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  التمرین األول :
1  - :  
 : المرقمة  البیانات  

  المحیطي اللیتوسفیر أو المحیطي الصخري الغالف - -3 . العلوي البرنس أو المعطف أو الرداء - 2,      محیطیة قشرة- - 1
  . الحراري الحمل تیارات  -7القاري .  الصخري الغالف أو القاري اللیتوسفیر -6,  انفجاري بركان  -5, خندق محیطي  -4
 السفلي) . االستینوسفیر (الرداء -8
 . الغوص (B )محیطیة  ,   وسط ظھرة (A )المنطقتین :  اسم   -
 تباعد. ) حركة (ظاھرة (A ) لھا:   الممثلة الظواھر أو الحركات -

                                                )Bتقارب . ظاھرة أو ) حركة 
 . قاریة صفیحة ،  محیطیة صفیحة  محیطیة (مختلطة ) ، قاریة صفیحة : ھي  تكتونیة صفائح 3:  الصفائح عدد

 :العلمي النص   -2
 : المقدمة
 (A)الظھرات  منطقة مستوى على متباعدة باستمرار تتحرك تكتونیة  صفائح  عدة اللیتوسفیر) من الصخري( الغالف یتشكل

 الناجمة التضاریس و الظواھر ھي ما و  (A) الظھرة المنطقة تشكلت كیف (B). المنطقة الغوص منطقة مستوى على متقاربة أو
 ؟ فیھا الحمل تیارات دور ما و عنھا

 : العرض
 )خسف( ریفت مستوى على الماغماتي الرداء من الماغما عودص من تتشكل مائیة تحت جبلیة سالسل عن عبارة المحیطیة الظھرات

 تباعد بالتالي و المحیط قاع توسع إلى یؤدي مما محلھا تحل و جانبیا القدیمة تدفع جدیدة محیطیة قشرة تتشكل تدفقھا باستمرار و الظھرة
 . البعض بعضھا عن القارات

 : عنھا الناتجة التضاریس و الجیولوجیة الظواھر*
  ).  المحیط قاع في مائیة تحت جبلیة سالسل الظھرات ( -    
 ألطفحي النمط من بركنة  -     
 . الظھرة لمحور موازیة عادیة فوالق و الظھرة محور على متعامدة تحویلیة فوالق -     
 .الفوالق لتشكل نتیجة سطحیة زالزل -     

 یؤدي بینما التكتونیة، الصفائح تباعد إلى الظھرات مستوى على وسفیراالستین من الساخنة الصاعدة الحراري الحمل تیارات تعمل * 
 .الصفائح تقارب إلى الغوص مناطق مستوى على الباردة الحمل تیارات نزول

 الحمل تیارات تأثیر تحت تبردھا و الماغما صعود استمرار من تتشكل مائیة تحت جبلیة سالسل عن عبارة الظھرات : الخاتمة
  . ممیزة جیولوجیة بنیات  عنھا ینتج جیولوجیة ظواھر مستواھا على تحدث ةالصاعد الحراري

  
  التمرین الثاني :

 :األول الجزء
 :التعلیل مع المشبك عمل لى) ع 4و  3 -   2( مادة كل تأثیر موقع - 1
 مشبكیة . قبل الخلیة في  +Kو    +Na لل  الفولطیة القنوات على یؤثر  :لساكسیتوكسینا

 قبل الخلیة فولط) في  میلي 70 - (راحةكمون  نسجل تنبیھ، إحداث من بالرغم Saxitoxine سم إضافة بعد : الثانیة ربةالتج:التعلیل
 یمنع وكسینالساكسیت سم اذن ، معدومة المفرزة كولین االستیل كمیة و ، مشبكي قبل العنصر في الكالسیوم شوارد وغیاب ، مشبكیة
  . استقطاب زوال موجة تسجیل عدم ھومن الشوارد میز ليبالتا و الفولطیة القنوات انفتاح

   مشبكي قبل الزر في  ++Ca لل الفولطیة القنوات على یؤثر :لكونوتوكسینا
 مشبكیة قبل الخلیة في)  فولط یليم 30(+ عمل كموننسجل  التنبیھ ،  مع concoitoxine سم إضافة بعد :الثالثة التجربة في :التعلیل

