
 

1الصفحة     
  

  . ال��ه�ر�ة ال��ائ
�ة ال��ق
ا	�ة ال�ع��ة

  .م�ي
�ة ال)
'�ة ل�الة ال�لف                                                    ثان��ة ال�ه!� ح�اشي ع�� القادر تاج�ة 

  خ;ار ف
��/ خ!
ة فل!)ي : اسات6ة ال�ادة                                                 2021ام)1ان ال/�اسي االول 

 سا 4: ال��ة /  ع ت  3اخ)�ار مادة عل�م ال;��عة و ال�1اة                                                ال�/)�> 

  ن  5: ال)�
�B االول 

، ح,+  ي!*امح ال)هاز ال��اعي مع #ل ما ي�!�ي  ساس�ا في ت��ي� م�ش�ات ذاتهيلع� ال�� ال�راثي للف�د دورا ا         

 ال1�ء على �الى ال,ها ، و ي!�,> ;ق�رته العال�ة على ال!ع�ف على ع�ي� م�ش�ات الالذات ح,+ ن��6 في ه4ه ال�راسة ت*ل

  .;ع< م�ش�ات ال4ات و عالق!ها ;ال�� ال�راثي  

اص,� شLM في حادث م�ور و�6!اج الى نقل ال�م و ي!Hل� ذلG اF)اد م!�Eع ت!�افC زم�ته مع زم�ة ال�Aاب ،         

ماخ�ذة م] اشMاص )  ك د ح( ت�Uل ال�ث�قة ن�اذج الرTع  #�6ات دم ح��اء .   +Bعل�ا ان ه4ا االخ,� ��Fل ال>م�ة ال�م�6ة 

  .ذ̂و زم� دم�6ة مM!لفة و ال��رثات ال�[�فة على ا\هارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .4،  2، 1( و ال>م� ال�م�6ة ال!ي اخ4ت م�ها ك د ح )  س، ع ، ص( على ال)>a6ات  تعّ
ف -1

العالقة ب,] ت�ّ�ع االن�اj ال�راث�ة و ت�ّ�ع ال>م�  عل�ياش
ح في نF ;اس!غالل مe*!fاتG و ما تق�مه ال�ث�قة   -2

 .  ض�ورة ال!�افC ب,] زم�تي ال�عHي و ال�*!قEل اث�اء نقل ال�مم�
زا ال�م�6ة لالف�اد ال�امل,] لها 
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2الصفحة     
  

  ن  7: ال)�
�B الYاني 

�عي    �Streptomyces alboniger!ج الfe!,�6ا ت       E� لf];ل,�ت,�^ ال�,̂� ال�1اد ال��Puromycine  �E!عF ^4ال

�ات ال��اة ، ��ع�� اخ!�اق ه4ه الfe!�6ا ع1�6ة االن*ان ع�E ال)�وح ت!*�E م�#eا ساما ل�ل م] الMالFا ب�ائ�ات ال��اة و ح�

  . �,�6ة للMالFا في م[اكل ص��ة ن!�)ة تاث,� ال�ادة ال*امة على ال�\ائ�� ال

  .على الع1�6ة لE,�وم�*,] ل يال*� !اث,�س�E ال ن��6 في ه4ه ال�راسة ال!ع�ف على    

انHالقا م] ن*�ج غ�^ و زرعه�ا في وس�F [,H!̂� #ل م�ه�ا ) 2، م1م( ي!� ت�1,� م>رع!,] خل�6!,]  :ال��ء االول 

�ة  مع اضافة مادة الE,�وم*,] في ال,�م االول E6�(!ال jل�ف�  ال[�و [,!,T�(!1ع الM!ة و ث�نف� #��ة االح�اض االم,�

و  خالFا ال�>رع!,] في ه!�لى ك��ة االح�اض االم!��ة ال1
ةنق�م ;��اس ) ي�ما 25( ، و خالل م�ة زم��ة ) 1(لل�>رعة 

م] ) 2(م] جهة اخ�� س��� ال�الح�ة ال�)ه�6ة لMالFا ال�>رعة  و ) 1(م] ال�ث�قة ) 1(ال�!ائج م�ض�ة في ال[fل 

 .م] نف� ال�ث�قة ) 2(ال��ض�ة في تل[fل ال�A�ل على الA�رة 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  ) .1(ال4^ ت�Hحه ن!ائج ال�>رعة صغ ال��Tل العل�ي) 1(;اس!غالل ال�ث�قة  -1

 ال��ء الYاني  : لالجا;ة ع] ال�[fل ال��Hوح  ن��ل دراسة ال�ثائC ال!ال�ة  :

