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على المترشح أن ٌختبر أحذ المىضىعٍه التبلٍٍه :
المىضىع األول:
التمرٌه األول  00 ( :وقبط)
 - Iإٌ فٛشٔط ( )VIHانًسؤٔل ػٍ يشض انسٛذا ٔانًًثم ف ٙانٕثٛقخ ٚ -1-ؼزجش يٍ انفٛشٔسبد انشاخؼخ
ْٕٔ يًٛض يٍ خٓخ ثًبدح ٔساثٛخ ٔيٍ خٓخ ثبَٛخ
ثبززٕائّ ػهٗ اإلَضٚى (.)X
 -1يب ْ ٙطجٛؼخ اندضٚئخ انًكَٕخ نهًبدح انٕساثٛخ انفٛشٔسٛخ.
 -2رؼشف ػهٗ اإلَضٚى (ٔ )Xزذد دٔسِ.

 - IIرج ٍٛانٕثٛقخ  -2-رطٕس يدًٕػخ يٍ انؼٕايم انًالزظخ ف ٙدو شخص يصبة ثبنـ.VIH

الوثيقة 2
-1يٍ خالل ْزِ انٕثٛقخ  -2-إسزخشج انخالٚب انًسزٓذفخ نفٛشٔط انسٛذا ثى إششذ طشٚقخ رأثٛش ْزا انفٛشٔط ػهٗ ْزِ
انخالٚب انًسزٓذفخ.
 -2يب َٕع اإلسزدبثخ انًُبػٛخ انز ٙظٓشد ثؼذ انؼذٖٔ( انًشزهخ  ) Іثفٛشٔط  .VIHػهم إخبثزك.
صفحة 1من 4

 - 3يب ْ ٙانخالٚب انًزذخهخ خالل انًشزهخ  ٔ Іزذد دٔ س األخسبو انًضبدح؟
 - 4زهم ٔفسش رطٕس يخزهف انؼٕايم خالل انًشزهخ .П
 - IIIإسزُزح سجت انؼدض انًُبػ ٙف ٙانذفبع ػٍ انؼضٕٚخ ضذ أ٘ غضٔ خشثٕي ٙخالل ْزِ انًشزهخ .П
.

التمرٌه الثبوً 12( :وقطخ)
رؼًم انجشٔرُٛبد ػهٗ إظٓبس انصفبد زٛث ٚزى رشكٛت انجشٔر ٍٛف ٙانخهٛخ خالل ظبْشح انزؼجٛش انًٕسث،ٙ
ٔإلثشاص يشازم ْزِ انظبْشح َقزشذ انذساسخ انزبنٛخ:
 - Iأخزد خالٌا بنكرٌاسٌة ووضعت فً وسط مغذي به ( )Uالمشع ،وت ّم تتبع االشعاع على مستوى الخالٌا بتقنٌة
التصوٌر اإلشعاعً الذاتً ،النتائج المحصّل علٌها ممثلة فً الوثٌقة:-1-

 -1ماهً الوحدات التً ٌدخل الٌوراسٌل فً تركٌبها؟
 -2فسّر ظهور اإلشعاع فً النواة بعد  5ساعات.
 -3ق ّدم فرضٌة تفسّر بها ظهور اإلشعاع فً الهٌولى بعد 12ساعة.

الوثيقة-1-

 - IIرًثم الوثٌقة -2-الظاهرة المؤدٌة إلى تركٌب سلسلة متعدد الببتٌد
أمٌنً ،حٌث تالحظ هذه الظاهرة فً الهٌولى فقط فً وجود الجزٌئات
الناتجة فً التجربة السابقة وال تحدث فً غٌابها.
أ -س ّم الظاهرة مع تقدٌم البٌانات المرقمة من  10الى . 10
ب -ق ّدم وصفا دقٌقا للعنصر رقم(.)1
ج -هل تؤكد لك هذه المعلومات صحة الفرضٌة السابقة؟ وضّح ذلك.
د -باستغالل الوثٌقة -2-أرسم الفترة األخٌرة من هذه الظاهرة
مع إرفاقها بالبٌانات المناسبة.
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الىثٍقخ-2-

