
08/09 ثبرٕخ                                                                                   اٌغٕخ اٌذساع١خ –صب٠ٛٔخ ثٛص٠ٕخ   

 

  عبػبد03/ ع د                                                                                               اٌّذح 3اٌّغزٜٛ 

 

 ػٍٝ اٌّزششؼ أْ ٠ؼبٌظ أؽذ اٌّٛػٛػ١ٓ ػٍٝ اٌخ١بس

/اٌّٛػٛع األٚي  
.( ْ 08/ ) اٌزّش٠ٓ األٚي  

ٚ إلظٙبس . سغُ رٛاعذ اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ فٟ إٌٛاح ا٢ أٙب رششف ػٍٝ رشو١ت عض٠ئبد و١ّ١بئ١خ فٟ ع١زٛثالصَ اٌخ١ٍخ

:اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٛسصخ ٚ اٌجشٚر١ٓ ِٓ عٙخ ٚ اٌجشٚر١ٓ ٚ اٌظفخ ِٓ عٙخ أخشٜ ٔزطشق اٌٝ اٌذساعخ اٌزب١ٌخ  

  .ADNسعّب رخط١ط١ب ٌج١ٕخ عضء ِٓ اٌـ- 1-رّضً اٌٛص١مخ .1

 .أوزت ث١بٔبد اٌؼٕبطش اٌّشلّخ  .أ 

 .2-ِب ٟ٘ ٔزبئظ اإلِب٘خ اٌى١ٍخ ٌٍؼٕظش .ة 

 

 ٌخال٠ب ADNعّؼ رؾذ٠ذ و١ّخ اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ فٟ عض٠ئخ اٌـ .2

ثؼغ األٔٛاع ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ثؾغبة إٌغت اٌّمذِخ فٟ عذٚي 

 -.2-اٌٛص١مخ 

 ِبرا رغزٕزظ ؟. ؽًٍ إٌزبئظ اٌّذٚٔخ فٟ اٌغذٚي  .أ 

 اٌّّضٍخ فٟ ADNث١ٓ و١ف رؤوذ ٘زٖ إٌزبئظ ث١ٕخ اٌـ .ة 

؟-1-اٌٛص١مخ

 

 24 ِىٛٔخ ِٓ ADNٌزىٓ لطؼخ ِٓ عض٠ئخ اٌـ .3

4.1لبػذح آصٚر١خ ؽ١ش 




GC

TA
. 

 

أؽغت ػذد وً لبػذح آصٚر١خ فٟ ٘زٖ  .أ 

 .ِبرا رغزخٍض. اٌمطؼخ 

ِب فبئذح ؽغبة إٌغجخ  .ة 
GC

TA




 ف١ّب 

 ٠ADNخض رّبعه عض٠ئخ اٌـ

 .اٌغبثمخ

 

 

 اٌّىٛٔخ Bرشر١ت األؽّبع األ١ٕ١ِخ اٌضّب١ٔخ األخ١شح ٌغٍغٍخ ِزؼذد اٌج١جز١ذ - 3-٠ّضً اٌشىً األٚي ِٓ اٌٛص١مخ .4

ARN اٌٛؽذاد اٌشِض٠خ ٌٍـ - 4-ألٔغ١ٌٛٓ اإلٔغبْ ، ٚ رج١ٓ اٌٛص١مخ
m

اٌزٟ رؼجش ػٓ ِخزٍف األؽّبع األ١ٕ١ِخ 

 .اٌّىٛٔخ ٌٙزا اٌغضء ِٓ عٍغٍخ ِزؼذد اٌج١جز١ذ

 

 

 

 

خال٠ب اٌىبئٓ اٌؾٟ 
T
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ٔطبف عّه 

اٌغٍّْٛ 
1.01 1.004 1.004 1.45 

 3.12 1.005 0.983 1.002ا١ٌٛغ١ٍٕب 

 0.93 1.005 0.996 1.008ثىزش٠ب اٌمٌْٛٛ 

 1.37 0.982 0.990 0.996ؽؾبي اإلٔغبْ 

 
 -2-اٌٛص١مخ

اٌّٛػغ 

اٌضبٌش 

اٌّٛػغ اٌّٛػغ اٌضبٟٔ 

األٚي 
G A C U 

U  tyr  phe U 

U   pro leu C 

U  
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- 4-اٌٛص١مخ

 Gly-phe-phe-tyr-thr-pro-lys-thr               

             

 23-  24-  25-  26-  27-  28 - 29-  30  

 اٌشىً األٚي         
 Gly leu- phe- tyr- thr- pro- lys- thr 

 