�اس ن*eة ال�[اj االن>�6ي الن>�6 االم,�� اس,ل ت�Uل ن!ائج ) أ  -2( ال�ث�قة  - �– ARNt  ة ال�عق��س�!از و #�

ARNt-aa  ةeال��اس jة (ب!�ف,� ال[�و�و ذلG في ) ARNt  ،ATP، ح�ة م*!MلL ه,�لي �F!̂� اح�اض ام,�

 . وج�د الE,�وم�*,] و في ��ا;ه 
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 .اساس�ة ت!�حل في ع�ل�ة ت�#,� ال�Eوت,] و تاث,� الE,�وم�*,] عل,ها 

  .  ال!اث,� ال*�ي للE,�وم�*,] على الع1�6ة 

 أ  - 2الوثيقة 

  ب - 2الوثيقة 

�ةةةة تتتتت!�حل في ع�ل�ةةة تت��###,,,,�اسساسس

ااااااااااالللللللللللللللللل!ااااث,�

3الصفحة   
 

�ات �Eي لH�HMل رس� تUعل,ها ت� [,*�اساس�ة ت!�حل في ع�ل�ة ت�#,� ال�Eوت,] و تاث,� الE,�وم

 .اله�ف م] ان)از ه4ه ال!)�Tة أب
ز ) أ 

ال!اث,� ال*�ي للE,�وم�*,] على الع1�6ة  عّلل ال�[fل ال��Hوح  ثّ�  أجc عB)  ب 

UAA 

ت�Uل رر

  

  

�ات ) ب -2(ال�ث�قة  - �Eي لH�HMل رس� تUت�

- 2(ل�ث�قة ا dاس)غالل  -1

-2( ;اس!غالل ال�ث�قة  -2
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و ال�1افgة على ث�ات ت
f!� م���عة مB الع�امل الف!�ول�ج�ة 
 B!ء على العالقة ب�hال iفي ه6ه ال�راسة ت/ل� ��

ور�ة في نhوت!�ات ال
وlائف dعk ال�

  ) .الع�دة الى الI�p ال;���oة في حالة ح�وث اض;
اب

�عة ب�وت,��ة ي!�خلE� ه�م�ن ذو ��في  *�fن*eة ال في ت��

ولي غ,� ن[ أان*�ل,]  إن!اج f]; [�1Fل ص��ح

ي!� ض�ان الHM�ة األخ,�ة م] ح,+ �ة ل6���Eاس

  .بها ال�[fل ال�Aي الF ^4عاني م�ه ال��6< 

وتين المستلمة من الشبكة 
 .ت االطراحية 

ال�ث�قة 

ثث�ااااتتتتت على ال�1افgة �ووو ى و
BBBBB القة ال عل hال iiiii ل ت ةةة ا ال� ه66ههه فف �BBBBBB!!!!ء علىىىى العالقة ببب���hال iiiiفي هه6666هه ال�راسسسةةةة ت/لل����� ����������������
يااللللعععع�دة الى اااللللللIIII�����pp ال;��������ooooooةةة فففففي ححححاااالللللةةةةةة حححححح�ووثث  ااضض;;

�عةة����EEEEEEE������ نننه��مم�نننن ذذذذذذذذووووووو

]]]]]]]]]]]]];;;;;;; [[�����111111111FFFFFF]]; [[[���1FFFFFFF

لللللللل6666666����EEEEEاااااسس

اااا ااالللل4444 ال [fل ال بببببببهههههههااااااا  اااااااللللللل�������[[[[[[[fffffffللللللل ااااااللللللل�������AAAAAAAييييييي  اااااالللللللFFFFFFFF  ^̂̂̂̂̂̂̂̂4444444ععععععاااااااننننننننيييييياااا

4الصفحة   
 

و ال�1افgة على ث�ات ت
f!� م���عة مB الع�امل الف!�ول�ج�ة لh�ان سالمة الع��hة ، ت)�اخل وlائف ال�
وت!�ات 
 B!ء على العالقة ب�hال iفي ه6ه ال�راسة ت/ل� ��
ن


 في ال�م T/ة ال�الع�دة الى الI�p ال;���oة في حالة ح�وث اض;
اب( ن/

�عة ب�وت,��ة ي!�خلوه� م�6< م] ع)> في إن!اج األن*�ل,] E� ه�م�ن ذو

f]; [�1Fل ص��حع�� ه4ا ال[LM  ج� أن ال6���Eاسالف��صات ، وُ 

ل6���Eاسب,!ا ا Mل�ةالل*لة ال!Mل,C ال�,̂� لألن*�ل,] في 

  . carboxypeptidase ب�اسHة إن>F �6*�ى

بها ال�[fل ال�Aي الF ^4عاني م�ه ال��6<  
اق)
ح ف
ض�ة تف/ّ 

ي هو محطة تجميع وإرسال رئيسية لمنتجات البرو
و وجها اخر نحو الحويصالت وجها  نحو ش هـ م 