 انفتاح یمنع  الكونوتوكسین سم إذن ، معدومة المفرزة كولین األستیل كمیة و مشبكي، قبل العنصر في كالسیومال شوارد وغیاب ،
  مشبكیة. قبل الخلیة إلى ++Ca شوارد میز یمنع بالتالي و .  ++Caلل   الفولطیة القنوات

 ) الكیمیائي المبلغ تحریرمشبكیة ( قبل الخلیة على یؤثر :البوتیلینیك 
 في )ولطمیلي ف30+  (عمل كمون نسجل ، التنبیھ نطبق ثم مشبكي قبل العنصر في البوتیلینیك سم حقن :الرابعة التجربة في :التعلیل

 الخلیة في راحة كمون تسجیل و ، كولین االستیل افراز عدم مع مشبكي، قبل العنصر في الكالسیوم شوارد وتدفق ، مشبكي قبل الزر
  . المشبكي الشق في الوسیط من لمحتواھا المشبكیة الحویصالت طرح یمنع نیكالبوتیلی سم إذن مشبكیة، بعد
 : النتائج تفسیر  -2

 زوال موجة لوصول مشبكيقبل  الزر في فولط میلي 30 + عمل كمون نسجل التنبیھ، مع carbamate إضافة بعد :5 التجربة
 .كولین لألستیل معتبرة كمیة وافراز ، مشبكي قبل العنصر في ھدفقت و للكالسیوم الفولطیة القنوات انفتاح الى یؤدي الذي االستقطاب

 كولین أستیل إنزیم لعمل الكاربامات سم لتثبیط ، مشبكیة بعد الخلیة في عدیدة بكمونات فولط میلي 30 +عمل كمون تسجیل ونفسر 
 أطول . لمدة مفتوحة +Na لل كیمیائیا المبوبة القنوات بقاء بالتالي و)  كولین األستیل تفكیك عدم (أستیراز



 للخلیة استقطاب زوال موجة بوصول فولط میلي 30+ عمل كمون تسجیل نفسر ،ھالتنبی مع بنغاروتوكسین ألفا إضافة بعد :6 التجربة
 من تبرةمع كمیة ،وافراز مشبكي قبل العنصر في الكالسیوم شوارد وتدفق لكالسیومل الفولطیة القنوات انفتاح إلى یؤدي مما ، مشبكیة قبل

 .كولین األستیل
 انفتاح یعیق مما الكیمیائي بالمبلغ الخاصة المواقع على بنغاروتوكسن الفا سم بتثبت یفسر مشبكیة بعد الخلیة في راحة كمون تسجیل أما 

   .عمل كمون ولیدت یمنع مما, +Naتدفق  وعدم ، مشبكي بعد الغشاء القنویة )على مستوى (المستقبالت +Naلل  كیمیائیا المبوبة القنوات
 :الثاني الجزء

 النھایة داخل إلى المتدفقة الكالسیوم شوارد كمیة و طویلة التقلص مدة و ، كبیرة التقلص سعة تكون ، السم غیاب في : لمقارنةا-  1
 .ومالكالسی شوارد تدفق ینعدم بینما أقل التقلص مدة و جدا ضئیلة التقلص سعة تكون السم وجود في أما كبیرة المحوریة
 .مشبكیة قبل الخلیة إلى الكالسیوم شوارد دخول األفعى سم یمنع   :االستنتاج

 .األفعى سم تأثیر نفسلھ  السابقة السموم من يأ -2
 .مشبكیة قبل الخلیة في عمل كمون تسجیل لعدم :التعلیلاألفعى.  سم تأثیر نفس ھل Saxitoxine مس 
 ) : العلمي االستدالل ( األفعى سم تأثیر كیفیة تبیان -3

