
 

 

 جتميعة أفكار مسائل األحياء للشهادة الثانىية  

 

 أفكار مسائل الدعامة واحلركة:                                أوال 

  0لٌفة عضلٌة   60 حزم عضلٌة وكل حزمة تتكون  من 10إذا علمت أن إحدى عضالت الجسم تتكون من - ( 1

 : إحسب كل مما ٌأتى 

 عدد الوحدات الحركٌة لهذه العضلة - أ

 عدد األلٌاف العصبٌة الحركٌة التى تغذى هذه العضلة-ب

 عدد الوصالت العصبٌة لهذه العضلة-ج

 اإلجابة 

عدد األلٌاف  العصبٌه الحركٌه  وقد ٌساوى  عدد الحزم العضلٌه مجازا اذا لم ٌذكر خالف = عدد الوحدات الحركٌة 

 ذلك فى نص المسأله 

 عدد الوصالت العصبٌه العضلٌه = عدد األلٌاف العضلٌه  = عدد  التفرعات النهائٌه العصبٌه 

 100 وأكبرعدد هو 5= أقل عدد من األلٌاف العضلٌه  فى الحزمه الواحده 

 :  لٌفة عضلٌة إحسب 600عضلة تتكون من - ( 2

 أقل عدد من الوحدات الحركٌة  -1

 أكبر عدد من األلٌاف العصبٌة  -2

 متوسط عدد اللٌٌفات العضلٌة -3

 اإلجابة 

  لٌفة عضلٌة 100 إلى 5الوحدةالحركٌة بها من 

   100÷ عدد األلٌاف =  أقل عدد من الوحدات الحركٌة 

  6 = 100 ÷ 600= ٌعنً 

 120  = 5÷ عدد األلٌاف = أكبر عدد من األلٌاف العصبٌة 

 1500  ٌعنً  2000 إلى 1000متوسط عدد اللٌٌفات فى اللٌفة الواحدة من 

 1500 × 600= إذن المتوسط فى جمٌع األلٌاف 

  00000 حزم عضلٌة هو10أقل عدد من اللٌٌفات العضلٌة الموجودة فى عضلة هٌكلٌة بها - (3

  لٌٌفة1000 ألٌاف وأقل عدد لٌٌفات ف اللٌفة الواحدة 5    أقل عدد ف الحزمة 

 1000 × 5×  حزم 10   ٌعنً تضرب 



 

 

 00000 وحدة حركٌة هو30أكبر عدد من اللٌٌفات العضلٌة الموجود فى - (4

 2000 × 100×  وحدة 30تضرب 

 : احسب ما ٌلى 0 قطع عضلٌة فقط 10لٌٌفة عضلٌة بها - (5

 فى اللٌٌفة  (Z)عدد خطوط - 1

  1+ عدد القطع العضلٌه  = (  Z)    عدد خطوط  

 عدد المناطق شبه المضٌئة أثناء االنبساط - 2

 عدد القطع العضلٌه=     عدد المناطق شبه المضٌئه أثناء االنبساط 

 عدد المناطق شبة المضٌئة أثناء االنقباض الشدٌد للعضلة - 3

 صفر=    عدد المناطق شبه المضٌئه أثناء االنقباض التام 

 عدد المناطق المضٌئة الكاملة - 4

 1-عدد القطع العضلٌه =    عدد المناطق المضٌئة الكاملة 

 صفر=   عدد المناطق المضٌئه الكامله فى قطعه عضلٌه واحده 

 عدد المناطق المضٌئة غٌر الكاملة - 5

  2=     عدد المناطق المضٌئة غٌر الكاملة فى أي عدد من القطع عضلٌه 

 عدد المناطق الداكنة أثناء االنبساط - 6

 عدد القطع العضلٌه =    عدد المناطق الداكنة أثناء االنبساط 

 عدد المناطق الداكنة أثناء االنقباض - 7

 عدد القطع العضلٌه= عدد المناطق الداكنه أثناء االنقباض ال ٌتغٌر 

 

 أفكار مسائل التكاثر   :  ثانيا 

 

 خلٌه وعندما ساءت الظروف  لجأت 25 خلٌه واالخر به 37خٌططان من طحلب االسبٌروجٌرا  أحدهما  به   (1

 .جمٌع خالٌا الخٌطٌن إلى االقتران 

 ماعدد خٌوط الطحلب الجدٌده المتكونه منها - 2ماعدد القحات االسبٌروجٌرا المتجرثمه المتكونه          -1