ال�
وت!�ات !ئفف 
و�
ن
����ن
�����ن
ننن


 في  ااااالللللل���مT/يلل

مم��666666<<<<<<< ممممم]]]]

اللللفففف������صصصصاتتاللللففففف�����صصصصاتت

بب�بب�ا

اااااققققاااقققققق

 tالYال B�
  نقاv 8: ال)�

ت)�اخل وlائف ال�
وت!�ات      

 في ال�م T/ة ال�ن
�� في ه6ه ال�راسة ت/ل�i ال�hء على العالقة ب!B . اه�ا ن/


 في ال�م " اس))�اب"T/ة ال�ن/

م�6< م] ع)> في إن!اج األن*�ل,]  Fعاني: ال��ء االول 

الف��صات ، وُ م]  ;ع� ال�U,� .ال�م 

 )proinsulin( .  

ل*لة ال!Mل,C ال�,̂� لألن*�ل,] في س) 1(ت�Uل ال�ث�قة  - 

ب�اسHة إن>F �6*�ى تMل,C األن*�ل,]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اق)
ح ف
ض�ة تف/ّ ) 1(;اس!غالل ال�ث�قة  -1
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ت�ف,> االن>�6 على ال!قاعل معها ت,��ة ، ن*�ي ال�ادة القادرة على 

و ت��F �6*�ح ;��وث ال!فاعل مات�[ا ب,�ه�ا روا; ان!قال�ة 

 

 م�Eمج اس!ع�ال ;�ا Fاس!ع�ال م�Eمج راس!�ب و اخ� 

 .ل!�قC م] ص�ة الف�ض�ة م] اجل ا

�ة(� .ص�ة الف�ض�ة ] *�ح ;ال!�قC مF ت�ف,4 ه4ه االس!�ات

ل�1ان  ل�Eوت,�اتاه��ة ال!LAM ال�\�في ل

¡eارة ع] سل*لة ب�وت,��ة ت[fل ف,ها ;ع< األح�اض 

�ائي�� .في ت�ف,> ال!فاعل ال�

 .ل�#,>تEU,� ادور م�قع 

 )أ  -2(ال�ث�قة 


'�f/ي ب!�)!�ازf Iفي ان���lو   

CPA1 

CPA2 

ررتتت,��ة ، ن***���ي الل�ادة االلققااددرة عععللل يي � ,

 اا ا � تت�[اتت�[ا ب,�ه�ا روا;;;

��ا  FFFFFااااااس!ع�ال م����Eممجج ررر

مم

�ةة��(((���اااالالالسسس!!!���اااتتت ههه444444444444444444ههه �ةةتتتتتتت������ففففف,,,44444444444444��(((���تتت���ففف,,,444   ههه444ههه   اااالالالسسس!!!���اااتتت

ااااا �ةةةة���   ااااهههه�������

5الصفحة   
 

�عة ب� E� [ة ، ن*�ي ال�ادة القادرة على و االن>�6 م�ّف> ب,�ل�جي م�ت,�

 مع االن>�6 على م*!�� ال��قع الفعال eة ح,+ ت�ت�ت�[ا ب,�ه�ا روا; ان!قال

�ا Fاس!ع�ال م�Eمج راس!�ب و اخ� ت�Aل�ا عل,ه,]  ملفّ ) ج  - 2

 

 

 

