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 كٜ االؽٞبء   2019/   2018اىَواعؼخ اىْٖبئٞخ 

 ) اىلػبٍٔ ٗاىؾومٔ (  اىلظو اىَبثغ :

 رْزلـ اىضَبه ػْل ٗػؼٖب ثبىَبء ٗاىؼنٌ ) كػبٍٔ كَٞ٘ى٘عٞٔ ( 

الٔٙب رّزٔ اٌّبء فٝ فغٛارٙب اٌؼٖبهٖ ثبالٍّٛم٠ٗ ........ ف١ي٠ل ؽغّٙب ....... رٚغٜ 

 ٌٍقبهط ....... فزٕزفـ ٠ٚزٛرو ٍطؾٙب ) كػبِٗ ف١ٌَٛٛع١ٗ (  ػٍٝ اٌجوٚرٛثالىَ

 اىلقواد  

ػغي٠ٗ )  5لط١ٕٗ ) اوجوُ٘ ؽغّب ( +  5ظٙو٠ٗ +  21ػٕم١ٗ +  7فموٖ /  33

 ػٖؼ١ٖٗ ) ٕغ١وٖ ٙبِوٖ ٍِٚزؾّٗ ِؼب (  4ِفٍطؾٗ ٍِٚزؾّٗ ( + 

 : أظو اٌوٍُ ِغ ِالؽظٗ روو١ت اٌفموٖ 

 ٠ّو فالٌٙب إٌقبع اٌْٛوٝ  فٝ اٌفموٖ اٌمٕبٖ اٌْٛو١ٗ :* 

 كافً إٌقبع اٌْٛوٝ ٔفَٗ ثٙب ٍبئً إٌقبع  اٌمٕبٖ اٌّووي٠ٗ :* 

 اىضقت اىنجٞو 

 فٝ اٍفً اٌغيء اٌّقٝ ٌٍغّغّٗ / ٠َّؼ فالٌٗ ثبرٖبي اٌّـ ثبٌٕقبع اٌْٛوٝ 

 ٍلًٖ٘ اىؼي٘ع / اىؼي٘ع اىؼبئَٔ / اىقض

ثبٌفمواد اٌظٙو٠ٗ ) ث١ٓ  ىٚط / ػظّٗ ٕغ١وٖ ِمٍٛٗ الٍفً / رزًٖ ِٓ اٌقٍف 21 

 عَّٙب ٚإٌزٛء اٌَّزؼوٗ( / ٚرزًٖ ثبالِبَ ثؼظّٗ اٌمٔ 

 آفو ىٚع١ٓ ِٓ اٌٍٚٛع / ١ٌٌ ٌٙب ارٖبي ِٓ االِبَ ثبٌمٔ  اىؼي٘ع اىؼبئَٔ :

ِفٍطؾٗ ِٚلكثٗ ِٓ اٍفً ٚعيؤ٘ب اٌَفٍٝ غٚوٚفٝ / ٠ٚزًٖ ثٙب ػظّٗ  اىقض :

 اٌٍٚٛع ِٓ االِبَ ػلا اٌٍٚٛع اٌؼبئّٗ 

  اىؾياً اىظلهٙ بً ػظ 

) رَزمو ثٗ ػظّٗ ظٙو٠ٗ ِضٍضٗ اٌغيء اٌقبهعٝ ثٗ اٌزغ٠ٛف االهٚػ  ى٘ػ اىنزق :

 هاً اٌؼٚل ٌزى٠ٛٓ ِفًٖ اٌىزف ( 

 ػظّٗ ثب١ٕٛٗ هف١ؼٗ رزًٖ ثٕزٛء ػٍٝ اٌغيء اٌقبهعٝ ٌٍٛػ اٌىزف  اىزوق٘ٓ :

 اٌىؼجوٖ رزؾون ؽووٗ ّجٗ كائو٠ٗ ؽٛي اٌئل اٌضبثزٗ ػظَٔ اىنؼجوٓ ٗاىيّل 

 اىوٍؾ ٗاىؼوق٘ة 

 ػظبَ فٝ ٕف١ٓ / رزًٖ ِٓ اػٍٝ ثبٌىؼجوٖ / ِٚٓ اٍفً ثواؽٗ ا١ٌل  8 اىوٍؾ :

 ػظبَ / اوجو٘ب اٌقٍف١ٗ وؼت اٌملَ / رزًٖ ِٓ اػٍٝ ثبٌَبق ِٚٓ اٍفً ثبٌملَ  7 اىؼوق٘ة :

  االهرفبق اٌؼب٠ٝٔزًٖ ٖٔفبٖ اٌّزّبصالْ فٝ ِٕطمٗ اىؾياً اىؾ٘ػٚ 

 ٌفمواد اٌؼغي٠ٗ ظٙو٠ٗ ٚرزًٖ ثب اىؾوقلٔ :

ثب١ٕٛٗ فٍف١ٗ ) ٠زىْٛ اٌزغ٠ٛف اٌؾمٝ ػٕل ارٖبي اٌؾولفٗ ثبٌٛهن ١ٌزًٖ ثٗ  اى٘هك :

 هاً اٌفقن (

 ثب١ٕٛٗ اِب١ِٗ  اىؼبّٔ :

رًٖ ػظبَ اٌغّغّخ ثجؼٚٙب ػٕل  خ ث١ٓ ػظبَ اٌغيء اٌقٍفٟ ٌٍغّغّ اٌّفبًٕ ا١ٌٍف١خ 

 أٛوافٙب إٌَّزخ ارٖبال ِز١ٕب ٌزْىً رغ٠ٛفب ٠َزمو ف١ٗ اٌّـ ٌؾّب٠زٗ ال رَّؼ ثبٌؾووخ

 

 األوتار    األربطة           1

عبارة عن حزام منفصلة من النسٌج  
 الضام اللٌفً المرن 

عبارة عن نسٌج ضام 
 قوي .

 ببعضها عند المفاصل . ربط العظام الوظٌفة
*تحدٌد حركة العظام عند المفاصل 

 فً االتجاهات المختلفة

ربط العضالت بالعظام 
عند المفاصل بما ٌسمح 

بالحركة عند انقباض 
 وانبساط العضالت 

 األربطة فً مفصل الركبة  مثال

 
 وتر أخٌل .                
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رَّؼ ثؾووخ ِؾلٚكح  ث١ٓ فمواد اٌؼّٛك اٌفموٞ اٌّفبًٕ اٌغٚوٚف١خ 

 ٌٍؼّٛك اٌفموٞ .

 *روثٜ ث١ٓ ٔٙب٠بد ثؼ٘ اٌؼظبَ اٌّزغبٚهح

 المفاصل الزاللٌة :

 ً اٌٖلِبد ألٔٙب رؾزٛٞ ػٍٟ ٍبئً ٍِٖٟ أٚ ىالٌٟ ٠ًَٙ ِٓ أيالق ِؤخ رزؾّ

 اٌغٚبه٠ف اٌزٟ رىَٛ أٛواف اٌؼظبَ 

تسمح بسهولة حركة العظام حٌث ٌغطً سطح العظام المتالمسة فً هذه المفاصل طبقة رقٌقة من 
 مادة غضروفٌة شفافة ملساء مما ٌسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك.

 وتر ألخٌل:

 ٠ًٖ اٌؼٍٚخ اٌزٛأ١ِخ )ػٍٚخ ثطٓ اٌَبق( ثؼظّخ اٌىؼت ِّب ٠َبػل ػٍٝ اٌّْٟ

 الروابط المستعرضة فً العضالت:
 المجموعات  ATPتعمل كخطاطٌف تسحب بمساعدة الطاقة المخزنة فً جزٌئات 

 المتجاورة من خٌوط األكتٌن باتجاه بعضها البعض فٌنتج عن ذلك انقباض اللٌفة
 العضلٌة. 

 األربطة: 
 تربط العظام ببعضها عند المفاصل وتحدد حركة العظام فً االتجاهات المختلفة.

 األوتار:
 تربط العظام بالعضالت مما ٌسمح بالحركة عند انقباض وانبساط العضالت. 

 تمزٌق وتر أخٌل:
أسبابه: بذل مجمود عنٌف. تقلص العضلة التوأمٌة بشكل مفاجئ .انعدام  -

 .المرونة فً العضلة التوأمٌة 
 أغراضه: عدم القدرة على المشً. ثقل فً حركة القدم آالم حادة. -

 عالجه: استخدام األدوٌة المضادة لاللتهابات والمسكنة لآلالم. استخدام جبٌرة طبٌة.
 التدخل الجراحً وذلك فً حالة إذا كان تمزق الوتر كامال. 

  

  

 

 

 اىؾومٔ اىنيٞٔ  

و / رمزٖو ػٍٝ اٌؾ١ٛاْ / رَبػل ػٍٝ أزْبهٖ / ٠زؾون ثٙب اٌىبئٓ اٌؾٝ ِٓ ِىبْ الف

 ثؾضب ػٓ اٌغناء اٚ اٌغٌٕ االفو اٚ ٘وثب ِٓ االػلاء 

 اىؾومٔ اىَ٘ػؼٞٔ 

 رؾون عيء ِٓ اٌغَُ ثبٌَٕجٗ ٌجبلٝ االػٚبء / ِضً اٌؾووٗ اٌلٚك٠ٗ ٌالِؼبء 
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 ؽومٔ اىشل كٚ اىَؾبىٞق ) كٚ اىْجبربد اىَزَيقٔ مبىجبىالء  ( 

ّٔٛ اٌغيء اٌّالٌِ ء ٌٙٛاء ...... ٠الٌِ اٌلػبِٗ ....... ٠جط٠ٝلٚه اٌؾبٌك فٝ ا

بد ٌٍلػبِٗ ػٓ اٌغيء االفو .............ف١ٍزف اٌؾبٌك ؽٛي اٌلػبِٗ ..... ٠ْل ٍبق إٌج

اما ٌُ ٠غل اٌؾبٌك اٌلػبِٗ ........ ٠نثً ٠ّٚٛد / ٚال ها١ٍب ........ ٠زغٍع اٌؾبٌك 

 ٠َزط١غ ٍبق إٌجبد اٌزضجذ ها١ٍب 

 ٔ اىغنٗه اىشبكٓ ) كٚ اىن٘هٍبد ٗاالثظبه ( ؽوم

 ثزمٍٖٙب رْل ٍبق إٌجبد رؾذ ٍطؼ اٌزوثٗ فٝ ٚٙغ ِالئُ / رضجزٗ ٚرؾ١ّٗ ِٓ اٌو٠بػ 

 مٞق َّزله ػيٚ اىؾومٔ اىلٗهاّٞٔ ىيَٞز٘ثالىً 

 ٘ٝ ؽووٗ كائجٗ / ٠َزلي ػ١ٍٙب ثلٚهاْ اٌجالٍز١لاد اٌقٚواء فٝ ارغبٖ ٚاؽلٖ ؽووٗ كائو٠ٗ 

 الد ٗظٞلٔ اىؼؼ

 أزمبي اٌىبئٓ اٌؾٝ ِٓ ِىبْ الفو ) ؽووٗ و١ٍٗ ( -

 رؾون ػٚٛ ثبٌَٕجٗ ٌالػٚبء االفوٜ ) ؽووٗ ِٛٙؼ١ٗ (  -

 رضج١ذ اٌغَُ ٚرلػ١ّٗ ثؼٚالد اٌغنع ٚاٌولجٗ  -

 اٌؾووٗ اٌَّزّوٖ ٌٍلَ فٝ االٚػ١ٗ اٌل٠ِٛٗ ثَجت أمجبٗ ػٚالرٙب اٌٍَّبء  -

 ٍلًٖ٘ اىَبهم٘ثالىً ٗاىَبهم٘ىَٞب 

 : ١ٍزٛثالىَ اٌق١ٍٗ اٌؼ١ٍٚٗ هم٘ثالىً اىَب

 اٌغْبء اٌنٜ ٠ؾ١ٜ ث١َزٛثالىَ اٌق١ٍٗ اٌؼ١ٍٚٗ   اىَبهم٘ىَٞب :

 رومٞت اىيٞٞلٔ اىؼؼيٞٔ ) فٞ٘ؽ االمزِٞ ٗاىٍَِٞ٘ٞ ٗاىقطؼٔ اىؼؼيٞٔ ( 

 ف١ٛٛ ثوٚر١ٕ١ٗ هف١ؼٗ رٛعل فٝ إٌّطمٗ ا١ٌّٚئٗ  فٞ٘ؽ االمزِٞ :

 ٗ رٛعل فٝ إٌّطمٗ اٌلاوٕٗ ف١ٛٛ ثوٚر١ٕ١ٗ ١ٍّى فٞ٘ؽ اىٍَِٞ٘ٞ :

 ٚرؾزٜٛ ػٍٝ ف١ٛٛ االوز١ٓ  zرٛعل فٝ ِٕزٖفٙب فٜ كاوٓ اىَْطقٔ اىَؼٞئٔ : 

 رٛعل ثٙب ف١ٛٛ ا١ٍٛ١ٌّٓ / فٝ ِٕزٖفٙب إٌّطمٗ ّجٗ ا١ٌّٚئٗ  اىَْطقٔ اىلامْٔ :

 ) ٚ٘ٝ ٚؽلٖ روو١ت ا١١ٌٍفٗ اٌؼ١ٍٚٗ (  zرٛعل ث١ٓ فط١ٓ ِززب١١ٌٓ اىقطؼٔ اىؼؼيٞٔ : 

الٔمجبٗ اٌْل٠ل ......... رقزفٝ إٌّطمٗ اٌْجٗ ا١ٌّٚئٗ ........ إٌّطمٗ ا١ٌّٚئٗ ػٕل ا* 

٠مً ؽغّٙب ٚلل رقزفٝ ......... اٌمطؼٗ اٌؼ١ٍٚٗ ٠مً ؽغّٙب .......... اٌمطؼٗ اٌلاوٕٗ 

 رٖجؼ كاوٕٗ اوضو 

 ف١ٛٛ االوز١ٓ ٚا١ٍٛ١ٌّٓ رٛعل فٝ اٌؼٚالد اٌّقططٗ فمٜ وب١ٌٙى١ٍٗ اٚ اٌمٍج١ٗ * 

اّقجبع اىؼؼئ ) ّظوٝٔ ٕبمَيٚ ( ) إَٞٔ اىوٗاثؾ اىََزؼوػٔ اٗ اّٝ٘بد أىٞٔ 

 اىنبىًَٞ٘ ( 

ػٕل ٕٚٛي ا١ٌَبي ػٖجٝ ١١ٌٍفٗ اٌؼ١ٍٚٗ .......... رزىْٛ هٚاثٜ َِزؼوٙٗ ثَّبػلٖ 

ا٠ٛٔبد اٌىب١ٌََٛ ٚاٌطبلٗ ........ رّزل ِٓ ف١ٛٛ ا١ٍٛ١ٌّٓ ٌزوثٜ ف١ٛٛ االوز١ٓ 

ؾت ف١ٛٛ االوز١ٓ رغبٖ ثؼٚٙب ......... رٕمج٘ اٌؼٍٚٗ .......... رؼًّ وقطب١ٛف رَ

 ........ أي٠ُ وٌٛجٓ اٍزو٠ي ٠ؾطُ االٍز١ً و١ٌٛٓ ........ رٕجَٜ اٌؼٍٚٗ 

 اى٘ؽلٓ اى٘ظٞلٞٔ ىيغٖبى اىؼؼيٚ    –ٍنّ٘بد اى٘ؽلٓ اىؾومٞٔ 

 ػٖت + ِؾٛه ١ٌفٗ ػٖج١ٗ + ٔٙب٠بد ػٖج١ٗ ؽوو١ٗ + ١١ٌفٗ ػ١ٍٚٗ 

 ٍٕٗ اٌؼٖج١ٗ اٌؼ١ٍٚٗ ٚثٗ اٌٖفبئؼ إٌٙبئ١ٗ ٌٍؾووٗ ِىبْ ارٖبٌُٙ ٠َّٝ اٌٛ

 اعٖبك اىؼؼئ 

 بسبب انقباض العضلة بصورة متتالٌة وسرٌعة وذلك ألن الدم ال ٌستطٌع نقل األكسجٌن 
بالسرعة الكافٌة لٌوفر للعضلة احتٌاجاتها من التنفس وإنتاج الطاقة ولهذا تلجأ 

وانً ( الً جلوكوز ٌتأكسد بطرٌقة العضلة الً تحوٌل مادة الجلٌكوجٌن )نشا حٌ
التنفس الالهوائً إلنتاج طاقة تعطً العضلة فرصة أكبر للعمل فٌنتج حمض 

 الالكتٌك الذي ٌتراكم وٌسبب تعب العضلة وإجهادها .
 

 ؽلٗس ٍب ََٜٝ ثبىشل اىؼؼيٜ
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اىنٛ ٝؤكٛ اىٜ ػلً اّلظبه اىوٗاثؾ اىََزؼوػخ ػِ فٞ٘ؽ  ATPرْبقض عيٝئبد 

ٍورجطخ ثٖب ٗرظو اىؼؼيخ كٜ ؽبىخ اّقجبع ٍَزَو ٗؿٞو قبكهح ػيٜ األمزِٞ كزظو 

االّجَبؽ .اٗ رلافو االفزالالد اىْبرغخ ػِ ٗط٘ه اىْجؼبد اىؼظجٞخ ؿٞو اىظؾٞؾخ 

ٍِ اىَـ اىٜ اىؼؼالد ٍغ األكاء اىطجٞؼٜ ىٖب .اٗ ػلً ر٘اكو إّيٌٝ اىن٘ىِٞ اٍزٞوٝي 

ٝزٌ رؾطٌٞ ٍبكح األٍٞزٞو م٘ىِٞ اىؼؼيٜ ٗثبىزبىٜ ال  –كٜ ٍْبؽق االرظبه اىؼظجٜ 

 كزظو اىؼؼيخ كٜ ؽبىخ اّقجبع ٍَزَو ) ؽبىخ اىالاٍزقطبة

 اعٖيٓ  3ٝزؾنٌ كٚ اىؾومٔ 

 ٠ضجذ ثٗ اٌؼٚالد / ٠ؼًّ كػبِٗ ٌالٛواف / ثٗ اٌّفبًٕ ٌز١ًَٙ اٌؾووٗ  اٌغٙبى ا١ٌٙىٍٝ :

 اٌؼٖج١ٗ  ٠ؼطٝ االٚاِو ٌٍؼٚالد ٌالٔمجبٗ اٚ االٔجَبٛ ثب١ٌَبالد اٌغٙبى اٌؼٖجٝ :

 ٠ؾلس ثٗ أمجبٗ اٚ أجَبٛ اٌؼٚالد ) اٌَّئٛي اٌوئ١َٝ ػٓ اٌؾووٗ (  اٌغٙبى اٌؼٍٚٝ :

 

 اىلظو اىَبكً : ) اىزَْٞق اىٖوٍّ٘ٚ ( 

 مٞق ر٘طو اىؼيَبء ى٘ظبئق اىـلك اىظَبء ٗاىٖوٍّ٘بد 

 ثفؾٔ االػواٗ إٌبرغٗ ػٓ رٚقُ اٌغلٖ اٚ اٍزئٖبٌٙب  -

  ٚاصو٘ب ػٍٝ االْٔطٗ اٌؾ٠ٛ١ٗ ثلهاٍٗ روو١ت فالٕٗ اٌغلك  -

)اٌٙوِٛٔبد إٌجبر١خ( ٟ٘ ِٛاك و١ّ١بئ١خ رفوى ِٓ اٌقال٠ب اٌؾ١خ فٟ اٌمُّ  األٗمَْٞبد

 إٌب١ِخ ٚاٌجواػُ إٌجبر١خ ٚرإصو فٟ ٚظبئف إٌّبٛك اٌّقزٍفخ ثبٌٕجبد .

