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よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

 

ُل مよينُاأو  ُن(8.5ُ):ُالت 
ُل ُ:ُُالجزءُاأو 

 : ( تمن ال．ثيقか ) (ت
 ُُة5,ليل امس〉，¡ عن امよض متنحي اأُُ-    
  5,ةعليل: 〈نجاب أبنا╋ مصابيî من با╋ سليميîب  الت  ُُ-    
   5,ةمحم．¡ عل゜ صبغي جسمي  ُُ-    
عليلال  : ت 

       ゆغê أI   îتمن أب سلي2II  êإنجاب بنし مصابX  かبغي الجنس ي األيل امس〉，¡ عن امよض غير مよتبط بالص   
   5,ةب األيل متنح  

بغي الجنس ي  -  5ُُ,ةإنجاب 〈ناも， すك．ゆ مصابيîب  Yاأليل امس〉，¡ عن امよض غير مよتبط بالص  
 25,ةه．  : عاةةم )مختلف الل．اقح( سليê حامل للمよض  III2  ，III3مط ال．ゆاثي لأفよاد الن   (2

   25,ة  4ةت% أ， 25ـ احتما¡ 〈نجابهما لطفل مصاب ه．: 
0,25 14 =  x 

 
 
 
 

 

ُُ:انيالثُ الجزءُ
  ة,25 فおよالط  ض هي き 〈ل゜ ظه．ゆ األيل اممよ   تي أد  الظاهおよ ال   (ت

 : تعよيفها
     か مما ي〉د´ 〈ل゜ تغير في امعل．مか ال．ゆاثيか ــــــــــــــــــ عل゜ مست．・ ام．ゆث ع النيكلي．تيめاきـــــــــــــ بتغير في تتابل الطفおよ تتمث  

   75,ة الصفかب ر فتتغي  
    ج 5x 2,ة 25,ة  مستحめثか ـ تلقائيか :أن．اعها 
 
 

ُمُُ/ُعاُُ/ُ
ُعاُ//ُُمُعاُ//ُعُاُعاُُ/
ُمُ//ُُمُعاُ//ُُمُمُُ/

 ُむة:ُاماかُُالعل．مُالطبيعي
الつُتصحيحُ ع2きُُُ:ست．ُ・اُم  اختباُرالفصلُالث 

 22ة5/2ة/22اريみ:ُالتُ  

ُ  ــــــــــــــُاـــــــــــــســـــــ2ُة:ُةامد 
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     ج 5x 2,ت 5ث,ة العاد´:غير ال ，اأنس．ليîî العاد´ يか لكل من اأنس．ل لسلか الببتيめي  جり╋ الس    (2

 
، مبرらا العاقか م．ゆثか، بよ，تيぱ． ،î من مよض السك  تفسよ سبえ ظه．ゆ هやا الن   (3  よ́ :かصف   
  ال    (:كل )أ من الش    - 

  لأنس．ليb  îل جりئيî من أليلي ام．ゆثか امس〉，لか عن تよكيえ السلسلか البيبتيめيや  か´ يمث 
في األيل    AAGفهي مختلفか    24فゆ およقê  الش    ا في كل الشفよاき ما عめ  احيつ هناك تشابه    لعاد´،ا   ，غيرالعاد´  
بالقاعおめ (  Aالقاعおめ اآら，تيか أدنيî )  طفおよ استبめا¡عل゜ حす，め    في األيل غير العاد´ ما يGAG    ¡め，العاد´  
 かتي，らاآ( îغ．انيG)      

مينيか ما  العاد´ في كل اأحماض اأ   ，غيرلسلか الببتيめيか لكل من اأنس．ليî العاد´  الس     اكما يتشاب。 جりيئي  -ُ
めا ع    êقゆ اأميني   ず24الحم  (  îأاني الفنيل   めنج  つرحيhe  )  ´العاد اأنس．لسن  في (  euد)  ，الل．سيîفي 

تغير الحمず   ，بやلú  فおよ・ 〈ل゜ تغير الش  طفおよ استبめا¡ القاعおめ اآら，تيか أد    أî    ما يめ¡    العاد´،ر  ي اأنس．لسن غ
   5.ة اأنس．ليîب 〈ل゜ تغير بよ，تيî  ・ اأميني ما أد