م] اجل ا لل1ل إس)
ات���ة اق)
ح) أ  -2(ال�ق�مة في ال�ث�قة 

�ةان  بّ!B) ج  -2ب ،  - 2(;اس!غالل أشfال ال�ث�قة (�ت�ف,4 ه4ه االس!�ات

اه��ة ال!LAM ال�\�في ل ح�ل قّ�م خالصةم] خالل ما جاء في ه4ا ال��ض�ع 

  .  " اس!!eاب ن*eة ال*�f في ال�م"ال Uل�فا¢ على سالمة الع1�6ة  #�

¡eارة ع] سل*لة ب�وت,��ة ت[fل ف,ها ;ع< األح�اض  Carboxypeptidaseال��T�#*ي ب,E!�از 

  . ه4ه ال*ل*لة انH�اءع] ��C6 فعاال األم,��ة م�قًعا 

 :ض�ور6ة لع�ل اإلن>�6 الفعالنعل� أن األح�اض األم,��ة في ال��قع 

�ائي His69  ،Glu72  ،His196ت[ارك ثالثة أح�اض أم,��ة ، ��في ت�ف,> ال!فاعل ال�

دور م�قع  Glu270و  Tyr248و  Arg145تلع� ثالثة أح�اض أم,��ة 

 )ب - 2(الوثيقة 

 )ج-2(ال�ث�قة 


'�f/ي ب!�)!�ازf Iاب،  ان��L�ال FOع�� ال�CPA2 : ي ب!�)!�از/f�'
f Iان��

>>ّف> ب,��لل ب,��فّفالالن>�6 م� < �6<

االن>  مع االن>�6 عع



f Iان��

f Iان��

 أشfال ال�ث�قة

مممممم خخخخالالالالالالاللللللللل الالالاللللللل  م]]]    [[[

ةةةةة اااللل ة سالمة االللععع111���666ةةةةال

�عة ب�   ال��ء الYاني E� [االن>�6 م�ّف> ب,�ل�جي م

 مع االن>�6 على م*!�� ال��قع الفعال ال!ي  ;ال�#,>ةeت�ت

  .�اتج ال

 

 

 

 

2ب ،  - 2(ت!�1] ال�ث�قة   - 

anagéne   . 

  

 

 

 

 

�ات  -1Hقة ;اس!غالل ال�ع�ال�ق�مة في ال�ث

;اس!غالل أشfال ال�ث�قة  -2

 tالYم] خالل ما جاء في ه4ا ال��ض�ع   :ال��ء ال

ل�فا¢ على سالمة الع1�6ة  #�ا

ال��T�#*ي ب,E!�از - 

األم,��ة م�قًعا 

نعل� أن األح�اض األم,��ة في ال��قع  - 

ت[ارك ثالثة أح�اض أم,��ة ،  - 

تلع� ثالثة أح�اض أم,��ة  - 
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6الصفحة     
  

  ال�لف  –ثان��ة ال�ه!� ح�اشي ع�� القادر تاج�ة 

 .اع�اد االس)اذة خ!
ة فل!)ي  – 2021ال/�اسي االول / االجاdة ال�ق)
حة الخ)�ار مادة عل�م ال;��عة و ال�1اة 

  العالمة  االجا;ة ال!��6]
ال!��6] 
  االول 

  ن5

 :ال!ع�ف على ال)>a6ات  - 1
  .ب�وت,] غ[ائي ض��ي = ع. Hال)>ء ال*H  = �̂f) ال�*!�1( ال��ش� = س
  .  -O+  ،2=A-  ،4= AB=1: ان�اع ال>م� ال�م�6ة .      Dال�*!�1 = ص

  .خات�ة  –ع�ض  –مق�مة : 1م�: ال�F العل�ي 
�Hة و م�A!Mة و ل�*� اعادة لل*�اق مق�مة ص���ة : 2م�*;.  

 ي!Hل� نقل ال�م ت�افC ب,] زم�تي ال�عHي و ال�*!قEل ، ح,+ ي!�ّ�د ن�ع ال>م�ة ;ال��
  .ال�راثي للف�د 

�اغة ص���ة ت!�افC مع ال!عل��ة و ال*�اق : 3م�A; لf]ح ال���.  
  ال!�افC ب,] ال>م�ع�� نقل ال�م ؟  ماهي العالقة ب,] ال�� ال�راثي و م��دات ال>م� ال�م�6ة و ما اه��ة

  :الع
ض 
  . RHو الـ  ABOن�ام الـ : �F,> ن�ع,] م] االن��ة ال!ي ت��د ن�ع ال>م�ة : 4م� 
، H، ال�*!B  �1، ال�*!A�1ال�*!�1 : ي4#� ال�*!�1ات الغ[ائ�ة ال���دة ل��ع ال>م�ة :  5م�

  .Dال�*!�1 
  . FABOقارن ب,] مM!لف ال�*!�1ات الغ[ائ�ة في ن�ام الـ : 6م�
  .F*!�!ج ان ال�هاFة ال*6�fة هي م] ��Fد ن�ع ال�*!�1 :   7م�
  ).ناتج ال!فاعل( ال�*!�1  >...االن>�6  >)  ....االل,ل( F[�ح العالقة ب,] ال��رثة : 8م�

 ال)>ء ال*H  �̂fت[�ف على ت�#,� ان>�6 : 19ال����لة على الeAغي  Hال��رثة Tفي ي��و\
  . Hالقاع�^ ;ال´�f�ز ل�ع ال�*!�1 

  ) اشfال ص��6ة( ال�الت  3لها :  9ال����لة على الeAغي  Iال��رثة 
 ال��ش�  Aسائ� ت[�ف على ت�#,� ان>IA  �6ال,ل Tفي ي��اس!,ل جالك!�زام,] ل�ع  Nبـ    Hو\

