
 :التمريه األول

 :نذساسخ انجُٛخ األٔنٛخ ألَسٕنٍٛ انثٕس ٔ انذظبٌ ٔ انخُضٚش أَجضد انزجشثخ انزبنٛخ

I)  أخزد خهٛخ ثُكشٚبسٛخ نهثٕس ، ٔ نهذظبٌ ٔ نهخُضٚش ٔ ٔػؼذ كم ٔادذح يُٓب

فٙ ٔسؾ ثّ فسفٕس يشغ ٔ رى رزجغ انفسفٕس ثٕاسـخ رقُٛخ انزظٕٚش اإلشؼبػٙ 

 :فكبَذ انُزبئج كًب ْٙ يٕػذخ فٙ انشكم انزبنٙ 

اششح يجذأ انزقُٛخ انًسزؼًهخ ثى فسش ظٕٓس اإلشؼبع يجُٛب ؿجٛؼخ انجضٚئبد  (1 

 .انًشؼخ 

 يبرا ًٚكٍ اسزخالطّ دٕل دٔس ْزِ انجضٚئبد ؟ (2

 .يثم ثشسى رخـٛـٙ يشادم رشكم أَسٕنٍٛ كم يٍ انثٕس ، انذظبٌ ٔ انخُضٚش (3

II)  ٍرًثم انٕثٛقخ انزبنٛخ جضء يARNmنقـؼخ يٍ األَسٕنٍٛ نهذٕٛاَبد انثالثخ . 

 

 . يٍ سهسهخ األَسٕنٍٛ نهذٕٛاَبد انثالثخ10 – 9 – 8ثٍٛ األدًبع األيُٛٛخ  (4

ثٍٛ أجضاء انًٕسثبد انًسؤٔنخ ػٍ ظٕٓس ْزِ األجضاء يٍ سالسم األدًبع  (5

 .األيُٛٛخ؟

III)  ٙػٕيهذ انسالسم انثالثخ ثبنُذٕ انزبن: 

  يٍ انسهسهخ انًٕسثخ ثـ 30اسزجذنذ انُكهٕٛرٛذح : أَسٕنٍٛ انخُضٚش G. 

  ٌيٍ انسهسهخ انًٕسثخ ثـ 30اسزجذنذ انُكهٕٛرٛذح : أَسٕنٍٛ انذظب C. 

  يٍ انسهسهخ انًٕسثخ ثـ 28- 22 اسزجذنذ انُكهٕٛرٛذاد: أَسٕنٍٛ انثٕس T.  