 23-  24-  25-  26-  27-  28 - 29-  30         

      اٌضبٟٔ اٌشىً               

 -3-اٌٛص١مخ

 
 -1-اٌٛص١مخ



لذَ رشر١ت اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ اٌّىٛٔخ ٌغضء اٌّٛسصخ اٌّغؤٚي ػٓ رشو١ت ٘زا اٌغضء ِٓ عٍغٍخ ِزؼذد اٌج١جز١ذ اٌّّضً 

. ثبٌشىً األٚي

 

اؽذٜ فزشاد اسرجبؽ - 5-٠ظٙش اٌشىً اٌّج١ٓ فٟ اٌٛص١مخ .5

 اصٕبء رشو١ت عٍغٍخ ِزؼذد اٌج١جز١ذ 25اٌؾّغ األ١ِٕٟ سلُ 

 .اٌغبثك

 ِب ٟ٘ اٌظب٘شح اٌزٟ ٠غغذ٘ب ٘زا اٌشىً ؟ .أ 

أػذ سعُ اٌٛص١مخ ِجشصا اسرجبؽ اٌؾّغ األ١ِٕٟ سلُ  .ة 

 ٚ 7 اٌٝ 1 ٚاػؼب ػ١ٍٗ اٌج١بٔبد اٌّشلّخ ِٓ 28

  .7 ٚ 6اٌمٛاػذ األصٚر١خ اٌزٟ ٠ؾٍّٙب اٌؼٕظش٠ٓ 

 7عُ اٌظب٘شح اٌزٟ عّؾذ ثبٌؾظٛي ػٍٝ اٌؼٕظش .ط 

 .صُ اششػ ثئخزظبس آ١ٌخ ؽذٚصٙب- 5-ِٓ اٌٛص١مخ

 

 ( ْ     06/ )    اٌزّش٠ٓ اٌضبٟٔ

:      ٠ؾفض أض٠ُ اٌّب١ٌه رفبػً ٔضع اٌىشثْٛ ِٓ ؽّغ اٌّب١ٌه ١ٌزأوغذ اٌٝ ؽّغ اٌج١شٚف١ه ؽغت اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ

 

-
-
OOC-CHOH-CH2-COO

-
 + H

+
                             CO2 + OOC-CHOH-CH3            

 

رمذس اٌغشػخ اإلثزذائ١خ ٌٍزفبػً .           ٠زُ ٘زا اٌزفبػً فٟ خال٠ب أٚساق ثؼغ إٌجبربد أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزشو١ت اٌؼٛئٟ

  ثذالٌخ رشو١ض ِبدح اٌزفبػً   إٌزبئظ pH=8.5  ٚ فٟ ٚعؾ رٚ PH=6اٌّؾفض ِٓ ؽشف ٘زا اإلٔض٠ُ فٟ ٚعؾ دٚ 

: اٌّؾظً ػ١ٍٙب ِذٚٔخ فٟ اٌغذٚي اٌّمبثً

 

رشعُ اٌم١ُ اٌؼذد٠خ فٟ اٌغذٚي اٌٝ  .1

ِٕؾٕٝ ث١بٟٔ ٠ج١ٕزغ١شاد اٌغشػخ اإلثزذائ١خ 

 .ثذالٌخ رشو١ض ِبدح اٌزفبػً

 

 لبسْ اٌغشػبد اإلثزذائ١خ فٟ اٌٛعط١ٓ .2

 

فغش األخزالف اٌّغغً آخزا ثؼ١ٓ  .3

 .األػزجبس اٌج١ٕخ اٌفشاغ١خ ٌٍجشٚر١ٕبد

 

 

 

 ( ْ 06) /اٌزّش٠ٓ اٌضبٌش

   رؼشع سعً ؽّب٠خ ِذ١ٔخ أصٕبء ػٍّٗ ٌؾشٚق خط١شح ٠غزٛعت صسع ؽؼَٛ ِزّضٍخ فٟ لطغ عٍذ٠خ رؼ٠ٛؼب ٌألٔغغخ 

رُ اعزذػبء افشاد أعشرٗ إلعشاء ثؼغ األخزجبساد إٌّبعجخ، فأخزد اٌخال٠ب اٌٍّفب٠ٚخ ٚ اٌجٍؼ١ّخ . اٌزبٌفخ عشاء اٌؾشق

ٌٍشخض اٌّظبة ٚ ٚػؼذ فٟ صالس أٚعبؽ ِالئّخ صُ أػ١ف ٌىً ٚعؾ ثبٌزشر١ت خال٠ب ٌّفب٠ٚخ ِٓ األَ ٚ األخذ ٚ 

