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 على المترشح أن ٌختبر أحذ المىضىعٍه التبلٍٍه :

  المىضىع األول:

 (وقبط 00 ) التمرٌه األول :

I - ( إٌ فٛشٔطVIH انًسؤٔل ػٍ يشض انسٛذا ٔانًًثم فٙ انٕثٛقخ )-خشاخؼٚؼزجش يٍ انفٛشٔسبد ان -1  

 ْٕٔ يًٛض يٍ خٓخ ثًبدح ٔساثٛخ ٔيٍ خٓخ ثبَٛخ                                                                                     

 (.Xثبززٕائّ ػهٗ اإلَضٚى )

 

 

 ب ْٙ طجٛؼخ  اندضٚئخ انًكَٕخ نهًبدح انٕساثٛخ انفٛشٔسٛخ.ي -1

 ( ٔزذد دٔسِ.Xهٗ اإلَضٚى )ؼشف ػر -2

 

 

 

 

 

II -    رطٕس يدًٕػخ يٍ انؼٕايم انًالزظخ فٙ دو  شخص يصبة ثبنـ -2-رجٍٛ انٕثٛقخVIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إششذ طشٚقخ رأثٛش ْزا انفٛشٔط ػهٗ ْزِ  ىإسزخشج انخالٚب انًسزٓذفخ نفٛشٔط انسٛذا  ث  -2-يٍ خالل ْزِ انٕثٛقخ -1

 انخالٚب انًسزٓذفخ.

 . ػهم إخبثزك.VIH( ثفٛشٔط  Іيب َٕع اإلسزدبثخ انًُبػٛخ انزٙ ظٓشد ثؼذ انؼذٖٔ) انًشزهخ  -2

 

فسبعتبن و وصالمذح :                        علىم الطجٍعخ و الحٍبح              مبدح:اختجبر فً   

 امتحبن الجكبلىرٌب التجرٌجً

 2الوثيقة 

4من  1صفحة  



 ٔ زذد دٔ س األخسبو انًضبدح؟  Іْٙ انخالٚب انًزذخهخ خالل انًشزهخ  يب - 3

 .Пيخزهف انؼٕايم خالل انًشزهخ  ٔفسش رطٕس زهم - 4

III -  إسزُزح سجت انؼدض انًُبػٙ فٙ انذفبع ػٍ انؼضٕٚخ ضذ أ٘ غضٔ  خشثٕيٙ خالل ْزِ انًشزهخП. 

. 

 (طخوق 12)الثبوً: التمرٌه 
، خالل ظبْشح انزؼجٛش انًٕسثٙ رؼًم انجشٔرُٛبد ػهٗ إظٓبس انصفبد زٛث ٚزى رشكٛت انجشٔرٍٛ فٙ انخهٛخ

 َقزشذ انذساسخ انزبنٛخ: ْزِ انظبْشح يشازمٔإلثشاص 

I - أخزد ( خالٌا بنكرٌاسٌة ووضعت فً وسط مغذي بهU المشع، وتّم تتبع االشعاع على مستوى الخالٌا بتقنٌة )
 :-1-التصوٌر اإلشعاعً الذاتً، النتائج المحّصل علٌها ممثلة فً الوثٌقة

 
 

 ماهً الوحدات التً ٌدخل الٌوراسٌل فً تركٌبها؟ -1
  ساعات.                      5 فً النواة بعد اإلشعاعفّسر ظهور  - 2

 ساعة.12فً الهٌولى بعد  اإلشعاعقّدم فرضٌة تفّسر بها ظهور  - 3         
       

II - الظاهرة المؤدٌة إلى تركٌب سلسلة متعدد الببتٌد  -2-الوثٌقة رًثمᵦ  حمض  30لألنسولٌن والتً تتكون من

  وجود الجزٌئات الهٌولى فقط فً  فً  أمٌنً، حٌث تالحظ هذه الظاهرة

 فً غٌابها.  وال تحدث  السابقةفً التجربة الناتجة 
 

 . 10الى  10م البٌانات المرقمة من سّم الظاهرة مع تقدٌ -أ 
 (.1رقم) قّدم وصفا دقٌقا للعنصر -ب 
 هل تؤكد لك هذه المعلومات صحة الفرضٌة السابقة؟ وّضح ذلك. -ج 
 أرسم الفترة األخٌرة من هذه الظاهرة  -2-باستغالل الوثٌقة -د 

