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وزارة التربیة الوطنیة 

    الفصل األولامتحان 

علوم تجریبیة:  الشعبة

-بن عكنون  -ثانویة المقراني 
2017- 2016:  السنة الدراسیة 

سا 02المدة : : علوم الطبیعة و الحیاة امتحان في مادة

:ن )  7تمرین األول (ال

التي تركبھا بآلیات مادتھا الوراثیة  وما ینتج عنھا من بروتینات بالتعبیر المورثي لخلیة النشاط یرتبط 
: في ما یلي نتناولھا. منسقة و بصورة منظمة 

I- ) المراحل المؤدیة إلى تركیب ھذه الجزیئات .1توضح أشكال الوثیقة (

) و 1( ضع العنوان المناسب لشكلي الوثیقة أ) -1

.8إلى  1البیانات الموافقة لألرقام من 

كیف تسمح ظاھرة الشكل ( أ ) بانتقال أمین  نبیّ  ب)    

.رسم الدعم إجابتك ب .لمعلومة الوراثیةل

الوراثیة   اعتمادا على الجدول المختصر للشفرات  ج)    

الظاھرة في  4ح.3.ح 2.ح1ح :العناصر استخرج 

) . 1الوثیقة ( 

 تغیر نسبة النشاط التركیبي 2تمثل الوثیقة  -2
 1) من الوثیقة  4الة العنصر ( المرتبط بح المدروس و

في شروط تجریبیة مالئمة . 
) ماذا تستنتج ؟2حلل الوثیقة . (

من خالل ھذه الدراسة بیِّن قدرة الخلیة على تركیب كمیة كبیرة من البروتین التي تحتاجھا في  -3
نشاطاتھا إنطالقا من مورثة واحدة .

جدول الشفرة الوراثیة 
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:ن )  13تمرین الثاني (ال

في العضویة , یرتبط ذلك بعالقتھا التفاعالت البیوحیویة المسؤول على  الفاعل األساسياإلنزیمات  تعتبر

نتناول بعض جوانب ھذا الموضوع في الدراسات التالیة . . الوسطظروف بالركیزة و 

I. مختلفة ضمن الجدول الموالي إلنزیماتنتابع األنشطة التحفیزیة   :

: س , ع , ص , ل , في الجدول . ماذا تمثل)1

كیف تعكس ھذه النتائج مفھوم التخصص الوظیفي لإلنزیمات .)2

البنیة الفراغیة إلنزیم كربوكسي ببتیداز الموضحة  إلیكة التفاعل العالقة بین االنزیم و ماد دراسةل

, بحیث یمثل الشكل (ا) اإلنزیم الطبیعي , و الشكل (ب) انزیم غیر طبیعي ) 1في أشكال الوثیقة (

مادة تفاعل) لكن بدون حدوث تفاعل  -یمتاز بقدرتھ على تشكیل معقد (انزیم 

وضح كیف تتدخل العناصر المرقمة سابقة, و المعطیات ال) 1من خالل مقارنتك لشكلي الوثیقة ()3

الوظیفي . ھتخصصمن االنزیم الطبیعي في 

II.التي تتضمن : )2الوثیقة (إلیك  لدراسة تأثیر شروط الوسط على نشاط االنزیم ,

) میالز اللعابي في درجات حموضة إلنزیم األسرعة التفاعل تغیرات : یمثل ) 1الشكل    

.مختلفة 

 ) بمبرمج : محاكاة ) 2الشكلRasmol  بنموذج العود قبل و بعد لبنیة األمیالز اللعابي

60تعرضھ لدرجة حرارة  C°.

نتائج التفاعلمادة التفاعلاالنزیموسط التفاعل

(س)ARNریبونكلیاز1

(ص)+ طاقةARNt+  أحماض أمینیة(ع)2

نيیحمض الغلوكونیك + ماء أوكسجغلوكوز + اوكسجین(ل)3
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.1(حلل منحنى الشكل .1)أ ماذا تستنتج ؟)
.PH=3قیمة النتیجة المحصل علیھا عندفسر .2

درجة ارتفاع تأثیر حول )2(الشكل استغالل ما ھي المعلومة التي یمكنك استخراجھا من.1)ب
اإلنزیم .نشاط الحرارة على 

درجة تعرضھ لعند الطبیعي ) إلى حالة االنزیم 2ھل یمكنك أن تنسب إحدى نمذجات الشكل (.2
4د = الحرارة  C°.. علل اجابتك
)األجسام (س) و (عالبعض منھا في ننمذج,النشاط اإلنزیميمعینة علىكیمیائیة ج) تؤثر مواد 

.3اشكال الوثیقة (و (ص) ضمن  (

 باالنزیم , وتأثیره على ,ص ,ع ,: س عالقة المواد)3(استخرج من كل شكل في الوثیقة
نشاطھ .

III. على ضوء الدراسات السابقة, استخرج العوامل المؤثرة على نشاط اإلنزیم , وأھمیتھا بعالقتھ مع
.الركیزة

بعد التعرض-ب قبل التعرض-أ 

)2(الشكل )1(الشكل 
)2(الوثیقة 

نتمتى لكم النجاح و التفوق في البكالوريا