. األؿ 

. إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب ِذٚٔخ فٟ إٌّؾٕٝ اٌّمبثً

 .ؽًٍ إٌّؾٕٝ .1

 .فغش إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب ِغ وً فشد .2

ؽذد اٌشخض اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٟ اٌمطغ  .3

. ػًٍ راٌه. إٌغ١غ١خ

 

 

 

 -5-اٌٛص١مخ

 



اٌّٛػٛع اٌضبٟٔ 

   ( 08 )       اٌزّش٠ٓ األٚي
 رشىً ثؼغ اٌغض٠ئبد اٌى١ّ١بئ١خ ػٕذ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚ 

اٌزفبػالد اٌزٟ رٕزظ ػٕٙب طفبد ٚساص١خ ١ِّضح ٌألٔٛاع 

ٚ اٌغالالد ، ٚ اٌجشٚر١ٕبد رّضً أُ٘ رٍه اٌغض٠ئبد ، 

رٙذف اٌذساعخ اٌزب١ٌخ اٌٝ اثشاص أُ٘ ٌؾظبد ٚ ِشاؽً 

. رذفك اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ

I.اؽذٜ اٌخال٠ب اٌّغؤٌٚخ ػٓ أزبط - 1- رّضً اٌٛص١مخ

عض٠ئبد ثشٚر١ٕ١خ رؼًّ ػٍٝ الظبء األعغبَ اٌغش٠جخ 

 .اٌزٟ رغضٚ اٌؼؼ٠ٛخ

 .ٚ ؽذد أطٍٙب.رؼشف ػٍٝ اٌخ١ٍخ اٌّؼ١ٕخ (1

 .ػغ اٌج١بٔبد ٌٍؼٕبطش اٌّشلّخ (2

ِب ٟ٘ اٌذالئً اٌج٠ٛ١ٕخ ػٍٝ أْ ٘زٖ اٌخ١ٍخ ِمشا  (3

 .ٌزذفك اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ

II.ؽؾبي فأس ثؼذ - 1-فٟ ِشؽٍخ أخشٜ ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ رُ اعزخشاط اٌخال٠ب األط١ٍخ ٌٍخ١ٍخ اٌزٟ رظٙش٘ب اٌٛص١مخ ِٓ

 اٌزٟ cytochalasineصسػذ فٟ ٚعط١ٓ ِٕبعج١ٓ ٚ ػٌٛغذ ثّبدح " ن د ػ ؿ "١ِٛ٠GRMٓ ِٓ ؽمٕٗ ثـ 

 . رؼًّ ػٍٝ اخزفبء أ٠ٛٔخ ثؼغ اٌخال٠ب

 دلبئك 10أػ١ف ٌٍٛعؾ األٚي ا١ٌٛسد٠ٓ اٌّشغ ٌّذح 

.  دلبئك10أػ١ف ٌٍٛعؾ اٌضبٟٔ أؽّبع أ١ٕ١ِخ ِشؼخ ٌّذح 

. ٔزبئظ اٌزظ٠ٛش اإلشؼبػٟ اٌزارٟ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب فٟ وً ؽبٌخ- 2-رّضً اٌٛص١مخ

 .GRM ثشس ؽمٓ اٌؾ١ٛاْ ثـ (1

 .ػًٍ اعزؼّبي ا١ٌٛسد٠ٓ اٌّشغ ٚ وزا األؽّبع األ١ٕ١ِخ اٌّشؼخ (2

 .ؽًٍ إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب فٟ وً ؽبٌخ (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. رّذ ِؼب٠شح و١ّخ األؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ اٌش٠ج١خ(ARN)  ٓٔشبؽ اٌخ١ٍخ اٌّج١ٕخ " ا١ٌٛ١ٌٙخ أصٕبء فزشح رشو١ت اٌجشٚر١

 . ، ٚ راٌه اػزّبدا ػٍٝ دسعخ اِزظبطٙب ٌإلشؼبع (اٌخ١ٍخ األط١ٍخ )ٚ خبسط ٘زٖ اٌفزشح -" 1-فٟ اٌٛص١مخ

. إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب- 3-ِٓ اٌٛص١مخ (ة)ٚ  (ا  )٠ّضً اٌزغغ١ٍ١ٓ 

