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 افزجبه اؽٛبء انٕؽلح االٔنٗ

 % فبٌ ََجخ االهرجبؽ ثًُٛٓب رَبٔ٘ : 32اما كبَذ ََجخ انؼجٕه انغُٛٙ ثٍٛ عٍُٛٛ ػهٗ انكؤيٍٕٕو رَبٔ٘  -1

 ٔؽلح فوٚطخ عُٛٛخ  32 -%                         ك32 -ط                        %88 -ة%                 78 - أ

 ٍ ا٘ ىٔط يٍ انغُٛبد انًورجطخ ػهٗ :رؼزًل ََجخ انؼجٕه انغُٛٙ ثٛ -3

ثؼل انغُٛبد ػٍ  -ََجخ اَفظبل انغُٛبد انًورجطخ    ك -ََجخ اهرجبؽ انغُٛبد      ط -ََجخ انؼجٕه انغُٛٙ    ة - أ

 ثؼؼٓب  

عوٖ رهمٛؼ ثٍٛ َجبد مهح ػلٚى انهٌٕ يغؼل انجنٔه يغ َجبد آفو يهٌٕ أيهٌ انجنٔه ٔظٓود َجبربد انغٛم األٔل رؾًم  -2

َجبد ػلٚى انهٌٕ أيهٌ  12 \َجبد ػلٚى انهٌٕ يغؼل انجنٔه  78 \َجبد يهٌٕ أيهٌ انجنٔه  78د ٔاألػلاك اٜرٛخ انظفب

أنٛم انجنٔه انًغؼلح  ٔ  aأنٛم انجنٔه انًهَبء ٔ االنٛم  Aَجبد يهٌٕ يغؼل انجنٔه  . فاما ػهًذ أٌ االنٛم  12 \انجنٔه 

 ََجخ االهرجبؽ ثٍٛ انغُٛبد ْٙ : فبٌ  .  rٔانجم طفخ ػلٚى انهٌٕ   R االنٛم 

 %2،6 -%                       ك32 -%                      ط12 -ة                     %   78 - أ

 ثبنوعٕع انٗ انَإال انَبثك فبٌ انًَبفخ ثٍٛ انغٍُٛٛ ػهٗ انكؤيٍٕٕو ْٙ :  -4

 32 -ك                            12 -%                      ط32 -%                       ة12 - أ

فبٌ ََجخ االهرجبؽ ثٍٛ انشكم انًغبٔه ًٚضم فوٚطخ عُٛٛخ نقًَخ عُٛبد يورجطخ ػهٗ كؤيٍٕٕو ٔانًَبفخ ثُٛٓب  -6

    D   ٔEانغٍُٛٛ

                      A        5                D       3    B          8                     E           6            C                                

                                                                                    

 %82 -%                         ك7 -ط                  % 78 -ة%                       11   - أ

 نغٍُٛٛ انهنٍٚ ثًُٛٓب اػهٗ اؽزًبل نؾلٔس انؼجٕه انغُٛٙ ْٕ : ثبنوعٕع انٗ انَإال انَبثك فبٌ ا -2

  B , E -ك                       C , A -ط                 D , C -ة                       A , E - أ

ؽلٔس  فبٌ اؽزًبل 6ٔاالفواك انزٙ رقزهف ػٍ االثٍٕٚ  26اما ػهًذ اٌ االفواك انُبرغخ يٍ االفواك انزٙ رشجّ االثٍٕٚ  -8

 انؼجٕه انغُٛٙ ثٍٛ انغُٛبد ْٕ : 

  %15 -ك                     %12,5 -ط                    %13 -ة                 % 87,5 - أ

اما ػهًذ اٌ االفواك انُبرغخ يٍ رهمٛؼ مكو مثبثخ فبكٓخ إٍك ػبيو يغ اَضٗ مثبثخ فبكٓخ ٔظٓود االفواك ثبألػلاك ٔانظفبد  -7

هيبك٘ ػبيو : فبٌ ََجخ اؽزًبل ؽلٔس  26 \إٍك ؽجٛؼٙ  26 \إٍك ػبيو  424 \خ ؽجٛؼٛخ هيبكٚ 444االرٛخ : 

 اَفظبل ثٍٛ انغُٛبد ثَجت ؽلٔس انؼجٕه انغُٛٙ ْٕ : 

 %34 -%                      ك46 -%                     ط84 -ة                    %14 - أ

فبٌ انًَبفخ  24ٔاالفواك انُبرغخ يٍ اَفظبل انغُٛبد انًورجطخ ْٕ  184ُبد اما ػهًذ اٌ االفواك انُبرغخ يٍ اهرجبؽ انغٛ -8

 ثٍٛ انغُٛبد ْٙ : 

  24 -ك                           16 -ط                          34 -ة                      34 - أ

انفبكٓخ كبَذ االفواك انويبكٚخ  ػُل ريأط مكٕه ٍٕكاء ػبيوح انغُبػ يغ اَبس هيبكٚخ نٌٕ انغَى ؽجٛؼٛخ االعُؾخ ننثبثخ -14

. فبٌ ََجخ  36ٔكبَذ االفواك انويبكٚخ انؼبيوح ٔاالفواك انَٕكاء انطجٛؼٛخ  186انطجٛؼٛخ ٔاالفواك انَٕكاء انؼبيوح 

 االهرجبؽ ثٍٛ انغٍُٛٛ رَبٔ٘ : 

 % 1376 -ك             %         36 -ط               %  7876 -ة        %         186 - أ

ٚى انهٌٕ يغؼل انجنٔه يغ َجبد افو يهٌٕ انجنٔه ايهٌ انجنٔه غٛو َمٙ انظفزٍٛ َزغذ افواك ػُل رهمٛؼ َجبد مهح ػل -11

 33 \ػلًٚخ انهٌٕ يهَبء انجنٔه  17 \يهَٕخ يهَبء انجنٔه  174 \ػلًٚخ انهٌٕ يغؼلح انجنٔه  174ثبألػلاك االرٛخ : 

 يهَٕخ يغؼلح انجنٔه . فبٌ انًَبفخ ثٍٛ انغُٛٙ ػهٗ انكؤيٍٕٕو ْٙ : 

 ٔؽلح فوٚطخ عُٛٛخ  34 -ك   ٔؽلح فوٚطخ عُٛٛخ 14 -ط%                  34 -%                ة 14 - أ

االهعم . فبما ػهًذ  يؼواِعوٖ ريأط ثٍٛ كٚك يقطؾ انوٚش يغطٗ االهعم غٛو َمٙ نهظفزٍٛ يغ كعبعخ يقططخ انوٚش  -13

.  يؼواِاهعم  a  \ اهعم يغطبح  A \يقطؾ  هٚش غٛو b \هٚش يقطؾ   Bاٌ طفخ نٌٕ انوٚش طفخ يورجطخ ثبنغٌُ . 

 فبٌ اؽزًبل اَزبط افواك مكٕه غٛو يقططخ انوٚش يغطبح االهعم يٍ ثٍٛ اننكٕه ْٕ : 

    7\1 –ك                        4\1 -ط                          3\1 -ة                        طفو  - أ
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ٛو يظبة ثُيف انلو ػَّٕٛ ػَهٛخ يزًبصم االنٛالد ٔاَغجب ؽفهخ اَضٗ يظبثخ رئط شبة ػَّٕٛ ػَهٛخ يٍ فزبح ٔانلْب غ -12

يظبة ثُيف انلو ( فبٌ انطواى انغُٛٙ  a \غٛو يظبة ثُيف انلو  A \ػَهٙ  H \اىهق  hثُيف انلو ػَٕٛٓب ىهلبء ) 

 نكم يٍ انشبة ٔانفزبح نهظفزٍٛ يؼب ػهٗ انزورٛت ْٕ : 

Hh - أ
r

x
R

x \yHh 
R

x         ة- Hh
r

x
R

z \yHH 
r

x      ط- Hh
r

x
R

x \yHh 
r

x        ك- HH
r

x
R

x\yHh 
r

x 

رئط شبة يظبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػَّٕٛ ػَهٛخ يٍ فزبح غٛو يظبثخ يوع ػًٗ االنٕاٌ ػَهٛخ انؼٌٕٛ ٔاَغجب ؽفال مكوا  -14

م االطبثخ . انaٛ   \ػلو االطبثخ ثؼًٗ االنٕاٌ  A \ػٌٕٛ ػَهٛخ  H \ػٌٕٛ ىهلبء   hيظبة ثؼًٗ االنٕاٌ ػَّٕٛ ىهلبء . 

