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  :  الموضوع األول
05

ً  ، تعمل اإلنزيمات دوراً  يتمثل النشاط الخلوي في العديد من التفاعالت الكيميائية األيضية         هذه  في تحفيز أساسيا
  : زيمات نقترح الدراسة التالية. للتعرف على بعض الجوانب المتعلقة بنشاط اإلن التفاعالت الحيوية

 

اط اإلنزيمي ـل النشـمرحلة مهمة من مراح 1-الوثيقة تمثل  ـ1
 .) Rastop( محاكاةببرنامج  اتم الحصول عليه

 
 

 . على البيانات المرقمة تعرف - 
 

حول طريقة  تستنتجماذا  . 1-بين شكلي الوثيقة  قارن -      

 ؟ عمل هذا اإلنزيم
 

؟  نزيم خاصية بنيوية تسمح بنشاط هذا اإل 2للعنصر  هل - 2
  . ذلك وضح

فيه  تلخصنصاً علمياً مختصراً و مهيكالً  أكتبمن معلومات  1-الوثيقة باإلعتماد على معارفك و ما تقدمه لك  - 3
 . العوامل المؤثرة في نشاط اإلنزيم -.   بنيته عالقة اإلنزيم بمادة التفاعل و -.   مفهوم اإلنزيم -: المفاهيم التالية 
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 إن حياة الخلية مرتبطة بتبادل مستمر للمادة و الطاقة مع محيطها ، و في إطار معالجة الجانب الطاقوي في حياة            
 :   الخلية تمت الدراسات التالية

التجربة التالية تؤكد ذلك . ،  هشروط في حالة إختالف ىحتف مع محيطها يعلى التكيدرتها قبالجعة  خميرةتتميز  1  

  غ/ل10ملل من محلول الغلوكوز بتركيز  25تحتوي كل مزرعة على ) 2، م 1(محضرنا مزرعتين لخميرة الجعة 
إحداهما ، ° م 30ة حرارة ـفي درجن ـضع المزرعتيـ. ن غ/ل0.4رة بتركيز ـق الخميـن معلـلل مـم 25ه ـمضاف إلي

 . 1 -خرى في وسط الهوائي ، النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة ألو ا في وسط هوائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ؟ من هذه المقارنة تستخلصماذا ) ، (بين بنيتي الخميرة في الشكل  قارن - -1

 .  نتائج متابعة نمو الخميرة في الوسطين حلل . 1 -قة الوثيستغالل جدول إب -

ً  قدم - -2        مع إنساب كل منحنى لوسطه . 1 -من الوثيقة ) (في الشكل الممثلين  2م ، 1للمنحنين م  تحليال مقارنا

 . العالقة بين نمو الخميرة و بنيتها في كل من الوسطينإربط  -     
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الوتمثلتمثل ــ1
تم الحصتم الحصول

علعلى البتعرفتعرف--

بين شكبين شكلي الوقارنقارن-

؟؟اإلنزيممل هذا اإلنزيم

خاصيةخاصية بنيوية22رعنصر 
ك

الوثي ما تقدمه لكك و ما تقدمه لك 
عالقة اإلعالقة اإلنزيم ب-.  زيم

مادة و الطاقة ممر للمادة و الطاقة مع م

في حفي حالةتتتىىحتحتيطها ع محيطها 

25مزرعة على كل مزرعة على 

ـنيــــضع المزرعضع المزرعتينــ. ن/ل
عليها مدونة فصل عليها مدونة في الو
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 عزلت هذه العضيات بواسطة جهاز الطرد المركزي . 1 -الوثيقة من ) الشكل ( - - عضيةالديد دور تحل - 21 

لزمن بمـرور ا اص ـخ ازـهجفي الوسط بواسطة  2Oيتم قياس تركيز الـ .  كسجينووضعت في وسط مشبع باألثم
  .  2 -الوثيقة  منحنى فيلة ممثالمحصل عليها نتائج ال . و لمختلف المواد المتفاعلة المضافة إلى الوسط

العالقة الموجودة  مبرزاً  .  2- منحنى الوثيقة فسر - 

 .  كسجينوبين حمض البيروفيك و األ
 ATP ـال ركيبت خاللهاة التي يتم ـرحلـمـال يسم -       

 أذكرثم  - - يةـعضغشـاء و حشـوة العلى مستوى 

غير القابلة ال مال وـالحصيلة الطاقوية القابلة لالستع
 في كل مرحلة.ستعمال من جزئية جلوكوز لال

بواسطة رسم تخطيطي متقن عليه جميع البيانات  مثل -

 .  - -بنية العضية 

على مستوى  ATPالـ  نتاجإلتحديد بعض ظروف  - 2      
نستعرض  .1-الوثيقة ) من الشكل ( - - عضيةال

تم قياس تغير تركيز  .  2 -لوثيقة ل )(الشكل في  لـريبي الممثـالتجيب التـرك دادـد إعـبع : المعطيات التالية

  للوسط 2O بعد إضافة : الحالة األولى:  ط و ذلك في الحالتين التاليتينـفي الوس H+ البروتونات

.  للبروتونات ذاً نفو - - عضيةلل الغشاء الداخلي تجعلو التي  FCCP للوسط ثم مادة 2O بعد إضافة : الحالة الثانية   

 .النتائج المحصل عليها .  2 - لوثيقةمن ا )و(يمثل الشكالن ،  ATPعلماً أنه في هذه الحالة يتوقف تركيب 

 
 
 
 
 
 
 

