
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات      وزارة الرتبية الوطنية                                               

 6102دورة:           لثانوي                                                         امتحان بكالوريا التعليم ا
 الشعبة: رياضيات 

 د 01سا و 16املدة:                        اختبار يف مادة: علوم الطبيعة واحلياة                               

 4من  0صفحة 

 : على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول 

 نقاط( 01:  )التمرين األول
 .تينالمرتبطة بتركيب البرو الدراسة التالية إلى بعض الظواىر  تتطرق 
I-   فيمثل الشكل)ب( أما ،الخميةفي يب البروتين رسما تخطيطيا يوضح بعض تفاصيل ترك لوثيقةمن ا)أ( الشكل ليمث 
 . ، أما الشكل )ج( فيمثل جدول الشفرة الوراثيةا تفصيميا لمجزء المؤطر من الشكل)أ(رسم     
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  .كتب أسماء البيانات المرقمةا -1      
 العناصر الضرورية لحدوث كل عممية.د وحد   )ص(و)س( كل من العمميتين سم   –2      

II- 1- مى الوثيقةمعتمدا ع: 
  .(6)ما يقابميا من العناصرو  (7)لمعنصر قواعد األزوتيةح في جدول الوض   -أ         
 حيث: (3كيفية تشكل العنصر) ةل بمعادلة كيميائيمث   –ب         

             2– S –CH3(R1 = -(CH2 4  و –NH2(R2 = - (CH2 . 

 .ثمة في الشكل)ب( من الوثيقةالمم العممية يةح فيو نيارسما تخطيطيا توض   زج  أن   - 2      
 ح كيف يتم ذلك.وض   .وظيفيةيكتسب البروتين المتشكل تمقائيا بنية ثالثية األبعاد  – 3      

III - في تركيب البروتينالمتدخمة العناصر ن فيو دور كتب نصا عمميا تبي  ا، من معموماتكو  استخمصتوما م.  



 

 4من  6صفحة 

 نقاط( 01: )التمرين الثاني
 معرفة وتينات متخصصة مصدرىا خاليا الجياز المناعي، ولغرضتدخل بر ب غريب يخترقيا صي العضوية كل جسمق  ت  

 :الدراسة التاليةعميك ترح قت   بعض ىذه البروتينات دور

I-  رسما تخطيطيا لخمية مناعية خالل  (1) الوثيقةتمثل
  ذات.ن العضوية من إقصاء الال  نشاط يمك  

 المرقمة. واكتب بيانات العناصرخمية الىذه  سم   -1  
   .(1ن في الوثيقة )د النشاط المبي  د  ح -أ –2  
 .ف عمى المرحمتين )أ( و)ب(تعر    -ب      

  .)ب( المرحمة ف نشاط الخمية عندال يتوق   -جـ      
 .إجابتك لعم              

II– لتحديد مصدر األجسام المضادة  وخصائصيا 
 قترح ما يمي:الوظيفية ي         
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 نتيجة  LB الخاليا البالزمية والخاليا الممفاويةعدد و األجسام المضادة  تركيز رمتابعة تطو   نتائجالجدول ل يمث   -1 

  مستضد إلى العضوية.  دخول      
 (األيام بعد دخول المستضدالزمن ) 

 العناصر المناعية       
0 4 8 12 16 20 

 عالي جدا عالي جدا عالي منخفض معدوم معدوم الجسم المضادتركيز 
 قميل متوسط كبير جداكبير  متوسط قميل (LBعدد الخاليا الممفاوية )

 كبير جدا كبير جدا كبير قميل معدوم معدوم عدد الخاليا البالزمية
 جدول.الل نتائج حم   -أ       
 .LBا الممفاوية تركيز األجسام المضادة وعدد الخاليا البالزمية والخالياستخرج العالقة بين  -ب      
 (2الوثيقة )ل تمث   -2 

 مقارنة بواسطة نتائج   
 محاكاة مبرمج   

   Anagène  لمسالسل 
 لجسم مضاد  يبتيديةالب  
 وجسم مضاد(  M)ضد  
 (.Z )ضد  

                                            

                                            
            )  (                           )2(

 
 ؟ماذا تستنتج (،2لوثيقة )افي  عمييا نتائج المحصلقارن ال -أ       
 (.Z)ضد  ( و Mمضاد )ضداللمجسم  اتخطيطي اجز إذن رسمنأ -ب     

