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 ساعات 04اختبار الفصل األول يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة                                                               املدة: 
 نقا�) 05ال
	��� األول: (
ض ح&اي�ها م�ها، � وت&��- األج+ام الغ�()ة ال&&%$ أن ت!��قها �غذات �ل ف�د  ت��ي�دور ج� فعال في تلع� ال	�وت��ات 

�ال&3ال4ة وال�ي ت> ال3ث4قة 2 لنق�م  ل4اتعال4ة ال��4D> تق3م بها خال?ا الع<3(ة، لفه> �4;4ة ح�وث ه8ه اآل آل4اتو(%3ن ذل2 

 (ة لI-ء م$ وعاء دمN3 ع�� أح� األش!اص. ال�راسة ال&!	� نIازها م$ ا

 
��$ (أ وب) وال&4Tار ال&ع�&� في ذل2 م	�زا ال�&S �دور �ل م�ها ث> تع�ف على ال!ل مع ت��ي�س> ال	4انات ال&�ق&ة  -1

 ال3راثي للف�د ال+امح �إنIاز ال3ث4قة أعاله.

ال&&�-ة وت��ات في ت��ي� اله3(ة ال	�3ل3ج4ة م$ خالله دور ال	� ان\القا م$ ال3ث4قة وم%�+)ات2 أك�� نZا عل&4ا ت	�$   -2

 ل_ل ف�د وح&اي�ه م$ األج+ام الغ�()ة ع$ ع<3(�ه.

 

 نقا�) 07( ال
	��� ال�اني:
ن-(&ي ي�أث� إما سل)ا أو ال�dاc اإل ن-(&ات b)ارة ع$ وسائS ح�3(ة تلع� أدوار مه&ة وم!�لفة داخل الع<3(ة، �&ا أناإل

 .إ?Iا�ا �ع3امل م!�لفة
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 ال��ء األول:
 14دN م��jالز ( α – 14إن-(> ، ?ع&ل مادة ال_3ل4+��ول ع�� ال!ل4ة ال��3ان4ةي�&�- الغdاء اله�3لي ب��3ع م%3ناته م$ ب��ها 

–αDemethylase( " على ت���)ه ان\القا م$ مادة أول4ة تع�ف بـLanosterol" ي ?�3لها إلى�وال "Ergosterol في حالة "

العالقة ب�$ ه8ا اإلن-(> ومادة تفاعله والع3امل ال&��%&ة في نdاnه نق��ح عل24 ال3ث4قة (ة أو ف\�. م$ أجل مع�فة �%���  خل4ة

� �ل م$ �، ب��&ا ?&jل الd%ل (ب) تأثفي وج3د و4pاب مادة تفاعله )، ح�j&? qل الd%ل (أ) ج-ء م$ ال	�4ة الف�ا4pة له01(

 عل4ه. PHدرجة ال��ارة والـ 

 
 الd%ل (أ)

 
 الd%ل (ب)

 )01ال3ث4قة (

 ):01ال3ث4قة ( ان\القا م$

 في ال3ث4قة.م	�زا م&�-ات اإلن-(> ال&3ض�ة  ن-(> ومادة تفاعلهب�$ العالقة ب�$ اإل -1

ب�$ اإلن-(> العالقة ث> ن&8ج  على نdاc اإلن-(> ال&�روس PHق�م دراسة تف+��(ة ل�أث�� �ل م$ درجة ال��ارة والـ  -2

 .PH  =4م و°50ومادة تفاعله في درجة ح�ارة 

 ال��ء ال�اني:
�$ له، ?%3ن أح� ال&+		 Candida Albicans?ع�	� ف\� سعفة الق�م أو الق�م ال�(اضي ه3 م�ض ف\��Z? N� الIل�،

 إذلإلصا�ة �ه ألن أق�امه> مع�ضة الرتفاع درجة ح�ارتها ورw3n�ها، م&ا ?+��عي م�ه> ز(ارة ال\	��  ع�ضة ن أك�jال�(اض�3 

 ."Econazole" اال?%3نازول" وال�ي ن�I م$ ب��ها Azolesأدو(ة م$ عائلة "?Zف له> في أغل� ال�االت 
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ال����� ?&jل الd%ل (أ) )، ح�q 302ث4قة (ل&ع�فة س	� وصف ال\	�� له8ا ال�واء وآل4ة عالجه ل+عفة الق�م نق��ح عل24 ال

" في وج3د Lanosterol" والd%ل (ب) ?&jل ت���- "Econazole" " وج-(�ةLanosterolال_4&4ائي ل_ل م$ ج-(�ة "

 ".Ergosterol" إلى "Lanosterol"، ب��&ا ي	�$ الd%ل (ج) آل4ة ت�3(ل مادة "Econazoleو4pاب"

 الd%ل (ب) الd%ل (أ)

 
 الd%ل (ج)

 )02ال3ث4قة (

وصفة س	� تق�?&ه  ألح� ال�(اض��$ ال\	��ش�ح ) وwاس��الل عل&ي م�\قي ناق� 02�االع�&اد على ال3ث4قة ( -1

"Econazoleم$ سعفة الق�م. عالجه " به�ف 

 م&ا ت3صل� إل4ه ومعل3مات2 ل!� في فق�ة مفه3م اإلن-(> م	�زا م!�لف الع3امل ال&�ث�ة على س�عة نdاnه. -2