 نهفزبح ْٕ :  ٙفبٌ انطواى انغُٛ

hh - أ
r

x
R

x                   ة- Hh
r

x
r

x               ط- Hh
R

x
R

x               ك- Hh
r

x
R

x 

 رُطجك ػهٗ انظفبد انًورجطخ ثبنغٌُ : اؽل االرٛخ  -16

 ىظهىه اىصفخ  ٍزْؾُُُِيُِ رؾزبط اىلعبعخ الى -َؾزبط ممو مثبثخ اىفبمهخ اىً اىُيُِ ٍزْؾُُِ ىيؼُىُ اىجُعبء   ة - أ

  ً مثبثخ اىفبمهخ ّىػُِ ٍِ اىغبٍُزبد اىغَُْخضرْزظ اّ -ك   ثُيف انلو نإلطبثخٚؾزبط مكو االََبٌ النٛم يزُؾٙ ٔاؽل  -ط

مكو  ٔغٛو يظبة ثؼًٗ االنٕاٌ ٔاَغجب ؽفم Oيٍ فزبح فظٛهخ كو ٔانلْب  Bرئط شبة يظبة ثؼًٗ االنٕاٌ فظٛهخ كيّ  -12

يٍ ثٍٛ عًٛغ  Oبة ثؼًٗ االنٕاٌ . فبٌ اؽزًبل اَغبة ؽفم مكو غٛو يظبة ثؼًٗ االنٕاٌ فظٛهخ كيّ يظ Aفظٛهخ كيّ 

 االثُبء ْٕ : 

  12\1 -ك                      7\1 -ط                         4\1 -ة                  3\1 - أ

 اٜرٛخ رًضم طفخ يشزوكخ : انطوى انغُٛٛخاؽل  -18

 -ة                  AB - أ
B

I
A

I                      ط- HZ                       طفخ أىْبه انكبيٛهٛب -ك 

عوٖ رهمٛؼ َجبد كبيٛهٛب يهٌٕ األىْبه ؽٕٚم انَبق يغ َجبد آفو اؽًو األىْبه ؽٕٚم انَبق َٔزغذ َجبربد ؽًواء األىْبه  -17

 لظٛوح انَبق فبٌ انطواى انغُٛٙ نهُجبرٍٛ األثٍٕٚ ْٕ : 

Tt - أ
W

c
R

c  يغTt
W

c
R

c       ة- tt
W

c
R

c  يغTt
R

c
R

c     ط- Tt
W

c
R

c  يغTt  
R

c
R

c     ك- TT
W

c
R

cيغTt
R

c
R

c 

ىهلبء انؼٍُٛٛ فبٌ انطواى انغُٛٙ  Aػَهٙ انؼٍُٛٛ يٍ فزبح ٔاَغجب ؽفهخ اَضٗ فظٛهخ كيٓب  Bرئط شبة فظٛهخ كيّ  -18

 نهشبة ٔانطفهخ ػهٗ انزورٛت ْٕ : 

hh - أ
A

I
A

I \iHH 
B

I        ة- ihh
A

I \iHh 
B

I         ط- IAihh \Hh 
B

I
B

I        ك- hh
A

I
A

I \iHh 
B

I  

فبٌ اؽزًبل اَغبة  AabbRrيٍ فزبح ؽواىْب انغُٛٙ نهٌٕ انجشوح  AaBBRrرئط شبة ؽواىِ انغُٛٙ نهٌٕ انجشوح  -34

 ؽفم االكضو غبيك نٓنِ انؼبئهخ َٚبٔ٘ :  

  23\1 -ك                       12\1 -ط                            7\1 -ة                        4\1 - أ

فبٌ انطواى      ggTt  Ddيٍ فزبح ؽواىْب انغُٛٙ نهٌٕ انجشوح ddGGTtرئط شبة ؽواىِ انغُٛٙ نهٌٕ انجشوح  -31

 انغُٛٙ نالثٍ االكضو فبرؼ نٓنِ انؼبئهخ ْٕ : 

  ddggtt -ك                  ddggTt -ط                        Ddggtt -ة                 ddGgtt - أ

 انطواى انغُٛٙ نالثٍ االكضو غبيك ْٕ :  -33

    GGTtrr -ك             GgTTRR -ط                     GGTtRr -ة               GgTtRR - أ

رؾًم انٛهٙ انظهغ  Bؽجٛؼٙ انشؼو ٔاَغجب ؽفهخ فظٛهخ كيٓب   Oيٍ فزبح فظٛهخ كو ٔانلْب  Aرئط شبة فظٛهخ كيّ  -32

نظفخ انظهغ . فبٌ انطواى انغُٛٙ نهطفم  Zانويي  \نظفخ انشؼو انطجٛؼٙ   H. انويي ABكيّ  ٔؽفم مكو ؽجٛؼٙ فظٛهخ

 اننكو ْٕ : 

B - أ
I

A
HHI               ة- 

B
I

A
ZZI \ 

B
I

A
HZI         ط- 

B
I

A
HZI \ 

B
I

A
HHI           ك- 

B
I

A
ZZI     

 بٌضاء 42 \  البذور أملس األزهار احمر 24: اآلتٌة واألعداد بالصفات األفراد وظهرت مختلفٌن نباتٌن بٌن تلقٌح جرى -42

 الملساء للصفة A والرمز المجعدة للصفة a الرمز وباستخدام البذور مجعد احمر نباتات 91 \ البذور مجعدة األزهار

 :  هو األبوٌن للنباتٌن الجٌنً الطراز فان.  البٌضاء للصفة r والرمز الحمراء للصفة R والرمز

  Aarr  ,  AaRr -د               AaRr  , AaRr -ج            AaRR  , AaRr -ب            aaRr  ,  AaRr -أ

 ,  أملس األزهار احمر 96\6:  اآلتٌة والنسب الشكلٌة بالصفات األفراد وظهرت البازالء من نباتٌن بٌن تلقٌح جرى -42

 مجعد األزهار ابٌض نبات 96\4,     أملس األزهار ابٌض نبات 96 \4,    مجعد األزهار احمر نبات 96 \6  

 فان.  البٌضاء للصفة r والرمز الحمراء للصفة R والرمز الملساء للصفة A والرمز المجعدة للصفة a الرمز وباستخدام

  هو األبوٌن للنباتٌن الجٌنً الطراز

 arr  ,  AaRrA -د                  ,  RrAAAaRr -ج         AABb  ,  AaBb -ب             AaRr  , aaRr -أ
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 ْٕ :   Xاالفزالل انٕهاصٙ انن٘ ٍججّ ىٚبكح فٙ انكؤيٍٕٕو انغَُٙ  - -32

   كالُٚفهزو -ك                             رُوّو                    -ط      ثزبو               -كاوُ                    ة - أ

 ٍجٕػٍٛ :ٚزى فؾض فًالد انكوٌٕٚ ػُليب ٚكٌٕ ػًو انغٍُٛ ثٍٛ األ  -38

   22-27 -ك                                              27-27 -ط                  14-7 -ة                   8 -2  -أ

 َمَبو انًُظف نقالٚب اََبٌ ْٕ يٍ اال انًوؽهخ انضبَٛخػلك انكؤيٍٕٕيبد فٙ انغبيٛزبد انُبرغخ يٍ ػلو االَفظبل فالل  -37

 77 \77 -ك                                   33\ 34\ 32 -ط              77\70 -ة                        70  - أ

 فهم ٔهاصٙ ٚؼبَٙ انًظبة يٍ رشْٕبد فٙ األػؼبء انلافهٛخ :    -38

 كاوُ   -ك                                                ثزبٔ -ط           اىْبػىه   -ة      اىفُُْو مُزىُّىهَب       - أ

 فهم ٔهاصٙ كؤيٍٕٕيٙ ٚؼبَٙ انًظبة يٍ َمض فٙ انملهاد انؼمهٛخ       -24

 اىزيُف اىنٍَُ   -ك                                             ثزبٔ -ط            رُوّو           -مالَْفيزو               ة -أ

 الفزالالد اٜرٛخ : لبيخ لظٛوح ٔيًزهئخ ػوع يٍ أػواع اإلطبثخ ثأؽل ا  -21

 اىزيُف اىنٍَُ   -ك                              ثزبو               -ط                        كأٌ  -ةاىْبػىه                -أ

 األٍجٕع انن٘ ٚزى افن ػُٛخ يٍ انَبئم انوْهٙ نفؾض األعُخ ْٕ :  -23

   12-14 -ك                                        27-27 -ط                       27-8 -ة                   8 -2 -أ