III - ا.ودورى مصدرىا مبرزا ذاتإقصاء الال  أربعة أنواع من البروتينات المتدخمة في اذكر  ،مما سبق ومن معارفك  
 

 انتهى الموضوع األول



 

 4من  0صفحة 

 الموضوع الثاني 
 نقاط( 01: )ولالتمرين األ 

 ف الخمية، تشرف عمى اصطناعيا الحيوي المورثات وفق آليات دقيقة.في وظائتتدخل البروتينات جزيئات أساسية 

I -   محاكاة  ن استعمال مبرمجمكAnagène ( التي تمثل المعمومات الخاصة بالعناصر 1من الحصول عمى الوثيقة ) 
 .عند اإلنسان(HbA( لمييموغموبين العادي )αالسمسمة ) زيئية المسؤولة عن تركيب جزء منالج    

 
 
 

 
 

 
 
 

    

 .Anagène( بي ن أىمية استعمال مبرمج 1اعتمادا عمى الوثيقة ) -1   
 ل إجابتك.)ع(. عم  وف عمى الجزيئتين )س( تعر   -2   
ح برسم تخطيطي ا -3     الجزيئة )س( إلى الجزيئة )ع(. لظاىرة المسؤولة عن االنتقال منوض 

II-   ( خطوة من آلية تحويل 2ن الوثيقة )تبي 
 لجزيئة )ع( إلى الجزيئة )ص(.ا     

 كتب البيانات المرقمة.اىذه اآللية، ثم  سم   -أ -1  
 .إجابتك معمالمة ث  حد د الخطوة الم م   -ب      
 (1)العنصر بدقة دور كل من ي نب   -2  

 حدوث ىذه اآللية. ( في3)والعنصر       
ب -3   س   عدد وحدات باستدالل منطقي اح 
 جزيئةالوحدات عدد و  (4)العنصرجزيئة       
  (.5)معنصرل لوظيفيةا      
 

III- كتب نصا عمميا تصف فيو تسمسل األحداث التي سمحت باالنتقال من الجزيئة )س( إلى الجزيئة )ص(.ا 
 

 (0لوثيقة )ا

 0س

 6س

 

 س  الجزيئة

 الجزيئة  ع

 الجزيئة  ص

 (2الوثيقة )



 

 4من  4صفحة 

 نقاط ( 01: )ثانيالتمرين ال
ات خاصة محمولة عمى بفضل جزيئ، (ذات)الال  والمكونات الغريبة عنيا)الذات( رة التمييز بين مكوناتيا لمعضوية قد 

  خاليا.الييولية لمغشية األ
 I-  ( حيث1الوثيقة )قترح ت  إلبراز مميزات الغشاء الييولي: 

  مخمية.لالييولي  بنية الغشاء جزًء من لمث  ي الشكل )أ( -  
 ت مادةثبت  ح خطوات ونتائج تجربة أجريت عمى الغشاء الييولي )تجربة استرجاع الفمورة( حيث الشكل )ب( يوض   -  

 تزيل التي أشعة ليزر  حزمةعمى غشاء الخمية تسمط ( ثم 1لموثيقة ) (4العناصر )عمى  (Aكونكافالين ) مفمورة    
  .وسط مالئم الخمية المعالجة فيبعدىا حضن ت  ، جزء من الغشاء الييوليل المفمورةالمادة    

 (.1كتب بيانات العناصر المرقمة في الشكل )أ( لموثيقة )ا -1
 ل.عم   ؟لمغشاء الييولي ترتبط بالسطح الخارجي أم الداخمي( A)كونكافالينال ىل مادة -أ -2

 ىذه النتيجة. ماذا تستنتج؟ رفس   -ب     
 .ييوليال مميزات الغشاء( 1من الوثيقة )استخرج  -3

 II - نظام  جزيئات تتواجدCMH ( تمثل 2الوثيقة )و  وراثيا وىي محددةالعضوية  خاليا عمى السطح الخارجي ألغشية
 دراسة لبعض ىذه الجوانب: 

)خمية كبدية، كرية دم خاليا ( يمثل نتائج معاممة ثالث 1الشكل ) -1
 تستعمل أجسام: المناعي بتقنية الوسم (LB خمية لمفاوية حمراء،

