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 6من  1صفحة 

 

⧒ 

 د 02و سا 22املدة: 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول

 (6من  0إلى الصفحة  6من  1( صفحات )من الصفحة 20يحتوي الموضوع على )
 نقاط( 28التمرين األول: )

لويةُبمتتاليةُأحماضُأمينيةُفيُالهيولىُالخmARNُالـُملهاُحوافقُمرحلةُالترجمةُالتعبيرُعنُالمعلومةُالوراثيةُالتيُيتُ 
ُبتدخلُالريبوزوم،ُلفهمُدورُهذهُالعضيةُت قترحُالوثيقةُالتالية:
 

  

 الخطوة )ب( الوثيقة الخطوة )أ(

ُاالنتقالُمنُالخطوةُ)أ(ُإلىُالخطوةُ)ب(.ُِصفُثمُ 8ُُإلى1ُُعلىُالبياناتُالمرقمةُمنُُتعّرفُ(1     
ُباستعمالُالصيغةُالعامةُلألحماضُاألمينية.ُُُُُ(ُبمعادلةُكيميائيةEُ(ُو)Dالتفاعلُ)س(ُبينُالعنصرينُ)ُمثِّلُ(2
ُمتوسطُالكتلةُالموليةُُُحسبا ُُ(0 ُالوزنُالجزيئيُلهذهُالسلسلةُالببتيديةُبعدُانتهاءُعمليةُالترجمةُإذاُعلمتُأن 

رُبـُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُ.g/molُُُُُُُُُُُُُُُُُ 18والكتلةُالموليةُلجزيئةُالماءُبـ:g/molُُ 136للحمضُاألمينيُفيهاُي قد 
ُوّضح ُ(4 ُعلميُمنظمُومهيكلُدورُالريبوزومُفيُعمليةُالترجمةُم برزاُشروطُهذهُالمرحلةُاعتماداُعلىُُُفيُنص 

ُمهُالوثيقةُومعلوماتك.ماُتقدُ ُُُُ
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 (ةنقط 12: )الثانيالتمرين 
ُالتتمثُ  ُالجزيئاتُل ُل ُذاتُفيُمجموع ُعلىالغريبة ُُالقادرة ُمناعية ُاستجابة ُناتجُوالتفاعُ إثارة ُمع ُنوعيا ُل قصدُاالستجابة

ُسرعةُانتشارُبعضُالعناصرُالغريبةُالقضاءُعليه جعلُالعلماءُي طورونُتقنياتُجديدةُُ(Cov19)ُكفيروسُكورونااُغيرُأن 
ُت قترحُالدراسةُالتالية:ب ْغَيَةُتسريعُالعلجُوتفاديُمضاعفاتهُالخطيرة،ُلتوضيحُذلكُُاُالفيروسعنُهذرُالمبكُ للكشفُ

ُ:ولالجزء األ 
ُمنحنىُتغيُ 1ي مث لُالشكلُ)أ(ُمنُالوثيقةُ) حُالشكلُ)ب( ُي وض  ُبينما ُلبنيةُفيروسُكورونا ًطا ُم بسَّ ُتخطيطًيا يةُرُكمُ (ُرسًما

ُاألجسامُالمضادةُضدُفيروسُكوروناُفيُمصلُشخصُمصاب.

        « a » 

        « b »               
Cov19

ARN       

          

 

104 300

       
             

            

                    ) . (

 
 ل )ب(الشكُ(1الوثيقة ) الشكل )أ(

حُمنُخللهماُطريقةُالكشفُعنُاإلصابةُبفيروسُكورونا.ُتينفرضي(1ُباستغللكُللوثيقةُ) قترحاــُ ُتوض 
 الجزء الثاني: 

م ُالمعطياتُالتالية: ُلتحديدُالفرضيةُاألكثرُوجاهةُت َقدَّ
ُالكشفُعنُ ُاستعمالُصفيحةُبهاُ)Test RADT Cov19)ُمستضدُكورونايعتمد (ُكماُهوُم بي نُفيCُوSُ،Tُ)مواقعُ(0ُ(ُعلى

