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 تكنولوجيب الجينبتاسئلة ضع دائرة فصل 

 احذ االرُخ يٍ ادواد ركُىنىخُب اندُُبد :  -1

  PCRرفبػم  -هُذعخ اندُُبد                   د -َىالم اندُُبد                   ج -ة            DNAثظًخ  - أ

 احذ االرُخ يٍ رطجُمبد ركُىنىخُب اندُُبد :  -2

  PCRرفبػم  -هُذعخ اندُُبد                   د -دُُبد                   جَىالم ان -ة            DNAثظًخ  - أ

 دسخخ عُهغُىط : 65 – 44رحذس ػُذ دسخخ حشاسح يٍ  PCRاحذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبػم  -3

   DNAثُبء عالعم يكًهخ نغهغهخ  -ة                               اسرجبؽ عالعم انجذء ثًكًالرهب   - أ

 ػٍ ثؼؼهًب  DNAفظم عهغهزٍ  -د                            DNAشواثؾ ثٍُ عهغهزٍ رحطُى ان -ج

 ًَثم احذ االرُخ :  EcoRIفٍ اَضَى   Eانشيض  -4

 اول اَضَى رى اكزشبفه  -د          خُظ انجكزُشَب     -ج          َىع انجكزُشَب       -عهغهخ انجكزُشَب              ة - أ

 ًَثم احذ االرُخ :  EcoRIفٍ اَضَى    coانشيض  -5

 اول اَضَى رى اكزشبفه  -د          خُظ انجكزُشَب    -ج          َىع انجكزُشَب       -عهغهخ انجكزُشَب              ة - أ

 ًَثم احذ االرُخ :  EcoRIفٍ اَضَى   Rانشيض  -6

 اول اَضَى رى اكزشبفه  -د         ُشَب    خُظ انجكز -ج        َىع انجكزُشَب         -عهغهخ انجكزُشَب              ة - أ

 ًَثم احذ االرُخ :  EcoRIفٍ اَضَى   Iانشيض  -7

 اول اَضَى رى اكزشبفه  -د           خُظ انجكزُشَب    -ج         َىع انجكزُشَب       -عهغهخ انجكزُشَب              ة - أ

 دسخخ عُهغُىط : 75 – 74رحذس ػُذ دسخخ حشاسح يٍ  PCRاحذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبػم  -8

   DNAثُبء عالعم يكًهخ نغهغهخ  -ة           اسرجبؽ عالعم انجذء ثًكًالرهب                       - أ

 ػٍ ثؼؼهًب  DNAفظم عهغهزٍ  -د                            DNAرحطُى انشواثؾ ثٍُ عهغهزٍ  -ج

 دسخخ عُهغُىط : 95 – 94يٍ رحذس ػُذ دسخخ حشاسح  PCRاحذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبػم  -9

   DNAثُبء عالعم يكًهخ نغهغهخ  -اسرجبؽ عالعم انجذء ثًكًالرهب                                 ة  - أ

  DNAثغهغهخ  اسرجبؽ انُُىكهُىرُذاد -د                            DNAرحطُى انشواثؾ ثٍُ عهغهزٍ  -ج

 انًحذد احذ االرُخ ال رُطجك ػهً اَضًَبد انمطغ   -14

   DNAرغزخذو نزمطُغ  -رُزح يٍ ثؼغ اَىاع انفُشوعبد                            ة - أ

 رؼًم ػهً رؼشف رزبثغ يؼٍُ يٍ انُُىكهُىرُذاد  -رغزخذيه انجكزُشَب نهذفبع ػٍ َفغهب                          د -ج

   DNAاحذ االرُخ نُظ يٍ اَضًَبد انحًغ انُىوٌ  -11

  DNAاَضَى سثؾ  -انًزحًم انحشاسح   د DNAاَضَى ثهًشح  -ج      DNAاَضَى رؼذَم  -ًحذد  ةاَضًَبد انمطغ ان - أ