 -IIIرأخز انجشٔرُٛبد ثؼذ رشكٛجٓب ثُٛبد فشاغٛخ يؼقذح ركسجٓب ٔظٛفخ يسذدح ،سًر نُب اسزؼًبل انسبسٕة
يٍ خالل ثشَبيح ساسزٕة  Rastopثزًثٛم انجُٛبد انفشاغٛخ نجشٔر Bٔ A ٍُٛٛانًٕضسخ ف ٙشكه ٙانٕثٛقخ:-3-
1

2

س
4
3
الشكل(أ) A -

Bالشكل(ب) -

 -1ق ّذو ثٛبَبد انؼُبصش انًشقًّخ.
 -2يب ْٕ يسزٕٖ انجُٛخ نكم ثشٔر ٍٛيًُٓب يغ انزؼهٛم.

صفحة 2من 4

الىثٍقخ -3-

 -3رًذ إيبْخ اندضء(ط) فأػطذ انًشكج )Y(ٔ )X( ٍٛانٕصٌ اندضٚئ ٙنكم يًُٓب ػهٗ انزٕان217 :ٙؽ/يٕل
ٔ416ؽ/يٕلٔ ،ثٓذف انزؼشف ػهٗ انزشكٛت انكًٛٛبئ ٙنًٓب َقٕو ثفصم انؼُبصش انًكَٕخ نًٓب ثطشٚقز:ٍٛ
( )Xبالفصل الكهربائي الموضح في انٕثٛقخ( -4أ ).
PH=6
Try
( )Yبالفصل الكروماتوغرافي الموضح في( -4ب) .
Pro
Ala
الحمض
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بداية الفصل

الشكل(أ)
نهاية الفصل

الشكل(ب)
الوثيقة-
الوثيقة-4-
2-

أ -يبْٕ ػذد َٕٔع األزًبض األيُٛٛخ انًكَٕخ نكم يٍ( )Y(ٔ )Xيغ انزؼهٛم.
ة -يب ْٕ ػذد االززًبالد انًًكُخ نزشرٛت األزًبض األيُٛٛخ ف ٙانجٛجزٛذ (ط).

المىضىع الثبوً:
التمرٌه األول  11( :وقبط)
تلعت الجروتٍىبد دورا فعبال فً حمبٌخ العضىٌخ مه األجسبم الغرٌجخ .
 - Iسًسذ دساسخ انغشبء انٕٓٛن ٙنكشٚبد انذو انسًشاء يٍ إَدبص انٕثٛقخ  – 1أ .
 -1رؼشف ػهٗ انجٛبَبد انًشقًخ ف ٙانٕثٛقخ -1-
 -2يب ْ ٙانًٛضح األسبسٛخ نٓزا انغشبء؟
 -3ث ٍٛثشسى رخطٛط ٙانزدشثخ انز ٙسًسذ يٍ ثجٕرٛخ ْزِ انًٛضح.
ٕٚ -4نذ انؼُصشاٌ ( )2ٔ 1اسزدبثخ يُبػٛخ أثُبء َقم انذو  -يبرا
ًٚثم ْزاٌ انؼُصشاٌ ثبنُسجخ نهؼضٕٚخ؟ ثى قذو رؼشٚفب نٓب.
ٚ – IIسفض دخٕل اندسى انغشٚت انؼضٕٚخ إنٗ اسزدبثخ يُبػٛخ.
أ -ػشضذ فئشاٌ ػُذ ٔالدرٓب نألشؼخ انسُٛٛخ ٔٔصػذ ػُذ ثهٕغٓب إنٗ يدًٕػز ٍٛػٕيهذ ثكٛفٛبد يخزهفخ .
ٚهخص اندذٔل انًٕانَٕ ٙع انًؼبيهخ َٔزبئدٓب.
 -1زهم ٔفسش َزبئح كم ردشثخ
 -2يبرا رسزُزح؟

ة -رزشخى انًُسُٛبد انًجُٛخ ف ٙانٕثٛقخ  – 2أ َزبئح انٓدشح انكٓشثبئٛخ نجشٔرُٛبد انجالصيب ػُذ زٕٛاٌ ( أ ) شبْذ ٔػُذ
زٕٛاٌ أسَت ( ة ) يسقٌٕ ثـ  GRMثًُٛب رًثم انٕثٛقخ  – 2ة إػبدح رًثٛم ػٍ طشٚق زبسٕة إنكزشَٔ ٙندضٚئخ يأخٕرح
يٍ يصم انسٕٛاٌ ( ة ).
 -1يب ْ ٙانًؼهٕيبد انزًٚ ٙكٍ اسزخشاخٓب يٍ رسهٛم يُسُٛبد انٕثٛقخ  – 2أ .
 -2س ّى اندضٚئخ انًٕضسخ ثبنٕثٛقخ  -2ة ثى يثهٓب ثشسى رخطٛطٚ ٙسًم انجٛبَبد.
صفحة 3من 4