 مضادة موسومة بعناصر ذىبية مختمفة القطر. 
  نانومتر 15قطرىا  CMH I جسم مضاد لـ  
 نانومتر. 30قطرىا   CMH II جسم مضاد لـ و 
 .إلى الخاليا الثالث مع تعميل اإلجابة 3، 2، 1أنسب األغشية  - 

 . CMH Iـ ل )تركيبة آليمية( الوراثي ( يمثل النمط2الشكل) -2
 حسب نسبة التوافق بينيما.االوراثي لألب واألم، ثم  قارن بين النمط -أ

 ل نمط وراثي محتمل ألحد أبناء ىذه العائمة بحيث نسبة التوافقث  م   -ب
 )2(         .% 50مع كل من األب واألم تساوي      
III – ة بيولوجية خاصة بيا.كيف تتفرد كل عضوية بيوي كتب نصا عمميا تبرز فيوا سبق ومعموماتك، مما 

 

 الثانيانتهى الموضوع 
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 (بالشكل ) (0الوثيقة ) الشكل )أ(



 

 )الموضوع األول( عناصر اإلجابة
 العالمة

 مجموع مجزأة
   نقاط( 01: )التمرين األول

I-1- المرقمة أسماء البيانات: 
 .حمض أميني -4  .بتيديةيرابطة ب - 3   . مورثة()ADN – 2    .بوليميراز ARNإنزيم  -1 
  5 - ARNt.                6 -    .7  رامزة مضادة- ARNm . 

5.25×7 57.0  

 العناصر الضرورية لحدوثها:تحديد تسمية العمليتين )س( و)ص( و  -2
5.25×4  
5.25×4  العناصر الضرورية التسمية العملية 2 

 .حرة، طاقة ريبية نيكليوتيداتبوليميراز،  ARN، إنزيم ADNالـ  االستنساخ س
 . ATP ، أحماض أمينية،ARNtريبوزومات، إنزيم التنشيط،  ،ARNm الترجمة ص

II- 1 -  القواعد األزوتية للـ  توضيح –أARNm  لكل رامزة: المقابلةالرامزة المضادة و 
5.25×2 

0.51 

 ARNm UAA GCU GAC AAG AUGالقواعد األزوتية للـ 
 CGA CUG UUC UAC  مقابلةالرامزة المضادة ال

 تمثيل المعادلة الكميائية: -ب        

1 
S

NH2-CH-COOH + NH2-CH-COOH 

(CH2)2

CH3

(CH2)4

NH2

NH2-CH-CO     NH-CH-COOH 

(CH2)2

CH3

(CH2)4

NH2
S

+ H2O

      

        

  
  انجاز الرسم التخطيطي: نهاية الترجمة – 2
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 يقبل أحد الرسمين مالحظة:

57.1 57.1×. 

57.1×3 

57.1 

57.1 

57.1 

571×. 

571×2 

57.1×. 571 

1 

57.1×4 



 توضيح كيفية إكتساب البروتين بنية ثالثية األبعاد الوظيفية: -3
 في نهاية الترجمة تتحرر السلسلة البيبتيدية في الهيولى وتأخذ بنية ثالثية األبعاد وظيفية نتيجة    
 تشكل روابط كيميائية )مثل الروابط الهيدروجينية والروابط الكبريتية والروابط الشاردية )األيونية(   
 ضمن السلسلة في أماكن محددة والروابط الكارهة للماء( بين أحماض أمينية معينة متموضعة    
 البيبتيدية حسب المعلومة الوراثية.    

1.55 10.5  

III - :والترجمة رحلتي النسخمفي  ةالعناصر المتدخلدور يتضمن النص العلمي  النص العلمي. 
  يتطلب تركيب البروتين عند حقيقية النواة عدة عناصر جزيئية وخلوية تضمن نسخ المعلومة -
 .في الهيولى وترجمتهاالوراثية في النواة   
 (.مورثات)الوراثية المعلومات التحمل النواة  فيتتواجد  ADNجزيئة الـ  -
 الذي ينقل المعلومة الوراثية  إلى الهيولى.  ARNmيستنسخ المورثة إلى بوليميراز  ARNنزيم أ -
 .أحماض أمينيةإلى تتابع  وتترجمهاARNm تقرأ رامزات الـالريبوزومات  -
-  ARNt ينقل األحماض األمينية المنشطة الموافقة لرامزات الـARNm                                        .إلى الريبوزومات
 .ARNtأنزيمات نوعية تنشط األحماض األمينية وتثبتها على الـ  إنزيمات التنشيط -
  لنشاط العناصر المتدخلة. الزمة  ATPمصدرها طاقة  -
 نيكليوتيدات حرة وأحماض أمينية حرة كجزيئات بنائية. -