 .  مع تحديد التفاعالت الكيميائية المتدخلة 2O نتائج كل حالة مباشرة بعد إضافة فسر -       

 . ATPأهم شروط تركيب الـ  أحد إستنتجثم  .FCCPإضافةعليها بعد النتيجة المحصل علل  -
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لفهم آليات الرد المناعي ،  المسبب لمرض السيدا HIV فيروسخاصة المستضدات تعتبر الفيروسات أخطر                 
لى الجهاز ع اإلصاباتإتجاه اإلصابات الفيروسية و خطورة بعض هذه 

    :عليك ما يلي نقترح  ، المناعي
 المناعةيتسبب في فقدان  الذي HIVفيروسبهدف التعرف على بنية  1 

 . فيروسة هذا الما فوق بنيالتي تمثل  1 - الوثيقة ، نقرحالمكتسبة 
 

 . 1 -على البيانات المرقمة و الممثلة في الوثيقة  تعرف.  -1
 

 . 1 -الوثيقة من  5و العنصر  4كالً من العنصر دور  أذكر .    
 

أكدت أبحاث أجريت على فيروسات عزلت من مرضى في أنحاء العالم  - 2  
الحيوية المسببة الظاهرة  حدد،  GP120أن لها بنى مختلفة فيما يتعلق 

 . عرفها، ثم لهذه التغيرات 
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بوبواسطمثلمثل--

-بنية العضيبنية العضية 

حديد بعض ظلتحديد بعض ظروف
)الشكل (الشكل (---ضية

ـدادعــد إعد إععععــبعبع::تاليةت التالية

Hـط و ذلط و ذلك فيسـي الوسفي الوس

للوسط ثللوسط ثم ما2OOفةإضافة

ATPPوقف تركيب لة يتوقف تركيب 

.. ة المتدخلةميائية المتدخلة

.ATPTPتركيب الـ وط تركيب الـ 

م آليات الرلفهم آليات الرد ال، يدا
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 2Eو الطفل  1Mمولود من أم  1Eالطفل  عند طفلين : HIVفيروس إتجاه للكشف عن تطور إيجابية المصل  - 21 

  : ، تم القيام بالتجارب التالية 2Mمولود من أم 
بواسطة في مصل الدم  HIVالذي يكشف عن وجود األجسام المضادة ضد  ELISAإنجاز إختبارتم  التجربة األولى :        

النتائج .  2 -يبين جدول الوثيقة ، الفيروسي  ARNية التي تعبر عن نسخ تفاعل ملون ، كما تم قياس الشحنة الفيروس

 المحصل عليها .
 

  
̀`ب```ار           إذا ك```ان```ت ن̀`ت```ائ̀`ج إخ̀`ت

ELISA   إيج``ابي``ة يق``ال أن
 . الشخص ذو مصل موجب

 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2 -الوثيقة نتائج جدول  حلل .         

 إجابتك . علل؟ أم غير مصاب  HIVمصاب بفيروس  هل هو بينإيجابي المصل ،  1Eالطفل .          

  . 1Eفرضية حول إيجابية مصل الطفل  إقترح.          

 المعايرات التالية :إنجاز  ، أجريت عدة تجارب مخبرية تم فيهالتحقق من صحة الفرضية المقترحة  - 2    

 طفل حسب مصدرها الـ ل دم ـفي مص HIVضد فيرو س الـ معايرة تطور تركيز األجسام المضادة التجربة الثانية :  
 منحنيات مدونة فيالمعايرة نتائج 

 2-الوثيقة

 2-الوثيقةمنحنيات  فسر.          

 ؟ تستنتجماذا .         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

الحصول سمحت ب  2Eوالطفل  1Eالطفل في مصل الدم عند  HIVالمضادة ضد معايرة كمية األجسام التجربة الثالثة : - 3     
. 2-الوثيقة  ةوضحلمالنتائج اعلى 

تطور كمية األجسام المضادة  قارن .  

  1Eن ـالطفلين ـعند كل مHIV الـ ضد
 .  2 -الوثيقة المبينة في   2Eو 

 

  2 -هل تمكنك معطيات الوثيقين .   

حققمن   2و  ت ل من ص�������ح���ة  ا

 .  ذلك وضحفرضيتك ؟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

فيه عن األجسام  تتحدثنصاً علمياً  أكتب،  معارفكلت إليها في هذه الدراسة و صإنطالقاً من المعلومات التي تو 3 

 الذات .  الدفاع عنمصدرها و دورها في  مبرزاً المضادة 
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وثيالوثينتائج جدولنتائج جدول حلل

إيجابي الإيجابي المصل1EEطفل 

ة حول إيجابيفرضية حول إيجابية مص

، أرضية المقترة الفرضية المقترحة 
ور تركيز األرة تطور تركيز األجسام

منحنياتمنحنياتفي
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  الثاني :الموضوع      
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النباتات الخضراء المعرضة للضوء قادرة على القيام بعملية تركيب الجزيئات العضوية و التي تعتبر مصدراً       
بهدف التعرف على تفاعالت إحدى مراحل هذه العملية نقترح ما يلي :   طاقوياً لها و لباقي الكائنات الحية .