 يٍ انقطٕاد اإلعوائٛخ نفؾض فًالد انكوٌٕٚ   نَٛذٔاؽلح يٍ انقطٕاد اٜرٛخ   -00

          فظم يوكي٘ نهقالٚب -ة                      27-8افن ػُْخ ثُِ األٍجىػُِ  - أ

 َزٌ اىؾصىه ػيً اىْزبئظ ثؼل َىً   -ك              ػَو ٍقطػ مووٍىٍىٍٍ              -ط

    انًقطؾ انكؤيٍٕٕيٙ اٜرٙ نهقًٌ أىٔاط األفٛوح يٍ كؤيٍٕٕيبد عَى اإلََبٌ  ٚؼجو ػٍ اؽل االفزالالد اٜرٛخ :  -24

XX  XX  XX  XX  XX  XXx  

   كالُٚفهزو -ك                                      رُوّو      -ط       أّضً ثزبو             -ممو كاوُ                 ة - أ

 ٚزكٌٕ يٍ صالصخ َٕٛكهٕٛرٛلاد : m RNAعيء يٍ  -26

 غفوح ٍىظؼُخ  -ك                  اىنىكوُ اىَعبك      -ط                انكٕكٌٔ  -ة    اىؾَط االٍٍُْ         - أ

 : ؽفوح ُٚزظ يُٓب رغٛو كٕكٌٔ ٔرغٛو ؽًغ ايُٛٙ رًَٗ   -22

 رغُو ٍيَيخ اىجوورُِ  -ك                  غُو ٍؼجوح        -ط                يقطئخ انزؼجٛو -ة     صبٍزخ                   - أ

 انطواى انكؤيٍٕٕيٙ انغَُٙ ٔػلك انكؤيٍٕٕيبد انغًَٛخ نشقض يظبة ثًزالىيخ كالُٚفهزو ْٕ :   -28

 ( XO + 44)  -ك                      ( XXY + 44)  -ط        (  XXY 45 +)  -ة    (              XX + 45)  - أ

يٍ انكؤيٍٕٕيبد انطجٛؼٛخ انُبرغخ يٍ ػلو االَفظبل  ػلك اكضوانزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ  غٛو انطجٛؼٛخانَُجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد   -27

 فٙ انًوؽهخ االٔنٗ ْٕ : 

 %277 -ك                                         % 64 -ط        صفو %         -ة          %                  72 - أ
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 ْٕ :  اىٔاط انكؤيٍٕٕيبد انًزًبصهخَزٛغخ ػلو اَفظبل اؽل  عبيٛزبد ؽجٛؼٛخانَُجخ انًئٕٚخ نظٕٓه   -28

 %277 -ك                    %                27 -ط           %          72 -ة                              طفو % - أ

 ػلو اَفظبل انكؤيبرٛلاٌيٍ انؼلك انطجٛؼٙ َزٛغخ  ػلك المٚؾزٕ٘ ػهٗ  عبيٛذ غٛو ؽجٛؼٙانَُجخ انًئٕٚخ نظٕٓه   -44

 الؽل انكؤيٍٕٕيبد ْٕ :   انشمٛمبٌ 

 %277 -ك                        %            27 -ط                  % 36 -ة               صفو%                  - أ

 يٍ ػلو اَفظبل انكؤيبرٛلاد انشمٛمخ :  عبيٛزبد ؽجٛؼٛخانَُجخ انًئٕٚخ نظٕٓه   -41

 %277 -ك                                        % 64 -ط%                   72 -ة                   صفو%              - أ

 يٍ االَمَبو انًُظف : نًوؽهخ انضبَٛخاػهٗ ؽبنخ ػلو االَفظبل فٙ  ال ُٚطجكاؽل االرٛخ   -43

 %  27رظهو َّجخ اىغبٍُزبد اىطجُؼُخ ثَْجخ  -ال َْفصو اىنووٍبرُلاُ اىشقُقبُ الؽل اىنووٍىٍىٍبد           ة - أ

 رظٓو َزٛغخ ػلو االَفظبل َٕػٍٛ يٍ انغبيٛزبد -كرظهو ّزُغخ ػلً االّفصبه صالصخ اّىاع ٍِ اىغبٍُزبد             -ط

 االىٔاط االرٛخ رؾلس كطفوح ػهٗ كؤيٍٕٕو ٔاؽل :  اؽل  -42

 اىؾنف ( \) اىزنواه  -ك     اىزنواه (   \) رجلَو اىَىاقغ  -ط      انمهت ( \) انؾنف  -ة         رجلَو اىَىاقغ  (    \) اىقيت  - أ

 اؽل االىٔاط االرٛخ نهطفواد ٚؾلصبٌ َزٛغخ نؾلٔس اؽلًْب ٚؾلس االفو :  -44

 اىقيت (   \)  اىؾنف  -ك         اىقيت (      \) اىزنواه  -ط       انزكواه ( \) انؾنف  -ة  اىزنواه (   \ىَىاقغ ) رجلَو ا - أ

 انطواى انكؤيٍٕٕيٙ انغَُٙ ٔػلك انكؤيٍٕٕيبد انغًَٛخ ننكو يظبة ثًزالىيخ كأٌ :     -46

 (  XX + 44)  -ك                     ( Y + 45X)  -ط(             XY + 44)  -ة    (             XX + 45)  - أ

 ْٕ :  46ٔػلك كؤيٍٕٕيبرّ انغًَٛخ  اَضُبء فٙ انغفٍ انؼهٕ٘ػهٗ شكم  أػواػّاالفزالل انن٘ رظٓو ثؼغ   -42

  كأٌ يزالىيخ -ك             ٍزالىٍخ ثزبو          -ط           ٍزالىٍخ رُوّو       -ة       ٍزالىٍخ مالَْفيزو        - أ

 ٔاؽلح يٍ االرٛخ :  ألعمٚزى فؾض االعُخ فٙ ثلاٚخ انؾًم   -48

 رىظُؼ غجُؼخ االفزاله اىىهاصٍ        -ة                اىنشف ػِ ّقو االٍواض اىىهاصُخ      - أ

 نزؾلٚل االفزالالد انٕهاصٛخ اٌ ٔعلد -كرىظُؼ مُفُخ اىزؼبٍو ٍغ اىَصبثُِ                    -ط

 ء انٗ االٍزشبهح انٕهاصٛخ يٍ لجم انًمليٍٛ نهئاط يٍ اعم ٔاؽلح يٍ االرٛخ : ٚزى انهغٕ  -47

   رغُجب الَغبة اؽفبل يظبثٍٛ ثبفزالالد ٔهاصٛخ -ة                         ٍزالىٍخ كاوُرغْجب ىْقو االٍواض اىىهاصُخ ٍضو  - أ

 رىظُؼ غجُؼخ االفزاله ومُفُخ اىزؼبٍو ٍغ اىَصبثُِ  -ك           ىفؾص االعْخ  قجو اىؾَو ىزؾلَل االفزالالد اىىهاصُخ  -ط

 ٔاؽلح يٍ االرٛخ ْٙ ػوع يٍ اػواع االطبثخ ثًزالىيخ ثزبٔ :   -48

 ػلً امزَبه اىْعظ اىغٍَْ -ك         شك فٙ انشفخ انؼهٛب  -طٍؼله ممبء ٍْقفط      -قصو اىقبٍخ واٍزالؤهب     ة - أ

 طبثخ ثًوع ثًزالىيخ كأٌ : ٔاؽلح يٍ االرٛخ ْٙ ػوع يٍ اػواع اال  -64

 ػقٌُ قصُو اىقبٍخ -ك   فيو فٍ اَط اىؾَط االٍٍُْ اىفُُْو اىُِْ  -ط    اٍزَواه ّيف اىلً  -ة       يشكهخ فٙ انمهت - أ

 اؽل االرٛخ نٌٛ طؾٛؾب ثبنَُجخ نًزالىيخ كالُٚفهزو :   -61

 ػلً امزَبه اىْعظ اىغٍَْ -ك    انمبيخ ٔايزالؤْبلظو  -ط   ٍؼله ممبء ٍْقفط    -ة      Xاظبفخ مووٍىٍىً عٍَْ  - أ
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 اؽل االرٛخ نَٛذ يٍ فظبئض انكٕكٌٔ :  -63

           َشفو ؽَط اٍٍُْ ٍؼُِ   -ة               RNAَؾَو ػيً اىؾَط اىْىوٌ  - أ

  ًٚكٍ اٌ ٚشفو اكضو يٍ ؽًغ ايُٛٙ -كَزنىُ ٍِ صالس ُّىميُىرُلاد                      -ط