 كجُشح انحدى : DNAاحذ االرُخ َؼًم ػهً َمم لطغ  -12

 ُخ خثكزُشَب رؼُش فٍ انُُبثُغ انغب -انجكزُشَب                د -فُشوط اكم انجكزُشَب      ج -انجالصيُذ              ة - أ

 االطهُخ هٍ :  DNAاسح فٍ رفبػم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ َحذس ػُذهب ثُبء عالعم يكًهخ نغهغخ دسخخ انحش -13

 دسخخ  144اػهً يٍ  -د                            95 – 94 -ج                   75- 74 -ة                    65- 44 - أ

 هٍ :  سثؾ عالعم انجذء ثًكًالرهبَحذس ػُذهب  دسخخ انحشاسح فٍ رفبػم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ  -14

 دسخخ 144اػهً يٍ  -د                            95 – 94 -ج                   75- 74 -ة                    65- 44 - أ

 االطهُخ هٍ :  DNA فظم عهغهزٍدسخخ انحشاسح فٍ رفبػم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ َحذس ػُذهب   -15

 دسخخ 144اػهً يٍ  -د                            95 – 94 -ج                   75- 74 -ة                    65- 44 - أ

 احذ االرُخ رغزخذو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد إلَزبج هشيىٌ االَغىنٍُ :   -16

 DNAثظًخ  -هًشح            درفبػم اَضَى انج -انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ       ج -هُذعخ اندُُبد           ة - أ

 احذ انًىالغ االرُخ فٍ انجالصيُذ رؼًم ػهً فظم انجكزُشَب انًحزىَخ ػهً انجالصيُذ انًؼذل -17

 يىلغ رؼشف اَضًَبد انمطغ انًحذد   -يىلغ رؼبػف انجالصيُذ                                        ة - أ

 يىلغ اػبفخ لطؼخ اندٍُ انغهُى انً انجالصيُذ -د           يىلغ َحزىٌ خٍُ يمبويخ نهًؼبداد انحُىَخ       -ج

  DNAرًثم يُطمخ رؼشف إلَضًَبد انمطغ انًحذد ػهً خضٌء  DNAاحذ لطغ  -18

  GGAACC -د                    AACCTT -ج               ACCGGT -ة                ATTCCT - أ

 هى احذ االرُخ DNAء عهغهخ يكًهخ نغهغخ االَضَى انزٌ َؼًم ػهً سثؾ انُُىكهُىرُذاد يؼب نجُب -19

  BamRVاَضَى  -د            اَضَى انمطغ انًحذد  -ج         DNAاَضَى ثهًشح  -ة         DNAاَضَى سثؾ  - أ

 انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطغ انًحذد : DNAاحذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض لطغ   -24

 نهب لبثهُخ االنزظبق ثأخضاء يكًهخ نهب   -ة                   عالعم يفشدح                                  - أ

 عههخ االعزخذاو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد  -عالعههب غُش يفشدح                                              د -ج

 انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطغ انًحذد :غُش   DNAاحذ االرُخ يٍ خظبئض لطغ  -21

 نهب لبثهُخ االنزظبق ثأخضاء يكًهخ نهب   -ة                                                عالعم يفشدح     - أ

 عههخ االعزخذاو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد  -عالعههب غُش يفشدح                                              د -ج

 بد انمطغ انًحذد :غُش انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَ DNAاحذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض لطغ  -22

 نُظ نهب لبثهُخ االنزظبق ثأخضاء يكًهخ نهب   -عالعم يفشدح                                                    ة - أ

 طؼجخ االعزخذاو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد  -عالعههب غُش يفشدح                                              د -ج
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 غُش انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطغ انًحذد : DNAئض لطغ احذ االرُخ نُغذ يٍ خظب -23

 نُظ نهب لبثهُخ االنزظبق ثأخضاء يكًهخ نهب   -عالعم يفشدح                                                    ة - أ

