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 10من  1صفحة 

 

 د 30و سا 04املدة: 
 على المترشح أن یختار أحد الموضوعین اآلتیین:

 الموضوع األول
 )10من  5إلى الصفحة  10من  1) صفحات (من الصفحة 05�حتوي الموضوع على (

 
 

 نقاط) 05التمر�ن األول: (
 بروتین�ة. ات والّالذات بواسطة جز�ئاتز الغشاء الهیولي بتركیب ك�م�ائي وتنظ�م جز�ئي �كس�ه قدرة التمییز بین الذّ یتمیّ 

 ل رسما تخط�ط�ا لجزء من الغشاء الهیولي لخل�ة حیوان�ة.الوث�قة تمثّ 
 

 

 
 ممیزات مكوناته.اذكر بن�ة الغشاء الهیولي و  ) صف1
في نص علمي مه�كل ومنظم دور مختلف مكونات الغشاء الهیولي المتدخلة في تحدید الّذات والّتعرف  ) وّضح2

 مه الوث�قة واعتمادا على معلوماتك. على الّالذات انطالقا مّما تقدّ 
 

�ةسلسلة سكر  ینغل�كو�روت   

ي بروتین سطحي خارج  

يبروتین ضمن  

 
دیبیفوسفول  

ن بروتی
 سطحي
 داخلي 
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 نقاط) 07التمر�ن الثاني: (
یؤمن نشاط العضالت خالل المنعكسات العضل�ة بروتینات غشائ�ة نوع�ة �عضها �عمل بتأثیر مبلغات عصب�ة على  

 مستوى مناطق التشا�ك.
 :األول الجزء

 نخاع الشوكي ونتائج تجر�ب�ة حیث:ل منطقة التشا�ك على مستوى الماّدة الرماد�ة لل) تمثّ 1الوث�قة (
 �مّثل منطقة التشا�ك على مستوى الماّدة الرماد�ة للنخاع الشوكي لثالثة عصبونات أحدها   الشكل (أ) -

 محرك للعضلة.     )3ع() وعصبون 2) واآلخر وارد من الدماغ نحو النخاع الشوكي (ع1حسي (ع    
 )                     3، ج2، ج1علیها في أجهزة التسجیل (ج المحصل ائي�مثل جدول لتغیرات الكمون الغش الشكل (ب) -

 مختلفة. تجر�ب�ة شروط في    

 
 أنواع المشا�ك الممّثلة في الشكل(أ) والمبلغات العصب�ة المدروسة. بین  �استغاللك لنتائج الشكل (ب) العالقة بّینــ 

 :الثاني الجزء
وجود أنواع مختلفة من البروتینات الغشائ�ة منها نوعین  ت) أظهر 1(س) من الوث�قة ( إّن دراسة البن�ة الجز�ئ�ة للمنطقة

الظواهر الكهر�ائ�ة والك�م�ائ�ة خالل  تت�عكما سمح . GABA) لـلـمبلغ العصبي aGABA  ،bGABAمن المستق�الت (
  ) حیث:2وصول مختلف الرسائل العصب�ة على مستوى هذه المنطقة بإنجاز شكلي الوث�قة (

) إثر تنبیهه والمؤد�ة إلى تقلص 1�مّثل الظواهر الناتجة عن وصول رسالة عصب�ة إلى نها�ة العصبون (ع الشكل (أ)
العضلة.                                                                                                       

) إثر تنبیههما في 2) و(ع1رسائل عصب�ة إلى نها�ة العصبونین (عالظواهر الناتجة عن وصول  ل�مثّ  الشكل (ب)
 نفس الوقت والمؤد�ة إلى استرخاء العضلة.

 10من  2صفحة 
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 ) اعتمادا على الشكل (أ).1مختلف الظواهر الناتجة عن وصول الرسالة العصب�ة إلى نها�ة العصبون (ع أبرز )1
ك في ك�ح وصول الرسالة العصب�ة إلى العضلة وتأمین كیف تتدّخل البروتینات الغشائ�ة على مستوى المشا� اشرح )2

 ). 2استرخائها وذلك �استغالل معط�ات الشكل (ب) من الوث�قة (
 

 نقاط)  08التمر�ن الثالث: (
) من عائلة األمینوغلوز�دات �ستخدم ضد اإلصا�ات ال�كتیر�ة كما أّنه gentamicineالمضاد الحیوي الجینتام�سین (

الكبیرة في األسالیب العالج�ة ل�عض األمراض الوراث�ة الناتجة عن الطفرات المؤّد�ة إلى إنتاج  أص�ح من االهتمامات
 بروتینات غیر كاملة عند اإلنسان. 