5.25×8  2 

   (نقاط01:)الثانيالتمرين 
I-1 - ةتسمية الخلي: 

 بالعة كبيرة.         
5.55 

 بيانات العناصر المرقمة: -        0.51
   .معقد مناعي -2                          .مستضد -1                                  
 .   ليزوزومات -4      .مستقبل نوعي للجسم المضاد -3                                  

5.25×4 

 (:1تحديد النشاط المبين في الوثيقة ) -أ  – 2
 بلعمة المعقد المناعي.          

 التعرف على المرحلتين:  –ب      
 الكبيرة.الغشائية للبالعات  المرحلة )أ(: تثبيت المعقد المناعي على المستقبالت -        
 بتشكل ثنية غشائية )أرجل كاذبة(.المرحلة )ب(: اإلحاطة  -        

5.25 

0.75 
5.55×2 

 ألن البلعمة تستمر بتشكيل التعليل:ال يتوقف نشاط البالعة الكبيرة عند مرحلة اإلحاطة - جـ
 حويصل اقتناص يحوي المعقد المناعي الذي ُيخرب باألنزيمات الحالة التي تصبها              
  الليزوزومات في حويصل االقتناص.              

5.55 



II- 1 -  تحليل نتائج الجدول: –أ 
 وتستمر في الزيادة لتبلغ ذروتها عند 8في اليوم  األجسام المضادة: تظهر بتركيز ضعيف -

 .ثم تثبت عندها مع مرور الزمن 16اليوم                     
 ، يتناقص بعدها 8: يكون عددها قليال ثم يتزايد ليصل إلى قيمة أعظمية عند اليوم LBالخاليا  -

 تدريجيا.               
        16ليوموتستمر في الزيادة لتبلغ ذروتها عند ا 8في اليوم  الخاليا البالزمية: تظهر بعدد قليل -

 .ثم تثبت عندها مع مرور الزمن                    

5.25×3 
0.25 

 :استخراج العالقة –ب 
 .LBالخاليا البالزمية التي تتمايز عن الخاليا اللمفاوية من طرف نتج األجسام المضادةت -    

5.55 

 المقارنة: -أ - 2
 ( في75إلى  65األميني )من الحمض في عدد كبير من األحماض األمينية  اختالفيالحظ  -
 .Zالضدو  Mللضدلسلسلة الثقيلة والسلسلة الخفيفة كل من ا   
 للسلسلة الثقيلة 315إلى 355الحمض األميني  من )تماثل جميع األحماض األمينية يالحظ  -
 .Zالضدو  M( للضدللسلسلة الخفيفة 165إلى  155الحمض األميني  ومن  

5.25 

2.51 

5.25 

 :االستنتاج -
 ،رجسم مضاد آلخن يتكون من أحماض أمينية تختلف م متغيرجزء للجسم المضاد  -           

 يتكون من أحماض أمينية متماثلة عند جميع األجسام المضادة. وجزء ثابت               
5.55 

 الرسم التخطيطي: –ب 

5.75×2 
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III–  ذاتاألنواع البروتينية األربعة المتدخلة في ذكر  :إقصاء الالا

5.75×4 3 

 الدور المصدر نوع البروتين

 جسم مضاد
مية الناتجة عن ز الخلية البال

 LBتمايز الخلية 
ل يتشكو االرتباط بمحدد مولد الضد 

 .المستضد بطال مفعولإل معقد مناعي

TCR LT4 
 التعرف المزدوج على معقد

(CMHII- يب.)بتيد مستضدي 

 IL2 LT4  األنترلوكين
LTh الناتجة عن تمايز LT4 

 التحفيز الذاتي.
 تحفيز باقي الخاليا اللمفاوية المتحسسة.