 نىخُب اندُُبد طؼجخ االعزخذاو فٍ ركُى -عالعههب غُش يفشدح                                              د -ج

 انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطغ انًحذد :  DNAاحذ االرُخ يٍ خظبئض لطغ  -24

 نُظ نهب لبثهُخ االنزظبق ثأخضاء يكًهخ نهب   -عالعم يفشدح                                                    ة - أ

 طؼجخ االعزخذاو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد  -د    عالعههب غُش يفشدح                                           -ج

 احذ انًىالغ االرُخ فٍ انجالصيُذ رؼًم ػهً اػبفخ لطؼخ اندٍُ انغهُى انً انجالصيُذ -25

 يىلغ رؼشف اَضًَبد انمطغ انًحذد   -يىلغ رؼبػف انجالصيُذ                                        ة - ة

 DNAيىلغ ثُبء  -ُىَخ                 ديىلغ َحزىٌ خٍُ يمبويخ نهًؼبداد انح -ج

 احذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض انجالصيُذ :   -26

 كجُشح انحدى  DNAَؼًم ػهً َمم لطغ  -ة           اول َبلم خٍُُ رى اعزخذايه فٍ انزؼذَم اندٍُُ   - أ

 غ اَىاع انجكزُشَب فٍ ثؼحهمٍ  DNAخضٌء  -د         َىخذ فٍ ثؼغ اَىاع انجكزُشَب                          -ج

 احذي انثُبئُبد االرُخ رغزخذو فٍ انزؼذَم اندٍُُ نهفُشوعبد :  -27

 اَضَى انمطغ انًحذد (  \) اَضَى انجهًشح   -(                       ة  DNAاَضَى سثؾ  \) اَضَى انجهًشح  - أ

 ( DNAاَضَى ثهًشح  \نًحذد ) اَضَى انمطغ ا -(                 د DNAاَضَى سثؾ  \) اَضَى انمطغ انًحذد  -ج

 احذ انمطغ االرُخ هٍ االعشع فٍ انًبدح انهاليُخ :  - 28

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 احذ انمطغ االرُخ هٍ االثطأ فٍ انًبدح انهاليُخ : -29

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 احذ انمطغ االرُخ هٍ االثؼذ ػٍ انمطت انًىخت :  -34

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 احذ انمطغ االرُخ هٍ االلشة نهمطت انًىخت : -31

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 : انغبنتطغ االرُخ هٍ االلشة نهمطت احذ انم -32

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 احذ انمطغ االرُخ هٍ االلشة نهمطت انغبنت : -33

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 ACCGGTAانزٌ رظم انُه انمطؼخ االرُخ  احذ انمطغ االرُخ رظم فٍ َفظ انىلذ -34

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 AGGTTGCATاحذ انمطغ االرُخ اثطأ يٍ انمطؼخ االرُخ  -35

 CCAGGTAC -د               CAGGTA -ج           CCATTAC -ة      AGGCATTAGT - أ

 ج يٍ ثكزُشَب انُُبثُغ انغبخُخ : احذ االرُخ َغزخش -36

   DNAاَضَى ثُبء  -د      DNAاَضَى سثؾ  -اَضَى انمطغ انًحذد         ج -ة         DNAاَضَى ثهًشح  - أ

 احذ االرُخ َغزخشج يٍ انجكزُشَب انزٍ رُزح يبدح نهذفبع ػٍ َفغهب ػذ انفُشوعبد انًهبخًخ نهب : -37

   DNAاَضَى ثُبء  -د      DNAاَضَى سثؾ  -انمطغ انًحذد         جاَضَى  -ة         DNAاَضَى ثهًشح  - أ

 اول َبلم خٍُُ رى اعزخذايه فٍ انزؼذَم اندٍُُ هى احذ االرُخ :  -38

 اَضَى انمطغ انًحذد  -اَضَى انجهًشح انًزحًم انحشاسح  د -انجالصيُذ                   ج -انفُشوعبد               ة - أ