نية هي مقر لنشاطات ما فوق البنية الخلوية لب 1 –تمثل الوثيقة 
. حيوية تسمح بتحويل الطاقة داخل الصانعة الخضراء

 إقترح،   1 –في الوثيقة  البيانات المرقمةعلى  تعرف.  1   
  . لهاعنواناً مناسباً 

اآللية الطاقوية التي تحدث على مستوى هذه البنية  سم.  2   
 مدلولها في إطار التحوالت الطاقوية .  محدداً 

 
 

 .وجود عالقة بين الخصائص البنيوية لهذه البنية وقدرتها على التحويل الطاقوي بين .  3   
ً  أكتبومعلوماتك ،  1 –الوثيقة لمعطيات  بإستغاللك.  4    ً علميا ً و مهيكالً نصا فيه سيرورة تفاعالت  تبينمنظما

 المرحلة المعنية بهذه الدراسة مع اإلستعانة بمعادالت كيميائية .
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، نرغب في تحديد مصدر هذا اإلستقطاب و تفسير ثباته خالل تتميز األلياف العصبية أثناء الراحة بكونها مستقطبة        
 الراحة باإلضافة إلى معرفة تأثير بعض المواد على إنتقال الرسالة العصبية .

نجري ه مصدر بهدف التعرف على اء الراحة يمتلك كمون غشائي ثابت ،غشاء العصبون أثنبينت األبحاث أن  1

نة ـمبيا ـصل عليهـج المحـالنتائوي . ـارج خلـط خـوسـار والـلماتحليل كيميائي لسيتوبالزم المحور األسطواني للك
معزول  لليفاألسطواني  محورالبواسطة إلكترود مجهري مغروس في من جهة ثانية و .  1 - لوثيقةل) ( في الشكل

  بجهاز األوسيلوسكوب ومرتبط
نقيس تغير كمون الراحة عند 
قيمتين لتركيز شوارد البوتاسيوم 

]+K[ في الوسط خارج الخلوي .  
ها ممثلة ـصل عليـج المحــائـالنت         

 . 1 - الوثيقةمن ) ( الشكلفي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mmol.L-1 ط خارج خلوي معبر هنا بالـتمثل التراكيز في الوس: ] Na+[e] و e]+K مالحظة :     

 
 
 
 

 ؟ )كمون الراحة( فيما يخص مصدر الكمون الغشائي تستنتجماذا .  1 - الوثيقةمن ) (و) (الشكلين  حلل - 1

 . للكلمار األسطوانيعلى جانبي المحور   K+و Na+فرضية لتفسير اإلختالف المالحظ في تركيز إقترح  - 2
بهدف تفسير اإلختالف المالحظ في تراكيز الشوارد على جانبي غشاء الليف العصبي أثناء الراحة و ثبات هذا  2

 اإلختالف و كذا التحقق من الفرضية المقترحة . نقدم ما يلي :  
  42K+على شوارد طواني للكلمار المحتويأسنضع محور  -1      

السيانور يوقف عمل (يانورثم نضيف مادة الس في ماء البحر ةمشعال
المحصل عليها نتائج . ال )ندريوسلسلة األكسدة اإلرجاعية للميتوك

  .  2 - الوثيقةفي مبينة 

   .  2 - الوثيقة في الممثل   ىالمنحن فسر . 

لية آفيما يخص إستخالصها  كالتي يمكن اتـلومـعـمـال أذكـر. 

. K+رد نقل شوا
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بية أثناء الراحلعصبية أثناء الراحة بكو
فة تأثير بعض معرفة تأثير بعض المو

ننناءاء الراالعصبون أثنشاء العصبون أثن

ور األسطوالمحور األسطواني للك
وجهة ثانية و  بواسطة إلكتثانية

mmol.Lmmol.L--11ا بالـ

كمون(مون الغشائي الكمون الغشائي
للكاألسطوانياألسطوانيحور  المحور 

ثناء الراحةلعصبي أثناء الراحة و ث
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نستعرض الدراسة التالية : إنتقال الرسالة العصبيةلمعرفة تأثير بعض المواد السامة على  - 2     

إيثيل األمونيوم  تيترا و TTXتيترودوكسين لمار لتأثير مادتين سامتين هما اكللأخضع المحور العصبي العمالق        

TEA 2 - الوثيقةأشكال ى الحصول على التسجيالت الممثلة في حيث أدى التنبيه الفعال إل  .  

  . 2 - الوثيقة) من الممثل في الشكل ( على التسجيل تعرف - 

 حول تأثير المادتين السامتين ؟ تستنتجماذا ) . ) مع التسجيل () و التسجيل (التسجيل ( قارن - 

 الليف العصبيعزل جزء من غشاء  لذا تمتقديم تعليل علمي للنتائج المحصل عليها في الدراسة السابقة ، نرغب في  - 3      

 mV=0قدره  خضع لكمون إصطناعي مفروضأثم  Clamp-Patchيحتوي على نوعين من القنوات بتقنية للكالمار 

ا المحصل عليه . نتائج )TEAو  TTXفي وجود المادتين (

     .2-الوثيقة تسجيالت في ممثلة 

مع تحديد التيارات المسجلة و خصائص أنواع  أذكر - 

 شروط الحصول عليها .

من معلومات  2 - الوثيقةما تقدمه لك  علىمعتمداً  - 

ها ـل عليـالمحص تالـتسجيللتعليالً  دمــق. و معارفك 
، مع إبراز دور  2 - الوثيقة ة فيـمثلـو الم

 البروتينات في الحصول على هذه التسجيالت .

