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ال
�اةفي مادة عل�م ال/��عة و  +*ال�ر�ا ت�����ة 

: على ال	��شح أن =>�ار أح� ال	�ض�ع67 اآلت677
) 9م6 4إلى الIف
ة  9م16: م6 الIف
ة صف
ات 4 األول (=
��E ال	�ض�ع األول علىال	�ض�ع 

نقاN ) 5(: ال�	��6 األول 

لخاليا العضوية القدرة على التعايش و التسامح فيما بينها حيث يلعب الغشاء الهيولي دور مهم جدا في ذلك 
بفضل جزيئاته الخاصة و المحددة للهوية البيولوجية ، من أجل معرفة طبيعة و خصائص و موقع هذه 

 ) : 01الجزيئات المتخصصة في التمييز بين الذات و الالذات نقترح الوثيقة (

) ال���لة �ال*'ل (ص) هي نف!ها ال���لة �ال���ة (هــ) وضح ما ت��له ه�ه األرقام و 3و2،  1عل�ا أن األرقام (ــ  1
��عة ال?���ائ�ة له�ه ال:789ات ، ث> أن!; ه�ه ال:789ات إلى .ل  5و  4ال-ق�,+ Aة (هــ) ذاك-ا ال���مع ت!��ة ال:789ات لل

 .  )01خل�ة م+ الJالHا ال��,�ة في الFث�قة (
ــ أكT; نS عل�ي تFضح م+ خالله .�H R�'+ للع�اص- (س) م+ ال:789ة (أ) أن تعAي أن�اN Oاه-8ة على  2

 ال�!aFT الJلZF م`[دة ع�[ الV*- م�-زا ال�]ام ال�Z أش-ف عل,ها و أسVاب ت�Fعها . 
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 نقاN ) 7(: الOاني ال�	��6 

تT�,9 ال�Vاتات الdJ-اء �أنها .ائ�ات ذات�ة الTغ�Hة �فdل ق[رتها على ت-.,; ال�ادة الع8Fdة م+ خالل �bامها 
 ZFاقAل الF`Tع-قل ه�ا الH ]ة ق��و �الTالي Hع-قل ن�F ال�Vات ، له[ف بF`Tل hاقZF هام ، ل?+ إسTع�ال ال��,[ات الع*,

 لى ال�Vات ن�:9 ال[راسة الTال�ة : مع-فة �عk جFان; الTأث,-ات ال!ل��ة لل��,[ات ع

�- مادة  ال�Rء األولTتع :DCMU  ة��ل�ع-فة .��mة م+ ب,+ ال�-.Vات ال?���ائ�ة ال:,[ة ال�!Tع�لة في ال��,[ات الع*
 ;,.-Tن�:9 ال (ر8الFال?ل) اء-dة م+ أش�ة خnلJT!ات (س) م�dال ع�عTاس� ،-dات األخVادة على ال��تأث,- ه�ه ال

8�ي ال��-:Tال*'ل (ب).  ال�  �ل �ال*'ل (أ) أما ال�Tائج ال�`nل عل,ها م��لة 

 

��عة تفاعالتها مع 1h [روس و�ال ZFاقAل الF`Tث خاللها ال]`H يTغالل ال*'ل(أ) ح[د اآلل�ة الTاس�ال�عادلة  ة�ا.Tــــ 
 . اإلج�ال�ة الTي تع�- ع+ ال]اه-ة ال�[روسة

�,[ للع*; .  DCMUــ �اسTغالل ال*'ل (ب) ب,+ .�R تع�ل مادة  2�. 