 ٛخ طؾٛؼ ثبنَُجخ نؾلٔس االطبثخ ثًزالىيخ رٛوَو : اؽل االر  -62

           ٍبد اىَزَبصيخ فاله االّقَبً اىقيىٌ    ٍىرظهو ّزُغخ ػلً اّفصبه اىنووٍى - أ

 اىنووٍبرُلاد اىشقُقخ فاله اىَوؽيخ اىضبُّخ ٍِ االّقَبً اىَْصف  اّفصبهرظهو ّزُغخ  -ة

           يٍٕٕيبد انًزًبصهخ فالل انًوؽهخ االٔنٗ يٍ االَمَبو انًُظف  انكؤ ألىٔاطرظٓو َزٛغخ ػلو االَفظبل  -ط      

 رظهو ّزُغخ ؽلوس غفوح ؽنف فٍ رومُت اىنووٍىٍىً  -ك       

 اؽل االرٛخ طؾٛؼ ثبنَُجخ نزملٚى انُظؼ ننٔ٘ انًظبثٍٛ ثبنًزالىيبد انٕهاصٛخ :   -64

 ِ اعو رؾلَل االعْخ غُو اىطجُؼُخ   ٍ -ة            يٍ اعم رٕػٛؼ ؽجٛؼخ االفزالالد انٕهاصٛخ  - أ

 ٍِ اعو اىنشف ػِ االفزالالد اىىهاصُخ -ك                             اىَوض او ّفُه    رأمُلٍِ اعو  -ط

 اؽل االػواع االرٛخ ٚظٓو ػهٗ انشقض انًظبة ثًزالىيخ ثزبٔ :   -66

 قبٍخ قصُوح ٍَزيئخ  -ك    فٍ اىغفِ اىؼيىٌ      اّضْبء -ط   رشِٕ فٙ االػؼبء انلافهٛخ  -ة  ٍؼله ممبء ٍْقفط      - أ

 انًزالىيبد االرٛخ :  ثأؽلانشفخ انؼهٛب يشمٕلخ ٍٔمف انؾهك يشمٕق ْٕ ػوع ػُل شقض يظبة   -62

  ثزبٔ -ك            كاوُ             -رُوّو                        ط -ة         مالَْفيزو            - أ

 خ ػُل شقض ؽلصذ ػُلِ ؽفوح ؽنف ْٕ : ػلك انكؤيٍٕٕيبد انغًَٛ  -68

 مووٍىٍىً  74 -ك               كؤيٍٕٕو 42 -ط   مووٍىٍىً      72 -مووٍىٍىً            ة 77 - أ

 

انشكم ًٚضم اؽلٖ انطفواد االرٛخ انًإصوح فٙ روكٛت   -67

 انكؤيٍٕٕو  

 اىقيت  -ك            َو اىَىاقغ                   رجل -ط                       انزكواه  -ةاىؾنف                       - أ

فٙ  خانشكم انظبْو فٙ انشكم ًٚضم اؽل انطفواد االرٛ  -68

 روكٛت انكؤيٍٕٕو  

   اىزنواه       -ة              ؾنف    اى - أ

 اىقيت  -ك            رجلٚم انًٕالغ -ط

 

 انطفوح انًمبثهخ نهطفوح فٙ انشكم ْٙ :   -24

 اىقيت  -رجلَو اىَىاقغ                                   ك -ط              اىزنواه   -ة                          انؾنف - أ

 اؽل االرٛخ ًٚضم انشكم انًمبثم    : -21

رؾلس ّزُغخ ؽنف اىواط ٍِ اىقىاػل  - أ

 اىُْزووعُُْخ    

رؾلس ّزُغخ اظبفخ اؽل اىواط  -ة

  DNAاىُْىميُىرُلاد اىً عيٌء

زٛغخ اٍزجلال ىٔط يٍ رؾلس َ -ط

      DNAانُٕٛكهٕٛرٛلاد ػهٗ عي٘ء

 رؾلس ّزُغخ رغُو مىكوُ اىً مىكوُ َزوعٌ اىً اىؾَط االٍٍُْ ّفَه  -ك
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 انشكم انًمبثم ًٚضم اؽل انطفواد انًإصوح فٙ روكٛت انكؤيٍٕٕو ْٔٙ ؽفوح   -23

 اىزنواه  -اىؾنف                                   ة - أ

  انمهت -ك                               رجلَو اىَىاقغ -ط

 انًَُٕؿ  ْٙ :  m RNAانطفوح انزٙ رَجت رغٛو فٙ كٕكٌٔ أ ثؼؼخ كٕكَٔبد ػهٗ عي٘ء   -22

         غفوح رؾلس ثَجت رغُو فٍ ػلك اىنووٍىٍىٍبد - أ

 غفوح رؾلس ثَجت رغُو فٍ ثُْخ اىنووٍىٍىٍبد  -ة - ة

 ٕيبد يٍٕؽفوح رؾلس َزٛغخ اٍزجلال اىٔاط يٍ انكؤ -ط

 DNAغفوح رؾلس ّزُغخ اظبفخ ىوط ٍِ اىُْىميُىرُلاد اىً عيٌء  -ك

كؤيٍٕٕو فبٌ ػلك انكؤيٍٕٕيبد فٙ  24اما ػهًذ اٌ انقهٛخ ً رؾزٕ٘ ػهٗ   -24

 ػهٗ انزورٛت ْٕ :  4ٔانولى  1انقهٛخ هلى 

            (       77 \ 77)  -ة                 (   70 \ 77)  - أ

 ( 07 \ 07)  -ك                    (  22 \ 21)  -ط

( فبٌ ػلو االَفظبل فٙ انقهٛخ ) ص (  24ؽَت انشكم انَبثك فٙ انَإال )   -26

 ٚإك٘ انٗ اَزبط : 

   عبٍُذ َؾزىٌ ػيً اىؼلك اىطجُؼٍ ٍِ اىنووٍىٍىٍبد  - أ

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً ػلك ٍِ اىنووٍىٍىٍبد اقو ٍِ اىؼلك اىطجُؼٍ فقػ  -ة

 مووٍىٍىٍبد غجُؼُخ وافوي غُو غجُؼُخ    عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً -ط

 عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػلك يٍ انكؤيٍٕٕيبد اكضو يٍ انؼلك انطجٛؼٙ فمؾ  -ك 

 ٌ ػلو االَفظبل فٙ انقهٛخ ) ع ( ٚإك٘ انٗ اَزبط : ب( ف 24ؽَت انشكم انَبثك فٙ انَإال )   -22

              عبٍُذ َؾزىٌ ػيً اىؼلك اىطجُؼٍ ٍِ اىنووٍىٍىٍبد فقػ        - أ 

 عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػلك يٍ انكؤيٍٕٕيبد الم يٍ انؼلك انطجٛؼٙ فمؾ  -ة           

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً مووٍىٍىٍبد غجُؼُخ وافوي غُو غجُؼُخ               -ط          

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً ػلك ٍِ اىنووٍىٍىٍبد امضو ٍِ اىؼلك اىطجُؼٍ فقػ -ك           

 

  2ٔانولى  1كؤيٍٕٕو فبٌ ػلك انكؤيٍٕٕيبد فٙ انقالٚب  هلى  42ػهًذ اٌ انقهٛخ ) ً ( فٙ انشكم رؾزٕ٘ ػهٗ اما   -28

 ػهٗ انزورٛت ْٕ 

 ( 33 \ 32)  -ك  (   77 \ 77)  -(    ط 77 \ 77)  -(  ة 77 \ 70)  - أ 

( فبٌ ػلو االَفظبل فٙ انقهٛخ ) ص (  28ؽَت انشكم فٙ انَإال هلى )   -27

 انٗ اَزبط اؽل االرٛخ :  ٚإك٘

 عبٍُذ َؾزىٌ ػيً اىؼلك اىطجُؼٍ ٍِ اىنووٍىٍىٍبد فقػ           - أ 

 يٍ انؼلك  عبيٛزبد رؾزٕ٘ ػهٗ ػلك يٍ انكؤيٍٕٕيبد الم  أ اكضو -ة           

 انطجٛؼٙ 

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً مووٍىٍىٍبد غجُؼُخ وافوي غُو غجُؼُخ              -ط          

