
الموضوع األول

ـة ــالعالمـ  عناصر اإلجابة

المجموع  مجزأة   

نقاط(07) التمرين األول :

ندريكوالعنصر س : ميتو -أ -1

:. التوضيح بالرسم مع البيانات
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البنية الحجيرية: يدل على تبيان ما -ب

نظام غشائي يحدد حجرتين هما:حتوائها على للميتوكوندري بنية حجيريةإل

)يحدد بواسطة غشائي الميتوكوندري(. ما بين غشائين الفراغ -

 المادة األساسية )يحددها الغشاء الداخلي(. -

نزيمات في نفس العضية.تسمح  بنشاط عدة إ األهمية:توضيح 
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7..0

7..0

6112ماي  دورة
:

1



المنحنى: لتحلي -α -ج

معينة  بداللة الزمن  في شروط ATPو الـ   2O يمثل المنحنى تغيرات  كل من الـ 
في قيمة قصوى وثبات2O: ثبات في تركيز الـ : إضافة الغلوكوز1tفي الزمن 

(.ATPدم إنتاجوع2Oستهالكافي قيمة دنيا) عدم   ATPالـ تركيزفي  

يصل إلى قيمة 2Oتركيز الـ في كبير: تناقص : إضافة  حمض البيروفيكt 2في الزمن 

يصل إلى قيمة قصوى ثم يثبت على ATPللـ كبيروإنتاج ثم يثبت على ذلك 0tدنيا عند 

     (. ATPلـ ااستعمال حمض البيروفيك و انتاج  ،2Oالـ ذلك ) استهالك 

وكذا عدم  2Oستهالك : توقف ا)مثبط للنشاط االنزيمي( السيانور:  إضافة t 3في الزمن 

.ATPالـ  نتاجإ

β -: المعلومات الممكن استخراجها 

على مستوى الميتوكوندري: ATPيتطلب تركيب الـ  

 وجود مادة األيض )حمض البيروفيك(. -

نزيمات التنفسية الضرورية لتفاعالت األكسدة التنفسية.نشاط اإل -
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 ن:المصابي العضلي عند األشخاص سبب الضعف اقتراح فرضية تفسر -أ-.

قدرة الميتوكوندري  معاني من الضعف العضلي  لعدنفترض أن الشخص المصاب ي 

.ATPعلى تركيب الـ 

عند الشخص المصاب بدون عالج وبعد العالج: ATPمقارنة تطور تركيزالـ  -α -ب

و بعد ا سواء أثناء أعند الشخص المصاب حيث يبقى منخفض ATPثبات تركيز  - 

الجهد العضلي.

معالج قبل المجهود كان أعلى مقارنة بغير ال ATPتركيز  فإنأما بعد العالج  -   

العضلي لينخفض أثناء المجهود الستعماله ثم يعود ليرتفع بعد نهاية المجهود لتجديده.

β-  تفسير  تطور الـATP : في األلياف  العضلية  المصابة بعد العالج

، حيث غير النشط 3Tتعوضان الناقل  (Ménadione, Scorbate)وجود المادتان  -

   Scorbateلى المادة ثم تنتقل إ Qلكترونات من الناقل اإل Ménadioneتتلقى مادة 

استمرار ما يؤدي إلى  هذاو2Oالذي ينقلها للناقل الموالي فالمستقبل النهائي   сثم الناقل  

 .ATPالـ حدوث  الفسفرة التأكسدية وتركيب
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د: 10إلى الزمن  0تفسير نتائج المنحنى من الزمن  -أ -3

(7ز -0)من الزمن  ز:  1المرحلة  -

ويرجع  ذلك  ATPتناقص  في الـ  هفوسفات يقابل 6 -1وز تزايد في كمية  الفركت

فوسفات ثم فركتوز  6 الستعماله خالل التحلل السكري )فسفرة  الغلوكوز إلى غلوكوز

.فوسفات( 6 -1

 ( 10ز -7)من الزمن ز: 2المرحلة  -

فوسفات لتحوله إلى حمض  البيروفيك وتزايد في كمية  6 - 1تناقص في كمية الفركتوز

فوسفات إلى حمض البيروفيك. 6 -1وز إلنتاجه خالل مراحل  تحول الفركتATP الـ 
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7.0
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 د: 10النتائج المتوقعة بعد  -ب

كون خاليا الخميرة موضوعة في وسط تحول حمض البيروفيك إلى كحول إيثيلي ل

 الهوائي.

التوضيح بمعادلة كيميائية إجمالية : -

  7..0

   7.0  

  1.00

مخطط الحصيلة الطاقوية الكسدة جزئ غلوكوز في الظروف الهوائية والالهوائية -4

 .يوضح  الحصيلة الطاقوية في الظروف المذكورة يقبل أي مخطط آخر :مالحظة
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 GABA( والتسجيل الناتج عن حقن الـج)التسجيل الناتج عن التنبيه  المقارنة -1

هما سبارتات والتسجيل الناتج عن حقن األ( أ ) التسجيل الناتج عن التنبيه و .متماثالن

 أيضا متماثالن.

