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 ( نقط4) انرمريه األول

 

.  تؼٕد انثُٛح انٕساحٛح نغاكُح طثٛؼٛح نؼذج ػٕايم تؤحش ػهٗ تشدد انضهٛالخ، يٍ تُٛٓا انطفشاخ ٔاالَتماء انطثٛؼٙ 

: يٍ خالل ػشع ٔاػش ٔيُظى

ػشف كم يٍ انطفشج ٔاالَتماء انطثٛؼٙ،  -

صذد كٛف تًكٍ انطفشاخ انًٕػؼٛح يٍ ظٕٓس صهٛالخ طافشج اَطاللا يٍ صهٛالخ يتٕصشح؛  -

 ظشٔف انٕعط،  تٍّٛ كٛف ُٚؤحش االَتماء انطثٛؼٙ ػهٗ تشدد انضهٛالخ انطافشج ٔانًتٕصشح نهغاكُح انطثٛؼٛح صغة -

 .(أٔ فشاشح انثتٕنح)ٔرنك يٍ خالل يخال كفشاشح أسفٛح انغُذس 

 

 ( َمط6)انرمريه انثاوي 

 

ّكٍ االَمغاو االختضانٙ ٔاإلخظاب، ػُذ انكائُاخ راخ انتٕانذ انزُغٙ، يٍ انضفاظ ػهٗ ًَ ، ٔيٍ  حثاخ ػذد انظثغٛاخُٚ

ػُذ رتاتح انتضأراٌ انتانٛاٌ نهكشف ػٍ ْزا انتُٕع أَُزض . انُٕع يٍ رٛم ٜخشَفظ تضمٛك تُٕع ٔساحٙ يٓى تٍٛ أفشاد 

 . َصتَاَٙ ػادٚح ٔرغى سياد٘ ٔػٌٕٛ صًشاء: راخ انًظاْش انخاسرٛح انًتٕصشحانخم 

 . اَتمال طفتٙ نٌٕ انزغى ٔشكم انضتاَٙ:انرساوج األول

َُضأد تٍٛ رتاتتٙ خم، األٔنٗ راخ يظٓش خاسرٙ يتٕصش تضتاَٙ ػادٚح ٔرغى سياد٘ ٔانخاَٛح يٍ عالنح َمٛح راخ - 

 :فضظهُا ػهٗ انُتائذ اٜتٛح ، (ébony)صتاَٙ لظٛشج ٔرغى آتُٕعٙ 

  رتاتح خم تضتاَٙ ػادٚح ٔرغى سياد٘؛54- 

 ؛ébony رتاتح خم تضتاَٙ ػادٚح ٔرغى 57- 

  رتاتح خم تضتاَٙ لظٛشج ٔرغى سياد٘؛56- 

 .ébony رتاتح خم تضتاَٙ لظٛشج ٔرغى 58- 

 : اَتمال طفتٙ شكم انضتاَٙ ٔنٌٕ انؼٌٕٛ:انرساوج انثاوي

َضأد تٍٛ رتاتاخ خم إَاث تضتاَٙ لظٛشج ٔػٌٕٛ تُٛح ٔرتاتاخ خم ركٕس يختهفح االلتشاٌ تانُغثح نهظفتٍٛ 

 :صتاَٙ ػادٚح ٔػٌٕٛ صًشاء، فضظهُا ػهٗ انُتائذ اٜتٛح: انًذسٔعتٍٛ

  رتاتح خم تضتاَٙ ػادٚح ٔػٌٕٛ صًشاء؛497 -

 . رتاتح خم تضتاَٙ لظٛشج ٔػٌٕٛ تُٛح506 -

 ( 5ٌ).  فغش َتائذ انتضأرٍٛ األٔل ٔانخاَٙ-1

  ( 1ٌ). ػهٗ انظثغٛاخ (انًغؤٔنح ػٍ شكم انضتاَٙ ٔنٌٕ انزغى ٔنٌٕ انؼٌٕٛ) صذد تًٕػغ انًٕسحاخ -2
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  –انعاديحانذٔسج -2009  االيتضاٌ انٕطُٙ انًٕصذ نهثكانٕسٚايٕػٕع

 (أ)شعثح انعهىو انرياضيح : أٔ انًغهك (ج)شؼـــةال ،عهىو انحياج واألرض :يادج

 