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً ػلك ٍِ اىنووٍىٍىٍبد امضو ٍِ اىؼلك اىطجُؼٍ فقػ -ك          
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 ( فبٌ االَفظبل فٙ انقهٛخ ) ع ( ٚإك٘ انٗ اَزبط اؽل االرٛخ : 28ؽَت انشكم فٙ انَإال هلى )   -28

 عبيٛذ ٚؾزٕ٘ ػهٗ انؼلك انطجٛؼٙ يٍ انكؤيٍٕٕيبد فمؾ                     - أ 

 ٍِ اىؼلك اىطجُؼٍ  ٍُزبد رؾزىٌ ػيً ػلك ٍِ اىنووٍىٍىٍبد اقو  او امضوعب -ة           

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً مووٍىٍىٍبد غجُؼُخ وافوي غُو غجُؼُخ               -ط          

 عبٍُزبد رؾزىٌ ػيً ػلك ٍِ اىنووٍىٍىٍبد امضو ٍِ اىؼلك اىطجُؼٍ فقػ -ك          

 ض يظبة ثًزالىيخ كأٌ ػلا ٔاؽلح : عًٛغ االػواع االرٛخ رظٓو ػُل شق  -84

 ٍشنالد فٍ اىقيت ػْل اىجؼط -كؼيى ٌ     اّضْبء اىغفِ اى -ط       ِ االػؼبء انلافهٛخ رشٕ -ةػقيُخ ٍؾلوكح       قلهاد -أ 

 :   انجالىيٛل ٚقض فًٛب طؾٛؾخ رؼزجو اٜرٛخ انغًم ا٘ -81

  انغُٛبد َمم ػهٗ اننارٛخ ثملهرّ ًٚزبى  ؽهمٙ  NAD عي٘ء  - ة       اىنارٍ ثبىزعبػف ََزبى فُطٍ DNA عيٌء - أ

  اىجنزُوَب فٍ َىعل ؽيقٍ مووٍىٍىً -ك                         َىعل فٍ اىفُووٍبد DNA  عيٌء -ط

 :  فٙ  انٓاليٙ انكٓوثبئٙ انفظم فٙ ثُفَغٛخ انفٕق األشؼخ رَزقلو -83

    DNA  قطغ ؽغٌ ىَبكح -ة                اىهالٍُخ اىَبكح فٍ DNA قطغ رَوَغ - أ

   يهَٕخ شوائؾ شكم ػهٗ انٓاليٛخ انًبكح فٙ DNA لطغ ئظٓبه -ك                   اىهالٍُخ اىَبكح فٍ DNA قطغ رورُت -ط

  DNA ثظًخ ػهٗ انزؼوف رمُٛخ فٙ رَزقلو ال اٜرٛخ يٍ ٔاؽلح  -82

                       DNA ٍالٍو رقطُغ -ة                            اىهالٍٍ اىنهوثبئٍ اىفصو - أ

  اىَزَيَو اىجيَوح إّيٌَ رفبػو -ك                                           انغُٛبد َٕالم  -ط

 فبٌ.   DNA ََـ يٍ كضٛوح أػلاك إلَزبط  كٔهح 26 ئنٗ رظم لل  كٔهاد شكم ػهٗ انًزَهَم انجهًوح ئَيٚى رفبػم ٚزى  -84

  ْٕ انواثؼخ انلٔهح فٙ فبػمانز ْنا يٍ ئَزبعٓب ًٚكٍ انزٙ DNA ََـ

  َّقخ 27 -ك                                    12 -ط                       َّـ 7 -ة                       َّقخ   7 - أ

 ٔاؽلح انجبؽش الزوػ فمل ٔاػؾخ DNA ثظًخ ػهٗ ٔنهؾظٕل.    يب نؼُٛخ لهٛهخ كًٛخ ػهٗ انؼضٕه رى عوًٚخ يَوػ فٙ  -86

 :  رٛخاٜ انطوق يٍ

            DNA هثػ وإّيََبد اىزقطُغ إّيََبد اٍزقلاً -ة                                مهوثبئٍ فصو ػَو - أ

   اىغوََخ ٍَوػ فٍ علَلح ػُْبد ػِ اىجؾش -ك                 انًزَهَم انجهًوح رفبػم اٍزقلاو -ط

 اؽل انمطغ االرٛخ ْٙ االٍوع فٙ انًبكح انٓاليٛخ :  -82

 CCAGGTAC -ك               CAGGTA -ط           CCATTAC -ة      TTAGTAGGCA - أ

 االطهٛخ ْٕ :  DNAانن٘ ٚؼًم ػهٗ ثُبء ٍهَهخ يكًهخ نَهَهخ  اإلَيٚى  -88

  EcoRIاّيٌَ    -اّيََبد اىقطغ اىَؾلك       ك -ط         DNAاَيٚى ثهًوح  -ة                   DNAاّيٌَ هثػ  - أ

 ػهٗ انزٕانٙ ْٕ :  BamRI( يٍ اَيٚى  am, Iانًمطؼٍٛ )   -87

 ّىع وٍالىخ اىجنزُوَب   -ة                          عٌْ و ّىع اىجنزُوَب   - أ

  َٕع ٔهلى اكزشبف انجكزٛوٚب -ك                 ٍالىخ وهقٌ االمزشبف ىيجنزُوَب -ط

 اؽل االرٛخ نَٛذ يٍ فظبئض انمطغ ماد انُٓبٚبد انهيعخ:  -88

 قلهح ػيً االىزصبق   -ك   ركٌٕ ٍالٍم غٛو يفوكح -طٍهيخ االٍزقلاً فٍ رنْىىىعُب    -كح      ةرنىُ ٍالٍو ٍفو - أ

  AGGCTACGTاؽل انمطغ االرٛخ رمطغ انًَبفخ َفَٓب انزٙ رمطؼٓب انمطؼخ   -74

  ACGTAGGTA-ك      GATCCTTAGTC -ط       AGTTAGC -ة           CGATTCGA - أ

 انٕطٕل انٗ انمطت انًٕعت :  اؽل انمطغ االرٛخ ْٙ االثطأ فٙ  -71

 ACGTAGGTA-ك      GATCCTTAGTC -ط       AGTTAGC -ة               CGATTCGA- أ

ػٍ ثؼؼٓب انجؼغ ٔنمل رى فظم انمطغ االرٛخ ثبٍزقلاو ْنِ  DNAَٚزقلو انفظم انكٓوثبئٙ انٓاليٙ فٙ فظم لطغ   -73

 انزمُٛخ ٔانمطغ ْٙ : 

 (1- AGTTGAC  \3- GACCAGTTGAC \2- CGAGCT \ 4-CAGTTGATG   ِفبٌ رورٛت ْن )

 انمطغ فٙ انًبكح انٓاليٛخ ثؼل انفظم يٍ انمطت انَبنت انٗ انمطت انًٕعت ْٕ اؽل انزوارٛت االرٛخ : 

 (   7 \ 7 \ 0 \ 2) -(             ك 7 \ 7 \ 2 \ 0) -ط        (  2 \ 1 \ 4 \ 3) -ة(           7 \ 0 \ 7 \ 2)  - أ
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 عٍٛ يَإٔل ػٍ يُغ ؽلٔس االٔهاو فٙ ركُٕنٕعٛب انغُٛبد فبٌ انَجت ٚؼٕك انٗ اؽل االرٛخ :  اما رى يُغ  -72

     رأصٛو انغٍٛ انًُمٕل فٙ ػًم انغُٛبد االفوٖ -ةرأصُو ّىاقو اىغُْبد فٍ ػَو عهبى اىَْبػخ               - أ

  PCR فٍ رفبػو  DNAاصْبء َّـ  ؽلوس فطب -ك                                      DNAفطأ فٍ رعبػف   -ط

 االطهٛخ ْٕ :  DNAاالَيٚى انًَزقلو فٙ ثُبء ٍالٍم يكًهخ نَهَخ     -74

  DNAاّيٌَ رعبػف  -اّيٌَ اىقطغ اىَؾلك         ك -ط          DNAاّيٌَ هثػ  -ة           DNAاَيٚى ثهًوح  - أ

 ٓوثبئٙ انٓاليٙ : اؽل االرٛخ رؾلس ثؼل فظم انزٛبه انكٓوثبئٙ فٙ رمُٛخ انفظم انك  -76

 ٍِ اىقطت اىَبىت اىً اىقطت اىَىعت                                          DNAرزؾوك قطغ  - أ

  DNAرُمم انظفٛؾخ انٗ يؾهٕل طجغخ فبطخ ثمطغ  -ة

 ػيً شنو اشوغخ ٍصجىغخ                                                     DNAَزٌ اظهبه قطغ  -ط

