
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مـــــــديرية التـــربية لــــوالية النعامـــــةوزارة التــــــــــــربية الــــــــــوطنية 

 اتــــاعــــــــس  3دة ــــــــــــــــامل   اختبـــــــــار الفصــــــــــــل األول 
     2021دورة: فيفري  الشعبة: الثالثة علوم جتريبية 

عــــــلوم الطبيعة واحلياة  ادةـم ف اختبار 

(نقـــــــــاط 50) األول:التمرين  

  االيتم  ال حيرض دخول بعض املستضدات إىل العضوية على إنتاج عناصر دفاعية ذات طبيعية بروتينية تساهم ف إقصائها، وذلك  
 :وملعرفة شروط إنتاج هذه العناصر نقرتح الدراسة التالية  ˛متخصصة خالاي  بتدخل 

املناعية على مستوى طحال فأر بعد فرتة من حقنه مبستخلصات اجلدار اخللوي    اخلالايتطور أحد أنواع    (1)من الوثيقة   ( أ) ميثل الشكل 
مصله .العناصر الدفاعية السارية ف   الحد  االبعادمن نفس الوثيقة البنية اثلثية  ( ب)للبكترياي، بينما ميثل الشكل  

مناعية مأخوذة من طحال الفأر السابق    خالايهبا  تسمح إضافة نفس املستخلصات من اجلدار اخللوي هلذه البكترياي إىل مزرعة  ابملقابل
    :التالية  املالحظات بتسجيل  

املمثلة ف الشكل )ب(    (C)غىن الوسط ابلعناصر   - أ
 .املناعية  اخلالايعند بعض  ADN زايدة كتلة الـ - ب
 .املناعية  اخلالايعند بعض  ARN زايدة كتلة الـ - ت
( 1)من الوثيقة   )أ( املناعية كما ف الشكل    للخالايتغريات بنيوية - ث

( A-B-C )  وعلى العناصر  6إىل   1تعرف على البياانت املرقمة من   -أ .1

.   املسجلة ف وسط الزرع وفق تسلسلها الزمين املالحظات رتب    -ب  

حلدوث   ( A-B-C للعناصر )البنيوية والوظيفية  العالقةعلى مكتسباتك و مما سبق قدم نص علمي تربز فيه عن  اعتمادا .2
ية . املناعية ذات الوساطة اخللط االستجابة 
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 نقـــــــــاط(   07)  : ثاينالتمرين ال

يتطلب تركيب الربوتني ف اخللية تواجد وسائل خلوية نوعية يؤدي كل منها عمله بكفاءة عالية، تضمن هذه الوسائل تشكل بروتني  
 التالية:    الدراسات عرفة أحد هذه الوسائل وأمهيتها ف تركيب الربوتني نقرتح مل  اخللية.كامل ووظيفي داخل  

 اجلزء األول:  
حل تركيب الربوتني ف اخللية تدعى الرتمجة ويظهر تواجد وسائل  مرا اليت متثل تفاصيل مرحلة هامة من   (1) الوثيقة مت حتضري أشكال  

 النواة. ضرورية حلدوث هذه املرحلة ف اخللية حقيقة 

 
 .   (B)و (A)، اشرح العالقة الوظيفية بني جزيئات الشكلني( 1) نطالقا من الوثيقة ا .1
الذي تلعبه أثناء تركيب الربوتني    ARNt، وّضح الدور املزدوج جلزئية  (B)الشكلاستنادا إىل اخلصائص البنيوية جلزيئة  .2

 ف اخلالاي حقيقيات النواة .  

 اجلزء الثاين:  
، للحصول (1)الوثيقة  فهي بذلك غنية ابلوسائل املتدخلة ف اخلطوة املشار هلا ف الدم )اهليموغلوبني( تركب اخلالاي االنشائية كرايت       

، حيث نقوم  Tetrahymenaعلى هذه الوسائل حنّضر مستخلصات خلوية خمتلفة من خالاي انسان وخالاي كائن وحيد اخللية هو 
وابلتايل   ARNmالطاف إبنزمي الريبونيكلياز الذي خيرب بتفجري اخلالاي ونتخلص من البقااي اخللوية ابلطرد املركزي مث نعاجل السائل 

    الدراسة. نتحصل على وسط حيوي غين ابلوسائل قيد 
   ونتائجها. خطواهتا  (أ -2)مث ننجز جتربة توضح الوثيقة  -
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وكذا تسلسل النكليوتيدات    Tetrahymenaبداية وهناية سلسلة بروتني الكائن وحيد اخللية ( ب -2) بينما توضح الوثيقة
   (. هو آخر محض أميين ف الربوتني  Leuتظهر النتائج أن الليوسني )املوافقة له  

