
ع تج 3المستوى :                                                                                                 ................                      ثانویة   

   ساعة 2المدة :                                االختبار االول في مادة علوم الطبیعة والحیاة                          02/12/2014یوم: 

   التمرين االول: (10ن)
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 تتنوع البروتینات وتتخصص حسب المعلومات الوراثیة المخزنة 
) یلخص آلیات ومقر تصنیع البروتین عند حقیقیات النواة1ومخطط الوثیقة (  

/ سم البیانات فقط .1  
بدقة التقنیة المستعملة./ صف تجربة تثبت من خاللھا مقر المرحلة (د) محددا 2  
/ وضح برسم تخطیطي النشاط (س).3  
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  نقاط ): 10الثاني ( التمرين 
  

  خميرة الخبز كائن وحيد الخلية متواجد طبيعيا على قشرة العنب نستعمله في التجارب التالية:
  . PH=7م  و 27ºتجرى جميع التجارب في درجة حرارة 

  ) : نضع كميات متساوية من الخميرة في ثالثة أنابيب حيث:1التجربة (
  ) يحتوي على محلول السكروزAاألنبوب (             
  ) يحتوي على محلول المالتوز  Bاألنبوب (             
  ) يحتوي على الماء المقطر Cنبوب (األ             

  د نكشف عن تواجد الجلوكوز في كل أنبوبة (الجدول) 10بعد 
  فسر نتائج هذه التجربة . -

  ) :2التجربة (
  تؤخذ كمية من الخميرة وتوضع في وسط غني باألوكسجين و ذلك في وجود مادة التفاعل .

  )1تفاعل  النتائج ممثلة في منحنيات الوثيقة ( نقيس استهالك األوكسجين من طرف الخميرة  عند كل مادة 
  حلل وفسر النتائج المحصل عليها. - 1 
  اشرح العالقة بين هذه  النتائج التجريبية  و محتوى الخميرة من اإلنزيمات .  - 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) :نحسب سرعة التفاعل اإلنزيمي عند الخميرة في وجود الجلوكوز فقط :3التجربة (
  ) 2ممثلة في منحنى الوثيقة ( النتائج

  حلل وفسر هذا المنحنى . -1
  ) من المنحنى .B) و الفترة (  Aضع نماذج لجزيئات األنزيم و مادة التفاعل خالل  الفترة (  -2
 كانت كمية اإلنزيم أقل مرتين. لو أرسم شكل المنحنى في حالة  -3
  لل إجابتك؟م.عº 100م و º 0عند درجة حرارة  ىشكل المنحن حدد -4
علل إجابتك. ى .م هل نحصل على نفس المنحنº 27عند االنتقال مرة أخرى إلى  -5  
  علل إجابتك؟  . =PH   11و  PH= 2 عند درجة ىشكل المنحن حدد -6

  
  

  ) :4التجربة (
  ).3الحيوي ودونت النتائج في الوثيقة( امكن تسجيل كل ما يحدث داخل المفاعل

  )1إلى ز 0) في الفاصلة الزمنية (ز3فسر منحنيات الوثيقة( أ / 
  )2إلى ز 1) في الفاصلة الزمنية (زEب/ بماذا تفسر تزايد تركيز (
  )3إلى ز 2) في الفاصلة الزمنية ( ز Eج/ كيف تفسر ثبات تركيز (

مما سبق ومن معلوماتك: د/  
 

                  برسم تخطيطي بسيط. مدعما ذلك ضع فرضيات لتحديد العالقة بين اإلنزيم ومادة التفاعل ./ 1          
  .إستنتج خصائص اإلنزيم/ 2          
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 ) Cاألنبوبة (  ) Bاألنبوبة (  ) Aاألنبوبة (  
الكشف عن 

  الجلوكوز
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)3الوثيقة (  
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 االجابة العالمة
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الشخص سالب  –سالب الريزوس ضد الريزوس التعليل : لتفادي حدوث استجابة مناعية خلطية عند الشخص المستقبل 
  الريزوس اليملك اجسام مضادة ضد الريزوس.

  تفادي حدوث االرتصاص بين دم المعطي والمستقبل .-االحتياطات : 

  طريق الدم ( فقر الدم ، سرطان الدم ، االيدز ...) التي تنتقل عن ضرورة فحص دم المعطي للتأكد من سالمته من االمراض  -

  ن) . 10التمرين الثاني:(
  :1التجربة

  تفسير النتائج: -
  يدل على تحلل السكروز إلى غلوكوز بواسطة خاليا الخميرة (A)وجود الغلوكوز في األنبوب  -
  يدل على تحلل المالتوز إلى غلوكوز بواسطة خاليا الخميرة (B)وجود الغلوكوز في األنبوب  -
  يعود إلى عدم وجود أي مصدر له ( الماء المقطر خال من السكريات )(C) غياب الغلوكوز في األنبوب  -