  . Aال�*!�1 
 ال��ش�  Bسائ� ت[�ف على ت�#,� ان>B I  �6ال,لTفي ي��  . B;ال)االك!�ز  ل�ع ال�*!H   �1و\

   Hسائ�  ال F[�ف على ت�#,� ا^  ان>�6 و\�في فال ي!� اضافة ا^ نهاFة س6�fة لل�*!O i  �1ال,ل 
 .A )AAال>م�ة.... FABOع مM!لف االن�اj ال�راث�ة ال���fة لل>م� ال�م�6ة في ن�ام الـ :  9م�

AO (ال>م�ة ، B)BB. BO ( ،ال>م�ة AB)AB ( ال>م�ة ،)OO( ،  
   +D ...RH) ال�Eوت,] ( ت�#,� ال�*!1FD ... �1ع عالقة ب,] وج�د ال��رثة :  10م�

�اب اال��رث�D ...... �1!*اب ال��  . -D ...RH) ال�Eوت,] ( �

  
  :Fعلل ض�ورة ال!�افC ب,] ال>م�ة ال�م�6ة اث�اء نقل ال�م : 11م� 

في حالة اخ!الف ال�*!�1ات الغ[ائ�ة ب,] زم�ة ال�عHي و ال�*!قEل تع!�E ك دح ال�عHي الذات 
عل�ا انه ت�ج� (;ال�*eة لل�*!قEل ما ي!*�E في إثارة ال)هاز ال��اعي وان!اج اج*ام م1ادة ن�¡�ة 

�ا في ال�م¶�E� ي و) اج*ام م1ادةHاص ك د ح ال�عAارت �E*ة و ت� ;ال�*!1اد الغ[ائeت�ت 
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�اغة صA; لf]اغة صح ال��A; لf]

ل�� ال�راثي و,] ال�� ال�راثي و م�

 ال!ي ت��دن��ة ال!ي ت��د ن�ع ا
ل���دة ل��عئ�ة ال���دة ل��ع ال>م�ة

ABOO في ن�ام الـ ائ�ة في ن�ام الـ 
  .  . ال�*!�1  ن�ع ال�*!�1 

(ال�*!�1  >...>�6  ال�*!1 >...
HH>�6 � ان>�6 Tفي ي��  و\�فيو\

   
 جالك!�زام,]س!,ل جالك!�زام,] ل�ع

 ال�*!�1  �1B .  B .
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  .;ال!الي م[fل ص�ي لل�*!قEل  
  : الOات�ة 

خاص ت[�ف على ت�#,� ج>a6ات جل��T�fوت,��ة ) ن� وراثي( �FلG #ل ف�د ت�#,eة ال,ل�ة: 12م�
  م�ّ�دة لل4ات، في حالة ال>م� ال�م�6ة ت�ه� ال���دات على سHح ك د ح 

ما ) ال�*!�1ات(دات الغ[ائ�ة فاالخ!الف في ال�� ال�راثي ب,] االف�اد ي�د^ الى االخ!الف في ال���ّ 
F*!�ج� ت�افC ال>م� ال�م�6ة ب,] ال�عHي و ال�*!قEل ل!فاديى اثارة ال)هاز ال��اعي الF ^4قAي 

  .الالذات 
  ال!��6]
  الUاني

  ن7

  : ال)>ء االول 
  ) : 1(ال[fل 

  :ت�ل,ل ال�!ائج  
) U�F)1ل م���ى  تغ,� #��ة االح�اض االم,��ة ال��ة في اله,�لى ع�� خالFا م>رعة خل�6ة   -

  . عادFة ) 2(مع�لة ;الE,�وم*,] م] ال,�م االول و م>رعة خل�6ة 
 )f(X)ال�الة = العالقة(ت!>اي� )  Xال�!غ,� = ال[�j ال!)�E6ي  (;��ور ال>م] و ب�ج�د الE,�وم*,]  -

وفي ��اب الE,�وم*,]  ) 1(في ال�>رعة الMل̂� )   yال!ا;ع (ك��ة االح�اض االم,��ة ال��ة 
�ة االح�اض االم,��ة ال��ة  في ال�>رعة �# L2(ت!�اق.  ( 

رE6�زومات / ARNtت�Uل الA�رة مالح�ة ;ال�)ه� االل�!�وني للE�ل,>وم و ه� معق� )  : 2(ال[fل 
اي] ي!� دمج االح�اض االم,��ة في ت�#,� ال�Eوت,]  على م*!��  الF ^4ع!�E مق�ا لع�ل�ة ال!�ج�ة