ُالوثيقةُ) ُالوثيقةُوي مث لُُ(2الشكلُ)أ(ُمن واآلخرُسليم.الشكلُ)ب(ُمنُنفس مصابُبفيروسُكورونُا ُأحدهمُا ُاختبارُشخصين ُنتائج
ُ

 
  الموقعS:ُ(ُُمشعةُحرةُتُ 1حفرةُبهاُأجسامُمضادةُمنُالنوع)ُُُُُُُُشخصَُحلقُمنُمخاطُأنفُأومأخوذةُعينةُبهاُوضع

 .(C)وُ(T)نحوُالموقعينُُ(S)حيثُتنتشرُالعينةُمنُالموقعُ

  الموقعT:ُ(.2بهُأجسامُمضادةُمثبتةُمنُالنوعُ)ُموقعُاالختبارُ 

  الموقعC:ُ(ُ3موقعُشاهدُعلىُسلمةُالكشفُبهُأجسامُمضادةُمثبتةُمنُالنوع).ُ
 (2من الوثيقة ) الشكل )أ(

 

S 

T C 

 ارــــشــتــاه االنــــجــات
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 شريط أسود

ُُُ
ُ(+اختبارُالشخصُالمصابُ)ُ(ــاختبارُالشخصُالسليمُ)

ُ:ُظهورُالشريطُاألسودُنتيجةُتثبيتُاألجسامُالمضادةُالحرةُالمشعةمالحظة
 (2من الوثيقة ) الشكل )ب(

 .علىُعينةُالشخصُالمصابرُختبااالنتائجُ(ُرسوماتُتفسيريةُل2ــُي مثلُالشكلُ)ج(ُمنُالوثيقةُ)

ُ ُُاشرحــ ُعمل ُمبدأ Test RADT Cov19ُ)اختبار ُالكشفُالمبك رُُُُ( ُيخصُطريقة ُفيما ُاألكثرُوجاهة ُالفرضية م برزا
ُ(.2عنُالفيروسُباستغللكُألشكالُالوثيقةُ)

 الجزء الثالث:
حاعتماداُعلىُماُتوصلتُإليهُومكتسباتك،ُ  يفُت ساهمُهذهُالدراسةُفيُمقاومةُجائحةُكورونا.كَُوضِّ

 

ُ
ُ
ُ

 انتهى الموضوع األول

 
 (2الوثيقة )الشكل )ج( من 

S 

T C 

S 

T C 
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 الموضوع الثاني
 (6من  6إلى الصفحة  6من  4( صفحات )من الصفحة 20يحتوي الموضوع على )

 
 نقاط( 80التمرين األول: )

ُدورل ُمحدُ ُلبروتينات ُفراغية ُبنيات ُاكتسابها ُنتيجة ُالعضوية ُفي ُأساسي ُالعلدة ُبنيُقةولدراسة ُهاصوتخص ُُتهابين
ُت قدمُالوثيقةُالموالية:الوظيفيُ

 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 الوثيقة
 
ُ(.سُ،ُعُ،ُُص)علىُالمستوياتُالبنائيةُُفتعرّ و6ُُإلى1ُُمنُُالبياناتُالمرقمةُكتبا (1 
حةُباألشكالُ)أ،الب رتّ  (2  ُ(.1)دورُالعنصرُُتحديدوفقُتسلسلهاُالزمنيُمعُُ(جُب،ُمراحلُالموض 
ُعلميُمنظمُومهيكلاشرح ُ(3ُ ُُُالعلقةُبينُ)ص(ُمبرزاُُالوظيفيُالبنائيُ(ُالمستوُى1)كيفُيكتسبُالعنصرُُفيُنص 

صهُالوظيفيُاعتماداُعلىُماُتقدُ الفراغيةُُتهبنيُُُُُُ ُالوثيقةُومعلوماتك.ُهموتخص 
 
 

(مستوى بنائي )ص  مستوى بنائي )ع( 

(مستوى بنائي )س  

 )أ(

 )ج( )ب(
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 نقطة( 22التمرين الثاني: )
صةُُو ُخللُفيُخصائصهاُينتجُعنهُقصورُفيُالوظائفُت نتجُالعضويةُبروتيناتُنوعيةُألداءُوظائفُمتخص  ُأيَّ ن  ا 

ُال تيُتؤديها.
 الجزء األول:

ُيتمُتنظيمُامتصاصُالحديدُعلىُمستوىُالزغاباتُالمعويةُبتدخلُبروتيناتُنوعيةُتركبُعلىُمستوىُالخلياُالكبدية.
خزينهُفيُاألعضاءُيعانيُبعضُاألشخاصُمنُمرضُناتجُعنُامتصاصُكمياتُمرتفعةُمنُالحديدُماُيؤديُإلىُت

ُوظهورُأعراضُالمرض.
حُالوثيقةُ) ُ (ُاآللياتُالتيُت نظمُامتصاصُالحديدُعندُشخصُسليمُوآخرُمريض.1توض 

ُ

ُ
   (.1تفسيراُمحتملُألسبابُهذاُالمرضُباستغللُالوثيقةُ)ُاقترحُ-

ُ
 الجزء الثاني:

حُالجدولُ)ُ- ةُيومياُعلىُمستوىُالزغاباتُالمعويةُوالكمية2ُمنُالوثيقةُ)(1ُيوض  (ُنتائجُمعايرةُكميةُالحديدُالممتص 
ُ.منُجهةُأخرُىُ(Hepcidine)،ُوبروتينُالهبسيدينُمنُجهة المخزنةُفيُاألعضاءُعندُشخصُسليمُوآخرُمريض

ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 (2الوثيقة )

 الحديد

 خلية الز ا ة المعوية 
 

مقناة تدفق الحديد للد  

ضعند الشخص المري  

 عند الشخص السليم
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ُ
ةُكميةُالحديدُالمخزن
 فيُاألعضاءُ)غرام(

ىُكميةُالحديدُالممتصةُعلىُمستُو
(لزغاباتُالمعويةُفيُاليومُ)ملغا  

نبروتينُالهبسيدي   

2إلى1ُُمنُ 5  شخصُسليم هبسيدينُعادي 

01إلى11ُُمنُ 8إلى5ُُمنُ  ُهبسيدينُغيرُعادي   شخصُمريض 

 
 
ُلهاُأليلين.11ُُ(ُالمحمولةُعلىُالزوجُالصبغيُرقمHAMPُت شرفُعلىُبناءُبروتينُالهبسيدينُالمورثةُ)ُ-

(ُالتتابعُالنيوكليوتيديُلجزءُمنُأليليُالمورثةُالمشرفةُعلىُتركيبُبروتينُالهبسيدين2ُالوثيقةُ)(ُمن2ُي قدمُالجدولُ)
ُعندُشخصُسليمُوآخرُمريضُيعانيُمنُأعراضُاإلفراطُفيُامتصاصُالحديدُعلىُمستوىُالزغاباتُالمعوية.

اتُرقمُالنيوكليوتيد  2808   2801 2801 

 ATA CGT GCC AGG TGG أليلُالشخصُالسليم

 ATA CGT ACC AGG TGG أليلُالشخصُالمريضُ

  اتجاهُالقراءة

ُ
ُ
ُيعطىُجزءُمنُجدولُالشفرةُالوراثيةُاآلتي:ُ-

ُالرامزات GCC 

GCA 

ACU 

ACC 

CGA 

CGG 

UAU 

UAC 

UGG UCC 

UCA 

UAA 

UAG 

 Ala Thr Arg Tyr Trp Ser األحماضُاألمينية
رامزات 

 التوقف

 
ُيسمحُلكُسببُظهورُأعراضُالمرضُالمرتبوّضح  - خصُالمريضُبما ُالش  ُعند طُبإفراطُامتصاصُالحديد

ُ(.2ُبالت حققُمنُأحدُالت فسيراتُالمقترحةُمستعيناُبالمعلوماتُال تيُتقدمهاُالوثيقةُ)
 الجزء الثالث:

لُإليهاُمنُخللُهذهُالدراسةُومعارفكُ - ُالعلقةُبينُالخللُالوراثيُبّينباالعتمادُعلىُالمعلوماتُالمتوص 
ُلوراثي(ُوأعراضُالمرضُ)النمطُالظاهري(ُعندُالشخصُالمريض.)النمطُاُ

 
 

 انتهى الموضوع الثاني 

 (2( من الوثيقة )2الجدول )
 

 ( 2( من الوثيقة )2الجدول ) 