  2:التجربة
  تحليل وتفسير النتائج: -1
األكسجين من الوسط مما يدل على عدم حدوث في غياب مادة التفاعل أو في وجود الالكتوز كمادة تفاعل نالحظ عدم استهالك  -

  )2) أو غياب االنزيم المحلل في الحالة (1تفاعل أنزيمي بسبب غياب مادة التفاعل في الحالة (
في وجود كل من المالتوز ، السكروز و الغلوكوز ، نالحظ استهالك كميات كبيرة من األكسجين مما يدل على حدوث تفاعالت  -

 كائز واإلنزيمات النوعية الموجودة في الوسط ( خاليا الخميرة)إنزيمية بين هذه الر
  شرح العالقة: -  -2
  عدم هدم الالكتوز يدل على أن خاليا الخميرة ال تملك ( ال تركب ) اإلنزيم الخاص بهدم الالكتوز -
مات النوعية التي تهدم هذه هدم كل من المالتوز ، السكروز و الغلوكوز يدل على أن خاليا الخميرة تملك ( تركب ) اإلنزي -

  المواد.
  3:التجربة

  تحليل و تفسير المنحنى : -  -1
: نالحظ زيادة سرعة التفاعل اإلنزيمي بزيادة تركيز مادة التفاعل مما يدل على أنه في هذه المرحلة يكون  (A)خالل الفترة  -

  ى مستوى اإلنزيم شاغرة)تركيز اإلنزيم أكبر من تركيز مادة التفاعل ( ما تزال مواقع التثبيت عل
: نالحظ ثبات سرعة التفاعل مهما زاد تركيز مادة التفاعل مما يدل على أن جميع مواقع التثبيت على مستو  (B)خالل الفترة  -

  اإلنزيم أصبحت مشغولة ( تشبع اإلنزيم بمادة التفاعل).
  النماذج: -  -2

  

  رسم المنحنى: -  3

                   Rh ‐                   Rh+ × 



  

  (المنحنى متطابق مع محور التراكيز) 0: منحنى سرعة التفاعل =  0م 100و  0م 00: * في ى . تحديد شكل المنحن5
  يتخرب اإلنزيم فيتوقف عن النشاط .  0م 100في .  ثبيط اإلنزيم فيتوقف عن النشاطيتم ت 0م 00* التعليل: في 

  . 2نحصل على منحنى الوثيقة   0م 00: * في حالة   0م 27. عند االنتقال الى  6
  . 2على منحنى الوثيقة  ال نحصل 0م 100* في حالة 

وتستعيد نشاطها برفع   0م 00التعليل: * االنزيمات من طبيعة بروتينية فهي حساسة لتغيرات درجة الحرارة فهي تتثبط في 
  درجة الحرارة من جديد.

تي تفقده البنية الفراغية وال يمكن استعادتها عند تخفيض درجة نتيجة تكسر الروابط المختلفة وال 0م 100* تتخرب في  
  .  0م 27 الحرارة الى 

  (المنحنى متطابق مع محور التراكيز) . 0منحنى سرعة التفاعل =  PH= 2. تحديد شكل المنحنى عند درجة 7
   التعليل : لتخرب االنزيم.
  . 2من منحنى الوثيقة  يكون اقل منحنى سرعة التفاعل PH= 5شكل المنحنى عند درجة 

التعليل : لتأين جدور االحماض االمينية المكونة لالنزيم خاصة الموقع الفعال مما يعيق ارتباط مادة التفاعل وبالتالي يكون سلبا 
  على النشاط االنزيمي.

  : 4التجربة 
الذي يرتفع تركيزه ثم يبدأ  ESمعقد بسبب تشكل ال Sومادة التفاعل   Eينخفض تركيز اإلنزيم :  1الى ز 0من زالتفسير : أ . 

  الذي يرتفع تركيزه باستمرار  Pلتشكل الناتج  في اإلنخفاض نتيجة تفككه
  S}ببقائه حرا ( عدم دخوله في التفاعل ) نتيجة إنخفاض تركيز  2ــ ز1في الفترة الزمنية { ز  Eب ـ نفسر ارتفاع تركيز 
  .Pالتي ينتج عنها المركب 

نتيجة نفاذ مادة التفاعل( تركيز ضعيفة جدا) التي  نزيم حراببقاء اال } 3ــ ز2فترة الزمنية {زفي ال Eز نفسر ثبات تركي . ج
  .Pتحولت الى الناتج 

  د . 
  : االنزيم اليغير من بنيته الفراغية ليرتبط مباشرة بمادة التفاعل.1الفرضيات :ف.1

  بط مباشرة بمادة التفاعل.: االنزيم يغير من بنيته الفراغية ليرت2ف                
  

 
   إستنتاج خصائص اإلنزيم:/ 2

 

 