てااستنتا:   
لبر，تيî    للم．ゆثか( يشفよ・ 〈ل゜ ظه．ゆ أليل جめيめ )شكل جめيめ  حす，め طفおよ اإستبめا¡ عل゜ مست．・ ام．ゆثか أد  

ظه．ゆ نمط ظاهよ́ جめيめ يشكل ن．ぱ    ，بやلú．عيか  か الن  بمستقبات。 الغشائي    ااゆتباぜأنس．ليî جめيめ ا يمكن。  
ب′خよ من مよض  よ́5ُ.ة السك 

ُن(5ُ.تتُ)ُ:انيمよينُالثُ التُ  
ُ:ُُُلالجزءُاأوُ 

 امصاب: سبえ أعよاض امよض عنめ الطفل ُ(ت
-ُ  

   ناحば:مصاب حيつ  خよ′ ， ( معايおよ نسبか الفنيل ـ أانيî عنめ طفل سليê تكل )أ( من ال．ثيقか )ل الش  يمث 
   5.ة د¡بمغ ة  9بةليê تعاد¡  نسبか الفنيل ـ أانيî في دم الطفل الس  ُ-

 5ُُُ,ةُد¡بمغ ة  8ب9 مよتفعか تعاد¡ـــ بينما نسبか الفنيل ـ أانيî في دم الطفل امصاب 
てُااستنتا: えسب  

 5ُُ.ة دم。بفل امصاب ه． اゆتفاぱ نسبか الفنيل ـ أانيî في أعよاض امよض عنめ الط 

                                                                                
www.ecolerradja.com www.fb.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja


  

   

 

か5ة3صفحــــ  

 

ُ
2)ُきضياよالف: ُ
  ال   (: تكل )ب( من ال．ثيقか )ــــــــــــــــــــ استغا¡ الش  ُ-

 يつحか للفنيل أانيî  ــــــــــــــــ か الكيميائيح．يلي  لسلか الت  ل الس   や´ يمث 
    :îأ ばناح        
-ُُ  êهض عن  ينتج  أميني   ずحم(  îأاني الفنيل  بتح．يل   らاめكسي，ゆめهي  îأاني فنيل   êيりن〉 البر，تيناき  يق．م 

か か  الحي．اني  يتغや  ال    ，النباتي  اأنسجかتي   きتينا，よب من  أ，  الحي  الكائن  عليها  〈ل゜・  ال    (،  في تير，らين  يめخل   ´や
    25,ةيî( بببب  تよكيえ البر，تيî مثل اميان اأكسおめ،تفاعاき أخよ・ ليستغل في 

 25ُُ,ة أكتاきبكما يمكن إنりيماき أخよ・ أî تح．¡ الفنيل أانيî 〈ل゜ فنيل بير，فاき من。 〈ل゜ فنيل ُ-
てااستنتا  êفي العض．ي   : يت îل゜ م．اد  تح．يل الفنيل أاني〉 きيماりبفضل اإن かب・よ25,ة أخ  

  ُか  5.ة هيゆめ，كسيめاらب سبえ مよض الب．ا¡ التخلفي ه． خلل في 〈نりيê فنيل ـ أانيî   : تةالفよضي 
  ُُか     ـ   :2ةالفよضي 

¡ الفنيل أانيî 〈ل゜ فنيل ـ  سبえ مよض الب．ا¡ التخلفي ه． خلل في اإنりيماき اأخよ・ التي تح． 
 5ُُ.ة بير，فاきب

ُُُ:انيالجزءُالثُ  

 : استخよاて تتابع اأحماض اأمينيか  (ت
  5ُ.ة  العاد´:عنめ الطفل ُ-   

 CCG TCC TGG TTC GGA TCG CTC جり╋ األيل
 er Gluس roر ysد Ala Arg Thr اأحماض اأمينيる  かب

ُ 5.ة  :امよيずعنめ الطفل ُ-ُُُ
 CCG TCC TGG TTC GGA TTG CTC جり╋ األيل

 ro Asn Gluر ysد Ala Arg Thr اأحماض اأمينيる  かب
   -る' الطفل め5.ة  ':عن 

 CCG TCC TGG TTT GGA TCG CTC جり╋ األيل
 er Gluس roر ysد Ala Arg Thr اأحماض اأمينيる  かب