ٟ٘ فال٠ب ػٖج١خ رٛعل فٟ ِٕطمخ رؾذ اٌّٙبك ثبٌّـ ٚرمَٛ اىقالٝب اىؼظجٞخ اىَلوىح 

واى ٘وِٛٔبد اٌغيء اٌؼٖجٟ ِٓ اٌغلح إٌقب١ِخ ٚاٌزٟ رًٖ اٌٟ اٌفٔ اٌقٍفٟ ثاف

 ٌٍغلح إٌقب١ِخ .

 اىـلٓ اىْقبٍٞٔ ) رقغ اٍلو اىَـ ٗرزظو ثزؾذ اىَٖبك ( 

 اىلض االٍبٍٚ  : ٕوٍُ٘ اىَْ٘ + ٕوٍّ٘بد ٍْجٖٔ ىيـلك االفوٙ 

 ٕوٍُ٘ اىَْ٘ 

 ٠زؾىُ فٝ ا٠٘ اٌجوٚر١ٕبد 

: رٚقُ اٌؼظبَ ١ٌٍل٠ٓ  اموٍٗٞغبىٚ / ى٠بكرٗ ثؼل اٌجٍٛؽ =  يقٔػَى٠بكرٗ لجً اٌجٍٛؽ = 

 ٚاٌمل١ِٓ ٚاٌفى١ٓ 

  قيأٍٔمٖٗ لجً اٌجٍٛؽ = 

 اىٖوٍّ٘بد اىَْجٖٔ ) ىنىل ٍَٞذ اىـلٓ اىَبَٝزوٗ (

 TSH  / ٌٍٗلهل١ .........ACTH   / ٌٍٗىظو٠ ........ FSH  ّٛٔ فٝ اٌنوو ........

 ٚاٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ ٚفٝ االٔضٝ ..... أظو اٌزىبصو  اٌجوٍٚزبرب ٚاٌؾ٠ٖٛالد ا٠ٌّٕٛٗ

LH   فٝ اٌنوو ٠ىْٛ اال١ٔججبد ا٠ٌّٕٛٗ ٚفٝ االٔضٝ ..... أظو اٌزىبصو ....... 

 ......... افواى اٌٍجٓ ٌٍوٙبػٗ  اٌجوٚالوز١ٓ

 اىلض اىقيلٚ 

١ت ......... ٠مًٍ اٌجٛي ثي٠بكٖ االِزٖبٓ ٌٍّبء ِٓ أبث ٘وِْٛ ِبٔغ الكهاه اٌجٛي

 إٌفوْٚ ....... ٠ي٠ل اٌٚغٜ 
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........ ٠ًَٙ اٌٛالكٖ + ٠ْغغ ٔيٚي اٌٍجٓ  ٘وِْٛ لبث٘ ٌٍوؽُ ) اٚو١َز١ٍٛٓ (

 اٍزغبثٗ ٌٍوٙبػٗ 

 اىـلٓ اىلهقٞٔ ) رقغ كٚ اىغيء اىَليٚ اٍبً اىوقجٔ اٍبً اىقظجٔ اىٖ٘ائٞٔ اٍلو اىؾْغوٓ ( 

 اىضٞوٗمَِٞ ) ٝؾزبط اىٞ٘ك الكواىٓ ( 

مٍٝ / ٠ي٠ل ا٠٘ ا٠ٌْٕٛبد ثبِزٖبٕٙب / ٠ؾبفع ػٍٝ ٍالِٗ اٌغٍل ٠ي٠ل إٌْبٛ اٌؼ

 ٚاٌْؼو 

......... رٚقُ اٌغلٖ + عؾٛظ اٌؼ١ٕ١ٓ +  رؼقٌ عؾ٘ظٚ=  ىٝبكرٔ قجو اٗ ثؼل اىجي٘ؽ

ى٠بكٖ إٌج٘ + لٍٗ اٌٛىْ ٌي٠بكٖ اوَلٖ اٌغناء + ى٠بكٖ اٌؼوق ٚػلَ رؾًّ اٌؾواهٖ 

 اٌؼب١ٌٗ / ٠ؼبٌظ ثبٍزئٖبي عيئٝ ٌٍغلٖ 

......... لٖو اٌمبِٗ ٚارَبع اٌوأً ٚلٖو اٌولجٗ ٚرقٍف  اىقَبءٓ=  قظٔ قجو اىجي٘ؽّ

 ػمٍٝ ٚعَٕٝ 

........ اػواٙٗ ػىٌ اٌزٚقُ اٌغؾٛظٝ ِغ رواوُ  ٍٞنَ٘كَٝب=  ّقظٔ ثؼل اىجي٘ؽ

 اٌّقبٛ رؾذ اٌغٍل 

 .... ٠مًٍ َٔجٗ اٌىب١ٌََٛ فٝ اٌلَ ) ػىٌ اٌجبهاصوِْٛ (  اىنبىَٞزِّ٘ٞ

 ؿلك طـٞوٓ ٍْلظئ (  4ه كهقٞٔ ) ر٘عل كافو اىـلٓ اىلهقٞٔ ٌٕٗ اىـلٓ اىغب

 ........... ٠ي٠ل َٔجٗ اٌىبٌََٛ فٝ اٌلَ ٌٍؾلٚك اٌطج١ؼ١ٗ  رلوى اىجبهاصوٍُ٘

 ....... ى٠بكٖ اٌىب١ٌََٛ فٝ اٌلَ....... رَؾت ِٓ اٌؼظبَ ........... ْ٘بّٗ اٌؼظبَ  ىٝبكرٔ

 . رْٕغبد ػ١ٍٚٗ ِإٌّٗ ٚه٠بكٖ اٌزٛرو اٌؼٖجٝ ..... ٔمٔ اٌىب١ٌََٛ فٝ اٌلَ ... ّقظٔ

 اىـلٓ اىنظوٝٔ ) اػيٚ مو ميٞٔ ( 

 :  اىقشوٓ

 ....... ٠زؼبًِ ِغ ا٠٘ ا٠ٌْٕٛبد  وٛهر١يْٚ ...... اٌٙوِٛٔبد اٌَىو٠ٗ

...... ٠ٕظُ اِالػ اٌٖٛك٠َٛ ٚاٌجٛرب١ٍَٛ .....  اٌٙوِٛٔبد اٌّؼل١ٔٗ ) اٌلٍٚز١وْٚ (

  ثبػبكٖ االِزٖبٓ ِٓ إٌفوْٚ

....... افزالٌٙب ٠إكٜ اٌٝ ظٙٛه اٌٖفبد اٌنوو٠ٗ ػٍٝ االٔضٝ  اٌٙوِٛٔبد اٌغ١َٕٗ

 ٚاٌؼىٌ ّٚٙٛه إٌّبًٍ 

 اىْقبع :

 ........ موو ػٍّٗ فٝ اٌغٙبى اٌَّجضبٜٚ  ٠فوى االكه٠ٕب١ٌٓ ) اٌطٛاهٜء (

 اىجْنوٝبً ) ؿلٓ ٍقزيطٔ ( 

( ػٓ ٛو٠ك لٕبٖ اٌجٕىو٠بً ) ل٠ٕٛٗ ( الٔٗ ٠فوى ػٖبهرٗ اٌٙبّٙٗ ) اوزت ِىٛٔبرٙب  -

 اٌٝ االصٕٝ ػْو 

) ّٕبء ( ألٔٗ ٠فوى ٘وِٛٔبرٗ ) اال١ٌَٛٔٓ ٚاٌغٍٛوبعْٛ ( فٝ اٌلَ ِجبّوٖ ِٓ  -

 عيه الٔغو٘بٔي 

 : عيه الّغوٕبّي ثٖب ّ٘ػِٞ ٍِ اىقالٝب

...... ٠ي٠ل ٍىو اٌلَ ....... ثزؾ٠ًٛ اٌغ١ٍىٛع١ٓ فٝ اٌىجل  رلوى اىغي٘مبعُ٘...... اىلب 

 غٍٛوٛى فمٜ ٌ

 : ٠مًٍ اٌَىو فٝ اٌلَ ثطو٠مز١ٓ........ رلوى االَّ٘ىِٞ .....  ثٞزب

 ٠َبػل اٌَىو٠بد االؽبك٠ٗ ػٍٝ كفٛي اٌقال٠ب ٌألوَلٖ ػلا اٌفووزٛى  -

 ٠َبػل ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌَىو اٌٝ ع١ٍىٛع١ٓ ٚكْ٘ٛ رقيْ فٝ اٌىجل ٚاٌؼٚالد  -

 

 ٍوع اىج٘ه اىَنوٙ 

 ٔز١غٗ ٔمٔ اال١ٌَٛٔٓ غبٌجب 



 

6 
 

ٍىو اٌلَ .......... ٠ي٠ل ٍىو اٌجٛي ......... ٠ٖبؽجٗ افواط و١ّٗ ِبء وج١وٖ فٝ ٠ي٠ل 

 اٌجٛي ...... ػطِ 

 اىٖوٍّ٘بد اىغَْٞٔ 

 = رَزٍٛز١وْٚ ............. ظٙٛه اٌٖفبد اٌضب٠ٛٔٗ اٌنوو٠ٗ  اّلهٗعْٞبد

 = اٍزوٚع١ٓ ٚثوٚعَزوْٚ ٚه٠الو١َٓ اٍزوٗعْٞبد 

 .... أظو اٌزىبصو االٍزوٚع١ٓ ٚاٌجوٚعَزوْٚ .......

 ........ ٠َجت اهرقبء االهرفبق اٌؼبٔٝ ......... ٠ًَٙ اٌٛالكٖ  اٌو٠الو١َٓ

 ٕوٍّ٘بد اىقْبٓ اىٖؼَٞٔ 

 : ِٓ االِؼبء ٍىور١ٓ ٚو١ٌََٛزٛو١ٕ١ٓ ِٓ اٌّؼلٖ .. ٠ٕجٗ افواى أي٠ّبرٙب /  عبٍزو٠ٓ :

 االٍواع اىٖوٍّ٘ٞخ

  ّٛ فٟ األٛفبياٌؼٍّمخ: أٍجبثٙب ى٠بكح ئفواى ٘وِْٛ إٌ -2

  اٌمياِخ: أٍجبثٙب ٔمٔ ئفواى ٘وِْٛ إٌّٛ فٟ األٛفبي -1

األوو١ِٚغبٌٟ: اٍجبثٙب ى٠بكح ئفواى ٘وِْٛ إٌّٛ فٟ اٌجبٌغ١ٓ ٚف١ٙب ٠ؾلس  -3

رغل٠ل ّٔٛ األعياء اٌجؼ١لح فٟ اٌؼظبَ اٌط٠ٍٛخ )وبأل٠لٞ ٚاألللاَ ٚاألٕبثغ ( ٚرٚقُ 

 ػظبَ اٌٛعٗ .

زو اٌج١َٜ(: أٍجبثٙب ٔمٔ ئفواى ٘وِْٛ اٌض١وٚو١َٓ اٌزٚقُ اٌج١َٜ )اٌغ٠ٛ -4

 ٔز١غخ ٔمٔ ا١ٌٛك فٟ اٌغناء ٚاٌّبء ٚاٌٙٛاء, ِظٙو٘ب رٚقُ ث١َٜ ٌٍغلح اٌلهل١خ .

اٌمّبءح )ِوٗ اٌمٖو(: أٍجبثٙب ٔمٔ ؽبك فٟ ئفواى ٘وِْٛ اٌض١وٚو١َٓ فٟ  -5

ػمٍٟ.  األٛفبي. ِظٙو٘ب اٌغَُ ل١ٖو اٌوأً وج١وح ٚاٌولجخ ل١ٖوح لل رَجت رقٍف

 رأفو إٌٚظ اٌغَٕٟ . 

ا١ٌّىَٛك٠ّب: أٍجبثٙب ٔمٔ ؽبك فٟ ئفواى ٘وِْٛ اٌض١وٚو١َٓ فٟ اٌجبٌغ١ٓ,  -6

اػواٙٙب عفبف اٌغٍل ٚرَبلٜ اٌْؼو. ى٠بكح فٟ ٚىْ اٌغَُ ٌلهعخ إٌَّخ اٌّفوٛخ. 

٘جٛٛ َِزٛٞ اٌزّض١ً اٌغنائٟ ٌلهعخ ػلَ رؾًّ اٌفوك اٌجوٚك . لٍخ ٙوثبد اٌمٍت 

 َو٠غ ثبٌزؼت.ٚاٌْؼٛه اٌ

اٌزٚقُ اٌغؾٛظٟ )اٌغ٠ٛزو اٌغؾٟٛٛ (: أٍجبثٙب اإلفواٛ فٟ ئفواى ٘وِْٛ  -7

اٌض١وٚو١َٓ, اػواٙٙب رٚقُ ٍِؾٛظ ٌٍغلح اٌلهل١خ ٚأزفبؿ اٌغيٞ األِبِٟ ِٓ اٌولجخ 

ِغ عؾٛظ اٌؼ١ٕ١ٓ. ى٠بكح فٟ اوَلح اٌغناء. ٔمٔ فٟ ٚىْ اٌغَُ. ى٠بكح فٟ ٙوثبد 

 اٌمٍت. ر١ٙظ ػٖجٟ  

. اػواٙٙب فًٍ  جٛي اٌَىوٞ: أٍجبثٙب ٔمٔ ئفواى ٘وِْٛ اال١ٌَٛٔٓ اٌ -8

فٟ أ٠٘ وً ِٓ اٌغٍٛوٛى ٚاٌلْ٘ٛ فٟ اٌغَُ ٠ٕزظ ػٕٗ اهرفبع َٔجخ ٍىو اٌغٍٛوٛى 

فٟ اٌلَ ػٓ اٌّؼلي اٌطج١ؼٟ .رؼلك اٌزجٛي ٚاٌؼطِ ٔز١غخ اهرفبع َٔجخ اٌَىو اٌغٍٛوٛى 

ٌّبء .ئٕبثخ ِوٟٙ اٌَىو أؽ١بٔب فٟ اٌجٛي اٌنٞ ٠ٖبؽجٗ ئفواط و١ّبد وج١وح فٟ ا

 ثغ١جٛثخ اٌَىو .

 ٍبما ٝؾلس

 ؽلٚس رٛهَ ٌمْوح اٌغلح اٌىظو٠خ . -2

٠إكٞ مٌه اٌٟ ؽلٚس فًٍ ث١ٓ رٛاىْ اٌٙوِٛٔبد اٌّْبثٙخ ٌٍٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ ٚاٌزٟ 

رفوى ِٓ لْوح اٌغلح اٌىظو٠خ ٚاٌٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ اٌّفوىح ِٓ اٌغلك اٌّقزٖخ ِّب 

فبد ٚػٛاهٗ اٌنوٛهح فٟ اإلٔبس ٚظٙٛه ٕفبد ٚػٛاهٗ ٠إكٞ اٌٟ ظٙٛه ٕ

األٔٛصخ فٟ اٌنوٛهٚ ّٙٛه اٌغلك اٌغ١َٕخ فٟ وال اٌغ١َٕٓ ؽلٚس فًٍ فٟ رٛاىْ 

اٌّؼبكْ فٟ اٌغَُ ٚ ؽلٚس فًٍ فٟ أ٠٘ اٌّٛاك اٌىوث١٘ٛلهار١خ )اٌَىو٠بد 

 ٚا٠ٌْٕٛبد ( ثبٌغَُ .
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 .رٕبلٔ فال٠ب ث١زب فٟ عيه الٔغو٘بٔي فٟ اٌجٕىو٠بً  -1

ٔمٔ ئفواى ٘وِْٛ األ١ٌَٛٔٓ ِّب ٠إكٞ اٌٟ ؽلٚس فًٍ فٟ أ٠٘ وً ِٓ اٌغٍٛوٛى 

ٚاٌلْ٘ٛ فٟ اٌغَُ فزورفغ َٔجخ اٌَىو فٟ اٌلَ ػٓ اٌّؼلي اٌطج١ؼٟ ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ 

 ئٕبثخ اٌفوك ثّوٗ اٌجٛي اٌَىوٞ .

 ى٠بكح ئفواى اٌغلك عبهاد اٌلهل١خ )ى٠بكح ئفواى ٘وِْٛ اٌجبهاصٛهِْٛ .( -3

َجخ اٌىب١ٌََٛ فٟ اٌلَ ٔز١غخ ٍؾجٗ ِٓ اٌؼظبَ ِّب ٠إكٞ اٌٟ ْ٘بّخ اٌؼظبَ اهرفبع ٔ

 ٚرؼوٙٙب ٌالٔؾٕبء ٚاٌىَو ثٌَٙٛخ 

 أقفبٗ ئفواى اٌغلك عبهاد اٌلهل١خ  -4

ٔمٔ َٔجخ اٌىب١ٌََٛ فٟ اٌلَ ٍٚوػخ االٔفؼبي ٚاٌغٚت ٚاٌضٛهح أللً ٍجت ٚؽلٚس 

 رْٕغبد ػ١ٍٚخ ِإٌّخ .

 ٘ ٌألٚػ١خ اٌل٠ِٛخ .ؽمٓ ّقٔ ثبٌٙوِْٛ اٌمبث -5

رمت و١ّخ اٌجٛي ألْ ٘نا اٌٙوِْٛ ٠ؼًّ ػٍٟ ئػبكح اِزٖبٓ اٌّبء فٟ إٌفوْٚ وّب 

 ٠ورفغ ٙغٜ اٌلَ ألٔٗ ٠ؼًّ ػٍٟ أمجبٗ األٚػ١خ اٌل٠ِٛخ ..

 ػيو ىَب ٝأرٜ

 ٌٍفٔ اٌقٍفٟ ِٓ اٌغلح إٌقب١ِخ أ١ّ٘خ فبٕخ فٟ ٔٙب٠خ فزوح اٌؾًّ . -2

١خ ٠فوى اٌٙوِْٛ إٌّجٗ ٌؼٚالد اٌوؽُ )األٚو١َز١ٍٛٓ  ألْ اٌفٔ اٌقٍفٟ ٌٍغلح إٌقبِ

ٚاٌنٞ ٌٗ ػاللخ ِجبّوح ثؼ١ٍّخ رٕظ١ُ رمٍٖبد اٌوؽُ ف١ي٠ل٘ب ثْلح أصٕبء ػ١ٍّخ اٌٛالكح 

ِٓ أعً ئفواط اٌغ١ٕٓ وّب أْ ٌٗ أصوا ِْغؼب فٟ ألفبع )ٔيٚي( اٌؾ١ٍت ِٓ اٌغلك 

 اٌٍج١ٕخ ثؼل اٌٛالكح اٍزغبثخ ٌؼ١ٍّخ اٌوٙبػخ

 اٌغلح إٌقب١ِخ ػٍٟ اٌزؾىُ فٟ و١ّخ اٌجٛي . للهح -1

( ADHألْ اٌغيء اٌؼٖجٟ ِٓ اٌغلح إٌقب١ِخ ٠فوى اٌٙوِْٛ اٌّٚبك إلكهاه اٌجٛي )

 ٚاٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٟ رم١ًٍ و١ّخ اٌجٛي ػٓ ٛو٠ك ئػبكح اِزٖبٓ اٌّبء فٟ إٌفوْٚ .

