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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 おُُ 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: よينُاأو   التمُ 
كافيか، أ， عنめما يعجか  り نس．ليî بكمي  نめما يعجり البنكよياる عن 〈نتاج اأよ́ مごよ مりمن يحすめ عك  دا╋ الس  

ضبط مست．・  امس〉，¡ عن هよم．î اله．  ينتج。 ，اأنس．ليやî´ نس．ليî ال  ا¡ لأالجسê عن ااستخめام الفع  
مب よ في الめ  ك  الس    

ُلُ:  الجزءُاأوُ 
 مごよ．عيか 〈ل゜ ظه．ゆ أحめ أن．اع か الن  ´ تよكيえ أنس．ليî غير عاد ا يمكن。 ااゆتباぜ بمستقبات。 الغشائي  ي〉د   
،ك  الس   よ́ أصل êا الن   لفهやع منه． ごよك  الس   م ́ よ かانتقال。، ，كيفي    めال úعلي のنقتر かاسゆ:かام．الي   

  
( شجおよ نسえ عائلか  تل ال．ثيقか )تمث 

الن   بهやا   î．مصاب أفよادها   ずع بع．
ب ك  الس  من دا╋  よ́ 

)  (ت  かال．ثيق من    تانطاقا 
بي   )  î〉  î

متنحي أم   めسائ  ごよام أليل   îكا  ،
جنس ي  محم．¡ عل゜ صبغي جسمي أم  
 مع تعليل اإجابか في كل حالかب 

2)    かامناسب  かاثيゆ．ال  ぜاأنما أعط 
めد احتما¡  ح     ثlll  ，  3  lll  ،  ê  2  للفよدين

 よ́ا╋ السكめانجابهما لطفل مصاب ب 
 ماحظか: استعما¡ الよمり  "عا" أ， "ع " لأليل العاد´ ， "ما" أ， "م" لأليل اممごよب

انيُ:  الجزءُالثُ 

 î．من سلسلتيتتك îاأنس．لي かيئりج îيتيめببتي îa ，b،   
من أليلي ام．ゆثか امس〉，لか  قطعتيî ( 2ل ال．ثيقか )تمث 

 ال．ゆاثيかب فおよ ( مستخلげ من جめ，¡ الش  3ال．ثيقか ) ，تمثل لأنس．ليî، ض かالببتيめي  لسلか عن تよكيえ الس   

 ُむُاما:おかُُالعل．مُالطبيعي
الُث ع2きُُُ:ست．ُ・اُم  اختباُرالفصلُالث 

 22ة2ة5ةة22اريみ:ُالتُ  

ُ  ــــــــــــــُاـــــــــــــســـــــ2ُة:おُامد 
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 ( 2ال．ثيقか ) لشكلي باستغالúـ     
 أن．اعهاب ，اもكよفها عよ    اممゆ． ،ごよ األيلき 〈ل゜ ظه  تي أد  اهおよ ال  الظ   ستخよجا   (ت
ل  (2  العاد´بغير  ，اأنس．ليîالعاد´  اأنس．ليîمن  か لكل   لسلか الببتيめي  جり╋ الس   مث 
، السك  ．ع من مよ ごよ سبえ ظه．ゆ هやا الن  فس    (3 よ́  かا العاقらمبر،かثゆ．م ،îتي，よب  بかصف 

 
 
 

انيُ:  التمよينُالثُ 
ね عن خلل في  ـــــــــــــــــ نات  الجنسيえ،î اأطفا¡ من كا ـــــــــــــ ي يصيــــــــــــــمゆ， ごよاث( Phenyl- cetonurieالب．ا¡ التخلفي )

 か فاعاき الكيميائي  か  الت  ح．يلي  ــــــــــــــــــ ´ عيمكن أî ي〉د    ê،ـــــــــــــــ الجساأحماご اأمينيか في  أحــــــــــــــــめالت  اج الب．ا¡  ــــ めم عـ
 かب عقلي   ，اضطよاباかき مشاكل سل．كي   もهنيか،ى 〈عاقか ـــــــــــــــ التخلفي 〈ل

ُُ:ُلاأوُ الجزءُ

  
ــــــــــأانيî في دم طفل سلي–الفنيل  الحمず اأمينياる نسبか ــــــــــــــ( نتائね قيتكل )أ( من ال．ثيقか )ل الش  يمث    ，′خêよ ـ

   مصاب بينما
   بأانيî–لفنيلتي تطよأ عل゜ ا فاعاき ال  سلسلか الت  كل )ب( ل الش  يمث 

 

 
 طفل مصゆゅ  طفل سヤيم المعيゅر

 )メغ/دヤم( ュ9.8 0.9 نسبة الفنيأانين في الد 
 
 

 
 
   (ت

  بي 
 (ب تكل )أ( من ال．ثيقか )ا عل゜ الش  فل امصاب اعتماد  î سبえ أعよاご امごよ عنめ الط 

   اよî تيî تفس   اقترの فよضي   (،تكل )ب( من ال．ثيقか )باستغالú للش   (2
 امごよب え لهやا الخلل امسب 

(ゆالشムل )  

 الشムل )أ(

( 1)  الوثيقة  

(  2الوثيقة )  
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ُُ:انيالثُ الجزءُ

امعم  الめ     لしت．ص    かاسゆالفنيل  êيりن〉  えكيよت عل゜   かامس〉，ل  かثゆ．ام  めيめتح 〈ل゜   ごよام لهやا   かق   îأاني  
( らاめكسي，ゆめرهيHA  )  ل゜  كما أد〉 きめيめه    اكتشاف العやله きمن األيا،かثゆ．ام    

(  2كل )أ( من ال．ثيقか )ل الش  يمث 
  かثゆ．من م きأليا すلثا ╋りج(رHA  )  すثا めأطفا¡،عن    

か  فおよ ال．ゆاثي  ل الشكل )ب( جり╋ من جめ，¡ الش  كما يمث 
  
مصابか   ，فئراか  かî عادي  عنめ فئراî تجよيبي  (  HAر〈نりيê )  ，نشاかぜ  كل )ج( نتائね قياる كل من كمي  ل الش  بينما يمث 

 التخلفيببمごよ الب．ا¡ 
 

 
 
  ميني  ستخよج تتابع اأحماご ال ا   (ت

 فل امصاب ب か ام．افق لكل من األيل العاد´ ， أليل الط 
2)    めالصحي  ح かد الحال  

 عليل ب فل )る( مع الت  か للط 
3) ( かتأك  2باستغا¡ أشكا¡ ال．ثيق )  صح ・めمن م め  ضيよف か  ，اأ ╋りفي الج かامقترح úبات ¡ 
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ُُ:الُثالثُ الجزءُ
   :أكمل امخطط ام．الي

 

 

ُ

ُ

:えق ُببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببب ببببببببببب ببببببببببببببببببببببب ُُُااسمُوالل 

ُ

ُ

．فيقُللجميُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُبالت 
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