 تثبيت المعقد المناعي. البالعة مستقبل غشائي نوعي
 :لها دور في إقصاء الالذاتيمكن أن يتطرق المترشح إلى أنواع بروتينية أخرى  :مالحظة

 الدور المصدر نوع البروتين
 تثبيت األنترلوكين. LT4 مستقبل غشائي نوعي

 .أثناء البلعمة الهضم البالعة الكبيرة إنزيمات حالة

CMHII لماة من  النتقاءبتيد مستضدي يعرض ب البالعة الكبيرة
LT4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (الثاني)الموضوع  عناصر اإلجابة
 العالمة

 مجموع مجزأة
   نقاط( 01: )ألولالتمرين ا

I-1 -  أهمية استعمال ُمبرمجAnagène : 
 وتتابع األحماض األمينية في البروتين. ARNmو ADNعرض تتابع النيوكليوتيدات في الـ  -
 إلى البروتين.  ARNmالترجمة من الـ و  ARNmإلى   ADNمحاكاة االستنساخ من الـ   -

5.25×2 1.51 

  التعرف على الجزيئتين )س( و)ع( مع التعليل : - 2

5.25×6 0.51 

 التعليل الجزيئة

 ADNالجزيئة )س( : 
 وجود سلسلتين.        -
 .Tوجود القاعدة األزوتية  -

 ARNmالجزيئة )ع( : 
 وجود سلسلة واحدة. -
 .Uوجود القاعدة األزوتية  -

 بيانات بعين االعتبار + دقة الرسم( 5االستنساخ )تؤخذ   ـ رسم الظاهرة: 3

5.25×6 0.51 

                     

           ARNpolymérase

               

                   

ADN

ARNm

                           
II- 1 -  الترجمة     -تسمية اآللية: -أ 
 .Aالموقع التحفيزي  - 2     الكبرى للريبوزوم.تحت الوحدة  - 1: أسماء البيانات -            

 .  ARNm - 4تحت الوحدة الصغرى للريبوزم.      - 3                              
    ة. بيبتيديرابطة  - 6                   ة. بيبتيديسلسلة  - 5                              
 .P.                8 - ARNtالتحفيزي الموقع - 7                              

5.25 

3 5.25×8 

 نهاية الترجمة. الخطوة الممثلة: -ب 
 .ARNmفي الـ UAGرامزة التوقففارغا يقابل للريبوزوم  Aالموقع التحفيزي  :التعليل -    

5.25 
5.55 

57.1 57.1×. 

57.1×3 

57.1 

57.1 

57.1 

571×. 

571×2 

57.1×. 571 

1 

57.1×4 



 :دور العنصرينالدقيق لتبيان ال – 2
  Pوالموقع A الموقع، للريبوزوم: تحتوي موقعين تحفيزيين( تحت الوحدة الكبرى 1دور العنصر) -

 الحمضو A في الموقع  ARNt لتشكيل الرابطة البيبتيدية بين الحمض األميني الذي يحمله الـ    
  .Pلموقعفي ا ARNt األميني الذي يحمله الـ    
 ARNmتحت الوحدة الصغرى للريبوزم: تحمل موقع قراءة الـ  (3دور العنصر) -

0.25 
1.51 

0.25 

 حساب عدد الوحدات :   - 3
   رامزة 143 تساوي : عدد الرامزاتARNmعدد وحدات الـ  - 

 143×3=  424 تساوي ARNmعدد نيوكليوتيداتإذن  كل رامزة تمثل بثالث نيوكليوتيدات     
 141 عدد األحماض األمينية يساوي عدد وحدات السلسلة الببتيدية الوظيفية: -
 142 –1=  141 إذن يءالباد Met منه حذفحمض أميني ي 142العدد  ألن  

5.55 
1 

5.55 

III– :يتم التعبير عن المعلومة الوراثية للـ  النص العلميADN :خالل مرحليتين 
 مرحلة االستنساخ:  
 بواسطة أنزيم ADNانطالقا من السلسلة الناسخة للـ  mARNتصنيع حيوي لجزيئة الـ - 