  :األول الجزء
) Laminineانحالل ال�شرة الفقاعي مرض وراثي ناتج عن طفرة تؤدي إلى عدم اكتمال تصن�ع بروتین الالمینین (  

 �شرة عند اإلنسان.الضروري اللتصاق ال
ضد �كتیر�ا وعند شخص مصاب �مرض انحالل ال�شرة الفقاعي  تت�ع نتائج المعالجة �المضاد الحیوي جینتام�سین سمح

 ) حیث:1�الحصول على النتائج الموّضحة في الوث�قة (
 في تراكیز مختلفة من الجینتام�سین. E.coli�مّثل تغّیر عدد مستعمرات �كتیر�ا  الشكل (أ)

 10من  3صفحة 
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في وجود تراكیز  E.coli�مثل نتائج دراسة مخبر�ة لمتا�عة نس�ة التركیب الحیوي للبروتین عند �كتیر�ا  كل(ب)الش
اصطناعي (متعدد الیوراسیل) �شفر لمتعدد الفینیل االنین في وجود  mARNمختلفة من الجینتام�سین انطالقا من 

 حمض األمیني اللوسین.الفینیل االنین واللوسین في الوسط وذلك �ق�اس نس�ة دمج ال
والوظ�في عند شخص مصاب �مرض انحالل  �مثل تطور نس�ة التعبیر عن بروتین الالمینین المكتمل الشكل(جـــ)

 ال�شرة الفقاعي معالج �المضاد الحیوي جینتام�سین.
 �مثل رسما تخط�ط�ا إلحدى مراحل تصن�ع البروتین في وجود الجینتام�سین.  الشكل(د)

 
 

ثیر المعاملة �الجینتام�سین ضد ال�كتیر�ا وعلى الشخص المصاب مبرزا المشكل المطروح وذلك �استغالل تأ بّین )1
 ).1) من الوث�قة (جمنهجي لألشكال (أ ، ب ، 

  ).1من الوث�قة ( اعتمادا على معط�ات الشكل(د) تسمح بتحدید طر�قة تأثیر الجینتام�سینفرض�ة وجیهة  اقترح )2
   :الثاني الجزء

على مستوى آل�ة الترجمة عند كل من ) gentamicine(دراسة مكملة لل�حث عن طر�قة تأثیر الجینتام�سین  في
 ) حیث:2معط�ات الوث�قة ( تّم الحصول علىال�كتیر�ا والشخص المصاب �مرض انحالل ال�شرة الفقاعي 

ل�كتیر�ا وناتج تعبیرها المورثي في وجود �مثل جزًءا من السلسلة المستنسخة لمورثة أحد بروتینات النمو عند ا الشكل(أ)
 الجینتام�سین.

 10من  4صفحة 
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 ) الطافرة المسؤولة عن تصن�ع بروتین الالمینین عندLam3�مثل جزًءا من السلسلة المستنسخة لمورثة ( الشكل(ب)
 شخص مصاب �مرض انحالل ال�شرة الفقاعي وناتج تعبیرها المورثي في وجود الجینتام�سین.

 من جدول الشفرة الوراث�ة ل�عض األحماض األمین�ة.�مثل جزًءا  الشكل(جـ)
 

 
 

 ) طر�قة تأثیر الجینتام�سین مصادقا على صحة الفرض�ة المقترحة.2�استغالل معط�ات الوث�قة (وّضح  -
 

 الجزء الثالث: 
 )gentamicine(االهتمامات المتزایدة �المضاد الحیوي الجینتام�سین  بّررانطالقا مّما توصلت إل�ه من هذه الدراسة 

 في األسالیب العالج�ة.