 08    

ينتج  تركيب البروتين في الخاليا حقيقية النوى عن تعبير مورثي يتطلب تدخل عدة عناصر أساسية . لتحديد بعض       

الية :  سة التاُح  عليك الدررآليات هذا التركيب تُقت

ً  1 -تمثل الوثيقة   1 ً  رسما  المتدخل  في ARNmلجزء من بنية الـ  تفسيريا

. تركيب بروتين
 

 . 1 -و البنية "س "من الوثيقة  5ى إل 1بيانات العناصر المرقمة من  تب اكُ  - 1   

انتقال المعلومة  منتجربة تثبت بها فرضية أن " الجزيئة التي تؤ اقترح - 2   

 ". ADN ـوليس ال ARNـ ية من النواة إلى الهيولى هي الراثوال
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TEA(المالمحصل. نت. نتائج

  

مع تحديد مع تحديد سجلة 

ت 

عناصر أساسيعدة عناصر أساسية . لتح
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لتحديد شروط تركيب البروتين أُجريت الدراسات التالية :  2

مجموعات من الخاليا في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة :  3ُوضعت  - 1   

.    Hbالهيموغلوبين بروتين   قادرة على إنتاج : خاليا إنشائية لكريات الدم الحمراء ألرنب 1المجموعة       

.  PBو PA هما بروتينينقادرة على إنتاج  ) xénope ( : خاليا بيضية لضفدع 2المجموعة       

الخاليا  تم عزله من ARNmمنزوعة النواة منذ مدة  ومحقونة بـ  ) xénope (: خاليا بيضية لضفدع  3المجموعة       

 . 2 -الوثيقة من  )( النتائج المحصل عليها بتقنية خاصة ممثلة في الشكل . ء لألرنبراالحم اإلنشائية للكريات

. 2 -الوثيقة من  )( الشكلو الممثلة في  3النتيجة المحصل عليها في المجموعة  فسر -     

. 2 -الوثيقة من  )( المعلومة التي تؤكدها معطيات الشكل  جراستخ -    

البروتين   المجهر اإللكتروني بعد  تصوير إشعاعي ذاتي لموقع تركيببواسطة خذت صورة أُ   )( لشكليوضح ا - 2

ً    )(أما الشكل  ً  فيمثل رسما  .  )(يترجم عمل جزء من العنصر الموضح في الشكل  تخطيطيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. علل،  2 -ثيقة الومن    )(عدد السالسل الببتيدية المركبة في الشكل  باحسُ  -

.  8إلى  1البيانات المرقمة من  باكتُ  -

.  في تصنيع البروتين )(أهمية العنصر الموضح في الشكل  استنتج -

 تلخص فيها العناصر األساسية )رسم(حصيلة تخطيطية  ، انجز معلوماتك على ما جاء في الموضوع و اعتماداً  3

 . و الدور الذي تقوم به ليات تركيب البروتينالمتدخلة في آ

 
 

 

 

تللتتلتبالتوفيق للجميع : أساتذة المادةة  ببابباابببا
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       1- -   
 . مادة التفاعل)-المعقد(انزيم -4  ،  االنزيم -3   ،الموقع الفعال  -2، (مادة التفاعل)  الركيزة -1            

  .حماض االمينية المكونة للموقع الفعال كانت متباعدة قبل ارتباط الركيزة األ :  -    - 
 حماض االمينية المكونة للموقع الفعال متقاربة نحو الركيزة اثناء ارتباطها.األ:  - 

يحدث التكامل بين االنزيم والركيزة نتيجة التغير الفراغي للموقع الفعال ليصبح مكمال للركيزة -

بالتكامل المحفز
 .نعم للموقع الفعال خاصية التكامل البنيوي مع الركيزة تسمح بنشاط االنزيم   -2

   حماض األر التكامل البنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل نتيجة تشكل روابط بين جذو وجود- 

. نزيمياالمينية المكونة للموقع الفعال والجذور الجانبية لجزء من الركيزة يسمح بحدوث النشاط اإل
ذو طبيعة بروتينية    حيويسيط و هوفية ، يقوم اإلنزيم بدور أساسي في تحفيز التفاعالت الحيو-3

.نوعي يعمل على تسريع التفاعالت الكيميائية في شروط محددة ، وال يستهلك أثناء التفاعل  هوتأثير
ً  ؤثري              روابط  تتكون خالله ESمادة التفاعل]  -[إنزيم  معقداً  التفاعل مشكالً  ةعلى نوع واحد من ماد اإلنزيم غالبا

لشكل مادة التفاعل (التكامل  مع منطقة صغيرة من اإلنزيم تعرف بالموقع الفعال والذي  يكون شكله مكمالً   ضعيفة
  . المحفز)

ودرجة  حيث أنه لكل إنزيم درجة  حرارة ،يتأثر نشاط اإلنزيم بتغيرات درجة الحرارة ودرجة الحموضة              
   .، ويقل نشاطه باالبتعاد عن الدرجة المثلى حموضة مثلى يكون نشاط اإلنزيم عندها أعظميا

07

 .نامية  هاو أعرافواضحة البنية كبيرة الحجم  كبيرة من الميتوكوندري  : تواجد أعداد1الشكل م .  -11

.  مرة و حجم صغيرعراف ضاأ: عدد قليل من الميتوكوندري ب2الشكل م                
 ). تخمر(: مأخوذ من وسط الهوائي 2لشكل ما -).تنفس(: مأخوذ من الوسط الهوائي 1الشكل م -                

 -   

.  نية قصيرة: إستهالك كبير للغلوكوز، يقابله نمو معتبر للخميرة خالل مدة زم1في الوسط م -     
ً  نمو قليل للخميرة خالل مدة زمنيةللغلوكوز ، يقابله  قليل: إستهالك 2في الوسط م -                .  طويلة نسبيا