 والسلسلة الناسخة. ARNm، وتخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة الـ زابوليمير  ARNالـ    
 النهاية.   -االستطالة  -مقرها النواة و تتم خالل ثالث مراحل هي البداية  -  
 مرحلة الترجمة:  
 أمينية في البروتين   إلى متتالية أحماض mARNـ تعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها ال - 
 المتخصص في تثبيت، نقل وتقديم األحماض األمينية الموافقة إلى ARNtوتتطلب    
 التي يدمج على مستواها األحماض األمينية.  الريبوزومات   
 مقرها الهيولى - 
 النهاية.   -االستطالة  -تتم خالل ثالث مراحل هي البداية  - 
 )الرامزة البادئة للتركيب(  mARNللـ  AUGالبداية: تبدأ الترجمة دائما في مستوى الرامزة  -

 يتثبت  الرامزة حيثخاص بهذه  ARNt بوضع أول حمض أميني هو الميثيونين يحمله          
 على الريبوزوم.          

 بتيديةياالستطالة: يتنقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجيا سلسلة ب -
 الخاص به في  ARNtبتيدية بين الحمض األميني المحمول على يرابطة ببتكوين               

 موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز.              
 ينفصلبوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف ف النهاية: تنتهي الترجمة -

            ARNtبتيد المتشكل حر.يصبح عديد البيأميني لخر حمض آل  

1×2 2 

 



   نقاط( 01):لثانيالتمرين ا
I-1 –   :بروتين سطحي داخلي.   -2طبقتان فوسفوليبيديتان.      – 1بيانات العناصر المرقمة 

 سكر قليل التعدد -4بروتين ضمني               -3                                  
5.25×4 0 

 5.55 .ترتبط مادة الكونكافالين بالسطح الخارجي للغشاء الهيولي –أ  -2   

2.75 

عالتعليل:          على البروتينات والدسم فقط من ناحية  ةألنها ترتبط بالجزيئات السكرية المتوضا
 السطح الخارجي للغشاء الهيولي.                

1 

 بلفلورته بعد إزالتها بأشعة الليزر بسب يتفسير النتيجة: استعادة جزء الغشاء الهيول –ب        
 الجزيئات الغشائية المفلورة الكونكافالين المجاورة لهذا الجزء من الغشاء.   تحرك                 

5.75 

 االستنتاج:  -
 دائمة ضمن الغشاء.جزيئات الغشاء الهيولي غير مستقرة فهي في حركة             

5.55 

 جزيئات الغشاء الهيولي غير منتظمة التوضع )فسيفسائي(.   - مميزات الغشاء الهيولي:  -3  
 جزيئات الغشاء الهيولي غير مستقرة في حركة دائمة)مائع(.  -                               

5.75×2 0.51 

II- 1 - انساب األغشية إلى الخاليا مع التعليل: 

5.55×3 0.51 
 التعليل الخلية الغشاء

 خلية مناعية CMH IIو CMH Iلوجود  LBخلية لمفاوية  1غشاء الخلية 
 خلية جسمية عادية فقط CMH Iلوجود  خلية كبدية  2غشاء الخلية 
 لعدم احتوائها نواة  CMH IIو CMH Iغياب  كرية دم حمراء 3غشاء الخلية 

 المقارنة بين النمط الوراثي لألب و األم وحساب نسبة التوافق بينهما:  -أ  - 2
  .متماثل في النمط الوراثي لألب وفي النمط الوراثي لألم C3األليل -المقارنة: -

 األليالت األخرى المتبقية مختلفة في النمط الوراثي لألب وفي النمط الوراثي لألم.  -          
    1X100%÷6 = 16.66% حساب نسبة التوافق بينهما: -  

  16.66  %نسبة التوافق =  إذن  

5.55 
 
 

5.55 0.75 

 نمط وراثي محتمل ألحد أبناء هذه العائلة بحيث - ب
 .% 55األم تساوي نسبة التوافق مع كل من األب و      

 

أو يكتب كما يلي: 
A17 C6 B34 
A2  C5  B12 

5.75 

III– :تتفرد كل عضوية بهوية بيولوجية خاصة بها المتالكها جزيئات -النص العلمي يتضمن 
 .والريزوس ABOونظام الـ CMH : نظام الـتتمثل في  غشائية ذات طبيعة بروتينية     

 تشفر هذه الجزيئات بمورثات متعددة الصنويات )الألليالت(. -
 .في النمط الظاهريتنوع الكبير إن تعدد الصنويات يسبب ال -

5.55×3 0.51 
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