 نقT-ح الT:ارب الTال�ة :  DCMU: ل�ع-فة أك�- تفاص,ل حFل ه�ا الF`Tل الAاقZF و .��mة تأث,- مادة  ال�Rء الOاني

: حd- معلw م+ الع�dات (س) ال�u-Jة ج9ئ�ا في جهاز ت:-8�ي و وضع في ال]الم ، ث> ع-ض  الu-:Tة األولى
�4)و (ز2) ، في األزم�ة (ز5إلى ز 1ال�علw للFdء في الفT-ة ال9م��ة (ز xسFونات ث> ) حق+ في ال-T?لة لإلل��ادة م!Tق

 ). n`02ل عل,ها م��لة �ال*'ل(أ) م+ الFث�قة(ت> تVTع تFAر ت-.,9 غاز األك!:,+ في الFسx ب[اللة ال9م+، ال�Tائج ال�

حd- معلw آخ- م+ الع�dات (س)ال!ل��ة في وسx غ,- م*Vع ب��ائي األك!:,+ ، ث> ت> تVTع تFAر :  الu-:Tة ال�ان�ة
�'ل م+ الـ ب[اللة ال9م+ في ش-وO ت:-8��ة (Nالم و ضFء) ATPت-.,9 ث�ائي األك!:,+ و الــ  xسFمع ت9و8[ ال ADP 

+ Pi . � . ) 02) م+ الFث�قة ((ب ال*'ل) م+ 2)و (1الT!:,ل,+ (ال�Tائج ال�`nل عل,ها م��لة 
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 :  ال��,�ة �ال:[ول ال�Fالي حل ا: ت�{ الu-:Tة و فw ال�-  الu-:Tة ال�ال�ة

 النتائج  الشروط التجريبية  المرحلة 
 2CO عدم تثبيت و 2Oعدم إنطالق   DCMUنبات أخضر معرض للضوء +   01

 2CO و عدم تثبيت 2Oتحرر  + مستقبل لإللكترونات  01المرحلة  02
 2CO و تثبيت 2Oعدم تحرر   + مانح لإللكترونات  01المرحلة   03

 ). 02) ب,+ ش-وO و نTائج ال�-حلة م+ الF`Tل الAاقZF ال�[روس و ال���لة �الFث�قة (02ــ �اسTغالل مع�Aات الFث�قة ( 1

8��ة ال���لة �ال:[ول أعاله ح[د آل�ة تأث,- ال�ادة  2-:Tائج الTــ م+ خالل تف!,- ال�DCMU  [روسة�على ال]اه-ة ال
��عادالت .���ائ�ة  ~Tا إجاب�م[ع . 

 : SالO6 ال��	8(ال� ( Nنقا 
 SقلTم-ض اإلرتعاش ال�اتج ع+ ال Fن و هF!�,.ار�Hعاني �عk األشJاص ال�!�,+ م+ م-ض Hع-ف ��-ض 
��ة ال,ها ح,� تلع; ال�-وت,�ات دور مه> في ذل~ . .عالج له�ا nل ال!�االت العFار وص-�Tة إس:�Tالت نdال9ائ[ للع

  . االرتعاش ام+ ه� ) لل`[ س'FuFالم,+  Scopolamine ( دواء ال�-ض يFصف األVhاء 
�ي االتnال في ال�-وت,�ات دور إلب-ازnة تأث,- دواء الع�m�. و Scopolamine ح-Tي نق�nال�ة ال[راسة على ال:هاز العTال 
  :األول ال�Rء
��ة  )01( الFث�قة ت��لnة عHي ل�هاA�AJة لرس> ت�'V*ل م��ي ــ عdلي Jل�ة قnع ~V*�(أ) و (ب) .ل +,Tفي حال 
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�اخnTار ال]Fاه- ال��دHة لإلنTقال م+ ال`الة (أ) إلى ال`الة (ب) ث> إسJT-ج ال�علFمة ال:[ي[ة الTي تق[مها ل~  إش-حــ  1
 ) . 01مع�Aات الFث�قة (

 لل`[ م+ اإلرتعاش .  Scopolamine  دواء) إقT-ح ف-ض,T,+ تف!- به�ا .��mة تأث,- 01ــ �اسTغالل مع�Aات الFث�قة ( 2
 :  ال�Rء الOاني

و في أي مستوى بالضبط Scopolamine  دواءلTأك[ م+ ص`ة إح[a الف-ض,T+ ال�قT-حT,+ و �الTالي مع-فة .��mة تأث,- 