 

 

 كل خلٌتٌن متقابلتٌن  من الخٌطٌن ٌكونان القحه جرثومٌه واحده وتتحول الً خٌط طحلبً كامل

اذن    عدد الالقحات المتكونه باالقتران السلمً  
2

2525 
  القحه25 = 

  القحه فى الخٌط األطول ال تجد خالٌا مقابله فتلجأ لالقتران الجانبً بٌن كل خلٌتٌن متجاورتٌن12ٌتبقً 

=  اذن  عدد الالقحات المتكونه  باالقتران الجانبً 
2

12
  القحات  6 =  

  القحه وهو ٌساوي أٌضا عدد الخٌوط  الطحلبٌه الجدٌده 31= اذن اجمالً عدد الالقحات الجرثومٌه  

 

.   خالٌا جرثومٌه أمٌه10متك زهره بكل كٌس به ٌوجد  (2

كم عدد االنوٌه المولده ؟  - 2             كم عد حبوب اللقاح الناتجه ؟  -1

 ؟كم عدد األنوٌه الذكرٌه-  3

  خالٌا  جرثومٌه أمٌه 10كل متك به أربعة أكٌاس وكل كٌس به 

  كل خلٌه أمٌه تنتج أربعة جراثٌم صغٌره تتحول كل منها  >>>    40=  اذن عدد  الخالٌا  الجرثومٌه األمٌه  

 الً حبة لقاح ناضجه 

  160 = 4 × 40= اذن عدد حبوب القاح الناضجه  

 160= عدد حبوب اللقاح =  اذن عدد األنوٌه المولده  >>>كل حبة لقاح بها نواه  أنبوبٌه ونواه مولده  

 كل نواه مولده تنتج نواتان ذكرٌتان 

 320 = 2 × 160 =  2× عدد االنوٌه المولده = اذن عدد االنوٌه الذكرٌه 

 ؟  امهات من5ًعدد الحٌوانات المنوٌة الناتجة عن كم   (3

كل خلٌه من أمهات المنً  بعد مرحلة النموتنقسم انقسام مٌوزي أول فتنتج خلٌتان منوٌتان ثانوٌتان وكل خلٌه 

  ٌعنً الخلٌه الواحده تعطً ف الناتج أربعة خالٌا   >>>منوٌه ثانوٌه تنتج خلٌتان من الطالئع المنوٌه   

  حٌوان منوى 20  = 4 × 5= اذن عدد الحٌوانات المنوٌه 

 خالٌا جرثومٌه أمٌه من مبٌض أنثى مرت جمٌعها بمراحل تكوٌن البوٌضات معملٌا   وتم التلقٌح واالخصاب   3 (4

 احسب عدد أمهات البٌض وعدد البوٌضات المتكونه وعدد األجسام القطبٌه . صناعٌا  

  خلٌه أمهات بٌض12 = 4 × 3=  اذن عدد أمهات البٌض  >> من أمهات البٌض 4كل خلٌه أمٌه تنتج 

  12=  عدد البوٌضات  = عدد أمهات البٌض = عدد الخالٌا البٌضٌه 

  أجسام قطبٌه 3       كل بوٌضه ٌنتج معها 

  جسم قطبً 36 = 3 × 12=         اذن عدد األجسام القطبٌه 



 

 

 أفكار مسائل املناعة:  ثالثا  

 

 :احسب ,  خلٌة دم بٌضاء 7000إذا علمت أن المللٌمتر المكعب من الدم ٌحتوى على -  (1

  أكبر عدد من الخالٌا التائٌه – أقل عدد من الخالٌا التائٌه –عدد الخالٌا اللٌمفاوٌه 

 %30إلً  %  20عدد الخالٌا اللٌمفاوٌه    من 

 × :     7000أقل عدد منها 
100

20
  = 1400 

 ×  7000:     أكبر عدد منها  
100

30
  =  2100 

 × 1400:  أقل عدد من الخالٌا  التائٌه  
100

80
   = 1120 

  ×   2100:  أكبر عدد من الخالٌا التائٌه  
100

80
 = 1680 

   إحسب متوسط عددالخالٌا التائٌة فى تلك القطرة500إذا كان عدد الخالٌا البائٌة فى قطرة دم  شخص حوالى - (2

  %80و متوسط نسبة التائٌة  %   12,5ٌعنى   متوسط   % 15إلى  % 10 نسبة الخالٌا البائٌة  من 