 . لذَ رؾ١ٍال ِمبسٔب ٌٍزغغ١ٍ١ٓ (1

 .ِبرا رغزٕزظ  (2

ARNػٕذ ِٕغ ٔشبؽ أض٠ُ  (3
p

 ا١ٌٌٟٙٛ ٔؾظً ػٍٝ رغغ١ً ِّبصً ARN ث١ّ١ٌٛشاص ٚ اػبدح ِؼب٠شح اٌـ 

  (ة  )ٌٍزغغ١ً 

 -.5-اٌّّضً ثبٌشٛوخ سلARNُ اعزٕزظ ٔٛع اٌـ -أ 

 .ػًٍ اعبثزه ِؼزّذا ػٍٝ ِخزٍف اٌّؼط١بد ٚ ِب رٛطٍذ ا١ٌٗ -ة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٠زذخً أصٕبء رذفك اٌّؼٍِٛخ اٌٛساص١خ،ARN ث١ٕخ ٔٛع ِٓ اٌـ- 4-رّضً اٌٛص١مخ (4

. ِجشصا خظٛط١زARNٗ              رؼشف ػٍٝ ٘زا اٌـ

ثٛاعطخ رم١ٕخ خبطخ رُ رزجغ رشو١ت اٌجشٚر١ٓ ثئعزؼّبي أؽّبع أ١ٕ١ِخ ِشؼخ ، ػٍٝ ِغزٜٛ اٌج١ٌٛضِٚبد ٚ  (5

 -5-إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب ِّضٍخ ثبٌٛص١مخ.اٌش٠جٛصِٚبد اٌؾشح 

؟ .              ِب ٟ٘ اٌّؼٍِٛبد اٌّىٍّخ اٌزٟ رمذِٙب اٌٛص١مخ ف١ّب ٠خض رشو١ت اٌجشٚر١ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 06/  ) اٌزّش٠ٓ اٌضبٟٔ

     ٌذساعخ آ١ٌبد اإلعزغبثخ إٌّبػ١خ إٌٛػ١خ أغضد 

: اٌزغشثخ اٌزب١ٌخ

I. ٔؾمٓ األٔبرٛوغ١ٓ اٌزىضصٞ فٟ األسٔت( A0)  ٚ

 ٠َٛ ٔأخز ِٓ دَ ٘زا األسٔت اٌّؼجش 15ثؼذ ِشٚس 

ِظال ٔؼ١فٗ اٌٝ ِؾٍٛي األٔبرٛوغ١ٓ  (A1)ػٕٗ ثـ

خطٛاد اٌزغشثخ ٚ إٌزبئظ . اٌزىضصٞ ف١زشىً ساعت

 .ِّضٍخ فٟ اٌٛص١مخ اٌّمبثٍخ

 ؟.ِبٟ٘ ؽج١ؼخ اإلعزغبثخ اٌّشىٍخ ٌٍشاعت (1

 ؟ (A1)ػٍٝ ِبرا ٠ؾزٛٞ ِظً األسٔت  (2

 ِب ٟ٘ اٌخبط١خ اٌزٟ اؽزفع ثٙب األٔبرٛوغ١ٓ ؟ (3

أصٕبء اٌؾمٓ  (A1)و١ف رىْٛ اعزغبثخ األسٔت  (4

؟ ػًٍ اعبثزه.ثبٌزٛوغ١ٓ اٌزىضصٞ

 

 -3-اٌٛص١ك

 

 
A0 A1 



 

II. 2-فٟ ِشؽٍخ صب١ٔخ ٔؾمك رغبسة ِىٍّخ رٍخظٙب اٌٛص١مخ- 

 

 
                                                       فغش ٘زٖ إٌزبئظ اٌزغش٠ج١خ 

III. ِٓب ٘ٛ ّٔؾ إٌّبػخ اٌزٞ رظٙشٖ رغبسة اٌغضأ٠( I ٚ II.)  

 

 ( ْ 06) /اٌزّش٠ٓ اٌضبٌش
سعّب رخط١ط١ب إلٔض٠ُ اٌش٠ج١ٔٛٛو١ٍبص اٌزٞ  (1)     رّضً اٌٛص١مخ 

 4 ؽّغ أ١ِٕٟ 124ٚعٍغٍخ ٚؽ١ذح ِىٛٔخ ِٓ  رىْٛ ِٓ

 عغٛس وجش٠ز١خ

 ؟ (1)ِب٘ٛ ٔٛع اٌج١ٕخ اٌّّضٍخ فٟ اٌٛص١مخ  .1

ِبٟ٘ أ١ّ٘زٙب ؟ ٚ ِب اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ رّبعىٙب ؟  .2