اٌغلح  أقفبٗ َٔجخ اٌٖٛك٠َٛ ِغ اهرفبع َٔجخ اٌجٛرب١ٍَٛ فٟ اٌلَ ػٕل ئٕبثخ -3

 اٌىظو٠خ ثبألِواٗ .

ٌؾلٚس فًٍ فٟ اٌٙوِٛٔبد اٌّؼل١ٔخ اٌزٟ رفوى ِٓ لْوح اٌغلح اٌىظو٠خ ِضً ٘وِْٛ 

األٌلٍٚز١وْٚ اٌنٞ ٌٗ كٚه ٘بَ فٟ اٌؾفبظ ػٍٟ رٛاىْ اٌّؼبكْ فٟ اٌغَُ ؽ١ش ٠ؼًّ 

ػٍٟ ئػبكح اِزٖبٓ األِالػ ِضً اٌٖٛك٠َٛ ٚاٌزقٍٔ ِٓ اٌجٛرب١ٍَٛ اٌيائل ػٓ 

 ١ٓ .ٛو٠ك اٌى١ٍز

 ظٙٛه ػالِبد اٌنوٛهح ػٍٟ ثؼ٘ اإلٔبس اٌجبٌغخ . -4

ٔز١غخ ٌؾلٚس فًٍ ث١ٓ رٛاىْ اٌٙوِٛٔبد اٌّْبثٙخ ٌٍٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ اٌّفوىح ِٓ 

 لْوح اٌغلح اٌىظو٠خ ٚاٌٙوِٛٔبد اٌغ١َٕخ اٌّفوىح ِٓ اٌغلك اٌّقزٖخ )اٌّج١ٚ١ٓ(

 ئٕبثخ ِوٟٙ اٌَىو أؽ١بٔب ثغ١جٛثخ اٌَىو. -5

ِْٛ األ١ٌَٛٔٓ ِّب ٠إكٞ اٌٟ ؽلٚس فًٍ فٟ أ٠٘ وً ِٓ اٌغٍٛوٛى ٌٕمٔ ئفواى ٘و

ٚاٌلْ٘ٛ ثبٌغَُ ف١ؼبٟٔ اٌّو٠٘ ِٓ اهرفبع َٔجخ اٌَىو فٟ اٌلَ ػٓ اٌّؼلي اٌطج١ؼٟ 

ٚمٌه ٌؼلَ أوَلح اٌغٍٛوٛى فٟ فال٠ب ٚأَٔغخ اٌغَُ اٌّقزٍفخ ِٕٚٙب فال٠ب اٌّـ 

 ٟ غ١جٛثخ .ٚثبٌزبٌٟ ػلَ ؽٖٛي اٌّـ ػٍٟ ٛبلخ ف١لفً ِوٗ اٌَىو ف

 ٠ؼبٟٔ ِوٗ اٌجٛي اٌَىوٞ ِٓ رؼلك اٌزجٛي ٚاٌؼطِ  -6

 ألْ اهرفبع َٔجخ اٌغٍٛوٛى فٟ اٌجٛي ٠ٖبؽجٗ ئفواط و١ّبد وج١وح ِٓ اٌّبء .

 ٠ٍؼت اٌغْبء اٌّقبٟٛ اٌّجطٓ ٌٍمٕبح ا١ٌّٚٙخ كٚها ٘بِب فٟ ػ١ٍّخ اٌُٙٚ . -7

افواى ِغّٛػخ ِٓ ألٔٗ ٠ؾزٛٞ ػٍٟ غلك رفوى اٌؼٖبهح اٌٙبّٙخ وّب أٔٗ ٠مَٛ ث

اٌٙوِٛٔبد اٌزٟ رْٕٜ غلك اٌمٕبح ا١ٌّٚٙخ إلفواى اإلٔي٠ّبد اٌٙبّٙخ ٚػٖبهارٙب 
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اٌّقزٍفخ وٙوِْٛ اٌغبٍزو٠ٓ اٌنٞ ٠فوى ِٓ اٌّؼلح ٠ٕٚزمً فالي اٌلَ  اٌٟ اٌّؼلح ِوح 

أفوٞ ١ٌؾضٙب ػٍٟ ئفواى اٌؼ١ٖو اٌّؼلٞ ٚ٘وِٟٛٔ اٌَى١ور١ٓ ٚاٌى١َ١ٌَٛزٛو١ٕ١ٓ 

ٓ األِؼبء اٌلل١مخ ٠ٕٚزمال ػجو اٌلَ اٌٟ اٌجٕىو٠بً ١ٌؾضبٔٗ ػٍٟ ئفواى اٌٍناْ ٠فوىاْ ِ

 اىوٍٍ٘بد اٌؼٖبهح اٌجٕىو٠ب١ٍخ .

  

 

 

 ) اىزنبصو (  اىلظو اىضبٍِ :

 ٍلًٖ٘ اىزنبصو 

 إٌٛع ِٓ االٔمواٗ فزإِٓ اٍزّواه ثمبء  ٔٛػٗ اٌقب١ٕٗ اٌزٝ ٠ؾبفع ثٙب اٌىبئٓ اٌؾٝ ػٍٝ

 ٚ ػلك ط٘ه اىزنبصو اىالعَْ

فٝ اال١ِجب / رٕمَُ إٌٛاٖ ١ِزٛى٠ب .... ٠ٕمَُ ا١ٌَزٛثالىَ ....... رزىْٛ  اّشطبه صْبئٚ :

 ف١ٍز١ٓ عل٠لر١ٓ ........ رقزفٝ اٌق١ٍٗ االَ 

. فٝ اٌق١ّوٖ ٚا١ٌٙلها ٚاالٍفٕظ / ٠زىْٛ ثوػُ عبٔجٝ ..... رٕمَُ إٌٛاٖ .... اىزجوػٌ :

 ...... لل ٠َزّو ٠ٚزىْٛ َِزؼّواد ف٠ٍٛٗ فًٖ اٌجوػُ رٙبعو ٚاؽلٖ ٌٍجوػُ ........ ٠ٕ

 فٝ ػفٓ اٌقجي ٚػ١ِ اٌغواة  اىزغوصٌ :

 وضوٖ االٔزبط / ٍوػٗ االٔزْبه / ِمبِٚٗ اٌظوٚف اٌغ١و ِٕبٍجٗ ٍَٞياد اىزغوصٌ 

 :اىزغلك 

 : ٠مزٖو ػٍٝ اٍزؼبٙٗ االعياء اٌّجزٛهٖ  اٌمْو٠بد ٚاٌجوِبئ١بد

 ) اٌغٍل ٚاٌؼٚالد ٚاالٚػ١ٗ اٌل٠ِٛٗ ( وٚػ ٠مزٖو ػٍٝ اٌزئبَ اٌغ اٌفمبه٠بد اٌؼ١ٍب :

 رزغلك ٌٛ لطؼذ ٖٔف١ٓ ١ٌٛٛب اٚ ػلٖ اعياء ػو١ٙٗ  اٌجالٔبه٠ب :

 رزغلك اما لطؼذ ػو١ٙب فمٜ  ا١ٌٙلها :

 ٠زغلك ٌٛ ثمٝ اؽل اىهػٗ ِغ عيء ِٓ اٌمطؼٗ اٌٍٛطٝ ) ٌنٌه ٠ؾولٛٔٗ (  ٔغُ اٌجؾو :

   ك ٚثبالِْبطٍِؾٛظٗ : ا١ٌٙلها رزىبصو ثبٌزجوػُ ٚ اٌزغل** 

 اىز٘اىل اىجنوٙ  

بة ِٓ ا١ٌّْظ اٌنووٜ فٝ للهٖ اٌج٠ٛٚٗ ػٍٝ إٌّٛ ٚرى٠ٛٓ فوك عل٠ل ثلْٚ افٖ

..... فال٠بٖ اٌغَل٠ٗ ْ ...... ٠ىْٛ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ  موٛه ٔؾً اٌؼًَِضً اٌؾ١ٛاْ 

 ِٓ أمَبَ ١ِزٛىٜ 
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٠ٚٗ رىٛٔذ إال ِٓ ْ ........... الْ اٌج1ٛ....... فال٠ب٘ب اٌغَل٠ٗ  ؽْوٖ آٌّ

 أمَبَ ١ِزٛىٜ 

......... رؼو٠٘ ث٠ٛٚبد اٌٚفلػٗ اٚ ٔغُ اٌجؾو ٌٖلِٗ  ٠ّىٓ اؽلاصٗ ٕٕبػ١ب

ؽواه٠ٗ اٚ و١ّ١بئ١ٗ اٚ اّؼبع اٚ ٚفي ثبالثو فزّٕٛ اٌج٠ٛٚٗ ثلْٚ افٖبة ٚرىْٛ 

 ع١ٕٓ ٠ْجٗ االَ رّبِب 

 االَّغٔ ) اىْٞزوٗعِٞ اىَبئو (  ٔىهاػ

ٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛهاص١ٗ اٌىبٍِٗ ٠ّىٓ اْ رّٕٛ ٌٕجبد وبًِ اما اٜ ف١ٍٗ ٔجبر١ٗ رؾزٜٛ ػ

ٌغنائ١ٗ ىهػذ فٝ ٍٜٚ غنائٝ ِٕبٍت ) ٌجٓ عٛى إٌٙل ..... الؽزٛائٗ ػٍٝ اٌؼٕبٕو ا

 ِضً ىهع ٔجبد اٌغنه اٚ اٌطجبق اٌٚوٚه٠ٗ ٚاالٚو١َٕبد ( 

ثمبء ػ١ٍٙب ؽ١ٗ ٠زُ ف١ٗ ؽفع االَٔغٗ اٌّقزبهٖ ٌٍيهاػٗ ٌزجو٠ل٘ب ٌال ا١ٌٕزوٚع١ٓ اٌَبئً :

 ٌؾ١ٓ ىهاػزٙب 

 ريغأ ثؼغ اىطؾبىت ىالقزواُ 

 ػٕل اٌغفبف / اٚ رغ١و ٔمبٖٚ اٌّبء اٚ كهعٗ ؽواهرٗ 

 قْبٓ االقزواُ 

ٍج١وٚع١وا ٠ٕزمً ِٕٙب ِىٛٔبد ف١ٍٗ الفوٜ عل ث١ٓ ف١ط١ٓ ِزال١َِٓ ٌطؾٍت االرٛ

 ٌزى٠ٛٓ اٌي٠غٛد 

 االقزواُ اىَيَٚ ٗاىغبّجٚ 

 بٚه٠ٓ ػٓ ٛو٠ك لٕبٖ االلزواْ ث١ٓ ف١ط١ٓ ِزغ اىَيَٚ :

 ث١ٓ ف١ٍز١ٓ ِزغبٚهر١ٓ ٌٕفٌ اٌق١ٜ  اىغبّجٚ :

ٍِؾٛظٗ : فال٠ب االٍج١وٚع١وا اؽبك٠ٗ اٌٖجغ١بد / ٌنٌه رٕمَُ اٌاللؾٗ ١ِٛى٠ب ** 

 الػبكٖ فال٠ب اٌطؾٍت ْ 

 ٍلًٖ٘ رؼبقت االعٞبه ٗرطجٞقٔ ػيٚ اىجالىٍ٘كًٝ٘ ٗاىَوافٌ ٗاىجيٖبهٍٞب 

مجٗ ع١ً اٚ اوضو ٠زىبصو ال ع١َٕب / ١ٌغٕٝ ١ِّيارّٙب ِؼب ٚ٘ٝ ع١ً ٠زىبصو ع١َٕب ٠ؼ

 االٔزْبه ٚاٌزٕٛع اٌٛهاصٝ  ٍٗوػ

٠زىبصو ع١َٕب فٝ اٌجؼٛٙٗ / ٚالع١َٕب ثبٌزمطغ فٝ االَٔبْ  ثالىِٛك٠َٛ اٌّاله٠ب :

 ٚاٌزغوصُ فٝ اٌجؼٛٙٗ 

١َب ٠ؼمجٗ ٛٛه عوصِٛٝ ٠زىبصو العٕثبالِْبط ٛٛه ١ِْغٝ ٠زىبصو ع١َٕب  اٌَوافٌ :

 ثبٌغواص١ُ 

 رزىبصو ع١َٕب فٝ االَٔبْ ثبٌل٠لاْ اٌجبٌغٗ ٚفٝ اٌمٛلغ الع١َٕب  اٌجٍٙبه١ٍب :

 كٗهٓ ؽٞبٓ ثالىٍ٘كًٝ٘ اىَالهٝب 

 ُرٙبعُ االَٔبْ ....... اٌىجل ) كٚهر١ٓ رمطغ ( ........ ١ِوٚى٠زبد  ٍُجٛهٚى٠زبد 

......... رزؾوه  رٙبعُ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ....... رزىبصو ثٙب ػلٖ كٚهاد رمطغ

ا١ٌّوٚى٠زبد فٝ اٌلَ ) ظٙٛه اػواٗ اٌّاله٠ب وبٌؾّٝ ٚاٌوػْٗ ٚاٌؼوق ٚرزىْٛ 

) ٠قزوق  2ُ...... ٛٛه ؽووٝ  2ُ االِْبط ( ........ رلفً اٌجؼٛٙٗ ......... اللؾٗ

 ...... رغوصُ .......ُ و١ٌ اٌج١٘  لٖ اٌجؼٛٙٗ ...... أمَبَ ١ِٛىٜ ........لاه ِؼع

  ُ ٍجٛهٚى٠زبد

 االّضوٝلٝب ٗاالهشغّ٘ٞب 

ػٕل ٍمٛٛ اٌغوصِٛٗ ػٍٝ روثٗ هٛجٗ ٠زىْٛ إٌجبد ا١ٌّْغٝ ........ ٠ّٕٛ ٌٗ اّجبٖ 

 عنٚه الِزٖبٓ اٌّبء ٚاالِالػ ِٓ اٌزوثٗ ....... ٠ّٕٛ ٌٗ ىٚائل رٕب١ٍٍٗ ٘ٝ :

 ....... إٌّبًٍ اٌّنووٖ ......... ثٙب اٌَبثؾبد اٌٙلث١ٗ  االّضوٝلٝب

 ..... إٌّبًٍ اٌّإٔضٗ .......... ثٙب اٌج٠ٛٚٗ  االهشٞغّ٘ٞب
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 ٠ؼزّل إٌجبد اٌغوصِٛٝ ػٍٝ ا١ٌّْغٝ ؽزٝ ٠زىْٛ ٌٗ عنٚه ٍٚبق ٚاهٚاق ف١قزفٝ

 ا١ٌّْغٝ  إٌجبد

 اّ٘ٝٔ كٚ ٍجٞغ اىيٕوٓ  8رنِ٘ٝ اىـ 

 ا٠ٛٔٗ ٚ٘ٝ : 8أمَبِبد ١ِزٛى٠ٗ ِززب١ٌٗ ٌزى٠ٛٓ  3رٕمَُ ٔٛاٖ اٌى١ٌ اٌغ١ٕٕٝ 

 ّز١ٗ ........ ثؼ١لٖ ػٓ إٌم١و اٌضالس فال٠ب اٌَ

 ٔٛاربْ لطج١زبْ فٝ إٌّزٖف 

 ث٠ٛٚٗ ٚف١ٍز١ٓ َِبػلر١ٓ لوة إٌم١و  

 اىـالف اىيٕوٙ 

 ػٕلِب ٠ٖؼت ر١١ّي اٌىأً ػٓ اٌز٠ٛظ ٠َّٝ اٌّؾ١طبْ اٌقبهع١بْ ثبٌغالف اٌي٘وٜ 

 اىيٕوٓ اىَْ٘معٞٔ 

 ِزبع ( ٘ٝ اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ اٌّؾ١طبد االهثؼٗ ) وأً + ر٠ٛظ + ٍٛغ + 

 ٍلًٖ٘ ٗشوٗؽ اىزيقٞؼ اىنارٚ ٗاىقيطٚ 

أزمبي ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ ِزه ى٘وٖ اٌٝ ١َُِ ٔفٌ اٌي٘وٖ / اٚ اٌٝ  اىزيقٞؼ اىنارٚ :

 ١َُِ ى٘وٖ افوٜ ػٍٝ ٔفٌ إٌجبد 

أزمبي ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ ِزه ى٘وٖ اٌٝ ١َُِ ى٘وٖ افوٜ ػٍٝ ٔجبد  اىزيقٞؼ اىقيطٚ :

 افو ِٓ ٔفٌ إٌٛع 

اْ ٠ىْٛ َِزٜٛ اٌّزه ِٕقف٘ ػٓ ا١ٌَُّ / ٔٚظ اؽل ّمٝ  ٞؼ اىقيطٚ :شوٗؽ اىزيق

 االػٚبء اٌزٕب١ٍٍٗ لجً االفو / اْ رىْٛ اٌي٘وٖ فٕضٝ 

 بالػٚبء اٌزٕب١ٍٍٗ ث: ػىٌ اٌَبثمٗ + رؾ١ٜ ثزالد اٌز٠ٛظ  شوٗؽ اىزيقٞؼ اىنارٚ

ٚألِبط /  ألِبط اؽل إٌٛار١ٓ اٌنوو٠ز١ٓ ِغ اٌج١ٚٗ ٌزى٠ٛٓ اٌغ١ٕٓاالفظبة اىَيكٗط 

) اّلٍبط ْ 3إٌٛاٖ اٌنوو٠ٗ االفوٜ ِغ ٔٛارٝ اٌى١ٌ اٌغ١ٕٕٝ ٌزى٠ٛٓ ٔٛاٖ االٔلٍٚج١وَ 

 صالصٚ (

 اىؾجٔ ٗاىجنهٓ ) اىجنٗه االّلٍٗجٞوٍٞٔ ٗاىالاّلٍٗجٞوٍٞٔ ( 

اما ٌُ ٠زغنٜ اٌغ١ٕٓ ػٍٝ االٔلٍٚج١وَ ..... رٍزؾُ اغٍفٗ اٌّج١٘ ِغ اٌج٠ٛٚٗ  اىؾجٔ :

 ب ثنهٖ ٚاؽلٖ رَّٝ اٌؾجٗ ِضً اٌمّؼ ..... رزىْٛ صّوٖ ثٙ

ٍٚج١وَ ..... رزٍٖت االغٍفٗ اٌج١ٚ١ٗ ٚرَّٝ : اما رغنٜ اٌغ١ٕٓ ػٍٝ االٔلنهٓ اىج

لٖوٖ .... ٚرزىْٛ اٌجنهٖ ........... ٠ٚٚطو إٌجبد ٌزقي٠ٓ غنائٗ فٝ فٍمز١ٓ ..... ِضً 

 اٌفٛي ٚاٌجٍَٗ 

  إَٔٞٔ اىْقٞو

 ّزٔ اٌّبء ٌالٔجبد ٠ؾلس ِٓ فالٌٗ االفٖبة / فٝ اٌجنهٖ ٠

 اىضَوٓ اىنبمثٔ 

 ٘ٝ اٌزٝ ٠زْؾُ ف١ٙب اٜ عيء غ١و ِج١ٚٙب ثبٌغناء / ِضً رْؾُ اٌزقذ فٝ اٌزفبػ 

 االصَبه اىؼنهٙ 

 ِضً اٌّٛى ٚاالٔبٔبً  –أٜ ثلْٚ افٖبة ِٓ ا١ٌّْظ اٌنووٜ  –رى٠ٛٓ صّبه ثلْٚ ثنٚه 

 ٚي ؽّ٘ اٌق١ٍه ٠ّىٓ ؽلٚصٗ ٕٕبػ١ب ثوُ ا١ٌّبٍُ ثقالٕٗ ؽجٛة اٌٍمبػ اٚ أل

 إَٔٞٔ اىزيقٞؼ 

 ٠ٛفو ٌٍي٘وٖ اال٠ٛٔٗ اٌنوو٠ٗ ٌالفٖبة  -

 ٠ؾفي االٚو١َٕبد ٌّٕٛ اٌّج١٘ ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ؾلس افٖبة  -