 بالبٌانات المناسبة. مع إرفاقها
 
 

 

     III-   رأخز انجشٔرُٛبد ثؼذ رشكٛجٓب ثُٛبد فشاغٛخ يؼقذح ركسجٓب ٔظٛفخ يسذدح، سًر نُب اسزؼًبل انسبسٕة 

 :-3-انًٕضسخ فٙ شكهٙ انٕثٛقخ A ٔBثزًثٛم انجُٛبد انفشاغٛخ نجشٔرٍُٛٛ Rastop يٍ خالل ثشَبيح ساسزٕة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 قّذو ثٛبَبد انؼُبصش انًشقًّخ.  -1

 يب ْٕ يسزٕٖ انجُٛخ نكم ثشٔرٍٛ يًُٓب يغ انزؼهٛم. -2
 

 

 

 

 -2-الىثٍقخ
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 -1-الوثيقة

4من  2صفحة  
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  -3-الىثٍقخ 
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يٕل /ؽ 217( انٕصٌ اندضٚئٙ نكم يًُٓب ػهٗ انزٕانٙ:X(ٔ )Yرًذ إيبْخ اندضء)ط( فأػطذ انًشكجٍٛ ) -3

 ثفصم انؼُبصش انًكَٕخ نًٓب ثطشٚقزٍٛ:يٕل، ٔثٓذف انزؼشف ػهٗ انزشكٛت انكًٛٛبئٙ نًٓب َقٕو /ؽ416ٔ

 (X)  ( أ -4)انٕثٛقخبالفصل الكهربائي الموضح في                                                                                          . 

(Y(بالفصل الكروماتوغرافي الموضح في )4- . )ب 

  

 

 

 
 

 

     ( يغ انزؼهٛم.X(ٔ )Yيبْٕ ػذد َٕٔع األزًبض األيُٛٛخ انًكَٕخ نكم يٍ) -أ

 (.ط) جزٛذٛيب ْٕ ػذد االززًبالد انًًكُخ نزشرٛت األزًبض األيُٛٛخ فٙ انج -ة

 

  :المىضىع الثبوً

 (وقبط 11)التمرٌه األول : 

  الغرٌجخ .تلعت الجروتٍىبد دورا فعبال فً  حمبٌخ العضىٌخ مه األجسبم           

I -  أ . – 1سًسذ دساسخ انغشبء انٕٓٛنٙ نكشٚبد انذو انسًشاء يٍ إَدبص انٕثٛقخ 

 -1-رؼشف ػهٗ انجٛبَبد انًشقًخ فٙ انٕثٛقخ  -1

 يب ْٙ انًٛضح األسبسٛخ نٓزا انغشبء؟ -2

 ثٍٛ ثشسى رخطٛطٙ انزدشثخ انزٙ سًسذ يٍ ثجٕرٛخ ْزِ انًٛضح. -3

يبرا  -اسزدبثخ يُبػٛخ أثُبء َقم انذو  ( 2ٔ    1)ٕٚنذ انؼُصشاٌ  -4

 ًٚثم ْزاٌ انؼُصشاٌ ثبنُسجخ نهؼضٕٚخ؟ ثى قذو رؼشٚفب نٓب.

II – ٗاسزدبثخ يُبػٛخ.  ٚسفض دخٕل اندسى انغشٚت انؼضٕٚخ إن 

 ػشضذ فئشاٌ ػُذ ٔالدرٓب نألشؼخ انسُٛٛخ ٔٔصػذ ػُذ ثهٕغٓب إنٗ يدًٕػزٍٛ ػٕيهذ ثكٛفٛبد يخزهفخ . -أ

 انًٕانٙ  َٕع انًؼبيهخ َٔزبئدٓب. ٚهخص اندذٔل

  زهم ٔفسش َزبئح كم ردشثخ -1

 يبرا رسزُزح؟  -2

 

َزبئح انٓدشح انكٓشثبئٛخ  نجشٔرُٛبد انجالصيب  ػُذ زٕٛاٌ ) أ ( شبْذ ٔػُذ  أ  – 2رزشخى انًُسُٛبد انًجُٛخ فٙ انٕثٛقخ  -ة

إػبدح رًثٛم ػٍ طشٚق زبسٕة إنكزشَٔٙ ندضٚئخ يأخٕرح  ة – 2ثًُٛب رًثم انٕثٛقخ  GRMزٕٛاٌ أسَت ) ة ( يسقٌٕ ثـ 

 يٍ  يصم انسٕٛاٌ ) ة (. 