 نستخدم طرٌقة طرفٌن فى وسطٌن 

 500 بائٌة     تمثل عدد   ــــــــــــــــــــــــــــــــ   12,5

  تائٌة        تمثل عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     س  80

 3200= إذن متوسط  عدد الخالٌا التائٌة  



 

 

 DNA , RNAأفكار مسائل الـ :  رابعا  

 

A= T                                                               G=C                     

               A+ G+C+T= 100%                      A+G = 50%                       G+C = 50% 

                                                                   
T

A
  =   

C

G
  =  1                                        

 ؟.......  زوج من النٌوكلٌوتٌدات هو 1500 عدد اللفات الموجودة فى قطعه من اللولب المزدوج تحتوى على (1) 

 20 ÷عدد النٌوكلٌوتٌدات  = DNAعدد اللفات فى جزيء 

 10  ÷عدد النٌوكلٌوتٌدات  = DNAعدد اللفات فى شرٌط واحد 

  ؟..… هو DNAعدد مجموعات الفوسفات الحرة الطلٌقه فى اللولب المزدوج لجزئ  (2)

2= عدد مجموعات الفوسفات الحرة الطلٌقه فى اللولب المزدوج فى أى جزيء دنا   

 ...... فكم عدد النٌوكلٌوتٌدات التى توجد على هذا الشرٌط  .  قاعدة نٌتروجٌنٌه150 على DNAٌحتوى شرٌط (3) 

عدد  = عدد جزٌئات السكرالخماسً = عدد القواعد النٌتروجٌنٌه = عدد النٌوكلٌوتٌدات : فى جزيء دنا 

 مجموعات الفوسفات 

 ؟.......  لفات تكون عدد مجموعات الفوسفات  به 6 مكون من DNAجزئ  ((4

 6X20 = 120         >>>> مجموعة  فوسفات 20 لفات وفى كل  لفه 6

 50لفه ؟     .....  نٌوكلٌوتٌدة هو 1000عدد اللفات الموجودة فى قطعة من اللولب المزدوج تحتوى على  (5)

  زوج من النٌوكلٌوتٌدات 300 تحتوى على DNAعٌنه من  (6)

 كم ٌكون عدد لفات هذه القطعه ؟ - أ

  لفه30 = 20 ÷ 600   >>> نوكلٌوتٌده   600زوج معناها  300  

 فى هذه العٌنه فكم تكون نسبه باقى القواعد ؟% 40اذا كانت نسبة الجوانٌن -ب

G = 40 %   >   G = C = 40     >>>   A+G =50% >>     A=10%           >>   A=T =10 %               

 احسب نسبه قواعد السٌتوزٌن فى تلك العٌنة %.17 تساوى DNAاذا كانت نسبة قواعد األدٌنٌن فى عٌنه من  (7)

 



 

 

% .  20 من القواعد المختلفه فاذا كانت نسبة قواعد األدٌنٌن تمثل 1000 ٌحتوى على DNA اذا كان جزئ من 8))

 فكم ٌكون عدد القواعد المختلفه فى هذا الجزئ ؟

 :فى حالة اعطاء النسب فى المسأله فإن 

 نسبة تلك القاعده × عدد القواعد الكلٌه فى الجزيء =  عدد أي نوع من القواعد فى جزيء دنا 

 ×  1000   >>>% 20 ×1000= عدد قواعد األدنٌن 
100

20
  =  200 

 400 لفه كاملة وبها عدد من قواعد الثٌامٌن ٌساوى 120 تحتوى على DNAقطعه من الحمض النووى  (9)

 احسب عدد قواعد الجوانٌن فى تلك القطعة ؟. قاعدة

 800اذن مجموعهم                A=T = 400    2400 لفه  اذن عدد النٌوكلٌوتٌدات الكلٌه 120

 C+G   =  2400 – 800 = 1600  <<<    C= G = 800اذن 

 : قاعدة نٌتروجٌنٌه وضح9000 تحتوى على DNAعٌنه من  (10)

 450.       عدد اللفات فى هذه العٌنه-أ

 9000.    عدد النٌوكلٌوتٌدات -ب

 .  التى ٌمكن نسخها من أحد الشرٌطٌن mRNAعدد كودونات -ج

  3÷  عدد النٌوكلٌوتٌدات فى مٌرنا = عدد كودونات مٌرنا 

 عدد النٌوكلٌوتٌدات فى احد شرٌطً دنا = عدد النٌوكلٌوتٌدات فى مٌرنا 

 4500 = 2÷9000= اذن عدد  النٌوكلٌوتٌدات فى مٌرنا 

 1500 = 3 ÷ 4500= اذن عدد الكودونات فى مٌرنا 

 ؟ ((Aفما نسبه % 28 =(G)اذا كانت نسبه -د

 كم عدد األحماض األمٌنٌه التى تدخل فى تكوٌن البروتٌن؟,  زوج من النٌوكلٌوتٌدات 150ٌتكون من X    جٌن11))

