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 عناصر اإلجابة 
 العالمة

 مجموع مجزأة

 نقطة( 20) الثانيالموضوع 
   نقاط(  06.5: ) التمرين األول

Ⅰ  أ( قاموس الشيفرة الوراثية يخص ال- 1ـADN   لوجود القاعدة االزوتيةT. 0.5 1.5 

  ب(تحديد الرامزات و األحماض االمينية المواعقة لها :

 

 

1 

 

 :س2الموقع  :ع3الموقع  :ص4الموقع   

 ACT GAA GAA امزةالر

الحمض 
 االميني

Thr Glu Glu 

(2 
a. يمثل الشكل جزيئة من ال   ARNt . 
b. : حمض آميني 1   البيانات : 

 موقع تثبيت الحمض اآلميني :2              

 مضاد الرامزة :3              

0.25 

 

0.75 

 

1.5 

c. الخصوصيات البنيوية ل.ARNt   : 
ي بقض المناط  لتشكيل عقد ، وتيدات مطوية عيليتكون من سلسلة واحدة من متقدد النوك

تتميز  تماسكها يؤمن من طرف الروابط الهيدروجينية الناشئة بين القواعد اآلزوتية المتممة،
 بموقع تثبيت الحمض اآلميني  ومضاد الرامزة المميزة لحمض أميني مقين. 

0.5 

 

 ARNT( استخراج القليل الببتيد  المواع  للجزيئات أ

1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II   يد ال تحد ( 1ـPHi : المتقادل كهربائيا ( للحمضين س و ع( 
 Phi = 10.76س:                 Phi = 3.08ع:         

1 1 

 تحديد ما يمثله س و ع (  2
 PH=3.08عي وسط   01الشكل      
 PH=10.76عي وسط    02الشكل     

0.5 0.5 

يحتوي وظيفة   الن هذا األخير ينتمي إلى األحماض اآلمينية الحمضية    Gluيمثل  )ع( -
عي  و Cαكربوكسيلية حمضية إضاعية عي الجذر االلكيلى عالوة عن الوظيفة المحمولة على 

PH=3.08  ( -شحنته )سلك سلوك حمض بفقدانه للبروتون وبينما عي الوسط القاعدي لم يهجر 
0.5 1 
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وظيفة  ألن هذا األخير ينتمي الى األحماض االمينية القاعدية  يحتوي على Argيمثل  )س ( -
  PH=10.76وعي    Cαآمينية إضاعية عي الجذر األلكيلى عالوة عن الوظيفة المحمولة على 

لم يهجر على ورقة الفصل  بينما عي الوسط الحمضي سلكت سلوك قاعدة باكتسابها لبروتون و 
 بالتالي أصبحت شحنتها موجبة )كنيون (.

0.5 

 نقاط(  70: ) الثانيرين التم

 خالل كمون العمل:  +K+ , Naاستخراج نفاذية الغشاء لـ   -1-
أيونات  ) دخولNa +ترتفع نفاذية الليف القصبي أليونات  * خالل زوال االستقطاب:

 الصوديوم ( بسرعة وبكمية كبيرة نتيجة انفتاح قنوات الصوديوم الفولطية.
0.25 

1 

) خروج أيونات البوتاسيوم   +Kترتفع نفاذية الليف القصبي أليونات  * خالل عودة االستقطاب:
( نتيجة انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بالبوتاسيوم  و لكن بوتيرة بطيئة وضقيفة مقارنة 

 بنفاذية أيونات الصوديوم.
0.25 

يستمر خروج شوارد البوتاسيوم بسبب تأخر انغال  القنوات الفولطية  * الفرط في االستقطاب:
 الخاصة به

0.25 

نتيجة نشاط  +Na و +Kالليف القصبي التراكيز األصلية أليوناتيستقيد  عودة كمون الراحة:*
 .+K+/ Na مضخة

0.25 

تمنع دخول أيونات الصوديوم لليف القصبي وذلك بتثبيط القنوات :  ( TDT )* تأثير مادة -2
 0.25 دون  التأثير على خروج أيونات البوتاسيوم. +Naللـ  الفولطية

0.5 
وتاسيوم من الليف القصبي بتثبيط القنوات تمنع خروج أيونات الب : ( TEA )* تأثير مادة 
 دون التأثير على دخول أيونات الصوديوم.+Kالفولطية للـ 

0.25 

 الرسم : -1-ب
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 

 . 4ثم  5،  1،  3،  2* ترتيب األشكال حسب تسلسلها الزمني: -2-ب 

0.5 

+ 

1.25 

1.75 

 التعليق الشكل

 بنية المشبك قبل وصول السيالة القصبية. 2

 
3 

 إلى النهاية المحورية يؤدي إلى انفتاح قنوات  وصول السيالة القصبية
 الكالسيوم المرتبطة بالفولطية والموجودة على مستوى الغشاء قبل مشبكي

وبالتالي دخول شوارد الكالسيوم حسب تدرج تركيزها من الوسط الخارجي إلى  
 داخل النهاية المحورية.

 
1 
 

 ، يحفز اندماج ارتفاع تركيز شوارد الكالسيوم عي النهاية المحورية
 الحويصالت المشبكية بالغشاء قبل مشبكي وتحرير الوسيط القصبي 

 ) األسيتيل كولين (.