 . أ – 2يب ْٙ انًؼهٕيبد انزٙ ًٚكٍ اسزخشاخٓب يٍ رسهٛم يُسُٛبد انٕثٛقخ  -1

 ثى يثهٓب ثشسى رخطٛطٙ ٚسًم انجٛبَبد. ة -2سّى اندضٚئخ انًٕضسخ ثبنٕثٛقخ  -2

 

 Try Pro Lys Glu Asp Ala الحمض

Phi 5.89 6.30 9.60 3.15 3.85 6.00 

الىزن 

 الجسٌئً
204 115 146 147 133 89 

(بالشكل)  

 نهاية الفصل بداية الفصل

Try 

Pro 

Glu 
Ala 

Lys 

Gly 
Asp (الشكل)أ  

-الوثيقة  -4-الوثيقة -2

PH=6 

4من  3صفحة  



 اندضٚئخ  ٔيٕنذ انضذ سهسهخ يٍ انظٕاْش انًؤدٚخ إنٗ رخشٚت يٕنذ انضذٚسشض االسرجبط ثٍٛ ْزِ  - -3

 صف ْزِ انظٕاْش يسزؼُٛب ثشسٕيبد رخطٛطٛخ رسًم انجٛبَبد. -  

 

 

 

 

 

 ( قبطو00)  ثبوً:التمرٌه ال
I- برنامج  ثبسزؼًبلAnagène  تّمت مقارنة تتابع نٌكلٌوتٌدات جزء من المورثة المسؤولة عن تركٌب األحماض

 األمٌنٌة الستة األخٌرة للسلسلة البٌبتٌدٌة إلنزٌم الرٌبونوكلٌاز 
 
 
 

 
 .Anagèneعرف برنامج  -1

باالعتماد على الشفرة الوراثٌة المقترحة  فً الجدول المقابل حّدد تتابع األحماض  -2
                   .لهذه السلسلةاألمٌنٌة الموافقة 

 
و تتابع  فً المورثة  بٌن تتابع النٌكلٌوتٌدات أهمٌة الوسٌط الكٌمٌائً استخرج -3

 .األحماض األمٌنٌة
 
II- نموذجا ثالثً األبعاد مأخوذ بواسطة برنامج راسمول لجزٌئة تلعب دورا هاما فً عملٌة تركٌب  -1- الوثٌقة رًثم

األحماض األمٌنٌة الستة األولى أثناء تركٌب رسما تخطٌطٌا لمرحلة دمج )ارتباط(   -2-البروتٌن، بٌنما تمثل الوثٌقة 
 .إنزٌم الرٌبونٌوكلٌاز العادي.

 
 
 
 -0-الممثلة بالوثٌقة  تعرف على الجزٌئة  -0

 .Bو  A المنطقتٌن و سمّ  
 .قدم وصفا مختصرا لهذه الجزٌئة -2
 
 
 
 أبرز العالقة بٌن البنٌة الفراغٌة لهذه الجزٌئة و وظٌفتها فً عملٌة تركٌب البروتٌن. -3
لها و كتابة القواعد األزوتٌة التً تحملها  ا  مناسبامع إعطاء عنوانعلى ورقة اإلجابة  -2-أعد رسم الوثٌقة  -4

 ( .                           3( و )2العناصر)
 .( باستعمال الصٌغة العامة للحمض األمٌن0ًوضح بواسطة معادلة كٌمٌائٌة كٌفٌة تشكل العنصر )  -5

III –  ًٙانًٕسثٙ.نٛخ انزؼجٛش آاػزًبدا ػهٗ يؼهٕيبرك ٔ يب رقذو فٙ انًٕضٕع ، نخص فٙ َص ػه 

 أ أمٌنٌة الرامزات

UUU Phe 

UCA Ser 

UAU Tyr 

CCU Pro 

CAU His 

GUC Val 

GCU Ala 

GAU Asp 

     GTA  AAA  CTA  CGA  AGT  CAG  ...... 
     124  123   122   121  120    119 

4من  4صفحة  

 -1 -الوثٌقة

-2-الوثٌقة   