 فٍ انزؼذَم اندٍُُ هى :   DNA سثؾ َهبَبد عالعماالَضَى انًغزخذو فٍ  -39

  DNAاَضَى سثؾ  -د      DNAاَضَى ثُبء  -ج     DNAاَضَى ثهًشح  -اَضَى سثؾ انُُىكهُىرُذاد  ة - أ

 احذ اَضًَبد انحًغ انُىوٌ االرُخ َغزخذو فٍ ثؼغ اَىاع انجكزُشَب نهذفبع ػٍ َفغهب ػذ انجكزُشَب :  -44

 DNAاَضَى ثهًشح  -د         DNAاَضَى ثُبء  -ج     DNAَضَى سثؾ ا -اَضَى انمطغ انًحذد    ة - أ

 حهمٍ فٍ ثؼغ اَىاع انجكزُشَب :DNAخضٌء  -41

  DNAاَضَى سثؾ  -انجالصيُذ           د -انفُشوعبد       ج -فُشوط اكم انجكزُشَب      ة - أ

 احذي انخالَب االرُخ رؼزجش خهُخ هذف إلَزبج انًىاد انطجُخ :   -42

 خهُخ ثكزُشَب  -خهُخ اَغبٌ             د -انفُشوعبد               ج -خهُخ َجبرُخ               ة - أ

 احذي انخالَب انهذف االرُخ رغزخذو نهًؼبندخ اندُُُخ  -43

 خهُخ ثكزُشَب -خهُخ اَغبٌ             د -انفُشوعبد               ج -خهُخ َجبرُخ               ة - أ

  نزحغٍُ طفبرهبَب انهذف االرُخ رغزخذو احذي انخال -44

 خهُخ ثكزُشَب -خهُخ اَغبٌ             د -انفُشوعبد               ج -خهُخ َجبرُخ               ة - أ       

 :   DNAاحذ ؽشق ركُىنىخُب اندُُبد االرُخ رغزخذو إلَزبج اػذاد كثُشح يٍ َغخ  -45

 هُذعخ اندُُبد  -انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ      د -هًشح      جرفبػم اَضَى انج -ة     DNAاَضَى ثهًشح  - أ
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 :  PCRاحذ االرُخ نُظ يٍ اهذاف اَزبج انُغخ انًزؼذدح يٍ رفبػم  -46

 نًغجت يشع يؼٍُ  DNAركثُش ػذد َغخ  -ة                     ركثُُش خٍُ يؼٍُ يشغىة فُه     - أ

 َمم اندُُبد نهخالَب انهذف     -د  انكشف ػٍ ثؼغ االخزالالد انىساثُخ              -ج

 احذ االرُخ نُغذ يٍ انًىاد انًغزخذيخ فٍ رفبػم اَضَى انجهًشح انًزغهغم : -47

 عالعم انجذء     -د         DNAاَضَى ثهًشح  -ج       DNAاَضَى سثؾ  -ة    DNAَُىكهُىرُذاد ثُبء  - أ

 احذ االرُخ يٍ االدواد انًغزخذيخ فٍ ركُىنىخُب اندُُبد : -48

  DNAثظًخ  -د       هُذعخ اندُُبد   -ج              PCRرفبػم  -ة             ىالم اندُُبد     َ - أ

 انًغزخذيخ فٍ ركُىنىخُب اندُُبد : انطشقاحذ االرُخ يٍ  -49

  DNAثظًخ  -هُذعخ اندُُبد         د -ج              PCRرفبػم  -ة             َىالم اندُُبد      - أ

 خذو فٍ رؼشف انًغججبد انًشػُخ فٍ ػُُبد انًشػً : احذ االرُخ َغز -54

   DNAثظًخ  -د      هُذعخ اندُُبد      -انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ       ج -ة              PCRرفبػم  - أ