 

 
 

 انتهى الموضوع األول 

معبر             بروتین وظیفي
 عنھ في وجود الجینتامیسین

                   معبر الناتج ال 
 عنھ في وجود الجینتامیسین

 

 الشكل ـ جـ ـ

 10من  5صفحة 
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 الموضوع الثاني
 )10من  10إلى الصفحة  10من  6) صفحات (من الصفحة 05�حتوي الموضوع على (

 
 نقاط) 05: (التمر�ن األول

خصص.                    یتمّیز غشاء العصبون �االستقطاب أثناء الراحة ل�كون قا�ال للتنب�ه بتدخل بروتینات عال�ة الت
  .ُ�فقد غشاء اللیف العصبي هذه الخاص�ة )ATP �منع تركیب الـ( �عض المرك�ات السامة مثل الس�انور

 تمّثل الوث�قة رسما تخط�ط�ا لجزء من غشاء اللیف العصبي أثناء الراحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 مصدر كمون الراحة. حّدد )1
 منظم ومه�كل، ك�ف�ة تأثیر مادة الس�انور على   لى معلوماتك في نّص علميمستعینا �الوث�قة واعتمادا ع اشرح )2

 الكمون الغشائي للیف العصبي أثناء الراحة.    
     

 نقاط) 07( :ثانيالتمر�ن ال
عمل�ة على  رثّ ؤ ن تأ Phalloïde Amanitaالمستخرجة من فطر  )amanitine-α( مثل مادة ل�عض المواد �مكن

 .ورام السرطان�ةاأل�عض في عالج خصائص تأثیر هذه المادة ال�احثون  استغل، تركیب البروتین
  :األول الجزء

 ) حیث: 1ُتقترح نتائج الدراسة الموّضحة في الوث�قة ( البروتین تركیب على )α-amanitine( مادة آل�ة تأثیر فهمل
 ). α-amanitine( ة من مادةتراكیز متزاید عندبول�میراز  ARNأنز�م الـ  تت�ع نشاط �مّثل الشكل (أ)-
 على المستوى الجز�ئي في الحالة الطب�ع�ة وفي وجود                  بول�میراز  ARNنشاط أنز�م الـ ح وّض ی الشكل (ب)-

 ).α-amanitineمادة (     
 

K+ : Na+ :  
 الوث�قة

 وسط خارج خلوي 

 وسط داخل خلوي 

يغشاء سیتو�الزم  

 10من  6صفحة 
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 ).1(الوث�قة  لشكلي تین �استغاللكعلى تركیب البرو ) α-amanitine( مادةتأثیر  ك�ف�ة وّضح -    
 الجزء الثاني:

األجسام ونوع�ة  )α-amanitine(بین تأثیر مبدأ الجمع �ستهدف الخال�ا السرطان�ة مبني علىتطو�ر عالج جدید تّم 
 :) حیث2( ةموضحة في الوث�قالعالج نقدم المعط�ات ال هذا آل�ة تأثیر ، لدراسة)ATACالمضادة یدعى اختصارا (

  ) عن ATACفئران تلقت جرعات مختلفة من دواء (مجموعة یوّضح نتائج تت�ع حجم أورام سرطان�ة عند  (أ) الشكل-
 .هذا الدواءق للم تت أخرى و  يالور�د الحقن طر�ق     

 .على المستوى الخلوي  )ATACیبرز آل�ة عمل دواء ( الشكل (ب)-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TLالحلقة 

 الشكل (ب)

 )1الوث�قة (

 .الحالة   الطب�ع�ة 1

 في وجود مادة .2
α-amanitine  سلسلة مستنسخة 

 TL ARNmالحلقة 

 جدیدة مكملة ةن�كلیوتیددمج 
ةمكمل ةن�كلیوتیدعدم دمج   

 بول�میراز ARNإنز�م 

 تكبیر

α-amanitine 
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شكل (أ)ال  )α-amanitine )µg / mlتركیز مادة  
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 10من  7صفحة 
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استغالل انطالقا من مبرزا دور األجسام المضادة في ذلك،  ) على الخال�ا السرطان�ةATACتأثیر دواء ( آل�ة اشرح -

 .)2�قة (الوثشكلي 
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 الشكل (أ)

 في غ�اب الدواء

 في وجود الدواء بتركیز
2 mg / Kg 

 أ�ام �عد العالج 
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 الشكل (ب)

 )2الوث�قة(

 جسم مضاد

α- 
amanitine ادخال 

 لیزوزومات

       ARNmخیوط 

ADN 

 بروتین غشائي

 را�ط

 تكبیر 

A 

A 

ARN  بول�میراز  في النواة 

 جز�ئة الدواء
ATAC  

 خل�ة سرطان�ة 

 10من  8صفحة 
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 نقاط)  08ثالث: (التمر�ن ال

