاد لـ 

 أنسب األغشية إىل اخلاليا الثالث مع التعليل. -
III-  (3)بيّنت اختبارات حتديد الزمر الدموية لعائلة، النتائج ادلوّضحة يف جدول الوثيقة. 
ما اذلدف من استعمال ادلصل والكريات  (1

 الدموية احلمراء يف ىذين االختبارين؟

حّدد زمرة كل فرد من أفراد العائلة. مث عّلل  (2
 (1)إجابتك معتمدا على نتائج االختبار 

 باستعمال ادلصل.
وّضح برسم ختطيطي نتيجة االختبار احلاصل  (3

 .Aعند األم باستعمال ضد 
 مّثل مبخطط يبنّي نقل الدم بني أفراد العائلة. (4

IV- .انطالقا دما سبق ومعلوماتك. ضع تعريفا للذات والالذات 
 

 بالتوفيق للجميع

 (1) الوثيقة

 (2) الوثيقة

 (2) الوثيقة

) 

 (3) الوثيقة

) 
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