 اىصفُؾخ اىً عهبى ٍيوك ثبألشؼخ فىق اىجْفَغُخ  َزٌ ّقو -ك

 فٙ ركُٕنٕعٛب انغُٛبد : DNAاؽل االرٛخ َٚزقلو فٙ اَزبط ََـ يزؼلكح يٍ عي٘ء   -72

  رفبػم اَيٚى انجهًوح انًزَهَم -ك         DNAثصَخ  -هْلٍخ اىغُْبد         ط -اىفصو اىنهوثبئٍ اىهالٍٍ       ة - أ

 نشقض يب فبٌ انَجت ٚكٌٕ اؽل االرٛخ : انؼالط انغُٛٙ  (فشم  )اما رى رضجٛؾ   -78

     االفوي اىغُْبد ػَو فٍ اىَْقىه اىغُِ رأصُو -ة                            انًُبػخ عٓبى ػًم فٙ انغُٛبد َٕالم رأصٛو - أ

 PCR  بػورف فٍ DNA َّـ اصْبء فطب ؽلوس -ك                                                DNA رعبػف فٍ فطأ  -ط

 ْويٌٕ االََٕنٍٛ :  إلَزبطاؽل االرٛخ رَزقلو فٙ ركُٕنٕعٛب انغُٛبد  -77

  DNAثصَخ  -رفبػو اّيٌَ اىجيَوح            ك -اىفصو اىنهوثبئٍ اىهالٍٍ       ط -ة           ُْلٍخ انغُٛبد - أ

 :  DNAاؽل االرٛخ َٚزقلو نهؾظٕل ػهٗ ثظًخ   -78

 اىجالىٍُل  -ك          انفظم انكٓوثبئٙ انٓاليٙ -ط       DNAَوح اّيٌَ ثي -هْلٍخ اىغُْبد            ة - أ

 االطهٛخ ْٙ :  DNAكهعخ انؾواهح فٙ رفبػم اَيٚى انجهًوح انًزَهَم انزٙ ٚؾلس ػُلْب ثُبء ٍالٍم يكًهخ نَهَخ  -84

 كهعخ  277اػيً ٍِ  -ك                            02 – 07 -ط                   86- 84 -ة                    22- 77 - أ

 ْٙ  :   66انقطٕح يٍ فطٕاد رفبػم اَيٚى انجهًوح انزٙ رؾلس ػُل كهعخ ؽواهح   -81

     DNAػْل رؾطٌُ اىوواثػ ثُِ ٍيَيزٍ  -ة                                 ػْل رؾعُو اىؼُْخ    - أ

 ىَالٍوػْل ثْبء ا -ك                              ػُل اهرجبؽ ٍالٍم انجلء -ط

 اؽلٖ االرٛخ ال رَزقلو فٙ رؾٍَٛ االَزبط انُجبرٙ :   -83

 اّيََبد اىقطغ اىَؾلك  -هْلٍخ اىغُْبد            ك -ط    اىجالىٍُل           -ة                   DNAاَيٚى ثهًوح  - أ

 : DNAاؽل االرٛخ َٚزقلو فٙ انؾظٕل ػهٗ ثظًخ   -82

 هْلٍخ اىغُْبد  -اىجالىٍُل           ك -ط     مطغ انًؾلك اَيًٚبد ان -ة               DNAاّيٌَ هثػ  - أ

 رَزقلو ػًهٛخ انفظم انكٓوثبئٙ فٙ اؽل االرٛخ :   -84

 اّزبط االَّىىُِ  -ك      رنضُو عُِ ٍؼُِ  -ط     DNAرؼوف ثظًخ  -ة        DNAاّزبط َّـ ٍزؼلكح ٍِ  - أ

 نُجبد :اؽل انقظبئض االرٛخ نَٛذ يٍ انقظبئض انزٙ ٚزى رؾَُٛٓب فٙ ا -86

 ٍقبوٍخ اىؾشواد  -ك      يمبٔيخ انًجٛلاد انؾشوٚخ -ط  ٍقبوٍخ اىغفبف      -ة                 ٍقبوٍخ اىَيىؽخ  - أ

 اؽلٖ انقظبئض االرٛخ نَٛذ يٍ فظبئض فٛؤً اكم انجكزٛوٚب :  -82

 مجُوح اىؾغٌ  DNAقو قطغ َْ -ك  أل َبلم نهغُٛبد -ط   ََزقلً فٍ اىَؼبىغخ اىغُُْخ -َْقو اىغُْبد ىإلَّبُ       ة - أ

 ظٕٓه االشوؽخ انًهَٕخ فٙ رمُٛخ انفظم انكٓوثبئٙ انٓاليٙ ركٌٕ ثَت اؽل االرٛخ :   -88

   وظغ اىَيَظ فٍ اىؾفو  -ة                                   وصو اىزُبه اىنهوثبئٍ  - أ

 اىَبكح اىهالٍُخؽومخ اىقطغ فٍ  -ك                        اٍزقلاو االشؼخ فٕق انجُفَغٛخ -ط

 

 انويي ) ً ( فٙ انشكم انًمبثم ًٚضم اؽل االرٛخ  :   -87

             DNAٍىقغ قطغ اّيََبد ثيَوح  - أ

 ٍىقغ رؼوف اّيََبد اىقطغ اىَؾلك  -ة

                     EcoRIيٕلغ لطغ اَيًٚبد  -ط

  DNAٍىقغ هثػ اّيََبد هثػ  -ك 
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 ل االرٛخ : انويي ) ص ( فٙ انشكم انَبثك ًٚضم اؽ -88

             DNA ثيَوح اّيََبد قطغ ٍىقغ - أ

  انًؾلك انمطغ اَيًٚبد رؼوف يٕلغ -ة 

                      EcoRI اّيََبد قطغ ٍىقغ -ط

 DNA هثػ اّيََبد هثػ ٍىقغ -ك

 

 انويي ) ً ( فٙ انشكم ًٚضم اؽل االرٛخ :   -144

 DNA ثْبء ٍىقغ -ك                  ىيعخ غُو ّهبَخ -ط        نيعخ َٓبٚخ -ة     اىَؾلك اىقطغ اّيََبد رؼوف ٍىقغ - أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7444277770ّجواً االممُبء فٍ االؽُبء          اثواهٌُ اىؾيى          
 

11 
 

 اسئلة اختبار الوحدة الثانٌة

 فوق انغٓل انكٓوثبئٙ فٙ ؽبنخ اىانخ االٍزمطبة ْٕ : -1

 ( يهٙ فٕنذ 26+ )  -ك   ( ٍيٍ فىىذ       07-)  -( ٍيٍ فىىذ         ط 22-)  -ة  ٍيٍ فىىذ             (  47-)  - أ

 يملاه فوق انغٓل انكٓوثبئٙ ػُل فزؼ لُٕاد إَٚبد انظٕكٕٚو انؾَبٍخ نفوق انغٓل انكٓوثبئٙ ٌْٕ : -3

 ( ٍيٍ فىىذ 02) +  -ك  ( ٍيٍ فىىذ        07-)  -ط         ( يهٙ فٕنذ 66-)  -ة  ٍيٍ فىىذ             (  47-)  - أ

 الٍزمطبة ْٕ :يملاه فوق انغٓل انكٓوثبئٙ فٙ ؽبنخ ىٚبكح ا -2

 ( ٍيٍ فىىذ 02) +  -ك       ( يهٙ فٕنذ  84-)  -ط  ( ٍيٍ فىىذ        22-)  -ة يٍ فىىذ               ( ٍ 47-)  - أ

 ْٕ : ٍٕٛوانجٕربفوق انغٓل انكٓوثبئٙ انن٘ رفزؼ ػُلِ لُٕاد إَٚبد  -4

 ( يهٙ فٕنذ 26) +  -ك   ٍ فىىذ      ( ٍي 07-)  -طٍيٍ فىىذ        (  22-)  -ة  ٍيٍ فىىذ               ( 47-)  - أ

 انغيء يٍ انًؾٕه انؼظجٙ انن٘ ٚظم عَى انقهٛخ ثبنًؾٕه انؼظجٙ ْٕ : -6

 االىهاه اىزشبثنُخ -ك     ّفُُو              ػقل ها -ط              ه ْؼجخ انًؾٕ -ة غَبك اىَيُُْخ                  اال - أ