 

 نقا�) 08ال
	��� ال�ال�: (
ه8ه اآلل4ة  ت�هلها ألداء و�4ف�ها وأN خلل ?&�إذ ي�> ب�اء ب�وت��ات ذات ب�4ة م��دة ?ع�	� ال�ع	�� ال&3رثي آل4ة ج� م�D&ة، 

�ال<�ورة إلى تغ�� و�4فة تل2 ال	�وت��ات. Nس3ف ي�د 
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 ال��ء األول:
األم�اض ال3راث4ة ض&$ وال�Z? N8ف  « Pompe disease »ب3م�  مZاب �&�ضس�ة ثالjة عل3م ت�I(	4ة nال�  "ون�4"

?عاني ال&Zاب�$ �ه م$ ع�ة أع�اض م$ ب��ها: ضعف ع<لي  ،نادرة ال3ق3ع، ?ع�ف أ?<ا �اس> م�ض "ت<!> الغل4%3ج�$"

 ة�> إماهتفي ال�الة العاد?ة  وتأخ� ال�&3...،ش�ي�، ت<!> القل�، م<اعفات في القل� واألو4bة ال�م3(ة، مdاكل ت�ف+4ة 

) آل4ة 01والN8 وضح الd%ل (أ) م$ ال3ث4قة ( )GAAغل4%3ز(�از ( -ن-(> إب3اس\ة ع�ة إن-(&ات م$ ب��ها الغل4%3ج�$ 

 PHiمjل� في الd%ل (ب) مع ج8ور �ع� األح&اض األم��ة و Rastopال&�روسة ب	�نامج ه، ب��&ا ب���ه ثالث4ة األ�عاد ءب�ا

 ل_ل م�ها، أما الd%ل (ج) م$ نف� ال3ث4قة ف	�$ �&4ة الغل4%3ج�$ ع�� ش!� مZاب �&�ض ب3م� وآخ� سل4>. ال!اص

 
 الd%ل (ج) الd%ل (أ)

 

ال�&� 

 األم��ي
Asp Trp Arg 

 ج8ره

 
 

 

PHi 2,98 5,88 10,76 

 الd%ل (ب)

 )01ال3ث4قة (

01�اس�ع&ال ال3ث4قة (:( 

ودور األح&اض األم��4ة ال&3ض�ة عل4ه في  GAAأك�� ب4انات الd%ل (أ) ث> ب�$ ب�قة ال&+�N3 ال	��N3 إلن-(>  -1

ال_4&4ائ4ة في حالة ما إذا ع�ض�  ال_ه�wائ4ة ل_ل م�ها و�8ا ص4غها3ض�ا ن�ائج اله�Iة م له8ا ال&+��3  اك�+ا�ه

 Nذ Sائ4ة في وسwة ال_ه��IللهPH =6. 

�&�ض ب3م�. "ون�4"ف�ض��$ تف+� م$ خالله&ا س	� إصا�ة  ق�م -2 
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 ال��ء ال�اني:
م�ة ي-داد خاصة �ع� دراس�ه  كان ف<3ل "ون�4" ح3ل س	� إصاب�ه �&�ض ب3م� واألع�اض ال�ي ?عاني م�ها في �ل

) �3س�لة لإلجا�ة ع$ ت+اؤالته، ح�q ي	�$ 02فق�ر س�ال n	�)ه ال&!�� والN8 ق�م له ال3ث4قة ( ت!�Z عل3م ت�I(	4ة

 Nع ال�_ل�3ت��� Anagèneم�I- ب3اس\ة ب�نامج ب3م� وآخ� سل4> &�ض ش!� مZاب � لI-ء م$ م3رثةالd%ل (أ) ال��ا

ع�� نف� ال�Z!d$، ب��&ا ي	�$ الd%ل (ج) خل4ة  ARNm ن+)ةث4ة، أما الd%ل (ب) �j&4ل وج-ء م$ ج�ول الdف�ة ال3را

 آل4ة ع&لها في ال�الة العاد?ة. لd!� سل4> م�فقة ب�_	�� لها ي3ضح ع<ل4ة لd!� مZاب وأخ�� 

 
CGG GCU UAA ACA GGC UAC UCG UGG GGU CAC 

Arg Ala STOP Thr Gly Tyr Ser Trp Gly His  
 (أ)الd%ل 

 

 الd%ل (ج) الd%ل (ب)

 )02ال3ث4قة (

02�اس�غالل ال3ث4قة (:( 

�اس��الل عل&ي م�\قي راق� م�� ص�ة الف�ض���$ ال&ق��ح��$ سا�قا. -1 

 صاب�ه به8ا ال&�ض.إاش�ح الف_�ة ال�ي ت3صل إل�ها "ون�4" في نها?ة ح3اره مع ال\	�� ح3ل س	�  -2

 ال��ء ال�ال�:
 ا�ة �&�ض ب3م�.القة ب�$ ال&عل3مة ال3راث4ة واإلصأنI- رس&ا تف+��(ا ت	�$ م$ خالله الع 2م&ا ت3صل� إل4ه ومعل3مات

���ف
 �ال
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