ٚ - -3سشض االسرجبط ثْ ٍٛزِ اندضٚئخ ٔيٕنذ انضذ سهسهخ يٍ انظٕاْش انًؤدٚخ إنٗ رخشٚت يٕنذ انضذ
 -صف ْزِ انظٕاْش يسزؼُٛب ثشسٕيبد رخطٛطٛخ رسًم انجٛبَبد.

التمرٌه الثبوً00( :وقبط )
-I

ثبسزؼًبل برنامج  Anagèneتمّت مقارنة تتابع نٌكلٌوتٌدات جزء من المورثة المسؤولة عن تركٌب األحماض
األمٌنٌة الستة األخٌرة للسلسلة البٌبتٌدٌة إلنزٌم الرٌبونوكلٌاز
......GTA AAA CTA CGA AGT CAG
119 120 121 122 123 124
 -1عرف برنامج .Anagène
 -2باالعتماد على الشفرة الوراثٌة المقترحة فً الجدول المقابل ح ّدد تتابع األحماض
األمٌنٌة الموافقة لهذه السلسلة.
 -3استخرج أهمٌة الوسٌط الكٌمٌائً بٌن تتابع النٌكلٌوتٌدات فً المورثة و تتابع
األحماض األمٌنٌة.

الرامزات
UUU
UCA
UAU
CCU
CAU
GUC
GCU
GAU

أ أمٌنٌة
Phe
Ser
Tyr
Pro
His
Val
Ala
Asp

-IIرًثم الوثٌقة  -1-نموذجا ثالثً األبعاد مأخوذ بواسطة برنامج راسمول لجزٌئة تلعب دورا هاما فً عملٌة تركٌب
البروتٌن ،بٌنما تمثل الوثٌقة  -2-رسما تخطٌطٌا لمرحلة دمج (ارتباط) األحماض األمٌنٌة الستة األولى أثناء تركٌب
إنزٌم الرٌبونٌوكلٌاز العادي..

 -0تعرف على الجزٌئة الممثلة بالوثٌقة -0-
و س ّم المنطقتٌن  Aو .B
 -2قدم وصفا مختصرا لهذه الجزٌئة.
الوثٌقة-1 -
الوثٌقة -2-

 -3أبرز العالقة بٌن البنٌة الفراغٌة لهذه الجزٌئة و وظٌفتها فً عملٌة تركٌب البروتٌن.
 -4أعد رسم الوثٌقة  -2-على ورقة اإلجابة مع إعطاء عنوانا مناسبا لها و كتابة القواعد األزوتٌة التً تحملها
العناصر( )2و (. )3
 -5وضح بواسطة معادلة كٌمٌائٌة كٌفٌة تشكل العنصر ( )0باستعمال الصٌغة العامة للحمض األمٌنً.
 – IIIاػزًبدا ػهٗ يؼهٕيبرك ٔ يب رقذو ف ٙانًٕضٕع  ،نخص فَ ٙص ػهً ٙآنٛخ انزؼجٛش انًٕسث.ٙ