 
 يتثبت الوسيط القصبي على مستقبالت غشائية خاصة مندمجة عي الغشاء

 بقد مشبكي ، عتنفتح قنوات الصوديوم المبوبة كيميائيا وبالتالي نفاذية 
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ى نشوء زوال استقطاب على مستوى الخلية بقد أيونات الصوديوم مما يؤدي إل  5
 مشبكية.

 
4 
 

 ينفصل الوسيط القصبي ) األسيتيل كولين( عن المستقبل الغشائي ويفكك 
 بواسطة إنزيم األستيل كولين استراز إلى كولين وحمض الخل.

 يقاد امتصاص القناصر الناتجة عن تفكك الوسيط القصبي من طرف
 القصبون قبل مشبكي. 

 تقديم عنوان مناسب للتسجيالت المحصل عليها: -1-ج
 كمون عمل بقد مشبكي )زوال اإلستقطاب(.  : 1التسجيل 
 : إعراط استقطاب الغشاء بقد مشبكي. 2التسجيل 
 كمون راحة . : 3التسجيل 

0.75 0.75 

 تفسير اختالف النتائج المحصل عليها: -2-ج
المواد المحقونة عي الفراغ المشبكي،  يقود اختالف النتائج المحصل عليها إلى اختالف تأثير    

 حيث:
0.25 

1.75 

يؤثر على الغشاء بقد مشبكي نتيجة تثبته على مستقبالت غشائية خاصة  * األسيتيل كولين:
 محدثا انفتاح قنوات الصوديوم وبالتالي دخول شوارد الصوديوم وتولد زوال االستقطاب.

0.5 

ه على مستقبالت غشائية يؤثر بدوره على الغشاء بقد مشبكي نتيجة تثبت : GABA* الـ 
الكلور وبالتالي دخول شوارد الكلور محدثة إعراط  عي  خاصة ، لكنه يحدث انفتاح قنوات

 االستقطاب.
0.5 

مادة كيميائية مخدرة لها بنية عراغية تشبه األسيتيل كولين وبالتالي تحتل  * الكورار :
شبكي عتصبح جزيئات المستقبالت الغشائية لألسيتيل كولين المتواجدة على الغشاء بقد م

 األسيتيل كولين مكبوحة أي ليس لها تأثير.
0.5 

 الرسم التوضيحي : -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 0.75 
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   نقاط( 06.5: )  الثالثالتمرين 

 (:01التجربة)
 لد ضد ذو منشأ داخلي.تمثل مو -1

0.25 0.25 

 THCالزمن بقد حقن  تغير حجم الورم السرطاني بداللة يمثل المنحني :التحليل-2

 THC: يالحظ زيادة سرعة لحجم السرطان نتيجة حقن 1المجموعة 
 :يالحظ زيادة بطئية لحجم السرطان  2المجموعة 
 عي اإلصابة بالسرطان. THCتسبب مادة  النتيجة :

0.25 

0.5 

0.5 

0.5 

1.75 

 باعتبار أن المناعة ضد السرطان خلوية.  الفرضيات: -2
 على  إبطال عمل األنترلوكينات المحفزة لقمل الخاليا التائية THC*ربما تؤثر 

 *تمنع عمل الخاليا التائية السامة.

0.5 0.5 

 (:02التجربة )
0.25 

 

 

0.25 

0.5 

تفرز األنترلوكينات  الخاليا اللمفاوية  تحديد مصدرو دور األنترلوكينات:-1
المتخصصة التي يكون  LT4عن تمايز الخاليا التائية  الناتجة LThالمساعدة 

 تنشيطها محرضا بالتقرف على المستضد .
 (.LT4و تنشيط نفسها ) LBو اللمفاويات  LT8تنشيط اللمفاويات -دورها:

إنتاج األنترلوكينات  THC( الفرضية السابقة: تمنع 02نقم تدعم نتائج التجربة )-2
 ناعي و بالتالي تقطل عمل الجهاز الم

0.25 

0.5 
يالحظ قلة إعراز األنترلوكينات مقارنة بغياب مادة  THCعي وجود مادة  التعليل:
THC. 

0.25 

 0.5 خلية سرطانية. -2تائية سامة   -1 أ.كتابة البيانات:-3

 الشكل ب ثم الشكل أ  الترتيب:-ب 1
 التقليل :خاليا الشكل أ سليمة و خاليا الشكل ب مخربة. 

0.25 

0.25 

 وصف الظاهرة :  -ج
الذي  TCRالسامة على الخاليا السرطانية تقرعا مزدوجا بتدخل تتقرف التائية -

 و تتقرف على HLA1يتقرف علة محدد الخلية السرطانية المقروض بواسطة 
HLA1  بواسطةCD8 

إعراز البرعورين الذي يرتبط بغشاء الخلية السرطانية مكونا ثقوبا تؤدي إلى تخريب 
 الخاليا السرطانية عن طر  صدمة حلولية.

1 

1.5 

 م التعارف المزدوج:الرس
 0.5 رسم عمل البرعورين.         

 0.5 0.5 حقن األنرلوكينات لألشخاص المصابين بالسرطان. العالج المقترح: – د