 (كودون الوقف ) 1 –عدد الكودونات فى مٌرنا =   عدد األحماض األمٌنٌه فى سلسلة عدٌد الببتٌد 

  1  - ( 3÷ عدد  النٌوكلوٌتٌدات فى أحد شرٌطً دنا )=  أو عدد االحماض األمٌنٌه 

  حمض أمٌن49ً  =  1  -  ( 3 ÷ 150 )

 حمض أمٌنى ٌجب أن ٌكون عدد النٌوكلٌوتٌدات الموجودة على جزئ 150لتكوٌن بروتٌن مكون من  ( 12)

mRNA ......... ؟ 

 نٌوكلٌوتٌدات لكودون الوقف ال تمثل بأي أحماض  أمٌنٌه فى نهاٌة 3  ولو حسبنا  ان فى 450 = 3 × 150

 453السلسله   فٌكون  عدد  النٌكلٌوتٌدات 



 

 

  لفه كاملة وجمٌعها تمثل شفرات ألحماض أمٌنٌه تدخل فى بناء بروتٌن 300 تحتوى على DNAقطعه من  (13)

 احسب عدد األحماض األمٌنٌه الداخله فى بناء هذا البروتٌن ؟-

 3000 = 10 ×300=  لفه معناها  عدد  النٌوكلٌوتٌدات علً الشرٌط  الواحد من دنا 300

 بما  ان  جمٌع  النٌوكلٌوتٌدات تمثل  شفرات ألحماض أمٌنٌه واألحماض األمٌنٌه تنسخ من أحد شرٌطً دنا 

  حمض أمٌن100ً = 3 ÷ 3000= اذن عدد األحماض  األمٌنٌه 

 

  المسئولة عن تكوٌن كل مركب DNAاستنتج ترتٌب التراكٌب التالٌه تنازلٌا على حسب طول قطعه  (14)

  نٌوكلٌوتٌدة 75 مكون من tRNA-   أ 

  كودون 75 مكون من mRNA-  ب 

  حمض أمٌنى 75عدٌد ببتٌد مكون من - جـ 

  حمض أمٌنى 35بروتٌن مكون من سلسلتٌن عدٌد ببتٌد كل منها مكون من -  د 

 أوال  نحدد األطوال للجزٌئات  المختلفه  حسب  عدد  النٌوكلٌوتٌدات ثم نرتبها  

  نٌوكلٌوتٌده 75طوله  - أ

  نٌوكلٌوتٌده225 = 3×  كودون معناها  نضرب 75 - ب

 كودون وقف +  كودون 75حمض أمٌنً معناها 75-      جـ

 228= كودون وقف  3 +( 3×75 ) اذن عدد النٌوكلٌوتٌدات 

 : ولكن الحظ 108 =3 +( 3 ×35)=  حمض أمٌنً  اذن طول كل سلسله  35كل سلسلة ببتٌد - د

 2لو كانت السلسلتان متماثلتان فى االحماض األمٌنٌه اذن فهما  منسوختان من نفس الحمض الرسول بواسطة 

  108=    اذن  الطول النهائً  >>>  (تذكر عدٌد الرٌبوسوم  )رٌبوسوم 

 216 = 2 × 108= أما لو كانت السلسلتان مختلفتان  فنحسب طول كل سلسله  علً حده 

 75- 216 – 225 - 228:  الترتٌب التنازلً لطول الجزٌئات 

  الفكره مجابه ؟.....  لفه فاذا تم نسخه وترجمته فإن عدد االحماض االمٌنٌه الناتجه هو٦٠به  (R) جٌن (15)

 سابقا

 نٌوكلٌوتٌده بما فٌها كودونات البدء والوقف فان عند ترجمه 336 ٌحتوى على mRNAاذا كان جزئ من  ((16

 هذا الجزئ ٌنتج عدٌد ببتٌد ٌتكون من أحماض أمٌنٌه عددها 

(112 , 111 ، 108 ، 110  ) 



 

 