صفحة 4من 4

الرقم

العالمة

عناصر االجابة
مجزأة

المجموع

انمىضىع األول :
-1 -I
-2
1- II

-2

انتمرين االول  80 :نقاط
 اٌّبكح اٌٛهاص١خ ٌف١و :ٟ٘ HIV ًٚاي.ARN اإلٔي ٛ٘X ُ٠إٔي ُ٠إٌسـ اٌؼىس: ٟاٌنٕ٠ ٞسـ اي ADNاٌف١وٚس ٟأطاللب ِٓ اي  ARNكافًاٌقٍ١خ اٌّسزٙلفخ.
 اٌقٍ١خ اٌّسزٙلفخ ِٓ ؽوف اٌف١و :ٟ٘ HIVًٚاٌقال٠ب .LT4 ؽو٠مخ ربص١و اٌف١و ًٚػٍ: LT4 ٝ٠زضجذ اٌف١و ًٚػٍ ٝاٌقٍ١خ  LT4ثفؼً اٌزىبًِ اٌجٕ ٞٛ١ثٌ GP120 ٓ١غشبء اٌف١وِ ٚ ًٚؤشو ًٌ CD4
LT4صُ ٠ؾمٓ ِبكرٗ اٌٛهاص١خ  ٚثئٔي ُ٠إٌسـ اٌؼىس، ٟرٕسـ عي٠ئخ اي  ADNاٌف١وٚس ٟاٌز ٟرلِظ ِغ
 ADNاٌقٍ١خ ثزلفً أي ُ٠فبص رووت اٌقٍ١خ ِىٔٛبد اٌف١و ًٚؽست ِواؽً اٌزؼج١و اٌّٛهصِّ ٟب ٠ؼ١ك
ٚظ١فزٙب ،رؼو٠غ ِؾلكاد اٌف١و ًٚػٍ ٝغشبئٙب ٠غؼً ِٕٙب اٌقال٠ب اٌّسزٙلفخ ِٓ ؽوف  ٚ LTCونا
رقو٠جٙب ٘نا ِب ٠ؤك ٞاٌ ٝرٕبلض اٌقال٠ب .LT4
-

-3

-

ٔٛع االسزغبثخ إٌّبػ١خ ف ٟاٌّوؽٍخ  Iاٌّٛافمخ  24شٙو ِٓ اٌؼل{ ٜٚاٌّزّضٍخ فِ ٟوؽٍخ
اإلطبثخ األ١ٌٚخ ِ ٚوؽٍخ اٌزولت}٘ : ٟاالسزغبثخ إٌّبػ١خ اٌقٍط١خ.
اٌزؼٍٚ : ً١عٛك أػلاك ػل ٚ HIVاٌشقض ٠ىِ ْٛظً ا٠غبث ٟ٘ ٚ ٟؽبٌخ ِّ١يح ٌّوؽٍخ
اٌزولت .

اٌقال٠ب اٌّزلفٍخ فالي اٌّوؽٍخ  ٚ Іرؾلك كٚه األعسبَ

5.5
2*5.25
5.5

50.55
50

5.5
5.5

5.5
50.55
2*5.5

 رؾٍٚ ً١رفس١و رطٛه ِقزٍف اٌؼٛاًِ ف ٟاٌّوؽٍخ ِ {IIوؽٍخ ; اٌؼغي إٌّبػ} ٟاٌشؾٕخ اٌف١وٚس١خ ف ٟريا٠ل ِؼزجو ِٚسزّو  ٟ٘ٚرظله ِٓ رىبصو٘ب ٚرجوػّٙب ِٓ اٌقال٠ب LT4
2*50
اٌز٠ ٟزٕبلض ػلك٘ب ثظفخ ِسزّوح اٌ ٟغب٠خ أؼلاِٙب ،األعسبَ اٌّؼبكح ػل اٌف١وٚسبد ِزٕبلظخ
الْ اٌقال٠ب  LT4ػوٚه٠خ ٌزشىً اٌقال٠ب اٌجالىِ١خ ِٕٗ ثبٔؼلاِٙب فال رزشىً اٌقال٠ب اٌجالىِ١خ،فٟ
ٔٙب٠خ األِو ّٛ٠د اٌّو٠غ ٌى ٗٔٛػوػخ األِواع االٔزٙبى٠خ اٌز ٟرغي ٚعسّٗ اٌؼبعي ِٕبػ١ب.

- III

-1 - I
-2

-3

– II
أ-

 اٌؼغي إٌّبػ ٟسججٗ فًٍ ف ٟػلك  ٚ LT4فالي فٚ ٟظ١فزٙب اٌزؾف١ي٠خ ػٍ ٝاٌٍّفب٠ٚبد.رٍؼت اٌقال٠ب  LT4كٚه ِؾفي ػٍ ٝرىبصو  ٚرّب٠ي اٌٍّفب٠ٚبد  LB ٚLT8رؾذ ربص١و االٔزوٌٛوٕ١بد
IL2اٌز ٟرفوى٘ب.
انتمرين انثاني  21 :نقطة
 -اٌٛؽلاد اٌز٠ ٟلفً اٌٛ١هاس ً١ف ٟروو١جٙب ٘.ARNm : ٟ