 قبسٌ ثٍٛ انسهسهخ األدًبع انُبرجخ ثؼذ انزؼبيم ٔ قجم انزؼبيم؟ (6 

فسش نًبرا ركٌٕ كًٛخ األَسٕنٍٛ انُبرجخ ػٍ رقُٛخ انجالسًٛذ أٔ يب ٚسًٗ  (7

 ثبنُٓذسخ انٕساثٛخ ركٌٕ أكجش يٍ األَسٕنٍٛ انُبرج يٍ انخالٚب انجُكشٚبسٛخ ؟

 :التمريه الثاوي 

نهزؼشف ػهٗ ثؼغ يظبْش آنٛخ انزؼجٛش انًٕسثٙ َؼزًذ ػهٗ انًالدظبد ٔ 

 :انزجبسة انزبنٛخ

I)  َؼغ ثالس يجًٕػبد يٍ انخالٚب فٙ ٔسؾ ٚذزٕ٘ ػهٗ أدًبع أيُٛٛخ

 :يٕسٕيخ ثُظٛش يشغ 

 انخالٚب األطهٛخ نكشٚبد انذو انذًشاء ٔ انزٙ نٓب انقذسح ػهٗ رشكٛت :1المجموعت 

 .انًٕٓٛغهٕثٍٛ

 . انخالٚب انجٛؼٛخ نذٕٛاٌ ثشيبئٙ :2المجموعت 

 انز٘ رى  الرسولARN انخالٚب انجٛؼٛخ نذٕٛاٌ ثشيبئٙ يذقٌٕ ثـ :3المجموعت 

ػضنّ ٔ رُقٛزّ يٍ انخالٚب األطهٛخ نهكشٚبد انذًشاء ثى َسزخهض يٍ انخالٚب 

انجشٔرُٛبد انزٙ أديجذ األدًبع األيُٛٛخ انًشؼخ ٔ َفظهٓب ثٕاسـخ انزسجٛم 

 (ج) ٔ (ب) ٔ (أ)انهَٕٙ ثى َذذد يٕػؼٓب ثزقُٛخ خبطخ فُذظم ػهٗ انًُذُٛبد 

  .1 للوثيقت

يبرا ًٚكٍ اسزخالطّ يٍ يقبسَخ َزبئج انزجبسة انثالثخ دٕل كٛفٛخ اطـُبع * 

 انجشٔرٍٛ ؟

 

 

 

 

 

II)  سسًب رخـٛـٛب نكشٔيبرٍٛ فٙ دبنخ َشبؽ ػُذ خهٛخ ( أ2)رًثم انٕثٛقخ  

 :ثُكشٚبسٛخ 

سى انظبْشح انًؼُٛخ ، يبرا  (أ

  ؟أ ب جرًثم األسٓى 

ثبالسزؼبَخ ثشسى  (ة

رخـٛـٙ ػهّٛ انجٛبَبد قذو 

رفسٛشا ػهٗ انًسزٕٖ 

انجضٚئٙ نًب ٚذذس فٙ انجضء 

 .(أ2)يٍ انٕثٛقخ 

يثم ػهٗ َفس انشسى  (د

انًُجض رزبنٙ َٛكهٕٛرٛذاد انًٕسثخ انزٙ رششف ػهٗ األدًبع األيُٛٛخ انخًسخ 

 :األخٛشح نسهسهخ األَسٕنٍٛ انجشش٘ ٔ ْزا ثبسزؼًبل انًؼهٕيبد انزبنٛخ 

   III)  َزٛجخ رجشثخ انزٓجٍٛ انجضٚئٙ ثٍٛ انسهسهزٍٛ انًشبس ( ب2)رًثم انٕثٛقخ 

 .( ب2) فٙ انٕثٛقخ (1 و ’1) إنًٛٓب 

يب ْٙ انًؼهٕيخ انزٙ رسزخهظٓب يٍ ْزِ انٕثٛقخ فًٛب ٚخض اٜنٛخ انًذسٔسخ فٙ - 

 ْزِ انفقشح ؟

 ثبَٛخ فٙ يذهٕل ٚذزٕ٘ ػهٗ أدًبع 54َقٕو ثزذؼٍٛ خالٚب ثُكشٚبسٛخ نًذح - 

Cأيُٛٛخ يٕسٕيخ ثؼُظش 
14

 ثى َفجشْب ثظذيخ دهٕنٛخ نغشع فظم أجضائٓب 

انسٛزٕثالصيٛخ انًخزهفخ ثزقُٛخ انـشد انًشكض٘ ، ٔ رسًخ رقُٛخ يب فٕق اإلشؼبػٙ 

 .3الوثيقت انخبص ثكم يٍ انشاست ٔ انسبئم انـبفٙ يذَٔخ فٙ 

رّؼشف ػهٗ انجُٛزٍٛ - أ

أ ٔ ة ثى فسش انُزبئج 

 .انًزذظم ػهٛٓب

 يبرا رسزُزج ؟- ة

 الخليت البىكرياسيت

 الخىزير الحصان الثور الحيوان

بىيت 

ARNm 

GCU UCA GUU 

8        9       10 

ACA GGU AUC 

8        9       10 

ACU UCU AUU 

8        9       10 
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