والمبلغ  GABAهو الـ  (ج)االستخالص : نستخلص أن المبلغ العصبي في المشبك 

 هو األسبارتات. (أ  ) العصبي للمشبك

125 

125

1

−𝐶𝑙هو التدفق الداخلي لشوارد :(ج)ستنتاج مصدر التسجيل الناتج عن التنبيه ت إ -2

 GABAت الـ ية كيميائيا بعد تثبالقنوات المبوب المشبكية بسبب إنفتاحبعدإلى الخلية 

عليها.

لشوارد التدفق الداخلي : هو ( أ) ستنتاج مصدر التسجيل الناتج عن التبيه ت إ -

𝑁𝑎+األسبارتاتيتة كيميائيا بعد تثبالمشبكية  بسبب إنفتاح القنوات المبوبإلى الخلية بعد

عليها.

1265

1265
125

III– : الشرح + الرسم التخطيطي

125125

4



(نقاط 70)التمرين الثالث:
I-التعرف على المكونات الخلوية بوضع البيانات: -1-أ 

محببة  شبكة هيولية - 4ندري،وميتوك -3 جهاز غولجي، -2، حويصل إفرازي -1

مفرزات. - 6 نواة، -5
 5 52.5

   1.00

 البرهان: -2-

ه الخلية مقرا لتدفق المعلومة الوراثية حيث هي خلية إفرازيةنظرا الحتوائها تعتبر هذ

 على عضيات  تساهم في تركيب البروتين:

 كثيرة عنه حويصالت إفرازيةمتطورة وجهاز غولجي كثيف تصدر شبكة هيولية فعالة

نامج وراثي ه الخلية  وفقا لبرذتحتوي على مفرزات عبارة عن بروتينات تركبها  ه

حيث يترجم إلى بروتين  ( معلوماته إلى الهيولىتنسخ و تنتقلمخزن في النواة تتدفق)

 نوعي.

 7.0

 المراحل: -1 -ب

52.5..مرحلة الترجمة (2الشكل )و ( مرحلة اإلستنساخ1)يوضح الشكل

   ...0

رسم وظيفي لشرح آلية اإلستنساخ: -.

       1  

متطلبات االستنساخ هي :  

بوليميراز. ARN إنزيم   -  

 .يوتيدات حرةنيكل 

ربط النيكليوتيدات الحرة وتكوين( لATP) طاقة 

 .ARNmالـ  

7.00

ستطالة من مرحلة الترجمة: آلية اإل -3

وقراءة  الرامزات الواحدة تلوى  ARNmوزوم على طول الـ  تتم بتقدم الريب 

خير بعد ربط الحمض األميني األ Pمن الموقع ARNtاألخرى فيتحرر الـ 

.  Aموقعالالموجود في  األخير ARNtبـ بتيدية وهو مرتبطالة الببالسلس

 لتوضع Aمحررا الموقع  Pإلى الموقع  Aمن الموقع  (ARNt)خير ينتقل هذا األ 

لحمض األميني الموافق للرامزة حامال ا (جديدARNt)ناقل آخر من جديد 

 .ليةالموا

ني يمكلما انتقل برامزة أضيف الحمض األنتقال المعقد الريبوزومي ويستمر إ 

ة.يبتيدتطيل السلسلة البالمناسب فتس

    7..0  

 7..0

    7..0

   7.00
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II- 

نسولين الحصان:في أ 10و  9، 8اض األمينية كيفية ارتباط األحم -1- 

7..0

1..0

: لكل حيوان اج أجزاء المورثة المسؤولة عن تشكل جزء األنسولينستخرإ -2-

تم تمثيل جزء من السلسلة المستنسخة فقط. :مالحظة

7..0

7..0

الروابط المساهمة في ثبات البنية: المستوى البنائي الممثل مع إبرازالتعرف على  -3-

المستوى البنائي: بنية ثالثية. -

:المساهمة في ثبات هذه البنية الروابط -

 الهيدروجينية والكارهة للماء. ،الشاردية:الروابط الضعيفة غير التكافؤية

 الجسور ثنائية الكبريت. :الروابط القوية التكافؤية 
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7..0

III -النص العلمي:

د ترجمة الرسالة النووية سلسلة ببتيدية ذات بنية أولية حيث ترتبط األحماض ينتج عن

بنية  لىالبنية األولية إاألمينية حسب المعلومة الوراثية عن طريق روابط ببتيدية. تتطور 

 .ثانوية التي تتطور بدورها ليأخذ األنسولين الناضج بنية ثالثية

ه البنية الفراغية والمحافظة عليها مجموعة من الروابط الكيميائية يساهم في إتخاذ هذ

 ، ألحماض األمينية تتمثل في الروابط الهيدروجينيةتنشأ بين السالسل الجانبية ل

 هة للماء والكبريتية.الكار ،الشاردية

أهمية هذا اإلنتقال: يسمح بإبراز الموقع الفعال ومنه يأخذ البروتين تخصصه الوظيفي.
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