-

رفسّ١و ظٛٙه اإلشؼبع ف ٟإٌٛاح ثؼل  5سبػبد :ظٛٙه االشؼبع ف ٟإٌٛاح ٠لي ػٍ ٝإكِبط
لبػلح اٌٛ١هاس ً١اٌّشغ ِغ ثم١خ إٌىٍٛ١ر١لاد اٌو٠ج١خ ٌزوو١ت عي٠ئخ ٠ ٚ ARNmزُ ماٌه
ػٍِ ٝسز ٜٛإٌٛاح.

-

اٌفوػ١خ  :ظٛٙه االشؼبع ف ٟاٌ ٌٝٛ١ٙثؼل  12سبػخ ٠لي ػٍ ٝأزمبي اي ِٓ ARNm
إٌٛاح اٌ ٝاٌٌ ٌٝٛ١ٙزوو١ت اٌجوٚر. ٓ١

-

رسّ١خ اٌظب٘وح ِغ وزبثخ اٌج١بٔبد :
* اٌظب٘وح ٘ : ٟاٌزوعّخ.
* اٌج١بٔبد:
 -1ه٠جٛى -2 َٚهاثطخ ث١جز١ل٠خ  -4 ARNt -3هاِيح ِؼبكح
 -5هاِيح .ARNm - 6

-

ٚطف اٌؼٕظو :11
ٚطف اٌو٠جٛى٠ : َٚزى ِٓ ْٛرؾذ ٚؽلر: ٓ١

ة-

50

اٌّؼبكح:

* اٌقال٠ب اٌّزلافٍخ ف ٟاٌّوؽٍخ  ٟ٘ Iاٌقال٠ب اٌجالىِ١خ اٌظبكهح ػٓ رّب٠ي .LB
* كٚه االعسبَ اٌّؼبكح ٛ٘ :إثطبي ِفؼٛي اٌف١وٚسبد اٌؾوح ثبالهرجبؽ ِؼٙب  ٚرشىً١
اٌّؼملاد إٌّبػ١خ .
-4

5.5
5.5

50

5.5

52

50

5.5

50

50

5.5

5.5

5.25

5.25

6*5.25

50.55

5.5

5.5

* رؾذ ٚؽلح وجو : ٜرؾز ٞٛػٍِٛ ٝلؼ. PٚA ٓ١
* رؾذ ٚؽلح طغوٌ : ٜمواءح اٌواِياد فARNm ٟ

ط-

ك-

– III
-1
-2

-

اٌزأول ِٓ طؾخ اٌفوػ١خ اٌسبثمخ:
* ٔؼُ :
* اٌزٛػ١ؼ ٔ :الؽع فٚ ٟعٛك اي٠ ARNmزُ روو١ت اٌجوٚر ٓ١ػٓ ؽو٠ك ظب٘وح
اٌزوعّخ اٌّٛػؾخ ف ٟاٌٛص١مخ  ٚ ، -2-ف ٟغ١بثٗ ٔالؽع غ١بة ظب٘وح اٌزوعّخ ٌزوو١ت
اٌجوٚر. ٓ١

-

اٌوسُ ِ :وؽٍخ ٔٙب٠خ اٌزوعّخ ِغ اٌج١بٔبد:
 -3أفظبي رؾذ ٚؽلر ٟاٌو٠جٛىَٚ
 - 2هاِيح لف
ARNm - 1
 - 4فظً اٌّ١ز ٓ١ٔٛ١ػٓ اٌسٍسٍخ اٌج١جز١ل٠خ.

 انبيانات  - 1:ثٕ١خ صبٔ٠ٛخ ِٓ ٔٛع ِٕ - 2 αطمخ أؼطبف  -3 .ثٕ١خ صبٔ٠ٛخ ِٓ ٔٛع .β -4ثوٚر. ٓ١
 مستىي انبنية نكم بروتين :*اٌجوٚر :A ٓ١م ٚثٕ١خ صبٌض١خ اٌزؼٍ٠ : ً١ؾز ٞٛػٍ ٝسٍسٍخ ٚاؽلح ثٙب ثٕ١بد صبٔ٠ٛخ  β ٚ αرٛعل
ثٕٙ١ب ِٕبؽك أؼطبف.
*اٌجوٚر : B ٓ١م ٚثٕ١خ هاثؼ١خ ،ألٔٗ ٠زى ِٓ ْٛسٍسٍز ٓ١وً سٍسٍخ رّضً رؾذ ٚؽلح صبٌض١خ اٌجٕ١خ .

