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 انرتاكْة ًانعؼْاخ 

 انظف انراعع

انغْؾ اعذاد ادلعهى / عايِ أتٌ  
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انرتاكْة ً انعؼْاخ    

ة اخلالّا ذشاكْ  

 
 

 ىِ ادلادج شثح يائعح  تني انغشاء اخلهٌُ ًانغشاء اننًٌُ 0ـ  انغْرٌتالصو
 ّرى فْيا ذفاعالخ انرسهم  انغكشُ                                  

 0ـ ىٌ شثكح  داعًح يٍ األنْاف انربًذنْح  انـٌّهح اذلْكم اخلهٌُ
 ًنو دًس يف زشكح اخلهْح   ًانشفْعح ذكٌٌ إؿاس نهخهْح  ًذثثد انعؼْاخ   

 اخلٌْؽ انذلْمْح  -األَْثْثاخ انذلْمح               ب -0ـ  أ      يكٌَاخ اذلْكم اخلهٌُ 
 ذشكم ىْكم طهة نهخهْحـ ىِ ذشاكْة تشًذْنْح  أعـٌاَْح ؿٌّهح ًرلٌفح 0 األَْثْثاخ انذلْمح - أ

  ًذغاعذ يف َمم ادلٌاد داخم اخلهْح                                   
 ىِ خٌْؽ تشًذنْح  سفْعح ذغاىى يف إعـاء  0ـاخلٌْؽ انذلْمح   –ب 

 اخلهْح شكهيا  كًا دتنر اخلهْح أً اخضاء ينيا انمذسج عهَ احلشكح                   
ًَالزظ اٌ كال يٍ اخلٌْؽ انذلْمح ًاألَْثْثاخ انذلْمح ذنضنك ًذرفشق  ًازذج 

 مبساراج األخشٍ  مما ّغاعذ اخلالّا ًانعؼْاخ عهَ احلشكح 
 
 

 ىِ انرتكْة انزُ ّذّش عًهْاخ اخلهْح  ًذٌخو عًهْاذتا0ـ    اننـــــــــٌاجأًالً 0ـ       
        DNAًحتنٌُ عهَ اننٌاج عهَ        

0- DNA      خيضٌ ادلعهٌياخ ادلغرخذيح يف تناء
انربًذْناخ انالصيح ننًٌاخلهْح ًانمْاو تٌظائفيا 

 ًذكاثشىا
غشاء يضدًج ّشثح انغشاء 0ـ   انغشاء اننًٌُ -5

 يعمذ يشذثؾ تانربًذنب DNAانكشًياذني  ىٌ  ---انثالصيِ  تو ثمٌب ًٌَّح   ذغًر نهًٌاد انكثريج احلدى  تانذخٌل نهنٌاج    
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 0ـ  ثاَْاً 0ـ  انشاّثٌعٌياخ 
 ىِ عؼْاخ ذغاعذ يف طنع انربًذْناخ -0

 ًانربًذني   RNAذركٌٌ يٍ  
 ال حتاؽ  تغشاء    -5

 ذظنع انشاّثٌعٌياخ يف  اننٌّّح  -5

 حترٌٍ اخلهْح عهَ عذد كثري يٍ انشاّثٌعٌياخ  -4

 ٌّخذ تعغ انشاّثٌعٌياخ زشج  يف اخلهْح  ًىِ ذنرح انربًذْناخ انالصيح نهخهْح  -3

 انشاّثٌعٌياخ ادلهرظمح  تانشثكح انثالصيْح  ذنرح تشًذْناخ حتاؽ تأغشْح   ذغرخذييا خالّا أخشٍ  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ح اخلشنح 0ـثانثاً 0ـ انشثكح انثالصيْ

 ىِ َظاو غشائِ يكٌٌ يٍ أكْاط يـٌّح  ًلنٌاخ يرذاخهح  ذعًم كًٌالع نثناء 
 انربًذني ًانذىٌٌ  

 ط 0ـ  يا امهْح انـْاخ ًانثنْاخ ادلٌخٌدج يف انشثكح انثالصيْح اخلشنح؟
 ذٌفش يغازح  عـر كثريج إلفغاذ اجملال أياو انٌظائف  كِ ذأخز رلشاىا     

 إَراج تشًذْناخ يعذج نهرظذّش نرغرخذو يف خالّا أخشٍ انٌظْفح 0ـ 
 يثم   انكثذ   خالّا خضس الجنش ىاَض يف انثنكشّاط ذظنع األَغٌنني  ًذفشصه