ٌذساعخ ٔشبؽ ٘زا اإلٔض٠ُ ِخجش٠ب ٠غزخذَ رشو١ت  .3

ٚفٟ ششٚؽ  (EXAO)رغش٠جٟ ِذػُ ثبٌؾبعٛة   

 ( ، دسعخ ؽشاسح اٌٛعؾ  PH )رغش٠ج١خ ِالئّخ ٚ صبثزخ 

 

األؽّبع األ١ِٕخ :  رّضً ٔزبئظ رغ١شاد رشو١ض  (-2-) اٌٛص١مخ 

،   ARN(( δ) ): ، اٌـ ( ( β)) ، ا١ٌٕٛو١ٍز١ذاد ( ( α ))اٌؾشح  

.    لجً ٚثؼذ إػبفخ أض٠ُ اٌش٠ج١ٔٛٛو١ٍبص 

فغش ٘زٖ إٌزبئظ ِٚبرا رغزٕزظ ؟  ( أ

ٔؼ١ذ ٔفظ اٌزغشثخ ٚٔغ١ش فٟ وً ِشح إؽذٜ ِزغ١شاد اٌٛعؾ  ( ة

ٌٙزا اإلٔض٠ُ ثذالٌخ ٘زا  ( Vi )ٔززجغ رغ١شاد اٌغشػخ اإلثزذائ١خ 

- 3-اٌّزغ١ش إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب ِضٍذ فٟ  اٌٛص١مخ

 فغش إٌزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب. 

 

 

 

 

 
 

  

إػبفخ 
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- 1-اٌٛص١مخ

 

 

 -2-اٌٛص١مخ



اٌزظؾ١ؼ إٌّٛرعٟ 

: رظؾ١ؼ اٌّٛػٛع األٚي

 
ْ  اٌزش ْ ع١ش اإلعبثخ اٌزش 

ي 
ٚ
أل
 ا
 ٓ

ش٠
زّ

اٌ

 :وزبثخ اٌج١بٔبد: أ  .1

اٌج١بْ اٌش اٌج١بْ اٌش 

1 

2 

١ٔٛو١ٍٛص٠ذح 

١ٔٛو١ٍٛر١ذح 

3 

 

² 

ع١ٍٍخ ِزؼذد 

ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ذاد 

عغش ١٘ذسٚع١ٕٟ 

 

- 1-ٔزبئظ اإلِب٘خ اٌى١ٍخ ٌٍؼٕظش: ة

ؽّغ اٌفٛعفٛس٠ه  - لبػذح آصٚر١خ   - 

عىش خّبعٟ ِٕمٛص األوغغ١ٓ - 

 :رؾ١ًٍ إٌزبئظ اٌّذٚٔخ فٟ اٌغذٚي: أ .2

1





TC

GA

G

C

T

A
 ػٕذ ع١ّغ اٌخال٠ب  

GC

TA




 ِزغ١شح ِٓ وبئٓ ؽٟ اٌٝ آخش 

 A=T ٚ G=C ٚ A+G=C+T: اإلعزٕزبط

أٞ ِغّٛع اٌمٛاػذ اٌج١ٛس١ٕ٠خ ٠غبٚٞ ِغّٛع 

. اٌمٛاػذ اٌج١ش١ّ٠ذ٠خ

: اٌزج١بْ: ة

٠زؼؼ ِٓ اٌٛص١مخ أٔٗ ٠ٛعذ رمبثً ث١ٓ اٌمٛاػذ 

رٕشأ سٚاثؾ ث١ٓ اٌمٛاػذ اٌّزمبثٍخ  . اٌّزغب٠ٚخ 

ٚ ثبٌزبٌٟ رظٙش ث١ٕخ " عغٛس ١٘ذسٚع١ٕ١خ"

 ػٍٝ شىً  عٍغٍز١ٓ ِزمبثٍز١ٓ ADNاٌـ

. ِزؼبوغٕز١ٓ فٟ األرغبٖ

أ ؽغبة ػذد اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ فٟ  .3

  . ADNعض٠ئخ اٌـ

1.....................24 GCTA  

2...............................4.1




GC

TA
 

3................................ GCTA   

:  ٔؾظً ػٍٝ ِب 1ٍٟ٠ فٟ 3ٔؼٛع 
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:  ٔؾظً ػٍٝ ِب ²ٍٟ٠ فٟ 3ٔؼٛع 