 كْب ثبنؾًبٚخ ْٕ :انزوكٛت انن٘ ٚغن٘ انقالٚب انؼظجٛخ ٔٚئ  -2

 عٌَ اىقيُخ -ك                   خ انقالٚب انلثمٛ -ط   ُخ         االغَبك اىَيُْ-فالَب شفبُ                         ة -ا

 اؽلٖ انمُٕاد االرٛخ رؾزبط انٗ يُظى نفزؾٓب ٔاغاللٓب :   -8

 لُٕاد إَٚبد انكبنَٕٛو فٙ غشبء انؼظجٌٕ لجم انزشبثكٙ -ة              قْىاد رَوة اىصىكَىً                              - أ

 قْىاد اَىّبد اىنيىه -ك             قْىاد رَوة اَىّبد اىجىربٍُىً                      -ط

 اؽل االَٕٚبد االرٛخ ٚؾلس َزٛغخ رغٛٛو يٕالؼّ ػهٗ عبَجٙ غشبء انؼظجٌٕ ؽلٔس ؽبنخ اىانخ االٍزمطبة :  -7

 اَىّبد اىنيىه -ك             اَىّبد اىنبىَُىً   -ط        إَٚبد انظٕكٕٚو  -ة              اَىّبد اىجىربٍُىً  - أ

 اؽل االرٛخ ٕٚعل كافم انؾٕٚظالد انزشبثكٛخ :  -8

 ٍَزقجالد اىْىاقو اىؼصجُخ -ك               انُٕالم انؼظجٛخ -ط     اَىّبد اىصىكَىً     -ة  اَىّبد اىنبىَُىً                - أ

 اؽل االرٛخ نَٛذ يٍ فظبئض انقالٚب انلثمٛخ : -14

 رؾٍَ اىؼصجىُ -ك           مضُوح اىؼلك            -ط         رُمم انَٛبل انؼظجٙ -ة   صغُوح اىؾغٌ                - أ

 َٚبْى انغشبء انجالىيٙ فٙ اَزمبل انَٛبل انؼظجٙ ٔمنك ثَجت :  -11

 َؾزىٌ ػيً اىْىاقو اىؼصجُخ           -ة            ىٌ      َفصو ثُِ اىغشبء اىجالىٍٍ واىَبئو ثُِ في -أ

 َؾزىٌ ػيً ٍَزقجالد ىيَْجهبد اىؼصجُخ -ك                                        ٚؾزٕ٘ ػهٗ لُٕاد االَٕٚبد -ط

 اؽل االرٛخ ال رُطجك ػهٗ انؼٕايم انزٙ رَبػل ػهٗ ركٌٕ عٓل انواؽخ :  -13

 ؼصجىُ ٍورجطخ ٍغ ثوورُْبد مجُوح اىؾغٌ                وعىك اَىّبد ٍبىجخ كافو اى - أ

 وعىك قْىاد رَوة رََؼ ثقووط اَىّبد اىجىربٍُىً وكفىه اَىّبد اىصىكَىً -ة

 انؼظجٌٕ                                           كافمٔعٕك يؼقخ انظٕكٕٚو ثٕربٍٕٛو  -ط

 صخ اَىّبد صىكَىً ّؾى اىقبهطوعىك ٍعقخ رعـ اَىُِّ ثىربٍُىً ّؾى اىلافو وصال -ك

 ثٕربٍٕٛو –اؽل االرٛخ رؼزجو ٔظٛفخ  يؼقخ انظٕكٕٚو   -12

 ظـ صالصخ اَىّبد ثىربٍُىً ّؾى اىلافو واَىُِّ صىكَىً ّؾى اىقبهط                   -ا

 ظـ اَىُِّ ثىربٍُىً ّؾى اىلافو واَىُِّ صىكَىً ّؾى اىقبهط  -ة

 هط ٔػـ إٍَٚٛ ثٕربٍٕٛو َؾٕ انلافم          ػـ صالصخ إَٚبد طٕكٕٚو َؾٕ انقب -ط

 ظـ صالصخ اَىّبد صىكَىً ّؾى اىقبهط وظـ صالصخ اَىّبد ثىربٍُىً ّؾى اىلافو -ك

 اؽل االرٛخ ال ُٚطجك ػهٗ ؽبنخ االٍزمطبة :  -14

 بٍُىً فٍ اىلافواَىّبد اىصىكَىً فٍ اىقبهط واَىّبد اىجىر -ة       اىؼصجىُ فٍ ؽبىخ عهل هاؽخ                        - أ

 اىغهل اىنهوثبئٍ ىغشبء اىؼصجىُ ٍبىت -ك                                عٓل غشبء انؼظجٌٕ يٕعت - ط

 ال ركٌٕ لُٕاد إَٚبد انظٕكٕٚو يغهمخ فٙ اؽل انًواؽم االرٛخ :  -16

 ىَبكح االٍزقطبة -ك    اػبكح االٍزقطبة         -ط         اىانخ االٍزمطبة -ةعهل اىواؽخ                              - أ

 انفزوح انييُٛخ انزٙ رًو ثٓب فزوح انغًٕػ رمغ ثٍٛ اؽل فؤق انغٓل االرٛخ ( : -12

 ( 84- \ 84-)  -ك       (      02+  \ 22-)  -ط     (         22- \ 47-)  -(                  ة 07-  \  02) + - أ

 رمغ ثٍٛ اؽل فؤق انغٓل االرٛخ : (ٙ الٚكٌٕ ٍٛبل ػظج )ثٓب انؼظجٌٕ فٙ ؽبنخ االٍزمطبة  ٚكٌٕانفزوح انييُٛخ انزٙ   -18

 ( 47- \ 07-)  -ك         (    02+  \ 22-)  -ط             ( 66- \ 84-)  -ة(                   07-  \  02) + - أ

 الرٛخ :انفزوح انييُٛخ انزٙ ًٚو ثٓب انؼظجٌٕ فٙ ؽبنخ اػبكح االٍزمطبة رمغ ثٍٛ اؽل فؤق انغٓل ا -17

 ( 47- \ 07-)  -ك                (    02+  \ 22-)  -ط     (       22- \ 47-)  -ة              ( 84-  \  26) + - أ
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 رفزؼ ٔرغهك لُٕاد إَٚبد انظٕكٕٚو انؾَبٍخ نفوق انغٓل انكٓوثبئٙ ػُل ٔطٕل فوق انغٓل ػهٗ انزورٛت:  -18

 ( 47- \ 07-)  -ك                  (  26+  \ 66-)  -ط      (       22- \ 47-)  -ة         (      07-  \  02) + - أ

 :انزورٛت ػهٗ انغٓل فوق ٔطٕل ػُل انكٓوثبئٙ انغٓل نفوق انؾَبٍخ انجٕربٍٕٛو إَٚبد لُٕاد ٔرغهك رفزؼ  -34

 ( 47- \ 07-)  -ك                 (   02+  \ 22-)  -ط    (         22- \ 47-)  -ة             (  84-  \  26) + - أ

 اؽل االرٛخ ال رزظم ثٓب االىهاه انزشبثكٛخ انًٕعٕكح فٙ انُٓبٚبد انؼظجٛخ :  -31

 انقالٚب انلثمٛخ -ك                اىغلك                  -ط    اىقالَب اىؼعيُخ          -ة        اىؼصجىُ                  - أ

 انؼٍٛ ٔٚقهٕ يٍ ٔعٕك فالٚب االٍزمجبل انؼٕئٙ : ْٙ  يُطمخ فؤط انؼظت انجظو٘ يٍ -33

 اىغٌَ اىهلثٍ -ك                   اىقيؽُخ           -ط        اىجقؼخ اىَوميَخ      -ة                  انجمؼخ انؼًٛبء  - أ

 عيء يٍ انؼٍٛ ٚؼًم ػهٗ رغٛٛو شكم ػلٍخ انؼٍٛ :  -32

 اىقوُّخ -ك           اىؼعالد اىهُنيُخ       -ط               لثٙانغَى انٓ -ة              اىقيؽُخ             - أ

 انغيء يٍ انؼٍٛ انن٘ ٚزؾكى ثكًٛخ االشؼخ انؼٕئٛخ انلافهخ انٗ انؼٍٛ ْٕ : -34

 اىقوُّخ -ك                              انجإثإ  -طاىغٌَ اىهلثٍ                -ة              اىقيؽُخ             - أ

 يٍ انؼٍٛ انن٘ ٚؾزٕ٘ ػهٗ طجغخ انًٛالٍَٛ ْٕ :انغيء   -36

 انًشًٛٛخ -كاىشجنُخ                              -ط     اىَقبهَػ                 -ة          اىقيؽُخ                 - أ