 ( َمط4)انرمريه انثانث 

 

ٚهؼة كم يٍ االَمغاو االختضانٙ ٔاإلخظاب دٔسا أعاعٛا فٙ تؼالة األرٛال، ٔٚتزغذ رنك فٙ دٔساخ انًُٕ انتٙ 

كم يٍ االَمغاو االختضانٙ عاْى ٘نتؼشف كٛف .  أصاد٘ ٔحُائٙ انظٛغح انظثغٛح: يتتانٍٛٛطٕسٍٚتتكٌٕ يٍ تؼالة 

:  انًؼطٛاخ اٜتٛح َمتشس،(levure de bière) فٙ تؼالة األرٛال ػُذ خًٛشج انثٛشجٔاإلخظاب 

 ِكٍ صسػّ فٙ ٔعط التٛاتٙ تغٛط ًْ ٔٚظٓش فٙ  ٔٚتثشػى  ٔ صٛج ُٚى،خًٛشج انثٛشج فطش يزٓش٘ ٔصٛذ انخهٛح ُٚ

 1 تثٍٛ انٕحٛمح . صغة ظشٔف انٕعط، ٔرنك إيا ػهٗ شكم أصاد٘ أٔ حُائٙ انظٛغح انظثغٛحيختهفحأشكال خهٕٚح 

 .األشكالتؼغ ْزِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚتى  صسع أستؼح أتٕاؽ نُفظ انضق 1َظشا نؼذو انتًٛٛض تٍٛ انزُغٍٛ فٙ أشكال خالٚا انخًٛشج انًًخهح فٙ انٕحٛمح ، 

َمٕو تٕػغ خالٚا كم يغتؼًشج فٙ تًاط يغ خالٚا . A ٔ B ٔ C ٔ Dتشكم يؼضٔل فتؼطٙ أستغ يغتؼًشاخ 

 َتائذ ْزِ 2ٚؼطٙ رذٔل انٕحٛمح . َٔتتثغ لذسج خالٚا ْزِ انًغتؼًشاخ ػهٗ االنتضاو فًٛا تُٛٓا يغتؼًشج أخشٖ

 .انتزشتح

 

 

 

 

 

 

  تطٕس كًٛح 3تًخم انٕحٛمح ADN 1 خالل يختهف يشاصم ًَٕ انخًٛشج انًًخهح تانٕحٛمح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسمه 

  تانىىاج ADNكميح 

3انىثيق   

D C B A انمسرعمراخ 

- + + - A 

+ - - + B 

+ - - + C 

- + + - D 

 

D C B A انمسرعمراخ 

- + + - A 

+ - - + B 

+ - - + C 

- + + - D 

 

 

حُائٛح  )يغتؼًشج خالٚا 

 (  أٔ أصادٚح انظٛغح

(انظثغٛح  

 خالٚا انخًٛشج  خالل انتثشػى

 انُتٛزح
 تضشٚش انخالٚا انتضاو خهٛتٍٛ

  أتٕاؽ تذاخم صق4

 1انىثيقح 

   انتضاو      + :

 غٛاب االنتضاو: ــ 
2انىثيق   
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  –انعاديحانذٔسج -2009  االيتضاٌ انٕطُٙ انًٕصذ نهثكانٕسٚايٕػٕع

 (أ)شعثح انعهىو انرياضيح : أٔ انًغهك (ج)شؼـــةال ،عهىو انحياج واألرض :يادج

 

؟ تُاء ػهٗ ْزِ انًؼهٕياخ ٔػهٗ 2 يا انًؼهٕياخ انتٙ ًٚكٍ اعتخشارٓا يٍ يؼطٛاخ انتزشتح انًًخهح فٙ انٕحٛمح -1

 ( 3ٌ). ، أػط انًشاصم األعاعٛح نذٔسج ًَٕ خالٚا انخًٛشج، ٔصّذد ًَطٓا1تضهٛم انٕحٛمح 

، يغ ستطٓا 3 انًًخهح فٙ انٕحٛمح I ٔ II ٔ  III ٔ IV اػتًادا ػهٗ انًؼطٛاخ انغاتمح، صذد يختهف انظٕاْش -2

 ( 1ٌ). ػهم إراتتك. تًؼطٛاخ دٔسج انًُٕ

 

 

 ( َمط6)انرمريه انراتع 

 