* ٍِؾٛظٗ : فٝ إٌجبربد اٌؾ١ٌٛٗ ٠زٛلف إٌّٛ اٌقٚوٜ ثؼل االفٖبة الٍزٙالن 

 اٌغناء ٚرضج١ٜ اٌٙوِٛٔبد 
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 د اىَْ٘ٝٔ + اىٖوٍّ٘بد اىنموٝٔ ( اىغٖبى اىزْبٍيٚ اىنموٙ ) اّزبط اىؾٞ٘اّب

 اىقظٞزبُ 

 فٝ و١ٌ اٌٖفٓ ٌزم١ًٍ كهعٗ اٌؾواهٖ ؽزٝ رٕبٍت أزبط اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ ٚال ٠ؾلس ػمُ 

رٕزظ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ ِٓ اال١ٔججبد ا٠ٌّٕٛٗ / ٚاٌٙوِٛٔبد اٌنوو٠ٗ ِٓ اٌقال٠ب اٌج١ٕ١ٗ / 

 ظ١فٗ ِٕبػ١ٗ ٚفال٠ب ١ٍورٌٛٝ ٌزغن٠ٗ اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ ٌٚٙب ٚ

 أبث١ت  ٍِزفٗ رقوط ِٓ اٌق١ٖٗ ٚرًٖ اٌٛػبء إٌبلً اىجوثقبُ 

 اىجوٍٗزبرب  ٗ ؿلرٚ م٘ثو 

رؾ١ٜ ثؼٕك اٌّضبٔٗ اٌج١ٌٛٗ / ٠فوىٚا ٍبئً لٍٜٛ ٌّؼبكٌٗ ؽّٛٙٗ ِغوٜ اٌجٛي ؽزٝ ال 

 رّٛد اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ 

 اىؾ٘ٝظئ اىَْ٘ٝٔ 

 ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ رفوى ٍبئً لٍٜٛ ثٗ ٍىو اٌفووزٛى ٌزغن٠ٗ اٌؾ

 ٍواؽو َّ٘ اىؾٞ٘اُ اىَْ٘ٙ ٗاىج٘ٝؼٔ كٚ االَّبُ ) فبطٔ ٍوؽئ اىْؼظ ( 

اٌزٚبػف / إٌّٛ / إٌٚظ ) رقزيي ػلك اٌٖجغ١بد ( / اٌزْى١ً إٌٙبئٝ ............ 

 أظو اٌوٍُ 

 رومٞت اىؾٞ٘اُ اىَْ٘ٙ 

الف اٌج٠ٛٚٗ : ثٗ عَُ لّٝ ...... ٠فوى أي٠ُ ١٘ب٠ٌٛٛه١ٕ٠ي ٠ن٠ت عيء ِٓ غ هاً

....... ثٗ ٍٕزو٠ٛالْ  ػٕكٚ ٔٛاٖ .......... ثٙب ٖٔف اٌّبكٖ اٌٛهاص١ٗ  / ٌالفٖبة 

........ ثٙب ١ِزٛوٛٔله٠ب ٌطبلٗ  لطؼٗ ٍٚطٝالٔمَبَ اٌج٠ٛٚٗ ثؼل االفٖبة ............ 

 ........ ٌٍؾووٗ م٠ً اٌؾووٗ ........... 

 ىٖوٍّ٘بد االّض٘ٝٔ + ؽَو اىغِْٞ ( اىغٖبى اىزْبٍيٚ االّض٘ٙ ) اّزبط اىج٘ٝؼبد + ا

 أزبط اٌج٠ٛٚبد ٚاٌٙوِٛٔبد اىَجٞغ 

 قْبٓ كبى٘ة 

٠ؾلس ثٙب االفٖبة / ثٙب ىٚائل إجؼ١ٗ رٍزمٜ اٌج٠ٛٚٗ / ثٙب ا٘لاة رلفغ اٌج٠ٛٚٗ 

 اٌّقٖجٗ ٌٍوؽُ 

 اىوؽٌ 

 كٖ ثٗ ص١ٕبد ١ٌزّلك ػٕل اٌٛال اىَٖجوغلٜ ٠ؾلس ثٗ رغ١واد اٌلٚهٖ اٌْٙو٠ٗ ٠ٚؾًّ اٌغ١ٕٓ ٚ

 كٗهٓ اىزياٗط ٍٗواؽيٖب :

٘ٝ اٌفزوٖ اٌزٝ ٠ْٕٜ ف١ٙب اٌّج١ٚبْ فٝ اٌضل١٠بد ا١ّ١ٌّْٗ ثٖفٗ كٚه٠ٗ ِٕزظّٗ 

 رزيآِ ِغ ٚظ١فٗ اٌزياٚط ٚاالٔغبة 

 اٝبً ( :  11ٍوؽئ ّؼظ اىج٘ٝؼٔ ) 

........ أٚبط ؽ٠ٍٖٛٗ عواف ...... افواى االٍزوٚع١ٓ  FSHاٌغلٖ إٌقب١ِٗ ...... 

 بء ثطبٔٗ اٌوؽُ ...... أّ

 ًٝ٘ (  14ٍوؽئ اىزج٘ٝغ ) 

..... رؾوه اٌج٠ٛٚٗ ِٓ ؽ٠ٍٖٛٗ عواف ...... رىْٛ اٌغَُ    LHاٌغلٖ إٌقب١ِٗ ..... 

 االٕفو ........ افواى اٌجوٚعَزوْٚ ٚاالٍزوٚع١ٓ ....... ى٠بكٖ ٍّه ثطبٔٗ اٌوؽُ 

 أٝبً ( :  5 – 3ٍوؽئ اىطَش ) 

اٌغَُ االٕفو ..... رمً اٌٙوِٛٔبد ....... رزٙلَ  اما ٌُ ٠ؾلس افٖبة ..... ٠زؾًٍ

 ثطبٔٗ اٌوؽُ ..... اٌطّش 

 رؾيو اىغٌَ االطلو : 

لجً اٌْٙو اٌواثغ ........ ٠ؾلس اعٙبٗ الْ ا١ٌّّْٗ  ٌُ رىزًّ ..... فزمً اٌٙوِٛٔبد 

 ..... رزٙلَ ثطبٔٗ اٌوؽُ 
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الْ ا١ٌّّْٗ رىْٛ اوزًّ ثؼل ٔٙب٠ٗ اٌضالصٗ ّٙٛه االٌٚٝ ...... ال ٠ؾلس اعٙبٗ ..... 

 ّٔٛ٘ب ..... رفوى اٌجوٚعَزوْٚ ٚاالٍزوٚع١ٓ ....... فزظً ثطبٔٗ اٌوؽُ وّب ٘ٝ 

 ٍِ اىٞأً 

 ٍٕٗ / ٠ٕىِّ اٌّج١ٚبْ / رمً اٌٙوِٛٔبد / ف١زٛلف اٌزج٠ٛ٘ ٚاٌطّش  55 – 45ِٓ 

وزٍٗ ٕغ١وٖ ِٓ اٌقال٠ب رٕغٌّ فٝ ثطبٔٗ اٌوؽُ ثلفغ ا٘لاة لٕبٖ فبٌٛة فٝ اىز٘رٞٔ 

 ٔٙب٠ٗ االٍجٛع االٚي ٌٍؾًّ 

 ػلك ٍٗلٓ ؽٞبٓ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝٔ ٗاىج٘ٝؼٔ 

 ١ٍِْٛ ٠ؾلس اٌؼمُ  15ا٠بَ / ٌٛ لٍذ ػٓ  3 – 1: رؼ١ِ ِٓ  اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ

 ٠َٛ  1 – 2فٝ فزوٖ اٌقٖٛثٗ / رؼ١ِ ِٓ  455:  ػلك٘ب اٌج٠ٛٚٗ

 ؿشبء اىوٕو ٗاىَيٚ 

 ٌوً٘ ٌٍؾّب٠ٗ ٚاٌزغن٠ٗ / ٠ىْٛ اٌؾجً اٌَوٜ ٠ؾ١ٜ ثبٌغ١ٕٓ ِجبّوٖ / ثٗ ٍبئً ا اٌوً٘ :

 ٠ؾ١ٜ ثبٌغ١ٕٓ ثؼل اٌوً٘ / ثٗ فّالد إجؼ١ٗ رْبهن فٝ رى٠ٛٓ ا١ٌّّْٗ  اٌٍَٝ :

 اىَقبع

 رزبثغ ِٓ أمجبٙبد ٌؼٚالد اٌوؽُ رلفغ اٌغ١ٕٓ فبهط اٌوؽُ ثؼل أزٙبء اٌؾًّ ) اٌٛالكٖ ( 

  ٌٗ ٠ؼمجٙب ٕوفٗ اٌغ١ٕٓ ١ٌؼًّ ػٍٝ اصو٘ب اٌغٙبى اٌزٕفَٝ 

 ٍٗبئو ٍْغ اىؾَو ) اقواص / ى٘ىت / رؼقٌٞ عواؽٚ ( 

 رٙٝء ؽبٌٗ ٘و١ِٔٛٗ رْجٗ اٌؾًّ / ف١زٛلف اٌزج٠ٛ٘  االلوآ :

 ) ال رّٕغ االفٖبة اٚ اٌزج٠ٛ٘ ( ٠ّٕغ اٍزمواه اٌج٠ٛٚٗ اٌّقٖجٗ فٝ اٌوؽُ  اٌٌٍٛت :

اٌزٍم١ؼ  هثٜ ٚلطغ لٕبرٝ فبٌٛة اٚ اٌٛػبئ١ٓ إٌبل١ٍٓ / فزّٕغ اٌزؼم١ُ اٌغواؽٝ :

 ٚاالفٖبة 

 

 اىز٘أً اىَزَبصو  

١ِّْٗ ٚاؽلٖ / ٚو١ٌ  ث٠ٛٚٗ ٚاؽلٖ رقٖت ثؾ١ٛاْ ِٕٜٛ ٚاؽل / ِزطبثم١ٓ ٚهاص١ب / ٌُٙ

 لل ٠ٍزٖمبْ فٝ اٜ عيء ِٓ اٌغَُ ) ا١ٌَبِٝ ( ٠زُ فٍّٖٙب عواؽ١ب ع١ٕٕٝ ٚاؽل 

 ١1ّز١ٓ / ٚث٠ٛٚزبْ ثؾ١ٛا١ٔٓ ١٠ِٕٛٓ / ِقزٍف١ٓ ٚهاص١ب / ٌُٙ ِْاىز٘أً اىـٞو ٍزَبصو 

 و١ٌ ع١ٕٕٝ 

 اؽلبه االّبثٞت  

 رَزقلَ وٕٛع ِٓ ىهاػٗ االعٕٗ / الثل اْ ٠ىْٛ اٌّج١٘ ١ٍٍُ / رَزقلَ ٌؼ١ت فٝ لٕبٖ فبٌٛة 

رإفن اٌج٠ٛٚٗ ِٓ اٌّج١٘ ........ رٛٙغ فٝ أجٛثٗ ثٙب ٍٜٚ غنائٝ ِٕبٍت ....... 

فٖبة فبهع١ب ......... رإفن اٌؾ١ٛأبد ا٠ٌّٕٛٗ ِٓ اٌيٚط ......... ٠زُ اٌزٍم١ؼ ٚاال

 ؽزٝ اٌزٛر١ٗ ......... ريهع فٝ هؽُ االَ 

 ىهاػٔ االّ٘ٝٔ 

 رطٛهد ػٓ ىهاػٗ االعٕٗ ثأكٚاد عواؽ١ٗ ِزٕب١٘ٗ اٌللٗ 

 فىورٙب : إٌٛاٖ ِٓ ف١ٍٗ ع١ٕٓ ِزملَ رَزط١غ رٛع١ٗ ّٔٛ اٌغ١ٕٓ ِضً ٔٛاٖ اٌاللؾٗ ٔفَٙب 

فٗ ........ ىهاػٗ وً ِٕٙب فٝ اىاٌٗ ا٠ٛٔٗ ِٓ اعٕٗ ٙفلػٗ فٝ ِواؽً ػّو٠ٗ ِقزٍ

 ث٠ٛٚٗ اى٠ٍذ ٔٛارٙب ثبالّؼبع ........ ّٔذ ٌفوك ػبكٜ 

 ثْ٘ك االٍشبط 

 yػٓ  xٍٕٗ / ٠ّىٓ فًٖ اٌؾ١ٛاْ إٌّٜٛ  15َ ٌّلٖ  215 –رؾفع ف١ٙب االِْبط فٝ 

ثٛاٍطٗ اٌطوك اٌّوويٜ الٔزبط : موٛه ِب١ّٗ : ِٓ اعً ٌؾِٛٙب / ٚأبس ِب١ّٗ : ِٓ 

 رىبصو٘ب اعً ٌجٕٙب ٚ
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 اذكر مكان ووظٌفة -

  

 

 الوظٌفة         المكان           

مقدمة السطح السفلً للطور  األنثرٌدٌا 

 المشٌجً فً السراخس

مناسل مذكرة تنتج السابحات 

 المهدٌة 

مقدمة السطح السفلً للطور  األرشٌجونٌا 

 المشٌجً فً السراخس 

 مناسل مؤنثة تنتج البوٌضات 

النواة 

 ة األنبوبٌ

تكوٌن أنبوٌة لقاح تخترق  حبة اللقاح 

المٌسم والقلم حتً تصل الً 

موقع النفٌر فً مبٌض 

الزهرة إلتمام عملٌة 

 اإلخصاب .

تنقسم مٌتوزٌا لتكوٌن نواتٌن  حبة اللقاح  النواة المولدة 

ذكرٌتٌن إلتمام عملٌة 

 اإلخصاب فً النبات .

نسٌج 

 اإلندوسبرم 

ٌغذي الجنٌن فً مراحل نموه  ٌحٌط بالجنٌن داخل البذور

 األولً .

الحبل السري 

 فً النبات 

تصل من خالله المواد  ٌصل البوٌضة بجدار المبٌض 

 الغذائٌة الً البوٌضة 

 . البوٌضة1 .1 النقٌر
 . البذرة  2 .2

. ٌتم من خالله إخصاب 1 .1
 البوٌضة

. ٌدخل منه الماء الً البذرة 2 .2
 عند اإلنبات  

 
 

 الوظٌفة         المكان           

نسٌج 

 النٌوسٌلة 

ٌحٌط بالكٌس الجنٌنً داخل 

 مبٌض الزهرة 

 ٌمد البوٌضة بالغذاء 

داخل األنٌبٌبات المنوٌة فً  خالٌا سرتولً 

 الخصٌة 

تفرز سائل ٌعمل علً تغذٌة 

الحٌوانات المنوٌة داخل 

الخصٌة وٌعتمد أن لها وظٌفة 

 مناعٌة أٌضا 

بات المنوٌة فً بٌن األنٌبٌ الخالٌا البٌنٌة 

 الخصٌة 

تفرز هرمون التستوستٌرون 

وهرمون األندروستٌرون 

وهما مسئوالن عن ظهور 

الصفات الذكرٌة الثانوٌة عند 

البلوغ ونمو غدة البروستاتا 

 والحوٌصالت المنوٌة . 

ٌفرز إنزٌم الهٌالوٌورنٌز  فً مقدمة رأس الحٌوان المنوي  الجسم القمً 

ء الذي ٌعمل علً إذابة جز

من غالف البوٌضة مما 

ٌسهل عملٌة اختراق الحٌوان 

 المنوي للبوٌضة .

مبٌض أنثً 

 اإلنسان 

 علً أحد جانبً 

 تجوٌف الحوض 

ٌنتج البوٌضات خالل سنوات 

الخصوبة التً ٌمكن أن 

ٌحدث بها اإلنجاب و ٌفرز 

هرمونات البلوغ وهرمونات 

تنظٌم دورة الطمث وتكوٌن 

 الجنٌن .
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 ٍبما ٝؾلس ػْل

 ٍمٛٛ ثؼ٘ عواص١ُ فطو ػفٓ اٌقجي ػٍٟ لطؼخ ِٓ اٌقجي اٌوٛت . -1

رّزٔ اٌغوصِٛخ اٌّبء ٠ٚزْمك علاه٘ب ٚرٕمَُ ػلح ِواد ١ِزٛى٠ب ؽزٟ 

 رّٕٛ اٌٟ فوك عل٠ل .

 رؼو٠٘ ث٠ٛٚبد اٌٚفلػخ ٌٖلِخ ؽواه٠خ . -1

رْٕٜ ث٠ٛٚبرٙب فززٚبػف   ٕجغ١برٙب ثلْٚ ئفٖبة ِىٛٔخ أفواكا رْجٗ 

 ؼوف مٌه ثبٌزٛاٌل اٌجىوٞ اٌٖٕبػٟ .األَ رّبِب ٠ٚ

 عفبف ثووخ ثٙب ٛؾبٌت األٍج١وٚع١وا . -3

٠ٍغأ ٛؾٍت األٍج١وٚع١وا اٌٟ اٌزىبصو اٌغَٕٟ ثباللزواْ ٚرزىْٛ اٌاللؾخ 

اٌغوص١ِٛخ )اٌي٠غٍٛجٛه( اٌزٟ رؾبٛ ثغلاه ١ٍّه ٌؾّب٠زٙب ِٓ اٌظوٚف 

َُ ١ِٛى٠ب ف١و إٌّبٍجخ ٚرجمٟ ٍبوٕٗ ؽزٟ رزؾَٓ اٌظوٚف اٌّؾ١طخ فزٕم

فال٠ب ٚرجمٟ  3فال٠ب أؽبك٠خ اٌّغّٛػخ اٌٖجغ١خ )ْ( ٠زؾًٍ ِٕٙب  4ٌزىْٛ 

 اٌواثؼخ رٕمَُ ١ِزٛى٠ب ١ٌزىْٛ ف١ٜ ٛؾٍجٟ عل٠ل )ْ( .

 رالّٟ إٌجبد ا١ٌّْغٟ لجً ّٔٛ إٌجبد اٌغوصِٟٛ فٟ اٌفٛع١و . -4

٠زٛلف ّٔٛ إٌجبد اٌغوصِٟٛ ٠ّٚٛد ألٔٗ ٠ؼزّل ٌفزوح ػٍٟ إٌجبد ا١ٌّْغٟ 

 ؽزٟ ٠ىْٛ ٌٕفَٗ عنٚها ٍٚبلب ٚثبٌزبٌٟ رزٛلف كٚهح ؽ١بح ٔجبد اٌفٛع١و .