GA
G

A
4.14.1

2
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: ثّب أْ

G

GG

GA

4.212

4.112
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 G=5:     ارا

 C=5=G:اراG=C :ثّب أْ  

 ٔؾظً ػٍٝ 4 فٟ اٌّؼبدٌخ Gٔؼٛع ل١ّخ 

: ِب ٠ٍٟ

A=12-G=12-5=7                 

 A=7=T:  ارا

ِٓ إٌزبئظ اٌغبثمخ فؼال ػذد :اإلعزخالص

اٌمٛاػذ اٌجٛس١ٕ٠خ ٠غبٚٞ ػذد اٌمٛاػذ 

. اٌج١ش١ّ٠ذ٠خ

فبئذح ؽغبة إٌغجخ : ة
GC

TA




 

. دساعخ ِذٜ رّبعه اٌج١ٕخ

 :رشر١ت اٌمٛاػذ ا٢صٚر١خ .4

: ٌذ٠ٕب فٟ اٌشىً األٚي

 :عضء ِٓ عٍغٍخ ِزؼذد اٌج١جز١ذ
Gly-phe-phe-tyr-thr-pro-lys-thr  

 

ثبعزؼّبي عذٚي اٌشفشح اٌٛساص١خ ٔؾظً ػٍٝ 

ARN
m 

: وبٌزبٌٟ

 
 

وّب  ( B)ف١ىْٛ شش٠ؾ ِٛسصخ عضء اٌغٍغٍخ 

ٍٟ٠ :

 
 

 :اٌظب٘شح اٌزٟ ٠غغذ٘ب اٌشىً : أ  .5

ٟ٘ ظب٘شح اٌزشعّخ 

اػبدح سعُ اٌٛص١مخ ِجشصا اسرجبؽ اٌؾّغ : ة

: 28األ١ِٕٟ 

 

 



 

ْ ع١ش اإلعبثخ د ْ ع١ش اإلؽبثخ د 

: اٌج١بٔبد                     

اٌش

ق 

اٌشاٌج١بْ 

ق 

اٌج١بْ 

1 

2 

3 

4 

اٌٛؽذح 

اٌظغ١شح 

ٚؽذح وج١شح 

س٠جٛصَٚ 

ساثطخ 

 ث١جز١ذ٠خ

5 

6 

 

7 

ARN
t

 

ساِضح 

ِؼبدح 
ARN

m 

 .اإلعزٕغبؿ: رغ١ّخ اٌظب٘شح: عـ

   اٌـفزؼ عض٠ئخADN 

  ًدِظ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ذاد اٌش٠ج١خ ثزذخ

ARNأض٠ُ
P

  ِمبثً ١ٔٛو١ٍٛر١ذاد اٌشش٠ؾ اٌمبٌت 

  .ADNاٌـ

  رشىً عض٠ئخARN
Pmِب لجً اٌشعٛي . 