 )2(ال�>رعة الMل�6ة 
ن*!�!ج ان الE,�وم*,] ��Fع دمج االح�اض االم,��ة  في ت�#,� ال�Eوت,] ف!!�اك� في اله,�لى  -

 ع�ل�ة ال!Mل,C ال�,̂� لل�Eوت,](eUي [,*� ).الE,�وم
 ال�,̂� لل�Eوت,] ؟ ك�� ��Fع ال�Eوم�*,] ال!Mل,C:  ص�اغة ال��Tل -
  : ال��ء الYاني  

 : اب�از اله�ف م] ال!)�Tة  - 1
س�!از و #��ة  -ARNtع�� ��اس ن*eة  ن[اj ان>�6 االم,�� اس,ل ) : ا  -2( اس!غالل ال�ث�قة  -

 :ال�ات)ة  ARNt-aaال��عق�ات 
و  %100خالل ف!�ة ال!)�Tة ب�ج�د الE,�وم�*,] او في ��ا;ه  ن*)ل ثeات ن*eة ال�[اj االن>�6ي  -

 .ال�ات)ة  ARNt-aaت>6اد^ #��ة ال�عق�ات 
 االح�اض االم,��ة  -� .ن*!�!ج ان الE,�وم�*,] ال ��Fع ع�ل�ة ت�[
 ت�#,� ال�Eوت,] و ;ال!الي ت>اي� ع�د االح�اض االم,��ة ال��ة في  :اله�ف  -�EUن ت�fF نفي ان

 ا) 1(ه,�لى خالFا ال�>رعة �م�ا . الح�اض االم,��ة ب!�خل الE,�وم*,] راجع الى  م�ع ت�[
 .F*!�ج� ال�e+ ع] م*!�� ال!اث,� ب�قة 

 ) ب -2(اس!غالل ال�ث�قة  - 2
ت[eه ال�)��عة ال��ج�دة في  NH2–الE,�وم�*,] م1اد ح,̂� ن�fل,�ت,�^ �1F م)��عة  -

 ) .aa( ال��< االم,�ي 
ة و قام ;��ج م�ا F*�ح له ;االرتeاj مع ال�E6�زوم الفعال الfF ^4�ن ق� انHلC في ع�ل�ة ال!�ج� -

 .ع�د قل,ل م] االح�اض االم,��ة ال��[Hة 
  .Aح,+  F[غل الE,�وم*,] ال��قع  -
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] و ب�ج�د الE, ال>م] و ب�ج�د الE,�و
ال!( االم,��ة ال��ض االم,��ة ال��ة 

ض االم,��ةح�اض االم,��ة ال��ة
ح�ة ;ال�)ه� مالح�ة ;ال�)ه� اال

!� دمج االي] ي!� دمج االح�اض

ض االم,��ة  في ت�#�اض االم,��ة  في ت�#
 ). ).]�وت,]

̂̂^,�ال�,�̂^ لل�Eوت,] لل�Eوت,] ؟

س�!از -ARNtلاس,ل  ARNt- س
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م�ا ��Fع اضافة ح�< ام,�ي  Pو f]Fل را;Hة ب,F�,!Eة مع ال��< االم,�ي ال��ج�د في ال��قع  -
 . اخ� 

  ). Hالة االس!(و ي!��ر سل*لة ب,F�,!Eة قA,�ة م�تHeة ;الE,�وم�*,] مانعا اك!�ال ع�ل�ة ال!�ج�ة  -
;*�E ع�م دمج االح�اض االم,��ة   ARNtاالنهاء ال��fe لل!�ج�ة ي�د^ إلى ع�م ت)�ي� الـ  -

 .ال��[Hة 
 ، ف!!�اك�  -� االح�اض االم,��ة رغ� ع�م تاث,� ال6�E�م*,] على ان>�6 ال!�[�و ;ال!الي ي!�قف ت�[

  ) .1ال�>رعة (في اله,�لى و ي!>اي� #�,!ها 
  :لل�Eوم�*,] تعل,ل ال!اث,� ال*�ي  -

م�ع تMل,C ال�Eوت,�ات ال�1ور6ة ل�\ائف الMل�ة ي�ع�f سلeا على ن[ا�ها اال1Fي و ;ال!الي على 
  .سالمة الع1�6ة 

  
  
  
  
  
  
  
  

0.5  

  : ال��ء االول   
  ) : 1(اس!غالل ال�ث�قة 

  .ت�Uل ال�ث�قة م�احل ال!Mل,C ال�,̂� ل)>a6ة االن*�ل,] ال�\�في على م*!�� الMل�ة ب,!ا 
قHع  3سل*لة واح�ة ت�1 و ال4^ ي!��ن م]  على م*!�� ش ه م ي!� ت�#,� االن*�ل,] ما قEل اولي