ل خال 2و م 1تطور نمو الخميرة في الوسطين م 2و م 1يمثل المنحنيان م 12 - -2

.  اختالف في كتلة الخميرة المتشكلة حظنفس المدة الزمنية ، حيث يال
.  2مقارنة ب م 1في الوسط م يكون النمو معتبراً ،  2و م 1نمو الخميرة في الوسطين م -:  1ز -0من ز     
. 2لخميرة في الوسط  مل بطيء نمويقابله بمعدل سريع  1نمو الخميرة في الوسط م : إستمرار 2.5ز -1من ز     

 وفر طاقة كبيرة ـتيـدل على رة ـو معتبر للخميـمـ: ن1في الوسط م

.  و بصورة نامية اتالميتوكوندري فر الطاقة بتواجد أعداد كبيرة منو يفسر تو
. ات كمية قليلة من الطاقة لقلة الميتوكوندريتوفير : نمو ضعيف للخميرة يدل على 2في الوسط م - 

:   في الوسط بداللة الزمن في شروط تجريبية مختلفة 2Oيمثل المنحنى تغيرات تركيز   --1 2

إستهالك سريع  عند إضافة الميتوكوندري . ثابت دليل على عدم استعماله 2Oقبل إضافة الميتوكوندري: تركيز  -    
 .بكمية قليلة جداً  وكوندريستعماله من طرف الميتإدليل على  2Oـ للو طفيف 

ً  2Oبعد إضافة الغلوكوز: تبقى كمية  -      ستعماله من طرفإعدم و هو ما يفسر ب في الوسط  ثابتة تقريبا
  . مباشرة الغلوكوز أثناء التنفستعمل ل على أن الميتوكوندري ال يسيد، مما الميتوكوندري 

من طرف  في الوسط دليل على استعماله 2O لـلو مفاجئ تناقص سريع نالحظ  بعد إضافة حمض البيروفيك -   
 الميتوكوندري ، أثناء التنفس يستعمل حمض البيروفيك في تفاعالت األكسدة.

يفسر ذلك بزيادة سرعة تفاعالت الفسفرة و من طرف الميتوكوندري  2Oيزداد استهالك  ADPبعد إضافة  -  
.  2Oك مما يسمح بزيادة استهال ATPالتأكسدية بتشكيل 

 . ATPعدم تركيب ، الت الفسفرة التأكسدية سبب توقف تفاعب 2Oتوقف استهالك نسجل  عند إضافة السيانور -  
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نوعي يعمنوعي يعمل عههيروتأثير
ًيؤثري ععلىًاإلنزيم غالبااإلنزيم غالبا

ع منطقة صغيرمع منطقة صغيرة منة

نزيم بتغيراتط اإلنزيم بتغيرات درج
نشاط اإلنزيم عون نشاط اإلنزيم عندها

ككبيرة مند أعداد تواجد أعداد

من الميتوكوند قليل من الميتوكوندري
تنف(لوسط الهوائي من الوسط الهوائي 

بله نمو معتبر ل يقابله نمو معتبر للخمي
مو قليل للخميرنمو قليل للخميرة خبله 

تطور نتطور نمو ا22و مو م1ن م

. . لمتشكلةخميرة المتشكلة
في الوسفي الوسطً معتبران النمو معتبراً

للخملبطيبطيءنمونموابلهيقابله ع
يـدليـدل علىـــرة رة يييــ للخميعتبر للخمي

 . نامية
. يياات كوندريلة الميتوكوندري

تجريبية مختشروط تجريبية مختلفة

إستهالك سإستهالك سريعوندريكوندري

ن طرفماله من طرف

طرف

-- 0.250.25
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  . الفسفرة التأكسدية: مرحلة -

. ATP 34:   لةالحصيلة الطاقوية القابلة لإلستعمال في هذه المرح-           

 .  كريبسحلقة تفاعالت  

-2 ATP .

 -   : +8NADH,H+2FADH2    

- :   

   2 --2O : 2ـ بعد إضافة الO 

حدوث ب في الوسط الخارجي و هذا يفسر H+يزداد تركيز
البروتونات من هذه  ثم تنقل 2TH لمعطي البروتونات أكسدة

 .  الغشاءنواقل الحشوة إلى الوسط عبر 
        - FCCP   : إن

في الوسط الخارجي يفسر  H+تركيز فـي التناقص السريع 
إلى حشوة الميتوكوندري من خالل  H+ـ لبنقل ا FCCP بقيام

 الغشاء الداخلي لها .
 الميتوكوندري .تركيز للبروتونات بين الفارغ بين الغشائين و حشوة تدرج وجود  ATPيشترط تركيب  :          

 

08 

1:1-

1-gp1202.    أو محدد الفيروس - gp41 3 -    .إنزيم النسخ العكسي .   - 4طبقة دهنية مضاعفة 
 إنزيم الدمج . - ARN   .6الـ  - 5               

 الخلوي . ADNلدمج مع  ADNالفيروسي إلى  ARNإنزيم النسخ العكسي : يسمح بتحول الـ - . 
 روسية .الفيروسي : يحمل المعلومات الوراثية المشرفة على تركيب البروتينات الفي ARNالـ  -                              

 الطفرة الوراثية .  -2
  تصبح وراثية.ما.ظهور صفة جديدة بشكل غير متوقع نتيجة تبدل موضعي للقواعد اآلزوتية لمورثة  :         

 

 