 المبلغ بالتالي و ، تنبیھي مشبكي بعد كمون ھعلی المحصل التسجیل أن ،حیث تنبیھي عصبي عصبي المشبك أن تبین : (1 ) الوثیقة
 لشوارد داخلیا أیونیا تدفقا مسببا ، القنویة المستقبالت على لیتثبت المبلغ یفرز حیث ) كولین أستیل( تنبیھي الكیمیائي

Na+  جزیئات تأثیر تحت یختل أن یمكن العصبیة السیالة انتشار حیث العصبیة، السیالة وانتشار،  تولید وبالتالي استقطاب زوال محدثا 
 .المشبك مستوى على األیونیة الظواھر تعیق

 انفتاح األفعى سم یعیق حیث  Ach ال المشبكیة الحویصالت تفرز ال الوسط في السامة المادة وجود في ھأن تبین :ب -2الوثیقة 
 القنوات انفتاح عدم بالتالي و مشبكي قبل الزر مستوى على االستقطاب زوال موجة انتشار یمنع ما ، للبوتاسیوم الفولطیة القنوات
 الداخلي التدفق حدوث عدم ھومن مغلقة كیمیائیا المبوبة القنوات بقاء إلى یؤدي ما ، الكیمیائي المبلغ تحریر عدم ھمن و للكالسیوم الفولطیة
 مستواه على عصبیة سیالة أي تتولد فال ، الحركي العصبون مستوى على الصودیوم لشوارد

 .الفریسة شلل فیحدث العضالت تقلص عدم ھعن فینجم
 الكیمیائي المبلغ تحریر یعطل الذي األفعى كسم جزیئات بتدخل المشبكي النقل على بالتأثیر تختل أن العصبیة السیالة النتشار یمكن اذا 
  .العصبیة السیالة انتشار لتاليبا و

 . المحیط نظافة *   :النصائح
 .اللدغ حالة في العالجات ألخذ المستشفى إلى االسراع *              
  . األفاعي فیھا تتواجد التي األماكن في التجول عند االحتیاطات أخذ *              

  
  التمرین الثالث

 : ناعیةالم الخالیا VIH  فیروس یصیب كیف رحش- 1
فیروس تثبیت VIH بروتیناتھ بفضل Gp120 المناعیة للخلیة الغشائیة البروتینات على CD4 و CCR5 )ھذه . )بنیوي تكامل 

 .   LT4   المناعیة الخلیة داخل الى الفیروس لدخول ضروري المرحلة
 : 1وثیقة ال من ب) (و )أ( الشكلین في الوارد المعلومات من انطالقا فرضیة اقتراح -2    
ب( الشكل نتائج تظھر( الوراثي النمط ذوي األشخاص بعض ان R//R لفیروس مقاومة VIH , الشكل مالحظات بینما )بان تبین )أ 

 .الخالیا لھذه CCR5 و CD4 الغشائیة البروتینات بفضل یتم المناعیة الخالیا واصابة الفیروس دخول
األلیل R لبروتین إال یشفر ال CCR5 من  )امینیة احماض 205 من مكون(اقصر CCR5 االلیل قبل من المشفر S 
 . )امیني حمض 352 من المكون(

 CCR5  الغشائیة البروتینات بفضل VIH لفیروس مقاومون R//R الوراثي النمط ذوي األشخاص ": المقترحة الفرضیة وعلیھ
 ." العادیة تلك من األقصر الفیروس بھذا المصابة للخالیا

  ثاني :الجزء ال
  :للمنحنیین تحلیل من المستخرجة اإلضافیة المعلومات  -1

 النمطین لكال الزمن مرور مع الموجب المصل ذوو األشخاص عندا السید مرض الى اإلصابة تطور نسبة ارتفاع نالحظ :  التحلیل
 S//S الوراثي النمط ذوي األشخاص عند أسرع یكون االرتفاع ھذا لكن , الوراثیین

 المصل ذوو األشخاص من السیدا إلى اإلصابة لتطور أكثرمقاومة S//R وراثي ونمط الموجب المصل ذوو األشخاص : المعلومات
 السیدا مرض الى اإلصابة لتطور عرضة األكثر S//S وراثي ونمط الموجب