 دسخخ عُهغُىط هٍ :  95 – 94انًزغهغم انزٍ رحذس ػُذ دسخخ حشاسح يٍ  DNAانخطىح يٍ رفبػم اَضَى ثهًشح  -51

  DNAسثؾ َُىكهُىرُذاد ثُبء  -د   DNAفظم عهغهزٍ  -ثُبء عالعم يكًهخ  ج -ثًكًالرهب    ة سثؾ عالعم انجذء - أ

 دسخخ عُهغُىط هٍ :  75 – 74انًزغهغم انزٍ رحذس ػُذ دسخخ حشاسح يٍ  DNAانخطىح يٍ رفبػم اَضَى ثهًشح  -52

  DNAطُى سواثؾ رح -د   DNAفظم عهغهزٍ  -ثُبء عالعم يكًهخ  ج -سثؾ عالعم انجذء ثًكًالرهب    ة - أ

 هى :  PCRانؼبيم االعبعٍ فٍ ارًبو كم خطىح يٍ خطىاد رفبػم  -53

 دسخخ انحشاسح  -د        َىع عالعم انجذء    -ج    َىع َُىكهُىرُذاد انجُبء     -ة         DNAحدى لطغ  - أ

 فٍ انذوسح انشاثؼخ هى :  PCRانزٍ رُزح يٍ رفبػم  DNAػذد َغخ  -54

  32 -د                            16 -ج                                  8 -ة                              4 - أ

 ػذا واحذح :   PCRخًُؼهب رزؼهك ثزفبػم   -55

 َغزخذو نهكشف ػٍ انًغججبد انًشػُخ    -ة                              DNAاَزبج َغخ يزؼذدح يٍ خضٌء  - أ

  DNAَغزخذو نجُبء عالعم  -د                                       DNAَؼزًذ ػهً حدى لطغ   -ج

 ػذا واحذح :   PCRخًُؼهب ال رزؼهك ثزفبػم  -56

 َغزخذو نهكشف ػٍ انًغججبد انًشػُخ    -ة                                         DNAَغزخذو نفظم لطغ  - أ

 َغزخذو إلَزبج يىاد وػالخبد ؽجُخ  -د                                       DNAَؼزًذ ػهً حدى لطغ   -ج

 احذ االرُخ رؼزًذ ػهُهب رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ :  -57

 َىع االَضًَبد انًغزخذيخ  -د      DNAػذد لطغ  -دسخخ انحشاسح           ج -ة        DNAحدى لطغ  - أ

 احذ االرُخ رؼزًذ ػهُهب رغًُخ اَضًَبد انمطغ انًحذد : -58

 وظُفخ االَضًَبد  -ػًم االَضًَبد            د -جَىع انجكزُشَب            -ة          انخهُخ انًغزهذفخ - أ

 : انًشاد فظههب فٍ رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ ػهً احذ االرُخ  DNAَؼزًذ حدى لطغ   -59

  DNAظم لطغ صيٍ ف -كًُخ انشحُخ انكهشثبئُخ       د -ػذد انُُىكهُىرُذاد        ج -ة        DNAػذد لطغ  - أ

 خًُؼهب رزؼهك ثبنمطغ  انًشاد فظههب فٍ رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ ػذا واحذح :  -64

  UVرظهش ثبعزخذاو اشؼخ  -رخزهف فٍ حدىيهب   د -شحُزهب عبنجخ     ج -رزحشن يٍ انمطت انًىخت انً انغبنت   ة - أ

 احذ االرُخ ال َغزخذو فٍ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ :  -61

  DNAاَضَى ثهًشح  -يخزهفخ االحدبو     د DNAلطغ  -ج             UVاشؼخ  -ة            DNAطجغخ  - أ

 DNAعالعم أحبدَخ لظُشح َكىٌ رزبثغ انُُىكهُىرُذاد فُهب يكًال نهُُىكهُىرُذاد فٍ انًُطمخ انزٍ َجذأ فُهب َغخ  -62