 
 ساتعاً 0ـ انشثكح انثالصيْح انذاخهْح ادلهغاء

 ساّثٌعٌياخ   ّحأالّشذثؾ تغـسيا   
 تناء رلًٌعح يرنٌعح  يٍ انكشتٌىْذساخ ًانذىٌٌ -0ًظائفيا 0ـ   

 يثم انذىٌٌ ادلفغفشج                        
 إصانح انغًٌو ادلٌاد انؼاسج -5

 خايغاً 0ـ خياص خٌجلِ 0
 ىٌ عثاسج عٍ كٌيح  يغـسح  يٍ األغشْح  انيت ذعذل انربًذْناخ

 ًذظنفيا ًذغهفيا داخم احلٌّظالخ ..  نرظذسىا إىل خالّا أخشٍ
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 خايغاً 0ـ   انفدــــــــــــٌاخ 

 ىِ زٌّظالخ زلاؿح تغشاء  .   
 ختضٌ ادلٌاد تظٌسج يؤلرح داخم انغْرٌتالصو -0

 انفدٌاخ يف اخلالّا اننثاذْح 0ـ   
 عثاسج عٍ كْظ  ّغرخذو يف ختضٍّ  انغزاء ًاإلَضدياخ

 انيت حتراخيا اخلهْحًادلٌاد 
 ًٌّخذ فدٌاخ ختضٌ انفؼالخ 

 انفدٌاخ يف اخلالّا احلٌْاَْح 0ـ
 عادج الذٌخذ يف اخلالّا احلٌْاَْح    ًإٌ ًخذخ ذكٌٌ طغريج خذاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )انهْغٌعٌو ( 0 األخغــــــــــــاو احملههح 0ـعادعاً 

 ىِ زٌّظالخ  حترٌُ عهَ يٌاد  ًإَضدياخ ذتؼى  انعؼْاخ انفائؼح أً انرانفح
 ذتؼى األمحاع اننًٌّح ًانذىٌٌ ًانربًذْناخ ًعـيا محؼِ  - انغزاء  ًانثكرريّا ًانفريًعاخًخغًْاخ 

 ط 0ـ يا انزُ دينع اإلَضدياخ داخم األخغاو احملههح يٍ ىؼى اخلهْح ؟
 ألهنا ذكٌٌ زلاؿح تغشاء دينع اإلَضدياخ يٍ ىؼى زلرٌّاخ اخلهْح 
 أزْاَا ذهرسى  يع انفدٌاخ نرـهك اإلَضدياخ  نريؼى انفؼالخ  
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 0ـ عاتعاً 0ـ  ادلشّكضاخ 
 ىِ  عؼْاخ يكٌَح يٍ أَْثْثاخ  دلْمح ذعًم إَمغاو اخلهْح

 ًذٌخذ  يف عْرٌتالصو اخلهْح احلٌْاَْح  ًيعظى انـالئعْاخ 
 ًذكٌٌ جبٌاس اننٌاج 

 ادلْرٌكٌَذسّا (ثايناًـ  األخغاو انفرْهْح  ) 
 ىِ عؼْاخ ذعًم عهَ حتٌّم ادلٌاد انغزائْح ) انغكشّاخ ( إىل ؿالح 

 0ـ  ذشكْة ادلْرٌكٌَذسّا
 انغشاء انذاخهِ  -انغشاء اخلاسخِ            ب - أ

 احلْض تني انغشائني   –احلشٌج               د -ج 
 انٌظْفح 0ـ

يغازح أكرب َالزظ أٌ انغشاء انذاخهِ تو ثنْاخ كثريج  ذٌفش  -0
 نهرفاعالخ انكًْْائْح  ًذكغري  انشًاتؾ يف خضئْاخ انغكش

 ختضٍّ انـالح انناجتح عٍ ذكغري انشًاتؾ نرغرخذييا اخلهْح الزماًًً   -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0ـ ) ممْضج نهخالّا اننثاذْح (ذاععاً 0ـ انثالعرْذاخ اخلؼشاء 

 ىِ عؼْاخ  دترض انـالح انؼٌئْح ًحتٌذلا إىل ؿالح كًْْائْح  يف عًهْح انثناء انؼٌئِ
 اجلشاَا -انثاّالكٌّذاخ   د  -ج   انغشاء انذاخهِ  -انغشاء اخلاسخِ    ب -ـ   أيكٌَاخ انثالعرْذج  0