  ًرشىARN
m ٚ ثؼذ ؽزف اٌمطغ غ١ش اٌذاٌخ 

 .ٌظك اٌمطغ اٌذاٌخ
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ش٠
زّ

اٌ

 :رؾ١ًٍ إٌّؾ١ٕبد .1

خؾ ِغزم١ُ ِٛاصٌّؾٛس : ِٕؾٕٝ األؿ

اٌفٛاطً فٟ ِغزٜٛ ثبٌزمش٠ت ِؼذَٚ ٠ذي 

ػٍٝ ػذَ رشىً اٌٍّفب٠ٚبد 

إٌّؾٝ خؾ ِغزم١ُ ثؼذ ِشٚس : ِٕؾٕٝ األخذ

٠َٛ ٠جذأفٟ اٌظؼٛد ٚ ٌىٓ ثٛر١شح ػؼ١فخ ِّب 

٠ذي ػٍٝ رشىً اٌخال٠ب اٌٍّفب٠ٚخ ٚ ٌىٓ ثى١ّخ 

. ػؼ١فخ

ثؼذ ِشٚس إٌّؾٝ ٠زظبػذ : ِٕؾٕٝ األَ

ثٛر١شح عش٠ؼخ د١ًٌ رشىً و١ّخ وج١شح ِٓ 

. اٌخال٠ب اٌٍّفب٠ٚخ فٟ ٘زا األخزجبس

 :اٌزفغ١ش .2

رشىً اٌٍّفب٠ٚبد ٠ذي ػٍٝ ؽذٚس رؼشف 

ٌخال٠ب اٌشخض اٌّظبة ػٍٝ أْ اٌخال٠ب 

اٌٍّفب٠ٚخ اٌّؼبفخ ١ٌغذ ِٓ اٌزاد ٚ ثبٌزبٌٟ 

ٚ اٌؼىظ طؾ١ؼ .ػذَ ؽذٚس رٛافك

HLA ٠ٍؼت دٚسا وج١شا فٟ سفغ أٚ لجٛي 

اٌطؼُ ٚ فٟ ؽبٌخ ؽذٚس رٛافك ِؼٕبٖ ٠ٛعذ 

.  ث١ٓ ا٢خز ٚ اٌّبٔؼ ٌٍطؼHLAُرّبصً 

 :رؾذ٠ذ اٌشخض اٌّالئُ .3

اٌشخض اٌّالئُ ٘ٛ األؿ 

. األؿ رٛأَ ؽم١مٟ: اٌزؼ١ًٍ
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 ا
ٓ

ش٠
زّ

اٌ

رشعّخ اٌم١ُ اٌؼذد٠خ اٌٝ ِٕؾٕٝ  (1

 :ث١بٟٔ

سعُ ِٕؾٕٝ ث١بٟٔ ٠ج١ٓ رغ١شاد اٌغشػبد اإلثزذائ١خ 

: ثذالٌخ رشو١ض ِبدح اٌزفبػً

 ُِم١بط اٌشع 

 اٌج١بٔبد 

 ٕٝػٕٛاْ إٌّؾ 

 

 :اٌّمبسٔخ (2

 أوجش ِٓ عشػخ PH=6عشػخ اٌزفبػً فٟ ٚعؾ رٚ 

 pH=8.5اٌزفبػً فٟ ٚعؾ رٚ 

  .pH اٌج١ٕخ اٌفشاغ١خ ٌإلٔض٠ُ رزأصش ثذسعخ: اٌزفغ١ش

٠فمذ اٌّٛلغ اٌفؼبي شىٍٗ ا١ٌّّض ثزغ١ش ؽبٌزٗ 

ٚ ثبٌزبٌٟ , ٘زا ِب ٠ؼ١ك رضجذ ِبدح اٌزفبػً, األ١ٔٛ٠خ

. ٠ؼ١ك أٚ ٠ّٕغ ؽذٚس رفبػً

٠ىْٛ ٔشبؽٗ , ِضPHٌٍٝىً إٔض٠ُ دسعخ ؽّٛػخ 

ػٕذ٘ب أػظ١ّب ٚاٌزٟ رخزٍف ِٓ إٔض٠ُ إٌٝ آخش 

 

 

    



التصحٌح النموذجً للموضوع الثانً 

ن سٌر اإلجابة ت ن سٌر اإلجابة ت 
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I.. 

 :التعرف على الخلٌة المعنٌة (1

ناتجة من تحول الخلٌة اللمفاوٌة . خلٌة بالزمٌة
 LBالبائٌة
 :البٌانات (2

جهاز كولجً : 2      غشاء هٌولً   -1
ش هـ ف  : 4مٌتوكوندري       :3
هٌولى  : 6نواة               :5

 الدالئل البنٌوٌة (3

مٌوكوندرٌات كثٌفة -   جهاز كولجً متطور   
شبكة هٌولٌة فعالة كثٌفة و متطورة 

 
II.. 

تنشٌط الخالٌا :GRM تبرٌر الحٌوان بـ .1
 و بالتالً تحولها الى خالٌا LBاللمفاوٌة

 .بالزمٌة المفرزة لألجسام المضادة

تعلٌل استعمال الٌوردٌن المشع و  .2
لمتابعة بناء كل من : األحماض المٌنٌة المشعة

حٌث الٌوردٌن ٌدخل . و البروتٌنARNالـ 
 و األحماض األمٌنٌة تدخل ARNفً تركٌب 

فً تركٌب البروتٌن الذي تقوم الخلٌة المعنٌة 
 ".األجسام المضادة"ببنائه

 :تحلٌل النتائج المحصل علٌها .3

. ظهور اإلشعاع فً النواة" أ"الوسط
. ظهور اإلشعاع فً الهٌولى" ب"الوسط

 
III.. 

المنحنٌات تمثل أنواع :التحلٌل المقارن (1
 :أثناء و خارج تركٌب البروتٌنARN الـ

من خالل المنحنٌٌن نالحظ اختالف فً نوع 
.  ظهر أثناء بناء البروتٌنARNمعٌن من الـ 

أثناء تركٌب البروتٌن الخلٌة :اإلستنتاج (2
و ظهوره ARN تنتج نوع معٌن من الـ

 .ٌحدث اثناء بناء البروتٌن

3) . 