)A.B.C (ة الى و  ان>�6ات ل�4ف ه4ه االخ,�ةف!!�خل .  و اشارة  ب�ء ال!�ج�ةa6<(ان*�ل,] ت��6ل ال
�ة!6�E# ة م��دة  اولي ت�اف¾ على اس!ق�اها ج*�ر�ي�!قل االن*�ل,] االولي ع�E  .ب,] اح�اض ام,�

  .ح�A6الت ناقلة الى جهاز #�ل)ي 
ان*�ل,] ف,!��ل الى  Cي!�خل ان>�6 ال��T�#*ي ب,E!,�از ل�4ف القHعة : على م*!�� جهاز #�ل)ي 
�ةت�اف¾ على )  B A ;(ناضج ي!��ن م] سل*ل!,] !6�Eال��صالت  اس!ق�اره ال)*�ر ال� �Eح ع�HF و

  . اال��اح�ة في ال�م 
  : اق)
اح الف
ض�ة ال)ف/!
�ة 

  .Fع�د ع)> الMل�ة ب,!ا على ان!اج ان*�ل,] ناضج الى خلل و\�في لالن>T�# �6�#*ي ب,E!,�از 
  : ال��ء الYاني 

�ة لل�ل  - 1(��ة هي خHة ابل�+ العل�ي ال!ي ن!!eعها م] خالل فه��ا : ( اق!�اح اس!�ات(�االس!�ات
 ) للف�ض�ة

 ) :أ-2(;اس!غالل ال�ث�قة  -
ع�د قل,ل م] ال4^ ي!��ن م]  و\�فة االن>�6 م!علقة ب�E,!ه الف�ا��ة و خA�صا ال��قع الفعال -

م�ّ�دة م] ح,+ ال��ع و الع�د و ال!�ت,� و  )في حالة ال��T�#*ي ب,E!,�از 6( االح�اض االم,��ة 
.ت[fل م�قع ال!�ف,> اح�اض ام,��ة  3و  ام,��ة ت[fل م�قع ال!EU,�اح�اض  3ت�Aف الى 

�ة اذا #ان� الف�ض�ة ص���ة  -�Eب!غ,� في م*!�� ال eفة االن>�6 م�ت�ن!�قع ان fF�ن الMلل في و\
 : و ت��ي�ا في ال��ةقع الفعال ل4لG  الف�ا��ة 

 : م] ح,+  ن ب,] ان>�6 ال��T�#*ي ب,E!,�از ع�� ال[LM ال�Aاب مع ان>�6 و\�فينقار  �
�ة الف�ا��ة ��Eالفعال ;اس!ع�ال ب�نامج راس!�ب و ت��ي�ا ال��قع  ال. 
   Anagéne;اس!ع��ال ب�نامج في ال!*ل*ل االولي لل�Eوت,]   ت!ا;ع االح�اض االم,��ة �

2 -   Cح ;ال!�ق�*F ة�(��ان ان ت�ف,4 االس!�اتEة ت� :م] ص�ة الف�ض
�ة ماخ�ذة ب�Eنامج راس!�ب ت�ضح ب��ة ان>�6 ) : ب-2(;اس!غالل ال�ث�قة a6<ل ن�اذج جUت�

( ال��T�#*ي ب,E!,�از ال�\�في و ان>�6 ال��T�#*ي ب,E!,�از ع�� ال[LM ال�Aاب ب�ج�د ال�#,>ة 
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حل ال!Mل,C ال�ة م�احل ال!Mل,C ال�,�
 ي!� ت�#,� ا ه م ي!� ت�#,� االن*�

m/ل!�ج�ة�ء ال!�ج�ةm  .ف!! ف!!�خل

o66ة�!6�E# 6ج*�ر�E# ر
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ب,ب,] اح�

  .ي 
ionاس!ق�اره ال)اس!ق�اره ال)*�رى ¾ على .T��n�#*ي ب,E!>�6 ال��T�#*ي ب,E!,�از

ي لالن>�6 #�و\�في لالن>T�# �6�#*ي

 ن!!eعها م]ال!ي ن!!eعها م] خالل

ال!�ت,� و  ال!�ت,� و cy م] د قل,ل م] 
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  ) .االن*�ل,] االولي
في  ي�ج� اخ!الفاالنه . على م*!�� ال��قع الفعال  ي�EU ال�#,>ةنالح¾ ان #ل م] االن>�6,]  -