  1:2-1 
 ر أنها إيجابية المصل أي يوجد في دمها أجسام مضـادة ضدـيظه LISAEار ـظ أن إختبـنالح : 1Eعند األم  -           

 . 410 ـدر بـقـة و تـة متوسطـروسيـبينما تكون الشحنة الفي،  HIV فيروس
 

 نالحظ أيضاً أنه إيجابي المصل ، بينما الشحنة الفيروسية لديه معدومة تماماً . : 1Eعند الطفل  -           
  . 410 نالحظ أنها إيجابية المصل ، بينما الشحنة الفيروسية فتقدر ب:  2Eعند األم  -           
  . 5. 210 المصل ، بينما الشحنة الفيروسية فتقدر ب نالحظ أنه إيجابي : 2Eعند الطفل  -           

         1E  ـالإيجابي المصل و لكنه غير مصاب بفيروس HIV. 

 الفيروسي لديه معدومة تماماً . ARNن الشحنة الفيروسية و التي تعبر عن نسخ أل:            

        1E :1الجهاز المناعي ألم الطفلالتي ركبها  األجسام المضادةE  نتيجة

 .HIVون أن ينتقل فيروس ) د1Eالطفلانتقلت عبر المشيمة إلى عضوية الجنين ( HIVإصابتها بفيروس 
دريـجي لكمية األجسـام المضـادة من األصل أمومي ـنخفـاض تر اإلــيفس:  08 - .   -2     

و أن األجسام  HIVبأن األم مصاب بفيروس الـ إلى أن تنعدم في الشهر العاشر تقريباً  g.L 12-1من القيمة 
 .لجنين عن طريق الحليب المضادة تنتقل إلى ا

رتفاع سريع لكمية األجسـام المضـادة المنتجة من طرف الجهاز المناعي للطفل يفسر اإل:  212-      

بأن الطفل أصبح مصاب بالفيروس و جهاز المناعي الشهر الثاني عشر تقريباً  g.L 12-1حيث تصل إلى القيمة 
 لمستضد .ينتج جزيئات دفاعية ضد هذا ا

مصدر األجسام المضادة في األشهر األولى عند الطفل هي األم ثم بعد ذلك يبدأ الجهاز مناعي           

 للطفل في إنتاج أجسام المضادة .
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التناقص السالتناقص السريع
لـللبنقل ابنقل اFCCPFCCPامبقيام

ء الداخلي لهلغشاء الداخلي لها .
وATPPط تركيب يشترط تركيب 

gp41--22..   روس الفيروس

دمج .يم الدمج .
ي : يسمح بتحلعكسي : يسمح بتحول ا

حمل المعلوماتي : يحمل المعلومات الو

ة تبدل موضع نتيجة تبدل موضعي ل

بية المصل أي إيجابية المصل أي يوج
..44100بببـــ بدر بقــقتـو ت

سية لديه معدوفيروسية لديه معدومة تم
..441010بقدر ب

..55.. 2210 ب

. . ًً ًًومة تماما

نتي11Eعي ألم الطفلمناعي ألم الطفل

..HIVHIVيروسيروس 
ألصل أمومي من األصل أمومي 

 األجسام و أن األجسام 
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     3-  .  1E  2E :  
 2Eو الطفل  1Eعند الطفل  HIVنالحظ إنخفاض كمية األجسام المضادة ضد  -             

 حتى تكاد تنعدم .
بعد الشهر العاشر بينما  1Eعند الطفل  HIVتنعدم كمية األجسام ضد  -             

  2Eلطفل تعود كمية األجسام المضادة إلى اإلرتفاع عند ا
 من إثبات أن مصدر األجسام المضادة عند الطفل   2 و 2 –الوثيقين عم تمكن معطيات ن:   

1E 1 بعد الوالدة ناتج عن مرورها من األم عبر المشيمة إلى الطفلE  . 
روتينية تعرف بالغلوبيلينات المناعية و هي جزيئات من طبيعة ب ام المضادة عبارة عن جزيئاتاألجس 3  

األجسام المضادة  لدات الضد الخارجية المنشأ ، تركب و تفرزمتخصصة في الدفاع عن العضوية ضد محددات مو
ت ـذا تحـد و هـالمحسسة بالمستض LBاليا اللمفاوية ـز الخـة عن تكاثر و تمايـة الناتجـمن طرف الخاليا البالزمي

د التي كانت سبباً ـدات الضـولـع مـادة مـام المضـط األجسـ. ترتب hLTالذي تفرزه الخاليا اللمفاوية  LI-2تأثير 
إبطال مفعول مولد الضد و منع إنتشاره  . تعمل المعقدات المناعية على  في تشكلها و تشكل معها معقدات مناعية
 و المتممة .  ط البلعمة الخلويةو تكاثره كما أن المعقدات المناعية  تنش

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  الثاني :الموضوع            
05 

1-

 يد .كوتيال. تجويف ال 3. كريات مذنبة ،  2. غشاء التيالكويد ،  1              
 د .جزء من غشاء التيالكوي-

      2-

 : الفسفرة الضوئية ( المرحلة الكيمو ضوئية ) .  -          

المتمثلة   في المركبات الوسيطة : تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية -      

 .  ATPو  H.NADPH+في جزيئات 
3-

        تمتلك التالكوئيدات دعامة جزيئية لعدة عناصر فعالة تتدخل في التحوالت الطاقوية  و تتمثل هذه العناصر في:   

   إنزيمات باإلضافة إلى ت نواقل لإللكترونات و البروتوناو  األنظمة الضوئية المتمثلة في تجمع جزيئات اليخضور     
ً  الكويدات حيزاً يتحدد الت. ATPمركبة للـ  ً  مغلقا . غشاء التيالكويدعلى جانبي  H+ للـ لتوليد تدرج التركيز ضروريا

. هذا ما يبين أن بنية هذا الجزء من الصانعة الخضراء لها القدرة على إقتناص الطاقة الضوئية و تحويلها     

تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات الضوئية محررة إلكترون .   - 4   

ً من اإللكترونات الناتجة عن التحلل الضوئي  تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة شكلها المرجع انطالقا
اليخضوري للماء و فق المعادلة التالية .