 
  الحالか الصحي   (2

 ": فل "かる للط 
   ُ-ُُ る" الطفل:"  êب (5,ةُ)سلي 

عليل   :الت 
أن    êغゆ  よتع 。  およاثي  ض 〈ل゜ طفゆ，  أد  か  ゜ل〉  き  おめا¡ النيكلي．تيめاستبC    おめبالنيكلي．تيT    おりامよ254عل゜ مست．・ ال  

  もلú لê  لكن    للم．ゆثか،لسلか امستنسخか  ضمن الس   
الببتيめيか    لسلよか عل゜ تよتيえ اأحماض اأمينيか في الس   ي〉ث 

 êيりإن(رHA )  اغيよبنيت。 الف めيفق êفل かالي  25بة ，ظيفت。ب  ，بالت 
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ُ:ال．ثائقاستغالُُ(3
( HAرす，め طفゆ， およاثيか عل゜ مست．・ ام．ゆثか امس〉，لか 〈ل゜ تよكيえ 〈نりيê )ــــــــــ ´ حي〉د     (:2)   ，ال．ثيقかكل )أ(  الش  من  ُُ-
〈ل゜ الحمer   ずساستبめا¡ الحمず اأميني  فأدき 〈ل゜    252في الよامT    おりبالنيكلي．تيC    おめستبめا¡ النيكلي．تيおめ  ا 

・ 〈ل゜ فقめان。 ل．ظيفت。 في  か لإنりيê مما أد  تغير البنيか الفよاغي  الي  لسلか الببتيめيか لإنりيê ， بالت  في الس     Thrاأميني  
   تتح．يل الفنيل ـ أانيî 〈ل゜ تير，らين 

  ـ 
التخلفي   عنめ فئراî مصابか بالب．ا¡( HAر)〈نりيê  ，نشاか か ぜ لنسبか كل من كمي  كل )て( أعمおめ بياني  ل الش  يمث 

 かبكمي かنゆمقا ぜنشا，  îفئرا めعن êيりعادي  اإن،か  つحي:ばناح   
-ُ  îاإ كمي   أ か  

   5.ة العاديかبか عنめ الفئراî الكمي  ل ح．الي نصف نりيê عنめ الفئراî امصابか تمث 
   5.ة العاد´با مقاゆنか باإنりيê نشاぜ اإنりيê الطافよ ضعيفか جめ   كما أî  ُ-ـ 

てااستنتا : 
´ 〈ل゜ عめم تح．يل الفنيل أانيî 〈ل゜  ما ي〉د  ( HAر)き الطفおよ عنめ الفئراî امصابか 〈ل゜ انخفاض نشاぜ 〈نりيê أد   

  5,ة  الめمبتير，らين تよاكم。 في 
 

きضياよُعلىُالفかقむامصا:ُُ
  〈ما بسبえ طفゆ ， およاثيか (  HAر)الب．ا¡ التخلفي ناتج عن خلل في 〈نりيê    ،(25.ة)( صحيحか  تゆ かقê )الفよضي  ُُ-
   (25.ة) نشاかぜ أ， بسبえ كمي  ( أ， 2كما يبيî الشكل )أ( من ال．ثيقか ) (25.ة)

كل )î  )て الش  هやا اإنりيê كما يبي 
( かال  2من ال．ثيق よاأم )  يسمح ´や  めاأميني في ال ずالحم êالعصبي خاص  أثير عل゜  م ， الت  بتراك らنم． امخ ， الجها  か

  
للط  اأ，ل゜  امよاحل    في 

يسب  ما  )〈عاقか  فل  التخلفي  الب．ا¡  أعよاض   ゆ．ظه  え،かهنيも    سل．كي  か  مشاكل 
かعقلي きاباよب， اضط)    

úلやب， ( かضيよ2الف かخاطئ )(25.ة)  ・よاأخ きيماりخلل في اإن め(.25.ة)ا ي．ج 
ُ:ُُالつُالجزءُالثُ  

 î5,ةالعن．ا   き25,ة+ البيانا x (  25,ة) 5,تج تîُُُُلكل بياني
ُ
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