 - الفرضیة صحة المعلومات ھذه تؤكد نعم -2
 : التعلیل

 وھذا , الوراثي نمطھا ضمن )الطافر( R االلیل وجود بسبب VIH فیروسل المقاومة بعض تمتلك S//R الھجناء األشخاص -
 یصعب ما وھذا .)القصیرة( والطافرة العادیة CCR5 بروتینات السیتوبالزمیة أغشیتھا على تمتلك المناعیة خالیاھم بأن یعني

 S//S اللواقح متماثلي األشخاص مع مقارنة , S//R الھجناء لألشخاص المستھدفة الخالیا الى VIH فیروس دخول من
 :  VIH  بفیروس اإلصابة ومقاومة الغشائیة المستقبالت,الوراثي النمط بین تربط التي لعالقةا-  3
 . CD4 الغشائي المستقبل نفس تمتلك المناعیة الخالیا فإن , للشخص الوراثي النمط یكن مھما -



 األشخاص أما , المناعیة خالیاھم مستوى على العادیة CCR5 المستقبالت إال تمتلك ال S//S الوراثي النمط ذوي األشخاص -
  .طافرة CCR5 المستقبالت من %50 و عادیة CCR5 المستقبالت من %50 تمتلك فانھا الھجناء S//R الوراثي النمط ذوي

 VIH روسبفی اإلصابة ضد مقاومة تمتلك وبالتالي.طافرة CCR5 مستقبالت فقط تمتلك R//R الوراثي النمط ذوي األشخاص
 ھذه مستوى على . CD4 لبروتین یشفر وال CCR5 البروتین لتركیب یشفر الذي S//R االلیالت من الزوج بأن یؤكد وھذا  -

 . CD4 لبروتین یشفر وال CCR5 بروتین لتركیب یشفر S االلیل بان تؤكد النتائج فھذه ذلك إلى باإلضافة , الخالیا
 .طافرCCR5 بروتین لتركیب یشفر R االلیل بینما , عادي CCR5 بروتین لتركیب یشفر S االلیل بان كذلك النتائج ھذه تؤكد -
  .VIH بفیروس اإلصابة ضد مقاومة تمتلك ال وبالتالي طافرة CCR5 بروتینات تمتلك ال S//S الوراثي النمط ذوو األشخاص -

 : المصابون  S//Sالوراثي النمط ووذ االشخاص عالج فیروس وطرق مقاومة على األشخاص بعض قدرة شرح :الجزء الثالث
 لبروتین یشفر الذي R االلیل األقل على الوراثیة ذخیرتھم ضمن بوجود یفسر VIH فیروس مقاومة على األشخاص بعض قدرة -

CCR5  عند أھمیة اكثر تكون المقاومة على القدرة ھذه , الشخص خالیا على التثبیت على الفیروس قدرة عدم بالتالي و طافر 
 اما , عادي  CCR5 لبروتین امتالكھم لعدم سالب مصل ذوو فھم,   R//R اللواقح متماثلي أي R االلیلین یمتلكون الذي شخاصاال

 مصل ذوو فھم  .رة طاف   CCR5  المستقبالت من %50 و عادیة CCR5 المستقبالت من %50 فیمتلكون S//R الھجناء األشخاص
 . S//S الوراثي نمطھم الموجب المصل ذوو باألشخاص   مقارنة للسیدا مقاومة أكثر وھم موجب

 :بفیروس المصابون S//S - الوراثي النمط ذوو االشخاص لعالج طرق ثالث
فیروس دخول أعاقة VIH المستھدفة المناعیة الخالیا إلى LT4 لبروتینات نوعیة مضادة بأجسام الشخص بحقن Gp120الفیروسیة 

 .الفیروسیة Gp120 جزیئات شغل على تعمل التي الحرة CD4 بجزیئات الشخص بحقن أو مثال
الوراثیة المادة تخریب ) ARN بمادة المصاب بحقن وذلك )الفیروسي l’interféron المصاب الخالیا تفرزه بروتین وھو مثال 

 . بالفیروس
العكسي االستنساخ انزیم عمل بكبح وذلك العكسي االستنساخ إیقاف  