 ٍمٛٛ عواص١ُ اٌفٛع١و ػٍٟ روثخ عبفخ . -5

 ال رٕجذ اٌغواص١ُ ٌغ١بة اٌوٛٛثخ ٚثبٌزبٌٟ ال ٠ىْٛ اٌطٛه ا١ٌّْغٟ .

 ئؽبٛخ اٌج٠ٛٚخ فٟ إٌجبربد أصٕبء رى٠ٕٛٙب ئؽبٛخ ربِخ ثغالف١ٙب . -6

 بٌٟ ٌٓ ٠ؾلس ئفٖبة ٌٍج٠ٛٚخ .ٌٓ ٠زىْٛ إٌم١و ٚثبٌز

 ٔٚظ أؽل ّمٟ األػٚبء اٌغ١َٕخ فٟ اٌي٘وح اٌقٕضٟ لجً ا٢فو . -7

٠ؾلس اٌزٍم١ؼ اٌقٍطٟ فٟ اٌي٘وح ؽ١ش رٕزمً ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ ِزه اٌي٘وح  

ػٍٟ إٌجبد اٌٟ ١َُِ ى٘وح ػٍٟ ٔجبد آفو ِٓ ٔفٌ إٌٛع ٚلل ٠ؾلس 

 د .اٌزٍم١ؼ اٌنارٟ ِٓ ى٘وح أفوٞ ػٍٟ ٔفٌ إٌجب

رؾًٍ إٌٛاح األٔجٛث١خ كافً ؽجخ اٌٍمبػ لجً ٍمٛٛ ؽجخ اٌٍمبػ ػٍٟ  -8

 ا١ٌَُّ .

ػل رىْٛ أٔجٛثخ اٌٍمبػ ٚثبٌزبٌٟ ال رٕزمً إٌٛاربْ اٌنوو٠زبْ اٌٟ اٌج٠ٛٚخ فال 

 ٠ؾلس ئفٖبة ٚال رزىْٛ اٌجنهح ٌٚىٓ لل رزىْٛ اٌضّوح

 .ػلَ ؽلٚس ػ١ٍّخ االٔلِبط اٌضالصٟ كافً اٌى١ٌ اٌغ١ٕٕٟ  -9

ٌٓ رزىْٛ ٔٛاح اإلٔلٍٚجوَ اٌزٟ رٕزظ ِٓ ألِبط ٔٛارب اٌى١ٌ اٌغ١ٕٕٟ ِغ أؽل 

إٌٛار١ٓ اٌنوو٠ز١ٓ ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ ٠زىْٛ ١َٔظ اإلٔلٍٚجوَ اٌالىَ ٌزغن٠خ اٌغ١ٕٓ 

 فٟ ِواؽً ّٖٔٛ األٌٟٚ .

هُ ِؾٍٛي ِبئٟ أٚ ئص١وٞ ٌقالٕخ ؽجٛة  اٌٍمبػ  ػٍٟ ١ِبٍُ  -25

 ثؼ٘ األى٘به .

١ْٕٜ ٌٍّج١٘ فززىْٛ صّبه ثلْٚ ثنٚه )اإلصّبه اٌؼنهٞ ( ٠ؾلس رٕج١ٗ ٚر

 ألٔٙب رىٛٔذ ثلْٚ ػ١ٍّخ اإلفٖبة .
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 غ١بة اٌمطؼخ اٌٍٛطٟ ِٓ اٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ . -22

ال ٠َزط١غ اٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ أْ ٠زؾون ألْ اٌمطؼخ اٌٍٛطٟ رؾزٛٞ ػٍٟ 

بٌٟ ا١ٌّزٛوٛٔله٠ب اٌزٟ رىَت اٌؾ١ٛاْ إٌّٛٞ اٌطبلخ اٌالىِخ ٌؾووزٗ ٚثبٌز

 ٠ٖجؼ اٌؾ١ٛاْ  إٌّٛٞ غ١و لبكه ػٍٟ إٌٛٛي اٌٟ اٌج٠ٛٚخ إلفٖبثٙب .

ػلَ ؽلٚس االٔمَبَ ا١ٌّٛىٞ اٌضبٟٔ فٟ ِوؽٍخ إٌٚظ ٌزى٠ٛٓ  -21

 اٌج٠ٛٚخ .

ٌٓ ٠زىْٛ اٌج٠ٛٚخ )ْ( ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ رزُ ػ١ٍّخ اإلفٖبة ػٕل ؽلٚس 

 اٌزياٚط .

ٕل اِوأح ػ LH  ٚFSHئفواى و١ّبد غ١و وبف١خ ِٓ اٌٙو١ِٔٛٓ  -23

 ِزيٚعخ .

ال رؾلس اٌلٚهح اٌْٙو٠خ ٚال ٠زُ اٌؾًّ ٚمٌه ٌؼلَ ٔٚظ ؽ٠ٍٖٛٗ عواف 

ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ ٠زُ أطالق ث٠ٛٚخ عل٠لح ِٓ أؽل اٌّج١ٚ١ٓ ثبإلٙبفخ اٌٟ ػلَ 

ئفواى ٘وِٟٛٔ اإلٍزوٚع١ٓ ٚاٌجوٚعَزوْٚ ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ ٠ؾلس ئّٔبء ٌجطبٔخ 

 زمجبي اٌغ١ٕٓ .اٌوؽُ ٌٚٓ ٠ي٠ل ٍّىٙب ٌٚٓ ٠زُ ئػلاك٘ب الٍ

 ّٙو اٌغَُ األٕفو فٟ اٌْٙو اٌضبٟٔ ِٓ اٌؾًّ . -24

٠زٛلف ئفواى ٘وِْٛ اٌجوٚعَزوْٚ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٟ رّبٍه ثطبٔخ  -

 اٌوؽُ ٚرضج١ذ اٌغ١ٕٓ ِّب ٠إكٞ اٌٟ رٙلَ ثطبٔخ اٌوؽُ ٚؽلٚس اإلعٙبٗ .

 ئىاٌخ اٌّج١ٚ١ٓ ِٓ اِوـخ ؽبًِ فٟ ّٙو٘ب األٚي . -25

ؼلَ رٛاعل اٌغَُ األٕفو اٌنٞ ٠فوى ٘وِْٛ ٠ؾلس ئعٙبٗ ٌٍّوأح ٌ

اٌجوٚعَزوْٚ اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٟ رّبٍه ثطبٔخ اٌوؽُ ٚرضج١ذ اٌغ١ٕٓ ِّب 

 ٠إكٞ اٌٟ رٙلَ ثطبٔخ اٌوؽُ .

 ئىاٌخ أؽل اٌّج١ٚ١ٓ ِٓ اِوأح ؽبًِ فٟ ّٙو٘ب اٌضبٟٔ ِٓ اٌؾًّ . -26

ؽلٚس ئعٙبٗ ٚمٌه ئما وبْ اٌّج١٘ اٌنٞ رُ ئىاٌزٗ ٘ٛ اٌّج١٘  .2

أٔزظ اٌج٠ٛٚخ ثَجت رٛلف ئفواى ٘وِْٛ اٌجوٚعَزوْٚ اٌنٞ وبْ  اٌنٞ

 ٠فوىٖ اٌغَُ األٕفو 

ػلَ ؽلٚس ئعٙبٗ ٚمٌه ئما وبْ اٌّج١٘ رُ ئىاٌزٗ ٘ٛ اٌّج١٘  .1

 اٌنٞ ٌُ ٠ٕزظ اٌج٠ٛٚخ .

 اٌوٍُ 
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 الحظ 
 للثمرة بعد االخصاب فً النباتات الزهرٌة ٌصبح جدار المبٌض غالف .1
 بعد االخصاب فً النباتات الزهرٌة ٌصبح جدار البوٌضة غالف للبذرة .2
 التفاح من الثمار الكاذبة .3
 الموز و االناناس من الثمار التً تنتج باالثمار العذري الطبٌعً .4
اذا تم التلقٌح فقط ولو ٌتم اخصاب تنتج ثمار بدون بذور بسبب تنشٌط  .5

 االوكسٌنات
 التلقٌح ثم االخصاب تنتج ثمار بها بذور  لكن عند حدوث      اذا تم  .6

........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

  اىَْـــــــبػخ اىجبة  اىضبىش

األكِخ اٌقبهع١خ ٌَطؼ 

 إٌجبد 

رّضً ؽبئٜ اٌٖل األٚي فٟ ِمبِٚخ َِججبد اٌّوٗ 

١خ ِضً : اٌطجمخ اٌّْؼ١خ ثّب رّزٍىٗ ِٓ رواو١ت ِٕبػ

 ٚاٌْؼ١واد ٚاألّٛان .

اٌطجمخ اٌّْؼ١خ ثبألكِخ 

 اٌقبهع١خ ٌَطؼ إٌجبد 

 

رّٕغ اٍزمواه اٌّبء ػ١ٍٙب فال رزٛافو اٌج١ئخ اٌٖبٌؾخ 

 ٌّٕٛ اٌفطو٠بد ٚرىبصو اٌجىز١و٠ب .

اٌْؼ١واد أٚ األّٛان 

ثبألكِخ اٌقبهع١خ ٌَطؼ 

 إٌجبد 

 

فوٓ اإلٕبثخ رّٕغ رغّغ اٌّبء ِّب ٠مًٍ ِٓ 

ثبألِواٗ ٚرّٕغ أوً إٌجبد ِٓ ثؼ٘ ؽ١ٛأبد 

 اٌوػٟ .

رّضً اٌٛافٟ اٌقبهعٟ ٌٍقال٠ب فبٕخ فال٠ب ٛجمخ  اٌغلاه اٌقٍٛٞ 

 اٌجْوح اٌقبهع١خ ٌٍٕجبد .

٠زووت ثٖفخ أٍب١ٍخ ِٓ ا١ٌٍٍَٛى ٚثؼل رغٍظٗ 

ثبٌٍغ١ٕٓ ٠ٖجؼ ٍٕجب ِّب ٠ٖؼت ػٍٟ اٌىبئٕبد 

 اٌّّوٙخ افزوالٗ .

٠ؼيي إٌّبٛك إٌجبر١خ اٌزٟ رؼوٙذ ٌٍمطغ أٚ اٌزّيق  ٌّٖٛؽاٌف١ٍٓ ٚا

ٔز١غخ ّٔٛ إٌجبد فٟ اٌَّه أٚ عّغ اٌضّبه اٚ ٍمٛٛ 

األٚهاق فٟ اٌقو٠ف أٚ رؼلٞ اإلَٔبْ أٚ اٌؾ١ٛاْ ِّب 

 ٠ّٕغ كفٛي اٌىبئٓ اٌّّوٗ إٌجبد .
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 البروتٌن صانع الثقوب
ٌفرز من الخالٌا التائٌة السامة النشطة وٌقوم بتنشٌط جٌنات معٌنة داخل الخالٌا 

 المصابة مما ٌعمل على تفتٌتها

 سلسلة المتممات )المكمالت (

* تقوم بتدمٌر المٌكروبات الموجودة بالدم بعد ارتباط هذه ارتباط هذه المتممات 

ضادة وذلك عن طرٌق تحلٌل األنتٌجٌنات الموجودة علً سطح باألجسام الم

المٌكروبات وإذابة محتوٌاتها لجعلها فً متناول خالٌا الدم البٌضاء )الخالٌا البلعمٌة 

 ( لكً تلتهمها وتقضً علٌها .

* تتفاعل مع السموم تفاعال متسلسال مما ٌؤدي الً إبطال مفعولها كما ٌساعد غلً 

 خالٌا البلعمٌة .التهامها من قبل ال

 اإلنترفٌرونات 

تمنع الفٌروس من التكاثر واالنتشار فً الجسم حٌث أنها ترتبط بالخالٌا الحٌة 

المجاورة للخالٌا المصابة )التً لم تصب بالفٌروس ( وتحثها علً إنتاج نوع من 

 اإلنزٌمات ٌعمل علً تثبٌط عمل إنزٌمات نسخ الحمض النووي للفٌروس .

 لاللتهاب )مادة الهٌستامٌن(  المواد المولدة

 تمدد األوعٌة الدموٌة عند موقع االصابة الً أقصً مدي . -
زٌادة نفاذٌة جدران األوعٌة الدموٌة الصغٌرة والشعٌرات الدموٌة للسوائل من الدورة  -

 الدموٌة وذلك ٌؤدي الً :

 . تورم األنسجة فً مكان االلتهاب 

  والقاتلة للبكتٌرٌا بالتوجه الً موقع اإلصابة . السماح بنفاذ المواد الكٌمٌائٌة المذٌبة 

  إتاحة الفرصة لخالٌا الدم البٌضاء المتعادلة ووحٌدة النواة وكذلك الخالٌا البلعمٌة

 الكبٌرة لمحاربة وقتل األجسام الغرٌبة والمٌكروبات .

 بروتٌن البٌرفورٌن )البروتٌن صانع الثقوب( 

مٌكروب أو الخلٌة المصابة بالفٌروس أو ٌعمل علً تثقٌب غشاء الجسم الغرٌب )ال

الخلٌة السرطانٌة ( عند ارتباط الخالٌا التائٌة السامة باألنتٌجٌن الموجود علً سطحه 

 الخارجً .

 

تعٌق حركة الكائنات الممرضة فى الجهاز الوعائً الً  التٌلوزات 

 ألخرى فً النبات .األجزاء ا

الفٌنوالت 

 والجلوكوزٌدات  

قتل الكائنات الممرضة )مثل : البكتٌرٌا( فً النبات أو تثبٌط 

 نموها حٌث إنها مركبات كٌمٌائٌة سامة .

األحماض األمٌنٌة 

غٌر البروتٌنٌة فً 

 النبات  

تعمل كمواد واقٌة للنبات حٌث إنها تشمل مركبات كٌمٌائٌة 

ممرضة )مثل : الكانافنٌن والسٌفالوسبورٌن سامة للكائنات ال

 ( وال تدخل هذه األحماض األمٌنٌة فً بناء البروتٌنات .

* البروتٌنات 

المضادة للكائنات 

 الدقٌقة فً النبات 

) إنزٌمات نزع 

 السمٌة(

 

تفاعل مع السموم التً تفرزها الكائنات الممرضة وتحولها 

 ها(الً مركبات غٌر سامة للنبات )تبطل سمٌت

خالٌا الدم البٌضاء 

 وحٌدة النواة .

 * تدمٌر األجسام الغرٌبة.

* تتحول الً خالٌا بلعمٌة عند الحاجة والتً تلتهم بدورها 

 الكائنات الغرٌبة عن الجسم .  

تمثل عوامل جذب للخالٌا المناعٌة البلعمٌة المتحركة مع  الكٌموكٌنات 

تواجد المٌكروبات أو األجسام الدم بأعداد كبٌرة نحو موقع 

الغرٌبة وذلك للحد من تكاثر وانتشار المٌكروب المسبب 

 للمرض .

 اإلنترلٌو

اإلنترلٌوكٌنات 

 كٌنات

 * تعمل كأداة اتصال أو ربط بٌن :

 خالٌا الجهاز المناعً المختلفة . -

 خالٌا المناعً وخالٌا الجسم األخرى . -

 ٌفته الدفاعٌة* تساعد الجهاز المناعً ف بأداء وظ
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٠فوى ِٓ اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌّضجطخ ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ ئ٠مبف ٚرضج١ٜ  اىيَٞل٘مْٞبد

َبػلح ٠ٚٛلف ػًّ اٌقال٠ب االٍزغبثخ إٌّبػ١خ ؽ١ش ٠ٛلف اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَبِخ ٚاٌّ

 اٌجبئ١خ اٌجالى١ِخ ٚاٌمبرٍخ اٌطج١ؼ١خ

٠فوى ِٓ اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَّبػلح إٌّْطخ ٠ٚمَٛ ثز١ْٕٜ اٌقال٠ب  اىَٞز٘مْٞبد

 اٌجبئ١خ ٚاٌزبئ١خ اٌَبِخ ٚاٌمبرٍخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجٍؼ١ّخ اٌىج١وح 

اٌََّٛ اٌزٟ ثوٚر١ٕبد رٕزغٙب إٌجبربد أؽ١بٔب رزفبػً ِغ  إّيَٝبد ّيع اىََٞخ

 رفوى٘ب اٌىبئٕبد اٌّّوٙخ ٚرجطً ١ٍّزٙب .

ػمل ٕغ١وح ِٓ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ رزغّغ ػٍٟ ّىً ٌطغ أٚ ثمغ ٚرٕزْو فٟ  ثقغ ثبٝو

 اٌغْبء اٌّقبٟٛ اٌّجطٓ ٌٍغيء اٌَفٍٟ ِٓ األِؼبء اٌلل١مخ .

ثنهح ٟ٘ أؽل األػٚبء ا١ٌٍّفب٠ٚخ ٠زواٚػ ؽغّٙب ث١ٓ هأً اٌلثًٛ ٚاىؼقلح اىيَٞلبٗٝخ

 Bاٌفٛي اٌٖغ١وح ٟٚ٘ رٕمَُ ِٓ اٌلافً اٌٟ ؽجٛة رّزٍئ ثبٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌجبئ١خ 

ٚاٌقال٠ب اٌجٍؼ١ّخ اٌىج١وح ٚثؼ٘ أٔٛاع ِٓ فال٠ب اٌلَ  Tٚاٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌزبئ١خ 

اٌج١ٚبء األفوٜ اٌزٟ رقٍٔ ا١ٌٍّف ِّب ثٗ ِٓ عواص١ُ ٚؽطبَ اٌقال٠ب ٠ٚزًٖ ثىً 

أٚػ١خ ١ٌّفب٠ٚخ رٕمً ا١ٌٍّف ئ١ٌٙب ِٓ األَٔغخ ٌزوّؾٗ ٚرقٍٖٗ ِّب ػملح ١ٌّفب٠ٚخ ػلح 

 ٠ؼٍك ثٗ ِٓ َِججبد األِواٗ اٌغو٠جخ ػٓ اٌغَُ .

ٔٛع ِٓ فال٠ب )اٌجبئ١خ ٚاٌزبئ١خ ( رقزيْ ِؼٍِٛبد ػٓ األٔز١غ١ٕبد   فالٝب اىناموح

اٌزٟ ؽبهثٙب اٌغٙبى إٌّبػٟ فٟ اٌّبٟٙ ٚرىْٛ َِئٌٛخ ػٓ االٍزغبثخ إٌّبػ١خ 

 اٌضب٠ٛٔخ . 

 : ٍبما ٝؾلس ػْل

 ئٕبثخ إٌجبد ثجىز١و٠ب ٍبِٗ . -2

٠مَٛ إٌجبد ثافواى ِووجبد و١ّ١بئ١خ ٍبِخ ِضً اٌف١ٕٛالد ٚاٌغٍٛوٛى٠لاد اٌزٟ رمزً 

اٌجىز١و٠ب أٚ رضجٜ ّٔٛ٘ب ٚونٌه ٠زُ رؾف١ي إٌجبد ٌزى٠ٛٓ ثوٚر١ٕبد ٌٙب اٌملهح ػٍٟ 

و٠ب ٚرؾٌٛٙب اٌٟ ِووجبد غ١و ٍبِخ ٌٍٕجبد اٌزفبػً ِغ اٌََّٛ اٌزٟ رفوى٘ب ٘نٖ اٌجىز١

ٚلل ٠ٕزظ إٌجبد ٠ؼ٘ اإلٔي٠ّبد رؼوف ثأي٠ّبد ٔيع ا١ٌَّخ رمَٛ ثبٌزفبػً ِغ 

 اٌََّٛ ٚرجطً ١ٍّزٙب .