  333 =  3 -336         >> كودونات الوقف – 336

333 ÷ 3 = 111 

   هوmRNA اذا كان تتابع شرٌط 17))

C - G – C          - C - G -G  - C- G - C -  G - C -G -  

 كم نوع من األحماض األمٌنٌه توجد فى هذا الشرٌط ؟

  2 بٌنما  أنواع األحماض المختلفه 4 عدد االحماض حٌث أنهناك فرق بٌن عدد األحماض وعدد أنواع  األحماض 

الذي  DNA حمض امٌنً مختلف فان عدد لفات جزئ١٩ حمض امٌنً ل ١٨٠ لتكوٌن بروتٌن مكون من  (18) 

 سٌتم نسخه لتكوٌن هذا البروتٌن

  لفه54 = 10÷  نيىكليىتيده ونقسمها 540 = 3× حمض 180

 رابطة ببتٌدٌة فكم ٌكون عدد لفات الجٌن الذي ٌحمل شفرة بناء تلك 48سلسلة عدٌد ببتٌد تحتوي علً  (19)

        السلسله؟

  أمٌنٌه ألحماض شفرات تمثل الجٌن على النٌوكلٌوتٌدات جمٌع : ملحوظه

 1+عدد الروابط الببتٌدٌه = عدد األحماض األمٌنٌه فى سلسلة عدٌد الببتٌد 

  50  = 1+عدد األحماض =   اذن عدد الكودونات  >>>  49= اذن عدد االحماض  

  نٌوكلٌوتٌده 150  =  3× عدد الكودونات = اذن عدد  النٌكلٌوتٌدات  فى مٌرنا  

 300 = 2  × 150= اذن عدد النٌوكلٌوتٌدات فى دنا  المنسوخ  منه  مٌرنا 

  لفه15 = 20 ÷  300= اذن عدد لفات الجٌن 

                                                   18 قاعده نٌتروجٌنٌه وبها قواعد األدنٌن تساوى 60 تتكون من  DNA قطعه من  (20)

 ..... %فإن نسبة قواعد الجوانٌن من هذه القطعه تساوى 

     ( 12  -  16   -  20   -     30   ) 

A=T =18   اذن 36 مجموعهم                          C+G = 60 – 36= 24            

 G =12                          اذن      C=Gبما أن 

= اذن نسبة  قواعد الجوانٌن  
60

12
 × 100 = 20 

  احسب نسب القواعد النٌتروجٌنٌه بالعٌنه ؟ 2:3إذا كانت نسبة األدنٌن إلى الجوانٌن  (21

   أي رمز Xأى مسائل نسب فقط هنحلها بفرضٌة س أو 

5- 

 

3- 





 

 

 : كالتالً DNA إذا علمت أن نسبة القواعد النٌتروجٌنٌة فً شرٌط مفرد من (23)

A=22% T=40% G=15% C=23% 

   الفكره  مجابه سابقاكم تكون نسبة الجوانٌن فً اللولب المزدوج ؟

  :DNAإذا كان التتابع التالى ٌمثل قطعة من أحد شرٌطى   (24

5   A-T-G- A-C-A-T-G-T-A-T-T –A-G-C-G-A-G-T-G-G-T-A -G  3     

 الذى ٌتكامل  مع الشرٌط السابق DNAإكتب شرٌط  -1

  المنسوخ من الشرٌط المتكامل مع الشرٌط السابقm.RNAإكتب جزي -2

 المنسوخ m.RNA   التى تقرأ الشفرات الموجودة على t.RNAإكتب مضادات الكودونات على -3

 DNAأحسب نسبة الجوانٌن فى تلك القطعة من  -4

   السابقDNAإحسب نسبة السٌتوزٌن فى شرٌط  -5

االجابة 

 المتكامل   DNAشرٌط  -1

    3   T-A-C-T-G-T-A-C-A-T-A-A-T-C-G-C-T-C-A-C-C-A-T-C   5            

 المنسوخ  m.RNAجزيء  -2

 5   A-U-G-A-C-A-U-G-U-A-U-U-A-G-C-G-A-G-U-G-G-U-A-G   3             

عدد القواعد الكلٌة فى اقطعة ×    DNAعدد قواعد الجوانٌن فى شرٌطً = نسبة الجوانٌن -  4

                                            100 

  =                    
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
 ×  48   =   4.8  % 

عدد القواعد على الشرٌط ولٌس الجزىء × خلى بالك نسبة السٌتوزٌن فى الشرٌط ٌعنً هتضرب - 5