 هو: ARN استنتاج نوع الـ (أ 
ARN

m
 

  انتاجه خالل فترة النشاط: التعلٌل (ب 
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 4الممثل بالوثٌقةARN الـ (4

ARNهو
T  

 :خصوصٌته
من الناحٌة البنٌوٌة ٌظهر على 

 شكل حرف"L"مقلوب . 

 خٌط متفرد و ملتف. 

 تقابل القواعد اآلزوتٌة المتكاملة. 

  وجود موقعٌن أحدهما ٌمثل
الرامزة المضادة و الثانً موقع تثبٌت 

 األحماض األمٌنٌة

 
: من الناحٌة الوظٌفٌة

  ٌحدد نوع الحمض األمٌنً الذي
ٌتم ادماجه 

بناء البروتٌن : المعلومة المكملة (5
ٌتم عن طرٌق البولٌزوم و لٌس 

 .الرٌبوزومات الحرة

 
I.  

: طبٌعة األستجابة المشكلة للراسب -  1
المستضد من طبٌعة جزٌئٌة و بالتالً 

. المعقد عبارة عن راسب
 ٌحتوي على أجسام A1مصل األرنب-2

. مضادة ضد األناتوكسٌن التكززي
الخاصٌة التً احتفض بها – 3

ٌبقى األناتوكسٌن مولد ضد : األناتوكسٌن
فنتجت " A0"حرض عضوٌة األرنب

. أجسام مضادة ضده
 بالتوكسٌن A1عند حقن األرنب- 4

التكززي سٌتم القضاء علٌه عن طرٌق 
األجسام المضادة التً مصدرها مصل  

. و بالتالً ٌحدث ترسٌب A0 األرنب
II. تفسٌر النتائج التجرٌبٌة :

موت األرنب ألنه غٌر :(ب)حالة األرنب
. محصن ضد التوكسٌن التكززي

ٌبقى حً ألنه محصن :(جـ)حالة األرنب
بالمصل الحامل ألجسام مضادة ضد 

. التوكسٌن التكززي
موت األرنب ألنه غٌر :(د)حالة األرنب

. محصن ضد التوكسٌن الدفتٌري
III. نمط المناعة خلطٌة .
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( : 2)نوع البنٌة الممثلة فً الوثٌقة  .1
بنٌة ثالثٌة  

تكسب البروتٌن : أهمٌة هذه البنٌة  .2
.  تخصصا وظٌفٌا 
مجموعة من : الذي ٌعمل على تماسكها 

روابط + روابط كبرٌتٌة : الروابط وهً 
روابط + روابط كارهة للماء + شاردٌة 

هٌدروجٌنٌة 
:  تفسٌر النتائج  .3

فً غٌاب اإلنزٌم ثبات تركٌز كل من * 
 واألحماض ARN:النٌوكلٌوتٌدات والـ 

 األمنٌة 
بعد إضافة اإلنزٌم تزاٌد تركٌز  -أ 

 ARN:النٌوكلٌوتٌدات وتناقص تركٌز الـ
وثبات تركٌز األحماض ARN   إلماهة الـ
األمنٌة  
ٌعمل إنزٌم الررٌبونٌوكلٌاز على : اإلستنتاج 
 وال ٌؤثر على األحماض ARN: إماهة الـ 
األمنٌة  

:  تفسٌر النتائج  -ب 
 تزاٌد السرعة 2 إلى ت1من ت : (I)المنحنى 

اإلبتدائٌة لتزاٌد الوحدات اإلنزٌمٌة المتدخلة 
 فً التفاعل

 فما فوق تبقى السرعة 2              من ت
 )ثابتة إلشتغال كل الوحدات اإلنزٌمٌة 

 (التشبع
تزاٌد السرعة اإلبتدائٌة  : (II)المنحنى 

بتزاٌد تركٌز اإلنزٌم إلستمرار تزاٌد الوحدات 
المتدخلة  
 السرعة PH = 7.2عند  :  (III)المنحنى 

اإلبتدائٌة عالٌة ألنه ٌحافظ على البنٌة 
الفراغٌة المثلى  

 أقل أو أكبر من PH                  عند 
 تناقص السرعة اإلبتدائٌة لتناقص 7.2

النشاط اإلنزٌمً لتغٌر البنٌة  
( : VI)المنحنى 

 السرعة C°37درجة الحرارة عند   * 
اإلبتدائٌة عالٌة ألنه وسٌط حٌوي  

درجة الحرارة األقل أو األكبر من عند   * 
37°C  تناقص السرعة اإلبتدائٌة لتناقص

  النشاط اإلنزٌمً لتغٌر البنٌة
 

    

 
 