 يأثر ننجز التجارب التالية : 
 وجFد في أو ��اب في م*V'ي �ع[ الغ*اء م!aFT  على ال?ه-uائ�ة لل�Tارات ت!:,الت )02م+ الFث�قة(  )أ( ال*'ل ــ H��ل
 .  Scopolamine دواء

 ق�ل ال�هاHة في ال�FجFدة ال�-وت,�ات م+ نFع,+ لفnل ال?ه-uائ�ة اله:-ة نTائج )02( ب) م+ الFث�قة( ال*'ل H��ل  -
 .  Scopolamine دواء وجFد في أو في ��اب م*V'�ة

 ح!; �فnلها أdHا ت!�ح ك�ا ش`�Tها ح!; ال�-وت,��ة ال:789ات فnل على تعT�[ ال?ه-uائ�ة اله:-ة تق��ة  - :مالح]ة 
 .  ال:789ي الFزن  مع ع'!�ا ال:789ات ه:-ة ت�Tاس; ح,� ال:789ي الFزن 
 ) .  KDa( دالFTن  �ال?,لF ال:789ي الFزن  �bاس ت> – 

 
8��ة ال���لة �ال*'ل (أ) م+ الFث�قة ( 1-:Tائج الT02ـــ حلل ال�.( 

 ).02ال?ه-uائ�ة و ال���لة �ال*'ل (ب) م+ الFث�قة (ــ قارن ال�Tائج ال�`nل عل,ها بTق��ة اله:-ة  2

 ) اسT[ل على ص`ة إح[a الف-ض�ات ال�قT-حة . 02ــ �اسTغالل مع�Aات الFث�قة ( 3

 : SالOء الRال� 

H�'+ إسTع�اله ل�عال:ة الع[ي[ م+ ال�*اكل م�ل م]اه- ال*�FJخة ال�T��ل في الT:اع,[  Scopolamineعل�ا أن دواء 
 TقلS ال�!T�- للعdالت ال�ل!اء للFجه و م�ادي+ أخ-a ض�+ ال:-احة الT:�,ل�ة . ال�ات:ة ع+ ال

أن:9 رس> تA�AJي تف!,-Z على  ال[راسة، ه�ه خالل م+ ال,ها تFصل{ الTي وال�Tائج ال�'V!Tة م+ معلFمات~ انAالقا - 
Zال:789ي و ال*ارد aFT!�ضح الFقال ��ه تTة إن�mة ال-سالة ك���nعلى الع  aFT!م ~V*�ي ال�nلي، - العdمع الع 

 .  Scopolamine دواء تأث,- اب-از
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  ال	�ض�ع الOاني
 )9م6  9إلى الIف
ة 9م6  5م6 الIف
ة   :صف
ات 5على  الOاني(=
��E ال	�ض�ع 

 نقاN ) 5( ال�	��6 األول :

يT:لى ال�*اO األdHي على م!aFT الJل�ة ال`�ة في ال[ور الهام ال�Z تل�Vه ال:789ات اإلن89��ة حفاNا على ثVات و 
 س,-ورة وNائفها ال`,8Fة و �الTالي سالمة الع8Fdة . 

ها ب��اذج ت��ل ال:[ول ال�Fالي جانVا م+ الnJائS و الTأث,-ات الTي تSJ العالقة ب,+ اإلن89> و مادة الTفاعل ت> ت��,ل
 ج�789ة تلSJ خnائS أوساO الTفاعل ل�:�Fعة م+ الTفاعالت اإلن89��ة خالل Fhر8+ م+ ن*اhها . 