 ىِ عهَ شكم زدشاخ طغريج ًالشاص داخم  انغشاء انذاخهِ انثاّالكٌّذاخ 0ـ 
 ّرى فْيا زثظ انـالح انشًغْح ًإيرظاطيا  يٍ لثم أطثاغ انكهٌسًفْم          

 ختضٍّ اننشٌّاخ ًانذىٌٌ  ًاألطثاغ  ادلهٌَح   -ايرظاص انؼٌء      ب -ًظائفيا 0ـ  أ
 



0303005050                          اعذاد ادلعهى / عايِ زنْش                  

 اخلهْح  عاششاً 0ـ  خـــــــــــــــــذاس
 يٍ اخلاسج ىٌ شثكح  يٍ أنْاف  مسْكح  ًطهثح  حتْؾ تانغشاء انثالصيِ 

 ًٌّفش ذلا انذعى  حيًِ اخلهْح يٍ اخلاسج   -0

 ّعـِ األشداس انظالتح ًادلراَح   -5

 ّركٌٌ  يٍ كشتٌىْذساخ ذغًَ انغْههٌص  ًدينسيا عذو ادلشًَح -5

 حترٌُ اجلذساٌ اخلهٌّح عهَ  لنٌاخ خترتق  خذاس اخلهْح ًذرْر عيٌنح ذثادل ادلٌاد  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عٌاؽ 0ـًاأل زادُ عشش 0ـ األىذاب

 0ـ  ىِ صًائذ لظريج كثريج انعذد ذشثو انشعش األىذاب
 األعٌاؽ 0ـ ىِ صًائذ ؿٌّهح ًنكنيا ألم عذداًً

 ( 9+5ذركٌٌ األىذاب ًاألعٌاؽ يٍ أَْثْثاخ  دلْمح  يشذثح يف منؾ ) 
 َْثْثاخ  انذلْمح    تأَثٌتني ينفشدٍّ حتْؾ ذغعح  أصًاج  يٍ األ

 حترٌُ األىذاب ًاألعٌاؽ عهَ انغْرٌ تالصو ًحيْؾ هبا انغشاء انثالصيِيف اخلالّا نثذائْح اننٌاج 0ـ  
 يٍ تشًذْناخ يعمذج   ًذغرخذو  يف احلشكح ذركٌٌ األىذاب ًاألعٌاؽ 0ـ  

 داخم خغى انكائٍ احلِ يف األعـر انيت ذرسشن عهْيا ادلٌادذٌخذ األىذاب 0ـ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يماسَح  تني اخلالّا  ذٌػر أىى انعؼْاخ انيت حترٌُ عهْيا اخلالّا

 احلٌْاَْح ًانثذائْح اننثاذْح ًانثذائْح ٌْاَْح ًانثذائْحاننثاذْح ًاحل اخلالّا اننثاذْح ًاحلٌْاَْح
 ىْكم خهٌُ-أ

 اننٌاج - ب

 انشثكح انثالصيْح  - خ

 خياص خٌجلِ  - ز

  ادلْرٌكٌَذسّا  –د     انفدٌج - ج

 ادلادج انٌساثْح  - أ

 انغشاء انثالصيِ   - ب

 انشاّثٌعٌياخ - خ

 انغْرٌتالصو    - ز

 األىذاب  - أ خـــــــــذاس اخلهْح  - أ

 األعٌاؽ - ب
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أثناء عًهيا   انعؼْاخ  
 

 0يثال 0ـ عًهْح تناء انربًذْناخ 
  DNAعهَ  يعهٌياخ  ناء انربًذْناخ  يف اننٌاج تناء اًًذثذأ عًهْح  ت  -0

   RNAًذنمم إىل     DNAذنغخ يعهٌياخ يٍ    -5

 ًانشاّثٌعٌياخ  مبغادسج اننٌاج إىل انغْرٌتالصو   RNAّمٌو   -5

 كم تشًذني ّركٌٌ عهَ عـر انشثكح انثالصيْح اخلشنح نو ًظْفح زلذدج  -4

 انربًذْناخ انيت ذظنع يف انشثكح انثالصيْح انذاخهْح  ذشعم جلياص خٌجلِ   -3

 فرغهف يف زٌّظالخ ًذنمم  إىل عؼْاخ أخشٍ أً خاسج اخلهْح 
 األخغاو احملههح   ذغرخذو انربًذْناخ ًخاطح اإلَضدياخ  ذلؼى انغزاء ًانفؼالخ   -6

 ذغرخذو  األخغاو انفرْهْح  اإلَضدياخ إلَراج شكم يٍ أشكال انـالح  -7

 
 
 
 
 