، يًا ٚؤد٘ إنٗ تشاكى APRTيشػا ٔساحٛا َاتزا ػٍ اَؼذاو َشاط أَضٚى  (dysurie)ُٚؼتثش يشع ُػغش طشس انثٕل 

انز٘ ٚذخم فٙ تشكٛة انضظٗ انكهٕ٘  (dihydroxy-adénine 8, 2 ) أدٍُٚٛ- حُائٙ انٓٛذسٔكغ2,8ٙيادج 

(calculs) لتشس انًؼطٛاخ اٜتٛحٌنًؼشفح كٛفٛح اَتمال ْزا انًشع . ػُذ انشخض انًشٚغ .

؛ تُتٓٙ (dysurie) أشٓش، يٍ تتانٙ أصيتٍٛ تتزهٛاٌ فٙ ػذو انمذسج ػهٗ طشس انثٕل 6ٚؼاَٙ طفم طغٛش، فٙ كم 

، تًُٛا تتطهة األصيح انخاَٛح ػًهٛح رشاصٛح تًُّكٍ (microcalculs)األصيح األٔنٗ تطشس تهمائٙ نضظٗ كهٕ٘ دلٛك 

 .يٍ اعتخالص ػذد كثٛش يٍ انضظٗ

 .ٚؼطٙ انزذٔل اٜتٙ َتٛزح تضهٛم انثٕل ػُذ ْزا انطفم

 

 حانح انطفم انمصاب انحانح انعاديح انمادج انري ذمد معايرذها

 1,5mg 40mg  عاػح24فٙ انثٕل خالل  (Adénine)األدٍُٚٛ 

ٌ األعاعٙ نهضظٗ) أدٍُٚٛ – حُائٙ انٓٛذسٔكغٙ 2,8 ّٕ  كًٛح كثٛشج غٛش يكشٕف ػُٓا (انًك

 APR: adénine phosphoriboxyl)َشاط أَضٚى 

transférase) 

100% 0,008% 

 

٘ انطفم انًظاب ٔػُذ رذّٚ يٍ أيّ ٔػُذ أخّٛ يٍ األو، يٍ APRTيّكٍ لٛاط  األَشطح األَضًٚٛح نـ  َٕ  ، ػُذ أتَ

 :انضظٕل ػهٗ انُتائذ انتانٛح

 ؛%50: األب- 

 ؛%50: األو- 

 ؛%50: انزذ يٍ األو- 

 ؛%100: انزذج يٍ األو

؛ %100: األط يٍ األو

 . ال ٚؼاَٙ أ٘ فشد يٍ أفشاد ْزِ انؼائهح يٍ انًشع انز٘ أطاب انطفم:مهحىظح

 ( 3ٌ). ػهم إراتتك.  اػتًادا ػهٗ انًؼطٛاخ انغاتمح، أػط شزشج َغة ْزِ انؼائهح يضذدا طثٛؼح اَتمال ْزا انًشع-1

 :اعتؼًم انشيٕص اٜتٛح نتًخٛم أفشاد شزشج انُغة

 

       نألفشاد انًظاتٍٛ   ؛                      نألفشاد انُالهٍٛ نهًشع ٔ ؛                ٔ         نألفشاد انغهًٍٛٛ

 

 

، ٔتاػتثاس ْزِ 1/500س إنٗ أٌ تشدد انضهٛم انًغؤٔل ػٍ انًشع ػُذ انغاكُح انتٙ تُتًٙ إنٛٓا ْزِ األعشج ْٕ َ٘ش

. انغاكُح فٙ صانح تٕاصٌ

 صّذد اصتًال أٌ ٚكٌٕ أصذ أفشاد ْزِ انغاكُح صايال نٓزا انًشع، حى اصتًال إَزاتّ طفال يظاتا فٙ صانح صٔارّ يٍ -2

 داخم ْزِ %100 تـ APRT، ٔأّيٓا تُشاط أَضًٚٙ نـ %50 تـ APRTايشأج عهًٛح ٚتًٛض أتُْٕا تُشاط أَضًٚٙ نـ 

 ( 3ٌ). انغاكُح

 

 . نتًخٛم انضهٛم انؼاد٘ ٔانضهٛم انًغؤٔل ػٍ انًشعA ٔ a :اعتؼًم انشيضٍٚ 

 

 
 