 ٔمٔ ئفواى ٘وِْٛ اٌز١ٍّٛ١ٓ فٟ اإلَٔبْ . -1

٠إصو مٌه ثبٌٍَت ػٍٟ ِٕبػخ اإلَٔبْ ؽ١ش رمً ػ١ٍّبد ٔٚظ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ 

 ( ٚرّب٠ي٘ب اٌٟ أٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ كافً اٌغلح اٌز١ٍّٛ١خTٌٟ اٌقال٠ب اٌزبئ١خ )اٌغنػ١خ ا

 (.THرٕبلٔ أػلاك اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَّبػلح ) -3

( ٌألعَبَ اٌّٚبكح ٠ٚمً ر١ْٕٜ األٔٛاع األفوٜ ِٓ اٌقال٠ب ٠Bمً ئٔزبط اٌقال٠ب اٌجبئ١خ )

 اٌزبئ١خ ِّب ٠مًٍ ِٓ اٍزغبثزٙب إٌّبػ١خ 

 ف١وٚٔبد ِٓ اٌقال٠ب اٌّٖبثخ ثبٌف١وٍٚبد .ٔمٔ اإلٔزو -4

٠يكاك رىبصو ٚأزْبه اٌف١وٍٚبد فٟ اٌقال٠ب اٌؾ١خ اٌّغبٚهح ٌٍقال٠ب اٌّٖبثخ ثبٌغَُ 

 ٔز١غخ ػًّ ئٔي٠ّبد َٔـ اٌؾّ٘ إٌٛٚٞ ٌٍف١وًٚ 

 غ١بة األٔز١غ١ٕبد ِٓ ٍطؼ ا١ٌّىوٚثبد . -5

د ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ ٠زُ اٌمٚبء ٌٓ رَزط١غ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌزؼوف ػٍٟ ٘نٖ ا١ٌّىوٚثب

 ػ١ٍٙب ِّب ٠إكٞ اٌٟ أزْبه٘ب ٚريا٠ل٘ب ثبٌغَُ ف١ٖبة اٌغَُ ثبألِواٗ .

 ارؾبك األعَبَ اٌّٚبكح ِغ األٔز١غ١ٕبد اٌنائجخ . -6

رزىْٛ ِووجبد غ١و مائجخ )هاٍت( ِٓ األٔز١غ١ٓ ٚاٌغَُ اٌّٚبك ٚثبٌزبٌٟ ٠ًَٙ ػٍٟ 

 اٌقال٠ب اٌجٍؼ١ّخ اٌزٙبَ ٘نا اٌواٍت .

 ِٓ اٌغَُ . MHCغجبة ثوٚر١ٓ اٌزٛافك ا١ٌَٕغٟ  -7
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( اٌزؼوف ػٍٟ األٔز١غ١ٓ ٚثبٌزبٌٟ ال ٠زُ THال رَزط١غ اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَّبػلح )

ر١ْٕطٙب ِٚٓ صُ رفًْ آ١ٌبد إٌّبػخ اٌّىزَجخ )إٌّبػخ اٌقٍط١خ ٚإٌّبػخ اٌق٠ٍٛخ ( فٟ 

 اٌمٚبء ػٍٟ ا١ٌّىوٚة.

خ اٌقال٠ب اٌجٍؼ١ّخ اٌىج١وح ٚػوٙٗ ػٍٟ غْبئٙب ٌُ ٠زُ ِؼبٌغخ األٔز١غ١ٓ ثٛاٍط -8

 اٌجالىِٟ . )غ١بة ا١ٌٍٍَِٛٛبد ِٓ اٌقال٠ب اٌجٍؼ١ّخ اٌىج١وح (.

 ٠MHCظً األٔز١غ١ٓ وّب ٘ٛ كْٚ رفى١ه ٌٚٓ ٠ورجٜ ثجوٚر١ٓ اٌزٛافك ا١ٌَٕغٟ 

( ػٍٟ األٔز١غ١ٓ فال ٠زُ اٌمٚبء ػٍٟ THٚثبٌزٍٟ ٌٓ رزؼوف اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَّبػلح )

 ١ىوٚة اٌّ

 ئفواى اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌَبِخ ٍَّٛ ١ٌّفب٠ٚخ . -9

 رْٕٜ ع١ٕبد ِؼ١ٕخ فٟ ٔٛاح اٌقال٠ب اٌّٖبثخ ِّب ٠إكٞ اٌٟ رفز١ذ ٔٛاح اٌق١ٍخ ِٚٛرٙب .

 غ١بة فال٠ب اٌناووح . -25

ٌٓ ٠َزط١غ اٌغٙبى إٌّبػٟ االٍزغبثخ ٌٕفٌ اٌىبئٓ اٌّّوٗ اٌنٞ ٍجك ٚإٔبة ٌفوك 

الٍزغبثخ إٌّبػ١خ صب٠ٛٔخ ثط١ئخ ِّب ٠إكٞ اٌٟ ظٙٛه أػواٗ اٍزغبثخ ٍو٠ؼخ فزىْٛ ا

اٌّوٗ ٚأزْبه اٌؼلٚٞ فٟ اٌغَُ ثٖٛهح ٚاٍؼخ . إٌّبػٟ االٍزغبثخ ٌٕفٌ اٌىبئٓ 

اٌّّوٗ اٌنٞ ٍجك ٚإٔبة ٌفوك اٍزغبثخ ٍو٠ؼخ فزىْٛ االٍزغبثخ إٌّبػ١خ صب٠ٛٔخ 

اٌغَُ ثٖٛهح ثط١ئخ ِّب ٠إكٞ اٌٟ ظٙٛه أػواٗ اٌّوٗ ٚأزْبه اٌؼلٚٞ فٟ 

 ٚاٍؼخ .

 رؼيٞالد: -

رزىْٛ اٌز١ٍٛىاد ػٕل رؼوٗ اٌغٙبى اٌٛػبئٟ ٌٍمطغ أٚ اٌغيٚ ِٓ اٌىبئٕبد  -2

 اٌّّوٙخ ؽزٟ رؼ١ك ؽووخ اٌىبئٕبد اٌّّوٙخ اٌٟ األعياء األفوٜ ِٓ إٌجبد .

 ٠مزً إٌجبد ثؼ٘ أَٔغزٗ اٌّٖبثخ ثب١ٌّىوٚة . -1

ٌّٖبثخ اٌٟ األَٔغخ ا١ٌٍَّخ ٌٍٕجبد ٚثبٌزبٌٟ ٌّٕغ أزْبه اٌىبئٓ اٌّّوٗ ِٓ األَٔغخ ا

 ٠زقٍٔ إٌجبد ِٓ اٌىبئٓ اٌّّوٗ ثّٛد ا١ٌَٕظ اٌّٖبة

 رفوى ثؼ٘ إٌجبربد ِووجبد ٍبِخ ِضً اٌف١ٕٛالد . -3

 ألْ ٘نٖ اٌّٛاك رمَٛ ثمزً اٌىبئٕبد اٌّّوٙخ )ِضً اٌجىز١و٠ب( أٚ رضجٜ ّٔٛ٘ب.

 خ .٠ٍغأ اإلَٔبْ أؽ١بٔب اٌٟ اٌزوث١خ إٌجبر١ -4

إلٔزبط ٍالالد ٔجبر١خ ِمبِٚخ ٌألِواٗ ٚاٌؾْواد ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ ؽّب٠خ ٚٚلب٠خ 

 إٌجبربد ِٓ األِواٗ .

 ال رَزط١غ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ ؽل٠ضخ اٌزى٠ٛٓ اٌمٚبء ػٍٟ ا١ٌّىوٚثبد . -5

ألْ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ فٟ ثلا٠خ رى٠ٕٛٙب ال ٠ىْٛ ٌٙب أٞ للهح ِٕبػ١خ ؽ١ش ئٔٙب رّو 

ٚٛط ٚرّب٠ي فٟ األػٚبء ا١ٌٍّفب٠ٚخ ٌززؾٛي ثؼل٘ب اٌٟ فال٠ب ماد للهح ثؼ١ٍّخ ٔ

 ِٕبػ١خ .

 ( ثؼل اٌمٚبء ػٍٟ ا١ٌّىوٚثبد .TSري٠ل أػلاك اٌقال٠ب اٌزبئ١خ اٌّضجطخ ) -6

( ثؼل اٌمٚبء ػٍٟ ا١ٌّىوٚثبد T( ٚاٌزبئ١خ )Bؽزٟ رضجٜ أٚ رىجؼ ػًّ اٌقال٠ب اٌجبئ١خ )

 ١ٕبد ِٓ فالي ئفواى ثوٚر١ٕبد ا١ٌٍّفٛو

 رزؼلك أٔٛاع األعَبَ اٌّٚبكح . -7

الٔمَبَ اٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌجبئ١خ اٌٟ اٌّغّٛػبد رزقٖٔ وً ِغّٛػخ ِٕٙب إلٔزبط 

ٔٛع ٚاؽل ِٓ األعَبَ اٌّٚبكح رزقٖٔ ٌزٚبك ٔٛع ٚاؽل ِٓ األٔز١غ١ٕبد اٌزٟ رٛعل 

رٍزٖك ثٙب ػٍٟ ٍطؼ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌلل١مخ ٚاٌغيئ١بد األفوٜ اٌغو٠جخ ػٓ اٌغَُ ٚ

 ٌزغؼٍٙب فٟ ِزٕبٚي فال٠ب اٌلَ اٌج١ٚبء ٌىٟ رٍزّٙٙب ٚرمٟٚ ػ١ٍٙب .

 اٌقال٠ب إٌّبػ١خ اٌجبئ١خ اٌجالى١ِخ فال٠ب ِزقٖٖخ . -8
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ألْ وً ِغّٛػخ ِٕٙب رقٖٔ إلٔزبط ٔٛع ٚاؽل ِٓ األعَبَ اٌّٚبكح رزقٖٔ 

لل١مخ ٌزٚبك ٔٛع ٚاؽل ِٓ األٔز١غ١ٕبد اٌزٟ رٛعل ػٍٟ ٍطؼ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌ

 ٚاٌغي٠ئبد األفوٜ اٌغو٠جخ ػٓ اٌغَُ 

 ٠قزٍف ّىً اٌّٛالغ اٌّقزٖخ ثبالهرجبٛ ثبألٔز١غ١ٓ ِٓ عَُ ِٚبك ٢فو -9

الفزالف رْى١ً األؽّبٗ األ١ٕ١ِخ ) رزبثؼٙب ٚأٔٛاػٙب ّٚىٍٙب اٌفواغٟ ( اٌّىٛٔخ 

ٌٍٍٍََخ اٌججز١ل٠خ فٟ ٘نا اٌغيء اٌزوو١جٟ ٚاٌزٟ رؾلك رقٖٔ وً عَُ ِٚبك ٌٕٛع 

 ٚاؽل ِٓ األٔز١غ١ٕبد .

٠ؼوف ِٛلغ االهرجبٛ األٔز١غ١ٓ ػٍٟ اٌغَُ اٌّٚبك ثبٌغيء اٌّزغ١و ث١ّٕب  -25

 ٠ؼوف اٌغيء ا٢فو ِٓ اٌغَُ اٌّٚبك ثبٌغيء اٌضبثذ .

ألٔٗ فٟ اٌغيء اٌّزغ١و ٠قزٍف ّىً ِٛلغ اهرجبٛ اٌغَُ اٌّٚبك ثبألٔز١غ١ٓ ِٓ عَُ 

اٌْىً ٚاٌزوو١ت فٟ ع١ّغ أٔٛاع األعَبَ  ِٚبك ٢فو ث١ّٕب اٌغيء ا٢فو فٙٛ صبثذ فٟ

 اٌّٚبكح .

 األعَبَ اٌّٚبكح ِزقٖٖخ . -22

ألْ ٌىً عَُ ِٚبك ِٛلؼ١ٓ ِزّبص١ٍٓ ٌالهرجبٛ ثبألٔز١غ١ٓ اٌّٛعٛك  ػٍٟ ٍطؼ 

ا١ٌّىوٚة ٠ٚقزٍف ّىً ٘نٖ اٌّٛالغ  ِٓ عَُ ٢فو ٔظوا الفزالف رْى١ً األؽّبٗ 

واغٟ( اٌّىٛٔخ ٌٍٍٍََخ اٌججز١ل٠خ فٟ ٘نٖ اٌغيء األ١ٕ١ِخ )رزبثؼٙب ٚأٔٛاػٙب ّٚىٍٙب اٌف

 اٌزوو١جٟ ٚاٌزٟ رؾلك رقٖٔ وً عَُ ِٚبك ٌٕٛع ٚاؽل ِٓ األٔز١غ١ٕبد .

 اهرجبٛ اٌغَُ اٌّٚبك ثب١ٌّىوٚة أِوا ِإولا . -21

ألْ وً عَُ ِٚبك ِٛلؼبْ ِزّبصالْ ٌالهرجبٛ ثبألٔز١غ١ٓ ١ٌٌٚ ِٛلغ ٚاؽل وّب أْ 

ٛالغ اهرجبٛ ِزؼلكح ِّب ٠غؼً اهرجبٛ اٌغَُ اٌّٚبك أٔز١غ١ٕبد ا١ٌّىوٚثبد ٌٙب ِ

 ثبألٔز١غ١ٓ أِوا ِإولا .

 ٠جطٓ عله اٌّّواد اٌزٕف١َخ ٍبئً ٌيط ِٚغّٛػخ ِٓ األ٘لاة  -23

ٚعٛك اٌَبئً اٌٍيط )اٌّقبٛ( ٌزٍزٖك ثٗ ا١ٌّىوٚثبد ٚاألعَبَ اٌغو٠جخ اٌلاف١ٍخ ِغ 

ِٓ ١ِىوٚثبد ٚأعَبَ غو٠جخ اٌٟ  اٌٙٛاء صُ رمَٛ األ٘لاة ثطوك ٘نا اٌّقبٛ ثّب ٠ؾٍّٗ

 فبهط اٌغَُ .

اٌقال٠ب اٌجالى١ِخ غ١و فؼبٌخ فٟ رل١ِو اٌقال٠ب اٌغو٠جخ وبٌقال٠ب اٌّٖبثخ  -24

 ثبٌف١وًٚ .

ألْ األعَبَ اٌّٚبكح اٌزٟ رىٛٔٙب اٌقال٠ب اٌجبئ١خ اٌجالى١ِخ غ١و لبكهح ػٍٟ اٌّوٚه ػجو 

ٌزبٌٟ ال رَزط١غ إٌٛٛي اٌٟ اٌف١وًٚ أغ١ْخ اٌقال٠ب ثَجت عي٠ئبرٙب اٌىج١وح َٔج١ب ٚثب

اٌنٞ ٠زىبصو كافً اٌق١ٍخ ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ رزُ ِمبِٚخ ٘نٖ اٌقال٠ب اٌغو٠جخ ثٛاٍطخ 

 (.Tاٌقال٠ب ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌزبئ١خ )

 ال ٠ٖبة اإلَٔبْ ثبٌؾٖجخ ئال ِوح ٚاؽلح  -25

ٌّّوٗ ألٔٗ اوزَت ِٕبػخ ٙل اإلٕبثخ ثٙنا اٌّوٗ فٟ اٌّغبثٙخ األٌٟٚ ِغ اٌىبئٓ ا

)ف١وًٚ اٌؾٖجخ ( ٔز١غخ ٌزى٠ٛٓ فال٠ب اٌناووح فٟ االٍزغبثخ إٌّبػ١خ األ١ٌٚخ فأصٕبء 

اٌّغبثٙخ اٌضب١ٔخ ِغ ف١وًٚ اٌؾٖجخ رَزغ١ت  فال٠ب اٌناووح ٌٗ فٛه كفٌٛٗ اٌٟ اٌغَُ 

فزجلأ فٟ االٔمَبَ ٍو٠ؼب ٠ٕٚغُ ػٓ ْٔبٛٙب اٌَو٠غ ئٔزبط اٌؼل٠ل ِٓ األعَبَ اٌّٚبكح 

  قال٠ب اٌزبئ١خ إٌْطخ فالي ٚلذ ل١ٖو .ٚاٌؼل٠ل ِٓ اٌ
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 اىوٌٍ 
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 ( :DNA   ) 

انتقال الماده الوراثٌه من بكترٌا ممٌته ) قتلت بالحراره ( الى التحول البكتٌرى :

 بكتٌرٌا غٌر ممٌته فحولتها الى ممٌته 

 فكره تجربه البكترٌوفاج :

وال ٌدخل فى تركٌب البروتٌن / وان الكبرٌت  DNAان الفوسفور ٌدخل فى تركٌب 

 DNAٌدخل فى تركٌب البروتٌن وال ٌدخل فى تركٌب 

بما ان األمشاج تحتوى على كمٌه دلٌل على انه الماده الوراثٌه :ك DNAكمٌه 

DNA  تعادل نصف كمٌته فى الخالٌا الجسدٌه وبما ان الخلٌه الجسدٌه تنشأ من اتحاد

هو الماده الوراثٌه / وذلك ال ٌنطبق على  DNAاذن مشٌج ذكرى مع مشٌج انثوى 

 البروتٌن 

امرار  DNAاستخدمته فرانكلٌن فى الكشف عن شكل جزىء :  xتقنٌه حٌود اشعه 

فظهر توزٌع من نقاط  DNAعلى بللورات عالٌه النقاوه من جزٌئات  xاشعه 

 اوضحت أن :

 لولب مزدوج  DNAجزىء  .1

 طول الخٌط  القواعد النٌتروجٌنٌه متعامده على .2

 هٌكل سكر فوسفات للخارج والقواعد النٌتروجٌنٌه للداخل  .3

 قطر اللولب دل على انه أكثر من شرٌط )  لولب مزدوج  ( .4

 : DNAأسباب عٌوب 

 درجه الحراره العالٌه : تعمل على كسر الروابط التساهمٌه التى تربط السكرٌات ببعضها 

 / المركبات الكٌمٌائٌه  / االشعاع 
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 النواه :  أولٌات

على شكل  DNAوٌكون ا كائنات ال ٌوجد بها غشاء نووى حول النواه / مثل البكتٌرٌ

 لولب مزدوج تلتحم نهاٌتاه وٌتصل بالغشاء البالزمى ) لٌس بها صبغٌات (

 حقٌقٌات النواه :

 كائنات حٌه تحتوى نواتها على غشاء نووى ٌفصلها عن السٌتوبالزم / 

الطرف دوج ٌمتد من احد طرفى الصبغى الى على شكل لولب مزDNAوٌكون 

 البالزمى ) بها صبغٌات (االخر / وال ٌتصل بالغشاء 

 الهستونات : 

فى حقٌقٌات النواه لتقصر طوله حتى  DNAبروتٌنات تركٌبه ترتبط بجزىء 

 تستوعبه النواه 

 النٌوكلوسومات : 

 ى العشر حول الهستونات لتقصر طوله ال DNAحلقات تتكون من التفاف جزىء 

 البالزمٌدات :

الصغٌره الدائرٌه الموجوده فى اولٌات النواه والخمٌره / تستخدم فى  DNAجزٌئات 

 الهندسه الوراثٌه 

 المحتوى الجٌنى :