-3أ-

-3ة-

-

عذد ونىع األحماض األمينية انمكىنة نكم من( )Xو( )Yمع انتعهيم.
اٌّووت ( :)Xاٌؼلك  :ؽّؼ ٓ١١أِ ٓ١١ٕ١إٌٛع :االٌ١ٌ ٚ ٓ١يٓ٠
اٌزؼٍٚ : ً١عٛك ٌطقز٠ ٓ١لي ػٍٚ ٝعٛك ؽّؼ ٚ ٓ١ثمبء ٌطقخ فِٕ ٟزظف ٚهق اٌزوش١ؼ
 Ph =Phiانىسط و هى يىافق انحمض االميني
٠لي ػٍ ٝاْ اٌؾّغ االِ ٟٕ١مٚ
االنين  ،اما انهطخة انثانية فهاجرت نحى انقطب انسانب ٠لي ػٍ ٝأٙب سٍىذ سٍٛن
لبػل ٞفٚ ٟسؾ ؽبِؼ ٚ ٟثبٌزبٌ ٟف ٟٙماد  Ph > Phiانىسط  ٛ٘ ٚاٌؾّغ االِٟٕ١
ٌ١ي. ٓ٠
اٌّووت ( : )Yاٌؼلك  3 :أؽّبع اِ١ٕ١خ  .إٌٛع  :ؽّغ االسجبهر١ه  ٚصوٚ ٓ١ٔٛ٠
ثو. ٓ١ٌٚ
اٌزؼٍٚ : ً١عٛك صالس ٌطقبد ٠لي ػٍٚ ٝعٛك  3اؽّبع اِ١ٕ١خ  ٚ ،ثؼل االسمبؽ ٔغل اْ
٘نٖ االؽّبع ٘ : ٟؽّغ االسجبهر١ه  ٚصو ٚ ٓ١ٔٛ٠ثو. ٓ١ٌٚ

-

ػلك االؽزّبالد اٌّّىٕخ ٌزور١ت األؽّبع األِ١ٕ١خ ف ٟاٌج١جز١ل (ً)٘: ٛ
 االحتمال االول  :اٌّٛػغ االٚي ٘ X :ٛاٌّٛػغ اٌضبٔY : ٛ٘ ٟ
ثبٌٕسجخ ٌٍّووت (2=1*2 :)X
ثبٌٕسجخ ٌٍّووت (6=1*2*3 :)Y
انعذد هى 21=6*1 :
 االحتمال انثاني  :اٌّٛػغ االٚي ٘ Y :ٛاٌّٛػغ اٌضبٔX : ٛ٘ ٟ
ثبٌٕسجخ ٌٍّووت (2=1*2 :)X
ثبٌٕسجخ ٌٍّووت (6=1*2*3 :)Y
انعذد هى 21=6*1 :
و بانتاني انعذد االجماني نترتيب األحماض األمينية نهبيبتيذ (س) هى12 :
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الرقم

عناصر االجابة

انمىضىع انثاني :
-1 -I
-2
-3

-4
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-2
ة1-
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انتمرين األول  22 :نقطة

 -1وزبثخ اٌج١بٔبد -1 :سٍسٍخ سىو -2 ٞثوٚر ٓ١ػّٕ -3 ٟلطت ِؾت ٌٍّبء
 -5لطت وبهٖ ٌٍّبء .
 - 4غٍ١ىٌٛج١ل
 -2اٌّ١يح األسبس١خ ٌٍغشبء :فس١فسبئِ ٟبئغ