  DNAاَضَى ثهًشح  -د       DNAثُبء َُىكهُىرُذاد  -عالعم انجذء               ج -انجالصيُذ               ة - أ

 ف احذ االرُخ فٍ انًبدح انهاليُخ ثبخزال DNAرخزهف انًغبفخ انزٍ رزحشكهب لطغ  -63

  DNAدسخخ حشاسح لطغ  -د       DNAحدى لطؼخ  -ج         DNAعشػخ لطغ  -ة      DNAشحُخ لطغ  - أ

 يغ بسرعة تتنبسب عكسيبنًىخت فٍ انًبدح انهاليُخ يٍ انمطت انغبنت إنً انمطت ا DNAرزحشن لطغ  -64

 شذح انزُبس انكهشثبئٍ -د      انضيٍ                      -انحدى                          ج -انشحُخ               ة - أ

انظغُشح انًشاد فظههب ثزمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ رمطغ يغبفخ ................ يٍ انمطغ كجُشح انحدى  DNAلطغ  -65

 ىلذ انًغزغشق َفغه فٍ ان

 غُش يًبثهخ -يًبثهه                         د -اؽىل                     ج -الم                               ة - أ

 هٍ  ركىٌ الشة نهمطت انًىخت واثؼذ ػٍ انمطت انغبنت انزٍ انمطغ  -66

 انمطغ يخزهفخ انحدى -زشبثهخ فٍ انحدى     دانمطغ انً -انمطغ كجُشح انحدى         ج -انمطغ طغُشح انحدى        ة - أ

 ًَثم كم ششَؾ يظجىؽ فٍ انًبدح انهاليُخ :  -67

 DNAخضٌء  -د   َُىكهُىرُذ                -ج             DNAشحُخ  -ة                  DNAلطؼخ  - أ

 انخطىح انزٍ رهٍ فظم انزُبس انكهشثبئٍ فٍ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ هٍ : -68

 DNAيم انحفش انًىخىدح ػهً اؽشاف انهالو ثمطغ  -فُحخ انً خهبص يضود ثبألشؼخ فىق انجُفغدُخ     ةَمم انظ –أ 

 وطم انزُبس انكهشثبئٍ فزشح يُبعجخ  -د               DNAَمم انظفُحخ انً طجغخ خبطخ ثمطغ   -ج      

 يؼذل خُُُب DNAزح نُُ DNAهٍ واحذح يٍ أهى رطجُمبد ركُىنىخُب اندُُبد ورزؼًٍ رؼذَم رشكُت  -69

 َىالم اندُُبد -د               PCRرفبػم  -ج              انهُذعخ اندُُُخ         -ة       DNAثظًخ  - أ
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  رطجُك َغزخذو فٍ يؼشفخ رغهغم انُُىكهُىرُذاد نذي األشخبص فٍ يُبؽك يحذدح يٍ اندٍُ -74

 َىالم اندُُبد -د                PCRفبػم ر -انهُذعخ اندُُُخ                 ج -ة            DNAثظًخ  - أ

 انً انخالَب انًغزهذفخ  DNAَغزخذو فٍ رمم لطغ  -71

 PCRرفبػم  -انجالصيُذ                    د -ج       DNAاَضَى سثؾ  -انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ     ة - أ

 

 

 

 انمطؼخ فٍ انشكم انًدبوس انزٍ رًثم انشيض ج هٍ : -72

 2 -د         4 -ج             6 -ة           1 - أ

 انمطؼخ انزٍ رًثم انشيض ) و ( فٍ انشكم انًدبوس هٍ : -73

 4 -د         7 -ج              3 -ة           1 - أ

 انمطؼخ فٍ انشكم انزٍ رًثم انشيض ) د (  هٍ : -74

 3 -د            1 -ج           6 -ة           4 - أ

 انمطؼخ فٍ انشكم انزٍ رًثم انشيض ) أ ( هٍ  -75

 2 -د           5 -ج            6 -ة          1 - أ

  DNAاحذ االرُخ يٍ عىائم اندغى انزٍ ًَكٍ انحظىل يُهب ػهً ثظًخ  -76

 االعُبٌ  -انذو                            د -االَغدخ انطالئُخ                  ج -انؼؼالد               ة - أ