2é + 1/2O+ 2+O                            2H2H 

 تنتقل اإللكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في س������لس������لة من النواقل متزايدة كمون األكس������دة واإلرجاع إلى    
 حسب  التفاعل : H,NADPH+الذي يُرجع إلى  NADP+المستقبل األخير المتمثل في 

                     +NADPH,H2é+++2H+NADP 

لكترونات على طول سلسلة األكسدة اإلرجاعية تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي يصاحب نقل اإل
شكل تدرج تركيز للبروتونات  للماء وتلك المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التيالكوئيد ، هذا التراكم يؤدي إلى ت

س يل من البروتونات الخارجة عبر بين تجويف التيالكوئيد و حشوة الصانعة الخضراء و الذي ينتشر على شكل 
ATP تس���مح الطاقة المتحررة من س���يل البروتونات الخارجة بفس���فرة الـ���������  س���ينتاز .ADPإلىATP  في وجود

 حسب المعادلة التالية .   ) و هو ما يعرف بالفسفرة الضوئية Pi( الفوسفات الالعضوي
                                          ADP + Pi     ATP   
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متخص
من طمن طرف

LI-22تأثير تأثير 
في تشكلها وفي تشكلها و تشك

تكاثره كما أنو تكاثره كما أن المع
-----------------------------------------------------------------

ثاني :
05

. كريات. كريات مذنب22 كويد ،  
 من غشاء التجزء من غشاء التيالك

حلة الكيمو ض المرحلة الكيمو ضوئية

ويل الطاقة الض: تحويل الطاقة الضوئي

 تتدخل في التحفعالة تتدخل في التحوالت

نواقل لإللكترونواقل لإللكتروناتو ر
للـرج التركيزوليد تدرج التركيز

ى إقتناص الطاقةة على إقتناص الطاقة ال

ير الفوتوناتت تأثير الفوتونات الضو

ونات الناتجةكترونات الناتجة عن

كس������دة واإلر األكس������دة واإلرجاع إل

ضوئي ل الضوئي 
تونات

1.51.5
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الق ممحور الع غشاءغير متساوي على جانبي بشكل  k+و  Na+ يتوزع شاردتت ـ-1 1

 ، في حين شوارد الوسط الداخلي في  من تركيزهافي الوسط الخارجي أعلى   Na+ . حيث تركيز شواردللكالمار

+K   مرة من تركيزها في الوسط خارج خلوي . 20تتواجد في الوسط الداخل خلوي بتركيز أكبر
. أما عندما  5mmol/Lيقدر بـ  K+عندما كان تركيز شوار  -Mv=60ساوي يكمون الراحة كان  ـ

 . -mV=30يمة كمون الراحة تناقصت إلى القيمة فإن ق 30mmol/Lصبح يقدر بـ أ  K+تغير تركيز شوارد 
على جانبي الغشاء الهيولي  k+و  Na+غير متساوي للشوارد التوزع ثبات الكمون الراحة ناتج عن  *.           

 . للمحور األسطواني
لغشاء حيث تعمل اوي للشوارد على جانبي اتحافظ على ثبات التوزيع الغير متس )المضخة( توجد آلية-2

مع إستهالك  هاتركيزعكس تدرج  k+وإدخال شوارد  Na+إخراج شوارد مقاومة ميز الشوارد و هذا بعلى 
 .ATPالـ 

 

ور و شبه ثابتة مع مرمرتفعة بقيمة نحو الداخل  k+ الـ تدفق شوارديفسر ي غياب السيانور ف -1 2  

نخفاض اإل يفسر عةسا 5,2الزمن في عند إضافة السيانور . ATP الـجزيئات لتوفر   Na/+k+ مضخةبنشاط الزمن 
لسلة نتيجة توقف س Na/+k+ بتوقف عمل مضخة )سا 5,3يكاد ينعدم عند ( k+ الـ سريع ومعتبر لتدفق شواردال

بعد الساعة .  Na/+k+ مضخة لعملالضرورية  ATP الـ ندري وبالتالي توقف تركيبواألكسدة اإلرجاعية للميتوك
نشاط نتيجة لل Na/+k+ مضخةبعودة  k+ الـإرتفاع التدفق الداخلي لشوارد  يفسروفي غياب مادة السيانور  5,3

لعمل سلسلة األكسدة اإلرجاعية .  ATP تركيب جزيئات
 ). نقل فعال(ATPويتطلب إستهالك  هايزتركيتم عكس تدرج   k+ للـ التدفق الداخلي 

 يمثل التسجيل منحنى كمون عمل أحادي الطور. 2 -2

 ).التسجيل ( رغم تسجيل إشارة التنبيه لم يتم تسجيل كمون عمل في- 

عودة  ل اإلستقطاب ولكن يختلفان في زمنزواترك التسجيالن في زمن تسجيل يش-

.   ط اإلستقطابافرإغياب مالحظة مع ) . التسجيل ( فيجداً ون بطيء اإلستقطاب حيث يك

 عودة اإلستقطاب. TEAادة . تمنع م زوال اإلستقطاب  TTXتمنع مادة  -            

3- 

.+1م/ثا و سعة  3.5يتبع بتيار خارجي بطيء  -1م/ثا و سعة  0.5تيار داخلي سريع أقل من  -            
            -TTX   1م/ثا و سعة  3.5نسجل فقط تيار خارجي بطيء+. 