 الموجود بها  dna* كل الجٌنات الموجوده بالخلٌه وبالتالى كل 

 RNA  (m-RNA  /t-RNA  /r-RNA  )* الجٌنات تحمل التعلٌمات لبناء البروتٌن وتكوٌن 

 % فقط ٌمثل شفره 07* فى اولٌات النواه معظمه ٌمثل شفره / فى حقٌقٌات النواه اقل من 

DNA : المتكرر 

 DNA* تكرار تتابعات معٌنه من النٌوكلوتٌدات على 

والهستونات / الن الخلٌه تحتاجها  r-RNA* بعضها ٌمثل شفره مثل : جٌنات بناء 

 بكمٌات كبٌره 

الف مره فى 177فى الدروسوفٌال ٌتكرر  AGAAGثل شفره مثل : التتابع * بعضها ال ٌم

اكثر  DNAمنتصف احد الصبغٌات وال ٌمثل شفره / حٌوان السلمندر ٌحتوى على كمٌه 

 مره لكن معظمه ال ٌمثل شفره لذلك عدد صفاته اقل من االنسان  37من االنسان 

ؤدى الى تغٌر فى الصفات / تغٌر مفاجىء فى طبٌعه العوامل الوراثٌه ٌالطفره :

معظم الطفرات تسبب صفات غٌر مرغوب فٌها / وال تعتبر الطفره حقٌقٌه اال اذا 

 توارثت على مدى االجٌال 

 سالله أنكن :

طفره نتج عنها ظهور خروف ذو ارجل قصٌره مقوسه / فلم تستطع تسلق سور 

 نتج منها سالله كامله مزرعه الفالح االمرٌكى / فاعتبرها طفره مفٌده واهتم بها و ا

 الطفره الجٌنٌه :

/ ٌؤدى الى تغٌر فى الصفات  DNAتغٌر فى ترتٌب القواعد النٌتروجٌنٌه فى جزىء 

 / فتتحول الصفه السائده لمتنحٌه غالبا / وقد ٌحدث العكس 

 الطفره الصبغٌه :

 هى تغٌر فى عدد او تركٌب الصبغٌات 

 الطفره المشٌجٌه :

 ٌا التناسلٌه ) جٌنٌه او صبغٌه ( / تكثر فى التكاثر الجنسى هى طفره تحدث فى الخال

 طفره الجسدٌه :ال

         هى طفره تحدث فى الخالٌا الجسمٌه ) جٌنٌه او صبغٌه ( / تكثر فى التكاثر 

 الال جنسى للنبات 
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تنشأ دون تدخل االنسان / بسبب تغٌرات بٌئٌه كاالشعه الكونٌه الطفره التلقائٌه :

 را هاما فى تطور االحٌاء /تلعب دو

 الطفره المستحدثه :

ٌستحدثها االنسان لٌجنى صفات مرغوبه / ٌستخدم مثال ماده الكولشٌسٌن او غاز الخردل او 

حمض النٌتروز لمعالجه النبات / فتموت القمه النامٌه وٌحدث تحتها تضاعف صبغى فتكون 

 البنسلٌوم  ثمار كبٌره الحجم / واٌضا مثل الحصول على البنسلٌن من

 التضاعف الصبغى :

عند عدم انفصال الكروماتٌدات وعدم تكوٌن غشاء فاصل بٌن خلٌتٌن بنوٌتٌن اثناء 

 االنقسام ٌحدث التضاعف الصبغى / ٌشٌع فى النبات / وٌندر فى الحٌوان 

 التضاعف الثالثى :

 ن 3نوع من التضاعف الصبغى ٌسبب الموت لالنسان واجهاض االجنه / 

 ات التركٌبٌه :البروتٌن

 تدخل فى تراكٌب محدده للكائن الحى :

 االكتٌن والمٌوسٌن ..... فى العضالت  .1

 الكوالجٌن .............. فى االنسجه الضامه ) مثل ادمه الجلد ( .2

 القرون  –الحوافر  –الرٌش  –الشعر  –الكٌراتٌن .............. فى بشره الجلد  .3

 البروتٌنات التنظٌمٌه :

 الجسم والعملٌات الحٌوٌه به : تنظم انشطه

 االنزٌمات  .............. تنشط التفاعالت  .1

 .... االستجابه للبٌئه الخارجٌه والداخلٌه ) مع الجهاز العصبى (الهرمونات . .2

 االجسام المضاده ....... تعطى الجسم المناعه .3

 عملٌه النسخ :

جزء من بنى / وٌ RNAفى النواه / بانزٌم بلمره  DNAمن   m-RNA* بناء 

 DNAمن  شرٌط واحد

 * المحفز ٌدل على الشرٌط الذى سٌتم نسخ جزء منه / وهى اول مرحله فى تخلٌق البروتٌن 

 الوضع الصحٌح للترجمه :

 ألعلى بسبب موقع االرتباط بالرٌبوسوم AUGالبد ان ٌكون كودون البدء 

 المحفز :

سٌتم نسخ جزء منه /  ٌدل على الشرٌط الذى DNAعلى تتابع من النبوكلوتٌدات 

 فٌنفصل الشرٌطان وٌبدأ النسخ  RNAوٌرتبط به انزٌم بلمره 

 الشفره الوراثٌه :

 ( RNA-mعلى )ٌتم نسخه الى كودونات  DNAشرٌط نٌوكلوتٌدات على التتابع من 

 ٌتم ترجمتها الً  اماض امٌنٌة فً سلسلة عدٌد الببتٌد

 الكودون :

ٌتم ترجمته الى نوع معٌن من  RNA-mشرٌط نٌوكلوتٌدات على  3تتابع من 

 عدا كودونات الوقف الحمض االمٌنى 

 كودون البدء :

الذى هو اول حمض امٌنى  m-RNAالخاص بالمٌثٌونٌن على  AUGهو كودون 

 فى سلسله عدٌد الببتٌد 

 كودون الوقف :

ٌتم عنده انهاء عملٌه ترجمه البروتٌن /  RNA-mهو تتابع من النٌوكلوتٌدات على 

   :  UAG – UGA – UAAرتبط به عامل االطالق / وهم وٌ
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 مقابل الكودون :

 RNA-mتتزاوج قواعده مع كودونات  RNA-tعلى هو تتابع من النٌوكلوتٌدات 

 لوضع الحمض االمٌنى المناسب فى موضعه فى سلسله عدٌد الببتٌد 

 الترجمه :

احماض امٌنٌه  الى m-RNAعملٌه فى تخلٌق البروتٌن ٌتم فٌها ترجمه كودونات 

 وتكوٌن سالسل عدٌد الببتٌد وتشمل عملٌه االستطاله 

 تفاعل نقل الببتٌدٌل :

بٌن االحماض االمٌنٌه لتكوٌن سلسله عدٌد ببتٌد اثناء الترجمه /  روابط ببتٌدٌهتكوٌن 

االول فارغا  t-RNAبواسطه انزٌم هو جزء من وحده الرٌبوسوم الكبرى / فٌصبح 

الثانى حامال للجمضٌن معا / ثم تحدث عملٌه  t-RNAٌصبح وٌترك الرٌبوسوم / و

 m-RNAاالستطاله بتحرك الرٌبوسوم على 

 عامل االطالق :

فتنتهى عملٌه تخلٌق البروتٌن / وتنفصل  m-RNAبروتٌن ٌرتبط بكودونات الوقف على 

 قطعتى الرٌبوسوم الكبرى والصغرى / وتتحرر سلسله عدٌد الببتٌد فى السٌتوبالزم 

 د الرٌبوسوم  :عدٌ

عندما ٌرتبط به عده رٌبوسومات تصل للمائه / ٌترجم كل منهم  m-RNAجزىء 

 الرساله بمروره علٌه 

 تهجٌن الحمض النووى :

م فتنفصل 177مزج حمضٌن نووٌٌن من مصدرٌن مختلفٌن / رفع درجه حرارتهما 

بعضها اللوالب االصلٌه و اشرطه اللوالب المزدوجه / عند تبرٌدهما تتكون بعض

 تستخدم فى الكشف عن جٌن معٌن / وتحدٌد العالقه التطورٌه بٌن االحٌاء مهجن / 

 الكشف عن جٌن معٌن :

احد شرٌطً مشع به تتابعات تتكامل مع تتابعات  DNA* ٌحضر شرٌط مفرد من 

 الجٌن المراد الكشف عنه 

كشف عن م / ثم تبرٌدهما / ثم ال 177* ٌمزج كل منهما معا وترفع الحراره الى 

 وجود الجٌن بعداد جٌجر 

 * ٌستدل على الجٌن بالسرعه التى تتكون بها اللوالب المزدوجه المشعه 

 موقع التعرف :

نٌوكلوتٌدات ٌتعرف علٌه انزٌم القصر  0 – 4تتابع من النٌوكلوتٌدات مكون من 

عند او بالقرب من هذا الموقع بغض النظر عن مصدره نباتى  DNAوٌقص االنزٌم 

 ٌوانى او بكتٌرى او فٌروسى او ح

 االطراف الالصقه :

التى تم قصها بانزٌم القصر تتزاوج قواعدها مع طرف  DNAاطراف مائله لقطع 

 DNAقطع اخرى تم معاملتها بنفس انزٌم القصر / تستخدم فى استنساخ تتابعات 

 : DNAاستنساخ 

 ) جٌن (  DNAالحصول على نسخ عدٌده من تتابعات 

وانزٌم النسخ العكسى / او جهاز  m-RNAزمٌدات وانزٌم القصر / او باستخدام البال

PCR  و انزٌم تاج بولٌمٌرٌز 

DNA : معاد االتحاد 

 لكائن حى الى خالٌا كائن حى آخر  DNAادخال جزء من 

 معاد االتحاد : DNAاستخدامات 

 انتاج االنسولٌن البشرى ) لعالج مرض السكر ( .1
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ت توقف تضاعف الفٌروسات خاصه التى انتاج االنترفٌرون ) بروتٌنا .2

 ( RNAمحتواها الجٌنى 

 انتاج لقاحات اكثر امانا  .3

 انتاج مركبات كٌمٌائٌه بتسخٌر كائنات دقٌقه ) مثل المضادات الحٌوٌه ( .4

 انتاج انزٌمات صناعه االلبان  .5

 تشخٌص الخلل الوراثى  ) قبل او بعد المٌال د ( .6

 بدى الوبائى (تشخٌص االمراض المعدٌه ) االلتهاب الك .0

 الجٌنوم البشرى :

زوج من الكروموسومات / حوالى  23المجموعه الكامله للجٌنات / موجوده على 

تم اكتشاف اكثر من نصفهم / ترتب الكروموسومات حسب الف جٌن  07—67

  23فهو الثامن فى الحجم لكنه ٌرتب رقم  Xحجمها عدا الكروموسوم 

 .......... جٌن البصمه  0كروموسوم 

 ......... جٌنات فصائل الدم  9كروموسوم 

 ...... جٌن تكوٌن االنسولٌن / جٌن تكوٌن الهٌموجلوبٌن  11كروموسوم 

 ....... جٌن عمى االلوان / جٌن الهٌموفٌلٌا  Xكروموسوم 

 أهمٌه الجٌنوم البشرى :

 معرفه الجٌنات المسببه لالمراض  .1

 خه ( معرفه الجٌنات المسببه لعجز االعضاء ) الشٌخو .2

 صناعه عقاقٌر بدون اثار جانبٌه  .3

 دراسه تطور االحٌاء  .4

 تحسٌن النسل ) معرفه جٌنات االمراض ومحاوله تغٌٌرها (  .5

تحدٌد البنوه : من فحص شعره او حٌوان منوى ٌمكن معرفه كل صفات  .6

 ومالمح الشخص 

 :  DNAأهم االنزٌمات فى درس 

 انزبم دى أكسى رٌبونٌكلٌز : .1

 او البروتٌنات  RNAكامال وال ٌؤثر على  تحلٌال DNA* ٌحلل 

 هو الماده الوراثٌه  DNA* استخدم فى التجربه الحاسمه للتحول البكتٌرى  الثبات ان 

 * عندما عوملت به الماده النشطه توقف التحول البكتٌرى 

 انزٌم اللولب : .2

 عن بعضهما عند التضاعف  DNA* بعمل على فصل شرٌطى 

 DNAجٌنٌه الضعٌفه بٌن القواعد النٌتروجٌنٌه لجزىء * بكسر الروابط الهٌدرو

 انزٌم البلمره : .3

 ) التضاعف ( DNA* ٌضٌف نٌوكلوتٌدات جدٌده لبناء شرٌط جدٌد من 

 القالب  5....3الجدٌد او  3.... 5* ٌتبع انزٌم اللولب بالنسبه للشرٌط 

 هم  * وٌبنى الشرٌط المعاكس على هٌئه قطع صغٌره ٌقوم انزٌم الربط بربط

 انزٌم الربط : .4

 * ٌربط القطع التى كونها انزٌم البلمره لتكوٌن شرٌط جدٌد ) فى التضاعف (

 * ٌلصق االطراف الالصقه للجٌن والبالزمٌد  ) فى االستنساخ ( 

 DNA* ٌعمل على اصالح عٌوب 

 : RNAانزٌم بلمره  .5

 3اه / فى اولٌات النو 1) لعملٌه تخلٌق البروتٌن ( / نوع  DNAمن  RNAٌنسخ 

 فى حقٌقٌات النواه 
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) فى عملٌه استنساخ  m-RNAمن  DNAٌنسخ انزٌم النسخ العكسى : .6

DNA  / )التى محتواها   تفرزه الفٌروساتRNA 

 انزٌم القصر : .7

عند موقع التعرف  DNAلمنع مهاجمه الفٌروسات لها / حٌث ٌقص  تفرزه البكتٌرٌا

بغض  DNAزمٌدات / ٌقص مع البال DNAوٌستخدم فى استنساخ الى قطع صغٌره 

 النظر عن مصدره 

 انزٌم تاج بولٌمٌرٌز : .8

  PCRداخل جهاز  DNA* ٌستخدم فى استنساخ 

 فى دقائق معدوده  DNA* ٌتحمل درجه حراره عالٌه جدا / ٌمكن نسخ مالٌٌن قطع 

 : DNAأهم االحماض االمٌنٌه التى ورد ذكرها فى درس 

 حمض المٌثٌونٌن : .1

 / وهو كودون البدء  AUGفى سلسله عدٌد الببتٌد / كودونه الحمض االمٌنى االول 

 حمض الجالٌسٌن : .2

/  لذلك هو أبسط   Rٌحتوى على ذره هٌدروجٌن بدال من المجموعه الجانبٌه 

 االحماض االمٌنٌه تركٌبا 

 حمضى األرجٌنٌن واللٌسٌن : .3

 تحتوى الهستونات على قدر كبٌر من هذٌن الحمضٌن 

 ب معرفتها :اهم الكودونات التى ٌج

 AUG كودون البدء : .1

 UGA  /UAG  /UAA كودونات الوقف : .2

 

 :   DNAأهم التعلٌالت فى درس 

 : DNAاعتقد العلماء أول األمر ان البروتٌنات هى الماده الوراثٌه ولٌس  .1

به  DNAحمض امٌنى ٌعطوا عددا ال حصر له من البروتٌنات / اما  27ألن هناك 

 نٌوكلوتٌدات فقط  4

 ر فوسفات غٌر متماثل :هٌكل سك .2

ووجود مجموعه هٌدروكسٌل طلٌقه  5لوجود مجموعه فوسفات طلٌقه عند الطرف 

 / والقواعد النٌتروجٌنٌه تبرز على جانب واحد من الهٌكل  3عند الطرف 

 فى اللولب المزدوج : G  =Cو  A  =Tعدد  .3

 اللولب  ألن االدٌنٌن ٌرتبط بالثاٌمٌن والجوانٌن ٌرتبط بالسٌتوزٌن على طول

 متماثل على امتداد الجزىء : DNAقطر لولب  .4

 ( G / A( ترتبط بقاعده ذى حلقتٌن )  C / Tالن كل قاعده ذى حلقه واحده ) 

 فى اللولب متعاكسان :  DNAشرٌطى  .5

 حتى تتكون الروابط الهٌدروجٌنٌه بشكل سلٌم بٌن زوجى القواعد النٌتروجٌنٌه 

 ى هٌئه قطع صغٌره :ٌبنى انزٌم البلمره احد االشرطه عل .6

 للشرٌط القالب  5....3على الشرٌط الجدٌد او  3... 5ألنه ال ٌعمل اال فى اتجاه 

 اللولب المزدوج حٌوى للثبات الوراثى : .7

النه لو حدث تلف فى احد الشرٌطٌن ٌقوم انزٌم الربط باستخدام االخر كقالب لبناء 

 النٌوكلوتٌدات التى تتكامل معه 

النها عباره عن شرٌط مفرد من عض الفٌروسات :  تكثر الطفرات فى ب .8

RNA  اذا حدث تلف الى جزء ال ٌمكن النزٌم الربط اصالحه 
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اعتقد العلماء ان المٌتوكوندرٌا والبالستٌدات نشأت كأولٌات نواه متطفله  .9

 على حقٌقٌات النواه :

 بها ٌشبه الموجود فى اولٌات النواه  DNAالن جزىء 

 ٌره اولٌات نواه :اعتقد العلماء ان الخم .11

 الن بها بالزمٌدات تشبه الموجوده فى اولٌات النواه 

 : DNAترتبط الهستونات بقوه بجزىء  .11

ترتبط بمجموعه الفوسفات فى  موجبهلها تحمل شحنه  Rالن المجموعه الجانبٌه 

DNA  عند  سالبهالتى تحمل شحنه (PH  وتؤدى الى تقصٌر طول ) العادىDNA 

 ه على الصبغى حتى ٌقع داخل النوا

اكبر من  DNAحٌوان السلمندر اقل صفات من االنسان مع ان به كمٌه  .12

 مره : 31االنسان 

 به ال ٌمثل شفره / وكمٌه البروتٌن بداخله اقل من االنسان  DNAالن معظم 

 بعض الطفرات غٌر حقٌقٌه : .13

 الن الطفره ال تعتبر حقٌقٌه اال اذا توارثت على مدى االجٌال 

 بغى ٌنتج عنه صفات جدٌده :التضاعف الص .14

الن كل جٌن ٌكون ممثال بعدد اكبر فٌكون تأثٌرها اكثر وضوحا فتنتج نباتات كبٌره الحجم 

 والثمار 

 ٌندر التضاعف الصبغى فى الحٌوان : .15

 الن تحدٌد الجنس ٌقتضى التوازن الدقٌق بٌن عدد الصبغٌات الجسمٌه والجنسٌه 

 :ماده الكولشٌسٌن تسبب طفره مستحدثه  .16

 معالجه النبات بها ٌسبب ضمور القمم النامٌه واالنسجه تحتها تنمو بعدد مضاعف من الصبغٌات 