 
غري   احلمراءللخالاي االنشائية لكرايت الدم ( اخللوي   صاملستخل)  الرتمجةانطالقا من معارفك املكتسبة، اشرح سبب كون جهاز  .1

    . 2  قادر على تركيب بروتني الكائن وحيد اخللية ف التجربة
، انقش سبب اختالف نتائج التجربتني حمّددا العنصر  (أ -2) ف الوثيقة 3و 2ومن مقارنتك للتجربتني(  ب -2)  انطالقا من الوثيقة  .2

 .     3اهلام الغائب ف التجربة 

 نقـــــــــاط(  08) الثالث:التمرين  
العمل مما جيعلها   ف  رياىل التخصص الكب  ابإلضافة  والسرعة االنظمة احلية ومتتاز ابلفعالية  ف التفاعالت   سريتعمل االنزميات على       

 كبرية. مركبات ذات امهية  
 اجلزء األول:  

حيدث   قوامها،  البين ويتغريمعرضة للهواء يتحول لون سطحها اىل اللون  وتركها تفاحة   عند قطع      
لفهم هذه   ̨  Brunissement enzymatiqueاالنزميي   بـ االمسرارظاهرة تعرف    هذا

 عليك الدراسة التالية:    نقرتحالظاهرة  
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  اكسيداز  بوليفينولعلى مركبات تعرف ابلفينوالت تتواجد داخل فجوات اخلالاي بينما يتواجد انزمي  اابحتوائه اخلضر والفواكه  تميزت       
PPO   الغشاء ويبدأ االنزمي  رقيق فعند قطع التفاح مثال يتم كسر او تفكيك   وغشاءيفصل بينهما جدار  خارجها،املسؤول عن اكسدهتا

  .االنزميي أ( اليت تبني مراحل االمسرار  -1الوثيقة )ف التفاعل مع الفينوالت كما هو موضح ف  
تظهر الوثيقة   ̨ للحد من ظاهرة االمسرار االنزميي عصري الليمون للجزء املعرض للهواء  إبضافةالتفاح  قطع    إثر ينصح اخصائي الطهي       

  الربقوق لنبات   PPO نزمي إل النشاط االنزميي  (د -ج) ي الشكلكل من    كما يظهر  ب( جدول يبني بعض املكوانت الكيميائية لليمون.-1)
 احلرارة . الوسط و كذا درجة   pH  بداللة تغريات ف درجة

 

   االنزميي.الليمون للحد من ظاهرة االمسرار  ريفرضية تفسر فيها سبب استعمال عص رتح اق  (1) بعد حتليلك للوثيقة   .1

 :  الثاين  اجلزء  
 مدى صحة الفرضية السابقة ننجز التجارب التالية:    االمسرار االنزميي واختبارالليمون على ظاهرة  عصري  ريلفهم الية أتث       
   نضع:   علب برتي 3  أنخذ:    -1- التجربة  ❖

 قطعة من التفاح ترتك للهواء .  :ف العلبة األوىل )شاهدة(   •
 قطعة من التفاح + عصري الليمون ترتك للهواء .   الثانية:ف العلبة  •
 للهواء. ترتك   pH=4تفاح +سائل درجة محوضته   الثالثة: قطعةف العلبة  •
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 (. أ- 2مت قياس النسبة املئوية لسطح التفاح املؤكسد النتائج مدونة ف الوثيقة ) 
  ̨ الذي يعرف أيضا حبمض األسكوربيك املتواجد ف الليمون   Cوجود الفيتامني  ف  PPOمت قياس نشاط انزمي  -2- التجربة  ❖

ف وجوده   و Cغياب الفيتامني   ف PPOج( منذجة لتفاعل انزمي  -2بينما متثل الوثيقة )   ب( .- 2النتائج موضحة ف الوثيقة ) 
 ابلتفاح. من أنواع الفينوالت وهي خاصة  علما ان الفلوريدين نوع 

 .الفرضية  مراقبة مع  اإلنزميي االمسرار ظاهرة  على الليمون أتثري  اخصائي الطهي مبينا  نصيحة برر( 2)  للوثيقة  ابستغاللك  .1

 :الثالث اجلزء
 اإلنزميي ف حالة عدم توفر عصري الليمون.  االمسرار ظاهرة من  للحد  حلني أخرين اقرتح الدراسة من انطالقا      

 ابلتوفيق                                                                                                 
 " أساتذة املادة "                                                                                             
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