اح�اض ام,��ة و ي!��ن  6م] ع�د االح�اض االم��ة ال�[fلة له ح,+ ي!��ن االن>�6 ال�\�في 
.فق  4االن>�6 ع�� ال[LM ال�Aاب م] 

ت�Uل ن!ائج ع�ض مقارنة ت!ا;ع االح�اض االم,��ة ب,] االن>�6,] ال*ا;ق,] ) : ج-2(ال�ث�قة  -
 :;اس!ع�ال م�Eمج االناجان 

 
 : نالح¾ ت�اثل في ت!ا;ع االح�اض االم,��ة ب,] سل*ل!ي ال�Eوت,] ماع�ا في ال��قع,] -

ي�!�ي الى م�قع ع�� االن>�6 ال�\�في الHis ^4ع�� ان>�6 ال[LM ال�Aاب و  fGly�ن F 69رق� 
  .ال!�ف,> 

ي�!�ي الى ال�\�في ال4^ ع�� االن>Tyr �6ع�� ان>�6 ال[LM ال�Aاب و  fFGly�ن  248رق� 
�,EU!م�قع ال  .  
  : ن*!�!ج أن 

�ة على م*!�� ان>�6 ال��T�#*ي ب,E!,�از ع�� ال[LM ال�Aاب ¶�E� �,ة غ��FلG ب��ة ف�ا�
ما ��Fعه م] في م�قع ال!�ف,> و اخ� في  م�قع ال!EU,�  ي�قAه ح�< ام,�يح,+  ال��قع الفعال

;ال!الي فق�ان و\�ف!ه في ال!فاعل مع االن*�ل,] االولي و  و ال!EU,� ال),� لل�#,>ة و ت�ف,> ال!فاعل
  .و ه4ا ما ي�#� ص�ة الف�ض�ة . ت��6له الى ان*�ل,] ناضج 

 tالYالصة : ال��ء الOال  

 في  -T/ة ال�سالمة الع��hة م
ت�;ة dال)FLO ال��lفي لل�
وت!Y�f ، Bال حالة اس))�اب ن/

 B!ة ان/�لRت�خل ج�� cناض�ةال�م و ال)ي  ت);ل.  
وهي ج��Rة مB 	��عة ب
وت!�ة  ذات ب��ة ف
ا��ة م�1دة و م/)ق
ة ب
واid ب!B اح�اض ام!��ة  -

  .م1ّ�دة ت/�ح لها dاداء ال��lفة 
  .و الك)/ابها ال���ة الف
ا��ة ال����lة ي)�خل ان��I ال�
'�f/ي ب!)!�از  -
��dء خاص /�ى وه� ج��Rة مB 	��عة ب
وت!��ة ت�ل� ب��ة ف
ا��ة و���lة ت)عل� اساسا   -

 c!ت
  .ال��قع الفعال ي)��ن مB اح�اض ام!��ة م�1دة مB ح!t ال��ع ، الع�د ، و ال)
ما /�ح �1dوث ال)فاعل معه و ت��1له الى ) االن/�ل!B االولي(ي)�امل ب�!��ا مع ال
f!�ة   -

  .ان/�ل!B ناضج 
- B!وت
 . � الى فق�ان ال��lفة، ي�د) ان��I ال�
'�f/ي ب!)!�از(ال)غ!!
 في ال���ة الف
ا��ة لل�
 .ما ي��)ج ع�ه  ع�م اك)/اب ه
م�ن االن/�ل!B  ال���ة الف
ا��ة و dال)الي فق�ان ال��lفة   -


 في ال�م T/ة ال�  .ي)/��6ل� في م�Tل ص1ي لل�FO و ه� ع�م الق�رة على ت�I�g ن/
  . ت�)c الOالصة على شTل فق
ة م�g�ة و م)/ل/لة االف�ار : مالحgة 

.نقاv مB اجل ت�1ي� م�ش
ات االجاdة ال�1�1Lة فقi  تI تفL!لها في
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  :    : ج أن 
M]از ع�� ال�,!E,از ع��#*ي ب�,!E,ي ب

�قAه ح�<ي�قAه ح�< ام,�ي+   

omف,> ال!فاعلو ت�ف,> ال!فاعل

co
 ;ال!او 

 ه4ا ما ي�#و ه4ا ما ي�#� ص�

�f ، B!وت
�في لل�
وت!f ، B�ل��lفي لل�
  .�ة  .ناض�ة

�1دة و م/)ق
ة م�1دة و م/)ق
ة ب
و

.  . ب!)!�از/ي ب!)!�از
  ��dء خا��dء خاصساسا � اساسا 

 c!ت
.  . و ال)
ت!c �د ، و ال)
 ت��1له الىه و ت��1له الى 

  . فة�lفة
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