العالمة
مجزأة

المجموع

5*5.25

50.25

5.5

5.5

 -3اٌوسُ اٌزقط١طٌٍ ٟزٙغ ٓ١اٌقٍ:ٞٛ

ّ٠ -4ضً اٌؼٕظواْ ِ : 2ٚ 1سزؼلاد غشبئ١خ
 رؼو٠ف اٌّسزؼل اٌغشبئ :ٟعي٠ئبد غٍ١ى ٛثوٚر١ٕ١خِؾلكح ٚهاص١ب ِٚؾٌّٛخ ػٍ ٝأغش١خ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء رٌٛل ف ٟثؼغ األؽ١بْ اسزغبثخ ِٕبػ١خ ٔٛػ١خ
ػٕل كفٌٙٛب اٌؼؼ٠ٛخ.
 -1رؾٍٚ ً١رفس١و إٌزبئظ:
اٌّغّٛػخ(  : ( 01ػلَ اهرظبص ٠لي ػٍ ٝػلَ رشىً ِؼملاد ِٕبػ١خ ٠ ٚوعغ مٌه ٌؼلَ ٚعٛك األعسبَ
اٌّؼبكح ف ٟاٌّظً ألْ اٌفأه ِقوة إٌقبع اٌؼظّ ٚ ٟثبٌزبٌ ٟف ٛٙال ٠ؾز ٞٛػٍ ٝاٌقال٠ب اٌٍّفب٠ٚخ اٌجبئ١خ
اٌز ٟرؼزجو ِظله اٌقال٠ب اٌجالىِ١خ إٌّزغخ ٌألعسبَ اٌّؼبكح.
اٌّغّٛػخ ( ٚ : ) 12عٛك اهرظبص ٠لي ػٍ ٝرشىً ِؼملاد ِٕبػ١خ  ٚمٌه ٌٛعٛك أعسبَ ِؼبكح فٟ
اٌّظً أٔزغزٙب فال٠ب ثالىِ١خ اٌّزّب٠يٖ ػٓ اٌجبئ١خ ٚمٌه فٔ ٟقبع اٌؼظبَ
 -2االسزٕزبط:
٠ؼزجؤقبع اٌؼظُ ِظله اٌقال٠ب اٌجبئ١خ اٌز ٟرزّب٠ي إٌ ٝفال٠ب ثالىِ١خ ِٕزغخ ِٚفوىح ٌألعسبَ اٌّؼبكح.
ة:
 -1اٌّؼٍِٛخ اٌّسزقوعخ ِٓ رؾٍِٕ ً١ؾٕ١بد اٌٛص١مخ -2أ:
أ -رؾٍ ً١إٌّؾٕ١بد ٔ:الؽع ػلَ رغ١و وّ١خ األٌج - ٓ١ِٛػٕل اٌؾٛ١أ (ٓ١أ) (ٚة ،رغ١و ؽف١ف علا فٟ
اٌغٍٛثٕ١ٍ١بد :اهرفبع وج١و ف ٟوّ١خ لبِب غٍٛث ٓ١ٍ١ػٕل اٌؾٛ١اْ ة
اٌّؼٍِٛبد اٌّسزقوعخ :اٌؾٛ١اْ( ة اوزست ِٕبػخ ٔٛػ١خ  ٚوبْ هك اٌفؼً ثزى ٓ٠ٛأػلاك ػل ن ك ػ
. GRM
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 -2اٌغي٠ئخ :اٌغسُ اٌّؼبك
اٌوسُ اٌزقط١طٌٍ ٟغسُ اٌّؼبك:

50.55

-3

ٚ – 3طف اٌظٛا٘و اٌّؤك٠خ إٌ ٝرقو٠ت ٌِٛل اٌؼل:
أ -إفواى األعسبَ اٌّؼبك ح :ؽ١ش رفوى ػٕل كفٛي عسُ غو٠ت ( ٌِٛل ػل) اٌ ٝكافً اٌؼؼ٠ٛخ
ة -رشىً اٌّؼمل إٌّبػ٠: ٟزؼوف اٌغسُ اٌّؼبك ثظفخ ٔٛػ١خ ػٌٍِٛ ٝل اٌؼل ػٓ ؽو٠ك ِؾلكارٗ  ٚمٌه
ثفؼً ِٛلؼ ٟرضج١زٙب ػٍ ٝاٌغسُ اٌّؼبك ،ؽ١ش ٠ورجؾ ثٗ ِشىال اٌّؼمل إٌّبػ٠ ٚ ٟجطً ِفؼٌٗٛ
عـ  -رس ً١ٙاٌجٍؼّخ ٠:زضجذ اٌغسُ اٌّؼبك ثفؼً ِٕطمزٗ اٌضبثزخ ػٍ ٝاٌّسزمجالد اٌغشبئ١خ ٌٍقال٠ب اٌجٍؼّ١خ ِّب
٠س ًٙػٍّ١خ ثٍؼّخ اٌّؼمل إٌّبػ ِٓ ٚ ٟصُ رؾٌٍِٛ ً١ل اٌؼل.
ك انرسم انمرافقِ :واؽً اٌجٍؼّخ ** هسِٛبد ٚاػؾخ  ٚكل١مخ