 = ل`]ة إلضافة ال-.,9ة و اإلن89> لFسx الTفاعل ض�+ ش-وO م`[دة .  0ز

 ثان�ة م+ إلضافة ال-.,9ة و اإلن89> لFسx الTفاعل .  60= �ع[  1ز

 

�اسTع�ال ن�Fذج ال:[ول ال�Fالي�اسTغالل مع�Aات ال:[ول أعاله و   )1 : 

�الTأث,-ات  xVي ت-تTفاعالت الTــ ح[د في .ل حالة ال 

 و الnJائS الTال�ة :

 ــ الSnJT ال�Fعي ت:اه نFع الTفاعل، 3ــ الSnJT ال�Fعي ت:اه ال-.,9ة،  2على و�Nفة اإلنpH  ،<89ــ تأث,- درجة  1

 ــ تأث,- عامل ال`-ارة على و�Nفة اإلن89> .  7ــ الT?امل ال�`ف9 ،  6ــ تفاعالت الTف?�~،  5ــ  تفاعالت ال8F`Tل،  4

ن89> و مادة الTفاعل تف-ضها N-وف و ش-وO وسH xعT�[ ال�*اO اإلن89�ي و ثVات و إسTق-ار العالقة ب,+ اإل )2
��عTه و جFان; العالقة ال��.Fرة  �اس�T�ار معارف~ ال�'V!TةالTفاعل h <89اإلن R8-ضح م+ خالله تعFت xAJأن:9 م
 سا�قا . 

 نقاN)7( ال�	��6 الOاني :

ب��ة  ال�-وت,+ وو�NفTه ن[رس حالة ت-.; الJل�ة أن�اO مTJلفة م+ ال�-وت,�ات ال�nnJTة و�m�Nا، إلNهار العالقة ب,+ 
�ي م+ ال�nف األولnرم العFال La neurofibromatose de type 1  ةH]ر أورام جلFهN أع-اضه في kع�، تT��ل 

�اإلضافة إلى ت*Fهات على م!aFT اله�'ل الع]�ي ، م+ أجل ت`[ي[ أصل ه�ا ال�-ض نقT-ح ال[راسة الTال�ة : ح�,[ة 
 
 

UائI<!�ه�فة ال�أث�7ات و ال	ال�فاعالت ال  
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 ال�Rء األول:
�ي م+ ال�nف األول ب�-وت,+ H!�ى نFروف�-وم,+    nرم العFم-ض ال xV) 1ي-تneurofibromine 1 (  9له بـن-م 

(NF1) ى�!H -ب-وت,+ آخ Oوت,+ في ن*ا-� .RAS ، يT`'> ه�ا ال
  NF1 العالقة ب,+ ال�-وت,+ )01(ش'ال الFث�قة ي�,+في ش'ل,+ : ش'ل عادZ وش'ل غ,- عادNF1  . Z يFج[ ال�-وت,+

 Oون*اRAS  .(ال*'ل ب) ف األول�nي م+ ال�nرم العFض ال-�� ع�[ شSJ سل�> (ال*'ل أ) وع�[ شSJ مnاب 

 
 أع-اض ال�-ض . ف!- )01(ـ �اسTغالل~ للFث�قة 

 
 ال�Rء الOاني :

) ج9ء م+ 02(م+ الFث�قة  (أ)تFج[ في ش'ل أل,ل,+ Hق[م ال*'ل   NF1 مFرثة ت!�ى NF1 يT`'> في ت-.,; ب-وت,+
�ي م+ ال�nف األول مع ج[ول  ع�[ ال*SJ ال!ل�> وج9ء م+ األل,لاألل,ل nرم العFض ال-��ع�[ شSJ مnاب 

 على ت�]�> ال[ورة الJل8Fة . Ras مAAJا آلل�ة تأث,- (ب)ب,��ا H��ل ال*'ل ، ال*ف-ة الFراث�ة 

 (أ)  ) ال�*ل02ال�ث�قة (

  6531 6532 6533 6534 6535 6536  رقم الثالثية 

  CTT ATC GAC TTT TGC TTT  جزء األليل العادي 

  TTG TCC ACA TTG TGC TTT  جزء األليل الغير عادي
 

 UUU الوحدات الرمزية 
UUC 

UGU 
UGC 

CUU 
UUG 

GAU 
GAC 

AUU 
AUC 

ACA 
ACG 

UCU 
UCC 

UAA 
UAG 

 بدون معنى  Phe Cys Leu Ac-Asp Ile Thr Ser األحماض األمينية 
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وما جاء في ال:9ء ) 02(ـ �اسTغالل مع�Aات الFث�قة 
�ال`الة الn`�ة لل*NF1  SJ األول ناق� عالقة ب-وت,+