قاعده وعدد قواعداألدنٌن بها 600اذا كان عدد القواعد فى جزيء دنا المسئول عن بناء شفرة رنا ٌساوى  ((24

 ........فان عدد قواعد الٌوراسٌل فى مٌرنا المنسوخ منها ٌساوى .  قواعد 10ٌساوي 

 غٌر معرووووووووووف 

  زوجا من   النٌوكلٌوتٌدات74 بها DNAالجدول التالى ٌوضح عدد القواعد النٌتروجٌنٌه فى قطعة  (  ( 25
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     19 
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      9 

 
        م

 

 :أوجد 



 

 

 م , ل , ع , ص , قٌم كل من   س  -1

 عدد الروابط الهٌدروجٌنٌه فٌها  -2

 :طرٌقة الحل

 G الزم ٌساوى مجموع كل الجوانٌن  Cمجموع كل السٌتوزٌن 

   فى الشرٌط المقابل ألنها قواعد مزدوجه Gعدد ال =  فى كل شرٌط  Cعدد ال 

 اذا النسب كاالتى

   26=                      ل  19= س  

 ولكن هنجٌب قٌمة   األدنٌن األول  ,,,  وكذلك مع األدنٌن والثاٌمٌن  

 A+G + C+ T =  =  148بما أن عدد النٌوكلٌوتٌدات الكلى فى الجزيء  

 A = T                            G = Cوبما أن   

 2÷ ثم نقسمه  ( على الشرٌطٌن  Cو G  مجموع ال – 148  ) =  Aاذن عدد  ال 

 29=   كله   A اذن عدد ال 

       9=  على أحد الشرٌطٌن   A           وبما أن عدد ال 

  20=    على الشرٌط االخر  A         اذن عدد ال 

   20= ص  :   اذن  فى الجدول  

 20= م         , 9= كذلك الثاٌمٌن على الشرٌطٌن عكس األدنٌن    اذن  ع 

 عدد الروابط الهٌدروجٌنٌه :  المطلوب الثانى 

        عدد الروابط الهٌدروجٌنٌه فى أى جزيء دنا

 ( X  2عد قواعد الجوانٌن أو السٌتوزٌن  + ) ( X 2عدد قواعد األدنٌن أو الثاٌمٌن  ) =  

 

  رابطه هٌدروجٌنٌه193  = (  45X3        +   )  (    X 2  29)=   اذن عدد الروابط 

 

 افحص الشكل المقابل الذى ٌوضح سلسلة عدٌد ببتٌد ، – (26

:           ثم أجب عن األسئلة التالٌة 

 احسب عدد أنواع األحماض األمٌنٌة التى تدخل فً بناء هذه السلسلة   -1

  المسئولة عن تخلٌق هذه السلسلةm-RNAحسب عدد كودونات إ -2

  المسئولة عن بناء هذه السلسلةm.RNAإحسب عدد نٌوكلٌوتٌدات  -3

 التى نسخت منها السلسلةDNAإحسب عدد نٌوكلٌوتٌدات قطعة  -4

 الذى تبدأ به السلسلة (   A )اسم الحمض  -5

 



 

 

 مسأله تشمل عدد من األفكار

 :وضح كل مما ٌأتى .  زوج من النٌوكلٌوتٌدات 156إذا علمت أن جٌن االنسولٌن ٌحتوى على 

 عدد أنواع الروابط فى تركٌب الجٌن -1

 عدد اللفات فى الجٌن -2

 عدد القواعد النٌتروجٌنٌة فى الجٌن  -3

 عدد مجموعات الهٌدروكسٌل الحرة فى الجٌن -4

 عدد مجموعات الفوسفات فى الجٌن -5

  المنسوخة من الجٌن m.RNAعدد نٌوكلٌوتٌدات  -6

 أقل عدد من النٌوكلٌوتٌدات الالزمة لبناء االنسولٌن -7

  المنسوخ من الجٌن m.RNAعدد الكودونات فى جزء  -8

 أقل عدد من الكودونات الالزمة لبناء االنسولٌن -9

 عدد األحماض األمٌنٌة الالزمة لبناء االنسولٌن -10

عدد الروابط الببتٌدٌة فى هرمون االنسولٌن الناتج علما بأنه مكون مسلسلتى عدٌد ببتٌد ٌرتبطان  -11

 معا برابطة غٌر ببتٌدٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
With my best wishes

Mr:mohamed almasry
  

 