3 *5.5
50.55

50

50

انتمرين انثاني  80 :نقاط
-I
-1

-2

-3

– II
-1
-2

-3

-4

 -2رؼو٠ف ثؤبِظ :Anagène
ثؤبِظ ٠سزؼًّ أسبسب ٌؼوع ِ ٚمبهٔخ رزبثغ إٌ١ىٍٛ١ر١لاد ف ARN ٚ ADN ٟأ ٚرزبثغ
األؽّبع األِ١ٕ١خ ف ٟثوٚر ،ٓ١وّب ٠سزؼًّ ونٌه إلعواء االسزٕسبؿ  ٚاٌزوعّخ.
 -1رؾل٠ل رزبثغ األؽّبع األِ١ٕ١خ ف ٟاٌسٍسٍخ :1
ARNm:CAU UUU GAU GCU UCA GUC
….. His – Phe – Asp – Ala – Ser –Val
ً :1
119 120 121 122 123 124
 -3أّ٘١خ اٌٛس١ؾ ٔ ٛ٘ :مً اٌّؼٍِٛخ اٌٛهاص١خ ِٓ إٌٛاٖ اٌ ٝاٌ ، ٌٝٛ١ٙاٌّشفوح ٌززبثغ ِؾلك ِٓ
االؽّبع االِ١ٕ١خ .
 -1-IIرّضً اٌغي٠ئخ اٌّّضٍخ ثبٌٛص١مخ  :-1-عي٠ئخ ARNt
اٌّٛلغ ِٛ = Aلغ ٔضج١ذ اٌؾّغ األِ . ٟٕ١اٌّٛلغ  =Bاٌواِيح اٌّؼبكح.
ٚ -2طف ثٕ١خ :ARNt
سٍسٍخ ِٓ إٌ١ىٍٛر١لاد اٌو٠ج١خ ٍِزفخ ثشىً غ١و ِٕزظُ ِؼط١خ ثٕ١خ صالص١خ األثؼبك ػٍ ٝشىً ؽوف
ِ Lمٍٛة رزّ١ي ثٛعٛك ٔٙب٠ز ( ٓ١ِّٙ ٓ١اٌّٛلؼ B ٚ A ٓ١اٌسبثم.)ٓ١
 -3رٍّه عي٠ئخ  ARNtثٕ١خ فواغ١خ ِّ١يح ثٛعٛك ِٛلؼ ٓ١أسبسِّ ٓ١١ب ٠ؼطٙ١ب للهح ٚظ١ف١خ
ِؼبػفخ ف: ٟٙ
 رٕشؾ األؽّبع األِ١ٕ١خ ثزلفً إٔيٛٔ ُ٠ػ ٚ ٟرٕمٍٙب إٌ ٝاٌو٠جٛىِٚبد ثفؼً ِٛلغ االهرجبؽ ِغاٌؾّغ األِ ( ٟٕ١اٌّٛلغ )A
 روثؾ األؽّبع األِ١ٕ١خ إٌّشطخ فِٛ ٟلؼٙب اٌقبص ف ٟاٌسٍسٍخ اٌججز١ل٠خ ثفؼً اٌواِيح اٌّؼبكح (اٌّٛلغ .) B
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 -4اٌوسُ:

50

ِ -5ؼبكٌخ رشىً اٌواثطخ اٌججز١ل٠خ:

5.75

50

-5
5.75

R2

R2
H2N – CH – CO-NH – CH – COOH + H2O

R1

 – IIIاٌ١خ اٌزؼج١و اٌّٛهص: ٟ
اٌ١خ اٌزؼج١و اٌّٛهص: ٟرزُ ٚفك ِوؽٍز ٓ١اسبس١ز: ٓ١
 -اننسخ و انترجمة

H2N – CH – COOH + H2N – CH – COOH

R1
52

52