.k8-�ال SJ*ال� ال!ل�> مقارنة 
 

 
: SالO6 ال��	8( ال� (Nنقا 

]`T8ة ،  تFdات ع�[ غ9و ه�ه األخ,-ة للع]dT!�اء الnإلى إق Zعي ي�دFل,[ رد م�اعي نFTاعي ل��ع�اص- ال:هاز ال
 kع�HعT�[ ذل~ أساسا على ال[ور ال�Z تل�Vه ال�-وت,�ات �اعVTارها ج789ات عال�ة الSnJT ال�NFفي ، إال أنه في 

. ل�ع-فة �عk جFان; ه�ا الdعف ال��اعي ن�:9 وساتالف,-  بVعkال`االت H*ه[ ال:هاز ال��اعي ضعفا إث- اإلصا�ة 
 ال[راسة الTال�ة : 

��ة االسTع:االت مnل`ة إلى تقّ[م ال�Rء األول :Aفل  الhعانيH +ة م� :م9دوجة ف,-وس�ة إصا
 . HHV8  س�Vه ف,-وس Hع-ف بــ) sarcome de Kaposi( جل[Z : ورمتT��ل في  األولىاإلصا�ة ـ ــــ

�ها) zona( جل[Hة إصا�ة تT��ل في :ال�ان�ة  اإلصا�ةـ � .  VZV  ف,-وس Hع-ف بــ س
�فّعال�ة لها يa]ّnT ال��اعي ال:هاز ألنّ  العادّي,+ األشJاص ع�[ األم-اض ه�ه أع-اض ت]ه- ال. 

 ) ح,� : 01عل�~ الFث�قة ( -حنقT الAفل ه�ا ع�[ +,اإلصابT له�ي+ للZ]nT ال��اعي ال:هاز ع:9 س�; -,لTف!
في  فّعالة ن�Fّ�ة دفا�ّ�ة ع�اص- ت*ّ'ل إلى ال��ّدZ الJلZF  الTعاون  أش'ال إح[H01 (a��ل ال*'ل (أ) م+ الFث�قة (

�عkالAفل ال�!عف و  مnل في ال�dادة األج!ام ن!Vة معاي-ة نTائج ، ب,��ا ال*'ل (ب) H��ل العادHة ال`االت 
�`االت مTJلفة .  األشJاص 
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.ل م�ها  دور ُم�ّ,�ا ال-د ال��اعي الفعال في ال�T[ّخلة ال�-وت,�ات حّ[د) 01ــ �اسTغالل مع�Aات ال*'ل (أ) م+ الFث�قة ( 1

 و مn[رها.  

 اإلصا�ة حالة ــ م+ خالل م�اق*ة مع�Aات ال*'ل (ب) إقT-ح ف-ض,T,+ تف!,-T8,+ ل!�; اإلصا�ة به�ا القFnر ال��اعي 2
kعVالف,-وسات ب . 

 Rاني :ال�O-ض ن�:9 ال[راسة  ء ال�ال�به[ف الT`قw م+ ص`ة إح[a الف-ض,T,+ ال�قT-حT,+ و ت`[ي[ س�; اإلصا�ة 
8��ة ال���لة �الFث�قة (-:T02ال : ( 

 )02الFث�قة (
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8��ة ال���لة �الFث�قة ( 1-:Tائج الTغالل ال�Tاس�) صادق على ص`ة إح[a الف-ض,T,+ ال�قT-حT,+ سا�قا . 02ــ 

ــ م�ا س�w ق[م تف!,-ا لل`الة الn`�ة للAفل ال�nاب �القFnر ال��اعي مع تق[H> ال`لFل العالج�ة ال��'�ة .  2

: SالOء الRال�

إعT�ادا على معارف~ و مع�Aات ال�FضFع أك�ل ال�xAJ ال�قT-ح �ع[ إعادة نقله على ورقة إجابT~ مFض`ا مTJلف 
 األسVاب ال��دHة إلى القFnر ال��اعي . 
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