 ػذا واحذح  DNAخًُؼهب رغزخذو فٍ رمُُخ ثظًخ  -77

  DNAاَضَى ثهًشح  -د              PCRرفبػم   -اَضَى انمطغ انًحذد     ج -انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ       ة - أ

 اَزشبس االوساو فٍ اندغى َزُدخ ركُىنىخُب اندُُبد َكىٌ ثغجت احذ االرُخ :  -78

 د انًُمىنخ فٍ ػًم اندُُبد االخشي رأثُش اندُُب -رأثُش َىالم اندُُبد ػهً ػًم خهبص انًُبػخ                         ة - أ

 اَزبج كبئُبد حُخ رؤثش فٍ انُظبو انجُئٍ  -رحىَم انهذف يٍ يؼبندخ االيشاع انً رغُُش انظفبد انشكهُخ   د -ج

 انخطىح انزٍ رهٍ اػبفخ انجالصيُذ انًؼذل انً انخالَب انُجبرُخ فٍ انزؼذَم اندٍُُ نهخالَب انُجبرُخ هٍ : -79

 صساػخ َغُدُخ نهخالَب     -ٍ انجكزُشَب                                     ةاعزخالص انجالصيُذ ي - أ

 اػبفخ اندٍُ انًشغىة انً انجالصيُذ  -رؼذَم انجالصيُذ                                                         د -ج

 احذ انًىاد االرُخ ال َزى اَزدهب ثىاعطخ هُذعخ اندُُبد : -84

 هشيىٌ انًُى       -ػىايم رخثش انذو              د -االَزشفُشوَبد              ج -نٍُ         ةهشيىٌ االَغى - أ

  اٌ انطشق االرُخ َزى اعزخذايهب فٍ  انؼالج اندٍُُ   -81

 رغُُش اندٍُ انًغجت نهًشع -رثجُؾ اندٍُ انًغجت نهًشع   د -صساػخ ػؼى عهُى   ج -اصانخ انؼؼى انًظبة  ة - أ

   ATTGGCGT  االرُخ  DNAلطؼخ الرُخ رمطغ يغبفخ اؽىل يٍ ا DNAاٌ لطغ  -82

  CGTAGCTGA -د   CGGCTGACGTC -ج        CGTTGCA -ة      GCTGGCATGC - أ

   ATTGGCGTG  االرُخ  DNAاالرُخ رمطغ َفظ انًغبفخ انزٍ رمطؼهب لطؼخ  DNAاٌ لطغ  -83

  CGTAGCTGA -د   CGGCTGACGTC -ج        CGTTGCA -ة      GCTGGCATGC - أ

   ATTGGCGT  االرُخ  DNAاالرُخ رمطغ يغبفخ لم يٍ لطؼخ  DNAاٌ لطغ  -84

  CGTAGCTG -د                CGGCTG -ج        CGTTGCA -ة          GCTGGCATC - ة

 كم االرُخ يٍ يحبرَش اعبءح اعزخذاو ركُىنىخُب اندُُبد ػذا واحذح : -85

  DNAَىالم اندُُبد ػهً خضٌء  رأثُش -ةاندٍُ انًُمىل فٍ ػًم اندُُبد االخشي        رأثُش - أ

 رحىل هذف انًؼبندخ اندُُُخ انً رغُُش انظفبد انشكهُخ  -اَزبج كبئُبد حُخ رؤثش فٍ انُظبو انجُئٍ        د -ج

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