تحفز األنز�مات العدید من التفاعالت األ�ض�ة من بینها تلك التي تتدخل في هضم األغذ�ة الن�ات�ة عند الحیوانات  
 ) الذي �ساهم في التلوث البیئي. 4CHأل�قار حیث ینتج عنها ان�عاث غاز المیثان (المجترة كا

 فكیف �مكن استغالل خصائص هذه األنز�مات للتقلیل من االن�عاثات؟ 
  الجزء األول:

تع�ش في أجزاء من الجهاز الهضمي لأل�قار كائنات دق�قة تنتج أنز�مات تعمل على هضم األغذ�ة الن�ات�ة الغن�ة  
 السلیلوز للحصول على المغذ�ات الالزمة لمختلف نشاطاتها الحیو�ة.�
 ) �شكلیها (أ) و (ب) توضح جان�ا من طر�قة تفك�ك السلیلوز.1الوث�قة ( 
 
 
 
   
 
 
 

 الشكل(ب) (أ) الشكل
 )1الوث�قة(

 
 ).1لي الوث�قة(�استغالل شك) وذلك  4CHكیف تساهم التفاعالت الهضم�ة عند ال�قرة في ان�عاث (الـ بّین )1
 دون اإلضرار �التفاعالت الهضم�ة لأل�قار.)  4CHفرض�ة للتقلیل من إنتاج وان�عاث (الـ اقترح )2

  الجزء الثاني:
اقترح ال�احثون إضافة مكمل غذائي ألعالف  ) 4CHقصد ال�حث عن طرق للتقلیل من إنتاج وان�عاث غاز المیثان (الـ

 .(NOP-3)و�رمز له بـ  )nitrooxypropanol-3األ�قار �عرف بـ(
 ) تمثل �عض النتائج والتفاصیل حیث:2الوث�قة (

المن�عث من مجموعة أ�قار دون إضافة المكمل الغذائي  ) 4CHیترجم نتائج ق�اس كم�ة غاز(الـ الشكل (أ) -
(3-NOP)  .وفي حالة إضافته 

 .2COیوّضح تفاصیل تفاعل إنتاج غاز المیثان انطالقا من  الشكل (ب) -
 ) والمكمل الغذائيCoEMیوّضح البن�ة الجز�ئ�ة ثالث�ة األ�عاد لكل من المرافق األنز�مي ((جـ)  الشكل -

(3-NOP) ) من جهة وجزء من بن�ة األنز�مM             وآل�ة عمله في وجود وغ�اب المكمل الغذائي ( 
(3-NOP) .من جهة أخرى 

 10من  9صفحة 
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 الشكل(ب)                                            الشكل (أ)                         

 
 

 الشكل(ج)

 
 

 
 

 
 

 غ�ابفي  Mجزء من االنز�م 
CoEM 

 في وجود Mجزء من االنز�م 
CoEM 

 في وجود Mجزء من االنز�م 
3-NOP  وCoEM 

 إنز�م غیر وظ�في إنز�م وظ�في إنز�م غیر وظ�في

 )2الوث�قة(
 

 �ما �سمح �المصادقة على الفرض�ة المقترحة )4CHعلى إنتاج وان�عاث (الـ )NOP-3(لغذائي تأثیر المكمل ا وّضح -
 ).2مستغال معط�ات أشكال الوث�قة (     

 

 الجزء الثالث:
   لأل�قار  الهضم�ةالتفاعالت � اإلضرارون د )4CH(الـ�غاز في مخطط اآلل�ة التي تسمح �التقلیل من التلوث  صلخّ  - 

 خالل هذه الدراسة. اعتمادا على ما توصلت إل�ه من معلومات (NOP-3) المكمل الغذائي�استعمال     
 

 انتهى الموضوع الثاني  

 را�طة

CoEM
 

8HCO2 +  

 

CH4 + 2H20 

CoEM-EM  معقد 

CoEM  مثیل مرافق اإلنز�م :M 
EM  اإلنز�م :M 

 NOP-3في غ�اب 

 NOP-3في وجود 

 الزمن (أساب�ع)

 ان�عاث المیثان
 (غرام/یوم) 

-600  
-500  
-400  
-300  
-200  
-100  

 
15          10         5          0  

 

 10من  10صفحة 