 تختلف االحماض االمٌنٌه عن بعضها تركٌبا : .17

 ) الكٌل ( Rحسب اختالف المجموعه الجانبٌه 

 تختلف البروتٌنات عن بعضها تركٌبا : .18

 ت المكونه للبروتٌن * حسب عدد ونوع وترتٌب االحماض االمٌنٌه فى البولٌمرا

 * حسب عدد البولٌمرات / * حسب الروابط الهٌدروجٌنٌه التى تعطى شكل الجزىء 

 : DNAتختلف عملٌه النسخ عن تضاعف  .19

: ٌتم نسخ جزء من فى النسخ فى الخلٌه /   DNA: ٌتم نسخ كل  فى التضاعف

 شرٌط واحد فقط 

 : m-RNAوجود ذٌل من عدٌد االدٌنٌن فى  .21

 االنحالل بواسطه انزٌمات السٌتوبالزم  حتى ٌحمٌه من

 معدل بناء الرٌبوسومات عالى فى حقٌقٌات النواه : .21

 r-RNAنسخه من جٌنات بناء  677بها ٌحتوى على اكثر من  DNAالن 

 لها نفس الشكل العام : t-RNAجزٌئات  .22

 حٌث تلتف اجزاء منه لتكوٌن حلقات تزدوج فٌها القواعد فى مناطق مختلفه 

 من كائن حى آلخر : t-RNAٌمكن نقل  .23

الن جزٌئاته لها نفس الشكل العام والوظٌفه / وهو حمض ناقل به مقابل الكودون 

 لترجمه البروتٌنات / وان الشفره الوراثٌه عامه  m-RNAفتتزاوج قواعده مع 

 من كائن ألخر : DNAٌمكن نقل  .24

 س الوظٌفه ونف A / T / C/ Gنٌوكلوتٌدات  4الن جزٌئاته لها نفس التركٌب من 

 الشفره الوراثٌه عامه : .25

 ألن نفس الكودونات  تمثل نفس االحماض األمٌنٌه فى كل الكائنات الحٌه 
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كلمه =  3اس  4النها تعطى نٌوكلوتٌدات : 3لوراثٌه على شكل الشفره ا .26

 كلمه تكفى لتكون كودونات االحماض االمٌنٌه وكودونات الوقف  64

 اع االحماض االمٌنٌه :اكثر من عدد انو t-RNAعدد انواع  .27

 الن كل حمض امٌنى تقرٌبا له اكثر من شفره تمثله 

النها ال تترجم الى بروتٌنات النه : t-RNAكودونات الوقف لٌس لها  .28

 ٌرتبط بها عامل االطالق فتتوقف عملٌه تخلٌق البروتٌن 

النها تكون انزٌمات القصر ٌا ان تحمى نفسها من الفٌروسات :تستطٌع البكتر .29

 الفٌروسى فى مواقع تسمى مواقع التعرف الى قطع عدٌمه القٌمه  DNAتقطع  التى

 البكتٌرى : DNAال تهاجم انزٌمات القصر  .31

 DNAعلى  CH3الن البكترٌا تكون انزٌمات معدله فتضٌف مجموعه مٌثٌل 

 الفٌروسى  DNAالبكتٌرى فى المواقع المماثله لموقع تعرف انزٌم القصر على 

 لبالزمٌد ٌجب معاملتهما بنفس انزٌم القصر :لكى ٌلصق الجٌن با .31

لتكوٌن اطراف الصقه متكامله القواعد فى كل منهما فتتزاوج قواعدهما وٌتم ربطهما 

 بانزٌم الربط 

 من خالٌا البنكرٌاس وكرٌات الدم الحمراء : m-RNAٌستخرج  .32

 م لذلك الالز m-RNAالنها خالٌا نشطه تكون كمٌات كبٌره من البروتٌنات فٌتوفر بها 

 : RNAوجود انزٌم النسخ العكسى فى الفٌروسات التى محتواها الجٌنى  .33

لترتبط بخلٌه العائل  DNAالى  RNAلتستخدمه فى تحوٌل محتواها الجٌنى من 

 الذى تهاجمه 

اهمٌه نقل جٌنات البقولٌات المحتوٌه على بكترٌا تثبٌت النٌتروجٌن الى  .34

 محصول أخر :

 DNAه النٌتروجٌنٌه المكلفه والملوثه للماء بفضل تقنٌه ألمكن االستغناء عن االسمد

 معاد االتحاد 

 ٌمكن التعرف االن على اى شخص بسهوله او تحدٌد النسب : .35

) الجٌنوم البشرى ( من شعره او حٌوان منوى ورسم  DNAعن طرٌق تحلٌل 

 الكروموسوم الثامنومعرفة البصمة من  صوره للشخص بكل مالمحه وصفاته 

 ت المشهوره :                                                                                               المقارنا

 DNA RNA 

 شرٌط مفرد / قد ٌزدوج  لولب مزدوج  1

 السكر الخماسى = رٌبوز  السكر الخماسى = دى اكسى رٌبوز  2

 A / U / G / Cالقواعد :  A / T / G / Cالقواعد :  3

تخلٌق البروتٌن / الماده الوراثٌه لبعض  الماده الوراثٌه لمعظم الكائنات الحٌه  4

 الفٌروسات 

 DNA فى اولٌات النواه DNA فى حقٌقٌات النواه 

لولب مزدوج تلتحم نهاٌتاه /  1

ٌتصل بالغشاء البالزمى للخلٌه / 

 ال ٌوجد صبغٌات

لولب مزدوج ٌمتد من احد طرفى 

الطرف االخر وال ٌتصل الصبغى الى 

 بالغشاء البالزمى / على شكل صبغٌات 

 لٌس به بالزمٌدات  ( اكتب تعرٌفها ؟به بالزمٌدات )  2

 معقد بالبروتٌنات الهستونٌه والغٌر هستونٌه غٌر معقد بالبروتٌنات  3

ٌنسخ اوال فى النواه ثم ٌترجم على  تتم نسخه وترجمته فى آن واحد  4

 الرٌبوسوم

 مثل الثدٌٌات  E coliل البكتٌرٌا مث 5
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 حاول أن تتبع االرشادات التالٌه :  DNAلحل مسائل 

5…A-T-G-T-G-T-A-A-A-G-G-G-T-A-G …3 

 اكتب التتابع المكمل لتكوٌن لولب مزدوج ؟ 

3…T-A-C-A-C-A-T-T-T-C-C-C- A-T-C …5   

 (  الزم نكتب الشرٌطٌن تحت بعض) 

 فى اللولب المزدوج ؟ احسب نسبه االدٌنٌن والجوانٌن

  9/ نعد االدٌنٌن فى اللولب =   37نعد النٌوكلوتٌدات كلها فى اللولب = 

 ( % 57باقى الـ % ) G  =27%  /   فتكون نسبه 37=  17/  3=  37/  9النسبه = 

 ما عدد اللفات ؟ 

 للشرٌط 15/ هنا النٌوكلوتٌدات =  شرٌط واحدنٌوكلوتٌدات على  17كل لفه = 

 لفه  1.5للفات = عدد ا 

 المنسوخ من القطعه ؟  m-RNAاكتب تتابع 

3… T-A-C-A-C-A-T-T-T-C-C-C- A-T-C …5          (DNA   ) 

5…A-U-G-U-G-U-A-A-A-G-G-G-U-A-G …3         (m-RNA ) 

 !!!! الزم تنقل الشرٌط اللى هٌتنسخ منه عشان متتلخبطش

 احسب عدد االحماض االمٌنٌه المتكونه ؟ 

 ل نقسم الشرٌط لكودونات ثالثٌه / ثانٌا ندور على كودون وقف عشان منعدوش االو

…3 G-A-U-G-G-G-A-A-A-U-G-U-G-U-A5…         

 4/ اذن عدد االحماض االمٌنٌه =  كودون وقف       

 المشارك فى ترجمه هذا الشرٌط ؟  t-RNAاحسب عدد 

و  AAAشابهٌن مثال / بس الحظ لو فٌه كودونٌن مت t-RNAكل حمض امٌنى له 

AAA  ٌنقلهمt-RNA    واحد / هنا عددt-RNA  =4  

 السابق ؟ DNAاحسب نسبه الٌوراسٌل المنسوخ من لولب 

هنا الشرٌط الذى ٌنسخ دٌنٌن فى الشرٌط الذى ٌنسخ منه عدد الٌوراسٌل = عدد اال

  37/  4/ اذن نسبته فى اللولب =   4/  اذن الٌوراسٌل =   A 4منه به 

 االجزاء المظلله هى االطراف الالصقه سبه النزٌم القصر : بالن

GAATTC  3  5           

CTTAAG  5  3                                  

 Gالقطعه الثانٌه                                          CAATTالقطعه االولى        

                       G                                                         TTAAC 

 

 اٌزغبهة اٌّطٍٛثٗ:

 DNAاٍزَْبؿ رزبثؼبد   -2

 رغوثخ ىهاػخ االَّغخ اىْجبرٞخ -3
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 اىََبئو

 أزاي تحل مسائل االحٌاء
 ثانوي عام وأزهري

 مسائل الدعامة والحركة -

داكنة قطع عضلٌة )ساركومٌر( فكم ٌكون عدد المناطق ال 3اذا كان لدٌك  -1

 والمضٌئة وشبة المضٌئة قبل وبعد االنقباض
 اإلجابة

النها تساوي عدد القطع  Aمناطق داكنة  3المناطق الداكنة تساوي  .1

 العضلٌة قبل وبعد االنقباض

قبل االنقباض ولكن حجمها  Iمناطق مضٌئة  3المناطق المضٌئة تساوي  .2

 ٌكون اصغر بعد االنقباض 

ولكن بعد  Hمناطق  3اض تساوي المناطق شبة المضٌئة قبل االنقب .3

 االنقباض ٌكون العدد صفر 
 مسائل التكاثر  -
 مسائل االقتران .1

 111لدٌك خٌطٌن طحلبٌٌن من االسبٌروجٌرا احدهما ٌحتوى على عدد وقدرة 

خلٌة .. احسب عدد الالقحات الجرثومٌة  81خلٌة واألخر لدٌة عدد وقدرة 

 )الزٌجوسبور (   لهذٌن الطحلبٌن 
 الحل

القحة  81جوسبور الذى ٌنشأ من االقتران السلمً سٌكون عدده الزٌ -1

مقابلٌن  انجرثومٌة ) زٌجوسبور ( وذلك الن الخٌطٌن الطحلبٌٌن سٌتراص

لبعضهما البعض فتكون الخلٌة االولً للخٌط األول مقابلة للخلٌة األولى فً 

لٌة خ 81 نخلٌة من الخٌط الثانً سٌقابلو 81الخٌط الثانً وهكذا ... ف ال 

 باالقتران السلمً القحة جرثومٌة 81من الخٌط األول وسٌنتج 

القحات  11الزٌجوسبور الذي ٌنشأ من االقتران الجانبً سٌكون  -2

خلٌة )الحظ ان عدد  21جرثومٌة وذلك النه سٌتبقى من الخٌط الكبٌر عدد قدرة 

=  81 – 111خلٌة منه تزاوجت باالقتران السلمً مع الخٌط االخر وبذلك  81

.. ف باالقتران الجانبً تتزاوج كل خلٌتٌن متجاورتٌن النتاج القحة  ( 21

 القحات جرثومٌة 11جرثومٌة فٌكون العدد 
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 مسائل المناعة -
 % من خالٌا الدم البٌضاء  31:  21خلى بالك عندنا الخالٌا اللٌمفاوٌة نسبتها 

 ٌعنً اٌة 

 اللٌمفاوٌةالخالٌا  اقل عددمنخلٌة دم بٌضاء تكون  8111ٌعنً لو عندنا 

 21/111 X 8111  خلٌة لٌمفاوٌة   16111ٌساوى 

 2411ٌساوى  X 8111 111/ 31 اللٌمفاوٌةالخالٌا  عددمن اكبركون ٌ  و

 خلٌة لٌمفاوٌة 

 25/111 ٌبقً العدد = الخالٌا اللٌمفاوٌة فً المتوسط ....  وز عددا)لكن لم ع

X 8111  خلٌة لٌمفاوٌة   2111ٌساوى) 

 اذا لو طلب منك عدد الخالٌا البائٌة 

 % من الخالٌا اللٌمفاوٌة ..  15:  11انت عارف ان الخالٌا البائٌة نسبتها 

 نجٌب نسبتها ازاى من المسالة اللى فوق دى % (12.5) المتوسط 

12.5  /111 X 2111  بائٌةخلٌة  251ٌساوى  

 

 نشوف الخالٌا التائٌة 

 مثال  2111كانت اللٌمفاوٌة % من اللٌمفاوٌة فلو  81انت عارف ان نسبتها 

81/111 X 2111  خلٌة لٌمفاوٌة   1611ٌساوى 

 

 نشوف القاتلة الطبٌعٌة

 % (7.5) ٌعنً المتوسط  % 11:  5نسبتها 

  2111اللٌمفاوٌة كانت نحسبها مثال لو 

7.5%  /111 X 2111  خلٌة قاتلة طبٌعٌة 151ٌساوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركز فً الجدول اللً قدامك ده
) ممكن ٌقولك الكروموسومات او الصبغٌات او المادة الوراثٌة (  DNAاذا كانت كمٌة ال  -1

 فكم ستكون فى ورقة النبات  سفى حبة اللقاح تساوي 

 الحل
 ن 2ن وال 1اول حاجة الزم تعرفها هل حبة اللقاح دى 

 ن1بص فى الجدول هاتالقٌها 

 ن1اذا س = 

 تمام كدة 

 ن 2الورقة بتكون 

 س2بها =  DNAاذا الورقة تكون نسبة ال 

فى الحٌوان  DNAس احسب كمٌة ال  4فى خلٌة الكبد تساوى  DNAاذا كانت كمٌة ال  -2

 المنوى

 الحل
 ن2الزم تكون عارف ان الكبد خالٌا جسدٌة ٌعنً بتكون 

 س       ) المادة الوراثٌة كاملة فى الخالٌا الجسدٌة (4ن = 2اذا 

 س        )المادة الوراثٌة تساوي النصف فى االمشاج (2ن = 1 اذا

 ن 1اذا بما ان الحٌوان المنوى من االمشاج )خالٌا جنسٌة( تكون مادتة الوراثٌة 

 ن 1فى الحٌوان المنوى =  DNAاذا ال 

ثالثى  ن2ثنائى الصبغٌات  ن1احادى الصبغٌات 
 ن3الصبغٌات 

 –االطوار المشٌجٌة  – الحٌوان المنوى
 –المٌروزوٌتات  –االسبوروزوٌتات 

 حبوب اللقاح-كٌس البٌض )اوؤوسٌست( 
السابحات  –االنثرٌدٌا  - البوٌضات –

 –اثٌم الجر –االرشٌجونٌا  –المهدبة 
انبوبة  – النواة الذكرٌة األولى والثانٌة

 –الطور المشٌجى  –اللقاح 
فً مبٌض  جنٌنًالكٌس الخالٌا داخل  8 

  الزهرة قبل االخصاب

 –الطور الجرثومى 
 – ً كالطور الحر

خالٌا كل – قحةالال
 ماعداجسم االنسان 

 وثالثةللذكر ثالثة 
جمٌع الخالٌا –لالنثً

خارج الكٌس  النباتٌة
  الجنٌنً والمتك

 االندوسبرم 
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 س 2ٌساوي 

 الخاصة بالقواعد النٌتروجٌنٌة DNAخلى بالك فى مسائل ال  -3

 21وطلب عدد اللفات نقسم على اذا اعطاك القواعد مفردة  .1
 11اذا اعطاك القواعد مزدوجة وطلب عدد اللفات نقسم على  .2

  T= نسبة الثاٌمٌن  Aنسبة االدٌنٌن  .3

 C= نسبة السٌتوزٌن  Gنسبة الجوانٌن  .4

5. A/T  =C/G 

6. A/T  +C/G  =111 % 

 G  =51%+ الجوانٌن  Aاالدٌنٌن  .7

 %  T  =51+ الثاٌمٌن  Cالستوزٌن  .8

   DNAمسائل 

 % اوجد نسبة الجوانٌن 15كانت نسبة االدٌنٌن تساوى  اذا .1

 الحل
 % 15االدٌنٌن = 

 % 15اذا الثاٌمٌن = 

 % 31=  15+  15اذا االدٌنن + الثاٌمٌن = 

 % G+C) =)111  %- 31  = %71اذا 

 % G  =71  /2  =35اذا نسبة الجوانٌن 

 % 35اذا نسبة الجوانٌن = نسبة السٌتوزٌن = 

نٌوكلٌوتٌدة )ممكن  2111تتكون من  DNAاذا كان لدٌك قطعة من  .2

ٌقولك قاعدة نٌتروجٌنٌة مافٌش مشاكل هما االثنٌن زى بعض عادى ( احسب 

 عدد اللفات

 الحل
 كلمة )زوج او ازواج ( لئقا هاتالقٌه  مشلو بصٌت 

  21اذا نقسم علً 

 لفة 111=  21/   2111ٌكون المجموع 

 من القواعد زوج 2111تتكون من  DNAاذا كان لدٌك قطعة من  .3

 النٌتروجٌنٌة احسب عدد اللفات 

 الحل
 لو بصٌت هاتالقٌة قالك زوج 

 اذا الحل بطرٌقتٌن

  11االولى : نقسم العدد الزوجً على 

 لفة 211=  11/  2111فتكون النتٌجة 

 لٌعطٌنا عدد اللفات 21لٌعطٌنا بالمفرد ثم نقسم على  2الثانٌة نضرب العدد فى 

 4111ٌساوى  2فى  2111فتكون النتٌجة 

 لفة  211ٌساوى  21/  4111

  

  و١ف رزؼبًِ ِغ ٚهلٗ األٍئٍٗ

 –ٚال رَٕٝ اٜ عيئ١بد  –رىزت وً اٌّطٍٛة كْٚ ؽْٛ اٚ رىواه  اٍئئ ػيو* 

 ارون َِبفٗ ث١ٓ وً ُِٕٙ 

 ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠طٍجٗ ِغ موو اٌَجت ٙوٚهٜ  –رىزت اٌنٜ ٠ؾلس اٍئئ ٍبما ٝؾلس * 

 رىْٛ كائّب ِجبّوٖ فال رَّؼ ٌؼمٍه ثبٌفنٌىٗ  يؼ اىؼيَٚاٍئئ االفزٞبهاد ٗاىَظط* 

  ِغ موو اٌَجتٕؾ١ؾٗ أَ غ١و ٕؾ١ؾٗ  –رىزت  ٍؤاه ٍب ٍلٙ طؾٔ اىؼجبهاد االرٞٔ* 

اِب  –ال رمجً ف١ٙب اثلا اعبثز١ٓ اٍئئ االفزٞبهاد ٗاىَظطيؼ ٗاىغلٗه ٗاىزظ٘ٝت * 

ٌه فٝ ا١ٙك اٌؾلٚك ٌىٓ م –ِّىٓ اْ رىزت اعبثٗ افوٜ  اٍئٍٗ ػًٍ ِٚبم ٠ؾلس 

 ٚػٕل اٌئمٗ فمٜ 

ال رَٕٝ وزبثٗ هلُ اٌَإاي  – ٍؤاه اػطبئل هٌٍ ٗؽيت اٌٍ ٗهقٌ اىؼؼ٘ ٍضال* 

 : ِضال ِضال اوزت اٍُ ٚهلُ اٌؼٚٛ اٌنٜ ٠ؾلس ثٗ االفٖبة رىزت : ٚهأٍٗ 

 اٌؼٚٛ اٌنٜ ٠ؾلس ثٗ االفٖبة :

 : لٕبٖ فبٌٛة       ٚ٘ىنا  اٍّٗ /   -أ  - هلُ
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اوزت اٌج١بٔبد ػٍٝ عبٔج١ٓ  –: اعؼٍٙب ٚاٙؾٗ ِزٕبٍمٗ  اىزٚ ٍزوٍَٖب اىوٍٍ٘بد* 

 ػلَ رلافً االٍُٙ  –
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