            -TEA   1م/ثا و سعة  0.5نسجل فقط تيار داخلي سريع أقل من- . 

  

عبر بروتينات غشائية تلعب دور قنوات  Na+دفق الداخلي شوارد ـلل بالتـلي يعـار الداخـالتي -         

عبر قنواتها الفولطية  k+ي حالة الراحة ، التيار الخارجي يعلل بالتدفق الخارجي لشوارد فولطية كانت مغلوقة ف
 .ضاً مغلوقة قبل فرض الكمون الغشائي أيو التي كانت هي 

          -TTX   يعلل التيار الخارجي فقط بالتدفق الخارجي لشوارد+k  . عبر قنواتها الفولطية

       -TEA  لشوارد  ييعلل التيار الداخلي فقط بالتدفق الداخل+Na . عبر قنواتها الفولطية  . 

 08  

11-

.  ةنكليوتيد : 5   مجموعة فوسفاتية ، : 4    ، ةنكليوزيد  : 3   ،) سيتوزين(قاعدة آزوتية  : 2   ريبوز، : 1           

. )مزة توقفراتقبل (مزة ار : البنية            

   2-

 عاديالتيميدين ال، ثم تنقل إلى وسط يحتوي على  حضن خاليا في وسط يحتوي على التيميدين المشع لفترة قصيرة

 .  نتائج الفحص بالمجهر اإللكتروني بعد التصوير اإلشعاعي الذاتي توضح تمركز اإلشعاع في النواة فقط
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ععلى 
ATPTلـالـ 

21-

aمضمضخةبنشاط بنشاط الزمن 
ومعتبر لتدفقريع ومعتبر لتدفق شوا
ندركوعية للميتوة اإلرجاعية للميتوك

يفس مادة السيانورغياب مادة السيانور 
ATPAلعمل سلسلةلعمل سلسلة األك

للـالتدفق الداخالتدفق الداخلي

يمثل22

رغم تسجيل إشرغم تسجيل إشارة

جيالن في زملتسجيالن في زمن تس

المالمعمع )) . جيل (التسجيل (  

زوال اإلستزوال اإلستقط   TTXTTة

يتبع بتياريتبع بتيار خا-11عة  و سعة 

..++1و سعة/ثا و سعة 
..-1 و سعة م/ثا و سعة 

ر بروتينات غشعبر بروتينات غشائية

عبر قنk++شوارد رجي لشوارد 

لطية .واتها الفولطية .

.طيةفولطية .

. ةتيد

    0.5      

0.50
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سيل رايوال، ثم تنقل إلى وسط يحتوي على  سيل المشع لفترة قصيرةراخاليا في وسط يحتوي على اليو حضن
، نتائج الفحص بالمجهر اإللكتروني بعد التصوير اإلشعاعي الذاتي توضح ظهور اإلشعاع في النواة ثم  عادي

.  انتقاله إلى الهيولى مقر تركيب البروتين

21-- 3 

فقط بكونها منزوعة  Hbبتركيب بروتين  3لمجموعة المشكلة ل ) xénope (بيضية لضفدع اليفسر قيام الخاليا      
 ً لألرنب و التي تمتلك  ءراالمعزول من الخاليا اإلنشائية للكريات الحم ARNmلكونها محقونة بالـ  النواة أوالً ثانيا

 .  Hbتركيب بروتين القدرة على 
       -

 ARNm ـن الأحدد نوع البروتين الذي يتم تركيبه في السيتوبالزم وهو ما يؤكد ت ARNmنوع الرسالة التي يحملها    
  . ADNالـ  من النواة إلى الهيولى وليس خة من المعلومة الوراثيةنسهو الذي يؤمن انتقال 

السل .س 15 يساوي عدد السالسل الببتيدية المركبة --2    

  . 15عدد الجسيمات الريبية الموجودة في المعقد والحاملة للسالسل الببتيدية عددها             

       - 

سالسل ببتيدية :  ARNm  ،4 ـبداية ال:  3 ، ة ريبوزومية صغرىتحت وحد:  2،  تحت وحدة ريبوزومية كبرى:  1          
.  ريبوزوم:  ARNm ، 8 ـنهاية ال:  7بوليزوم ،  : 6سلسلة ببتيدية كاملة، :  5،  في طور التركيب 

- 

ض زيادة كمية البروتينات المصنعة من طرف عدد من الريبوزومات بغر  mARN ة للــمنزاـءة المتراـح بالقـيسم 
 في ظرف زمني قصير. 

المتدخلة في آليات تركيب البروتين حصيلة تخطيطية  تلخص العناصر األساسيةإنجاز  3
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نوعنوع الرس   
هو الذيهو الذي يؤمن

2--

عدد الجعدد الجسيما

دة ريبوزومية وحدة ريبوزومية كبرى
سلسلةسلسلة ببتي : 55، ، بركيب 

من طmARNARـة للـة للـنـمنزا

ص العناصتلخص العناصر األساس
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