 اؽلٖ انظجغبد االرٛخ رٕعل فٙ فالٚب االٍزمجبل انؼٕئٙ انؼظٙ :  -32

 اىَُالرىُِّ -اىَُالُِّ                            ك -ط                 ؤكٔثٍَٛان -ة          اىفىرىثَُِ            - أ

 اؽلٖ انزواكٛت االرٛخ ٚؼًم ػهٗ رؾوٚك انؼٍٛ فٙ عًٛغ االرغبْبد :  -38

 اىقيؽُخ -اىَبئو اىيعبعٍ                    ك -ط      اىغٌَ اىهلثٍ           -ة             انؼؼالد انٓٛكهٛخ - أ

 رغٕٚف انؼٍٛ ػهٗ روكٛت َٚبْى فٙ انًؾبفظخ ػهٗ ؽغى انؼٍٛ صبثزب ْٕٔ : ٚؾزٕ٘ -37

 فالَب االٍزقجبه اىعىئٍ -ك                   اىغٌَ اىهلثٍ   -ط             انَبئم انيعبعٙ -ةاىؼعالد اىهُنيُخ              - أ

 اؽل االرٛخ ٚزوكي فٙ انجمؼخ انًوكيٚخ :  -38

 اىَبئو اىيعبعٍ -ك    َُالُِّ                صجغخ اى -ط    اىؼصٍ                     -ة                       انًقبهٚؾ - أ

 رزكٌٕ انؼٍٛ يٍ صالس ؽجمبد يورجخ يٍ انلافم انٗ انقبهط كًب ٚأرٙ :  -24

 اىَشَُُخ (   –اىشجنُخ  –) اىصيجخ  -ة                           اىشجنُخ (    –اىَشَُُخ  –) اىصيجخ  - أ

 انظهجخ ( –انًشًٛٛخ  –) انشجكٛخ  -ك                          اىشجنُخ (      –اىصيجخ  –اىَشَُُخ  ) -ط

 انًَزمجم انؼٕئٙ انن٘ َٚزغٛت نإلػبءح انؼبنٛخ ْٕ :  -21

 وثَُِاىووك -ك    ُِ                         اىَُالّ -ط               ٚب انًقبهٚؾفال -ة  اىؼصٍ                فالَب  - أ

 انغيء يٍ انؼٍٛ انن٘ ٚزظف ثبنملهح ػهٗ َمم انظٕه انٗ انليبؽ ْٕ :  -23

 اىؼصٍ واىَقبهَػ -ك                  اىشجنُخ            -ط              انؼظت انجظو٘ -ة         اىؼصت اىشٍَ        - أ

 اؽل االرٛخ نٌٛ يٍ انًَزمجالد انفٛيٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ :  -22

 انغهل -ك     االّف                           -ط            االمُ                  -ة               اىؼُِ             - أ

 رؼًم انقالٚب انمبػلٚخ فٙ االَف ػهٗ : -24

 ُخاٍْبك اىقالَب اىشَ -ك       رغلٚل انقالٚب انشًٛخ -ط  افواى ٍؾيىه ٍبئٍ إلىاىخ اىَْجه     -ة             افواى اىَقبغ     - أ

 رؼًم انقالٚب انلاػًخ فٙ االَف ػهٗ : -26

 اىاىخ اىَْجه ػِ ٍَزقجالد اىووائؼ -ك   رغلَل اىقالَب اىشَُخ  -ط     اٍُبك انقالٚب انشًٛخ  -ةافواى اىَقبغ                   - أ

 ( هائؾخ رموٚجب ٔمنك ثَجت اؽل االرٛخ : 14444ًٚكٍ نإلََبٌ رًٛٛي )  -22

 وعىك فالَب قبػلَخ ثأػلاك مجُوح        -ة                                وعىك فالَب شَُخ ثأػلاك مجُوح   - أ

 وعىك فالَب رؼَو ػيً اىاىخ اىَْجهبد ثشنو مجُو -ك                             ٔعٕك يَزمجالد نهؤائؼ فٙ االَف -ط

 ٚزكٌٕ انهٛف انؼؼهٙ يٍ : -28

     نٛٛفبد ػؼهٛخ ٔ إَّٚ يزؼلكح -ة                 اّىَه ٍزؼلكح وؽيً ٍِ االىُبف اىؼعيُخ      - أ

 ىُُفبد وّىػُِ ٍِ اىقُىغ اىجوورُُْخ -ك                                ىُُفبد ػعيُخ فقػ                  -ط

 انقٕٛؽ انوفٛؼخ فٙ انمطؼخ انؼؼهٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ : -27

 ATPعيئُبد  -ك          اَىّبد اىنبىَُىً           -ط        ثوورُِ اىَُىٍُِ       -ة             ثؤرٍٛ االكزٍٛ  - أ

 رلػٗ : Zانًُطمخ يٍ انهٛف انؼؼهٙ انزٙ رمغ ثٍٛ فطٙ  -28

 انمطؼخ انؼؼهٛخ -ك               اىيُُفبد اىؼعيُخ        -ط      اىشجنخ االّلوثالىٍُخ اىَيَبء     -ة      اىَُىٍُِ        - أ

 بد انًَزؼوػخ ثٍٛ انهٛٛفبد انؼؼهٛخ انٗ ٔاؽلح يٍ االرٛخ :ٚزَجت يؤه عٓل انفؼم ػجو األَٛجٛج -44

 قصو اىقطؼخ اىؼعيُخ -ك           رنىُ عَىه ػوظُخ    -ط    ّشىء عهل اىفؼو     -ة       رؾوه إَٚبد انكبنَٕٛو - أ
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 ٚإك٘ اَمجبع انؼؼهٛخ انٓٛكهٛخ انٗ ٔاؽلح يٍ االرٛخ : -41

 لظو انمطؼخ انؼؼهٛخ -ك              ّشىء عهل فؼو     -ط    وظُخ  فل اىغَىه اىؼ -ة     رنىُ اىغَىه اىؼوظُخ   - أ

 ثوؤًٔ انًٍٍٕٛٛ انٗ ٔاؽلح يٍ االرٛخ : ATPٚإك٘ اهرجبؽ عيئٛبد  -43

 ّشىء عهل فؼو -ك           فك انغَٕه انؼوػٛخ -ط     رنىُ اىغَىه اىؼوظُخ  -ة      قصو اىقطؼخ اىؼعيُخ   - أ

 رجبؽ هؤًٔ انًٍٍٕٛٛ ثقٕٛؽ االكزٍٛ ْٕ :انَجت انوئَٛٙ فٙ ركشف يٕالغ اه -42

 ٍووه عهل اىفؼو فٍ األُّجُجبد اىََزؼوظخ  -ة                     اهرجبؽ إَٚبد انكبنَٕٛو ػهٗ فٕٛؽ االكزٍٛ - أ

 ATPرؾيو عيئُبد  -ك                         رؾوه اَىّبد اىنبىَُىً ٍِ ٍقبىّهب       -ط

 قٕٛؽ االكزٍٛ نزكٍٕٚ انغَٕه انؼوػٛخ ثؼل :رُشؾ هؤًٔ انًٍٍٕٛٛ نالهرجبؽ ث -44

      فٙ هؤًٔ انًٍٍٕٛٛ ATPرؾهم عيئٛبد  -ة                       اهرجبغ اَىّبد اىنبىَُىً ثقُىغ االمزُِ    - أ

 ّشىء عهل فؼو -ك                   ثوؤوً اىَُىٍُِ     ATPاهرجبغ عيئُبد  -ط

 ٕؽ انجؤرُٛٛخ االكزٍٛ ٔانًٍٍٕٛٛ :رأصٛو اَمجبع انؼؼهخ انٓٛكهٛخ ػهٗ انقٛ -46

 قصو اىقطؼخ اىؼعيُخ       -ة                      اَيالق فٕٛؽ االكزٍٛ ثٍٛ فٕٛؽ انًٍٍٕٛٛ - أ

 ػىكح اَىّبد اىنبىَُىً اىً ٍقبىّهب -ك                         فووط اَىّبد اىنبىَُىً ٍِ ٍقبىّهب     -ط

 نزُظٛى انؼظجٙ يغ انزُظٛى انٓويَٕٙ  :ثبنَُجخ الفزالف ا طؾٛؾخاؽل االرٛخ  -42

 ٍلح رأصُو اىزْظٌُ اىؼصجٍ اغىه ٍِ اىزْظٌُ اىهوٍىٍّ -ة       اىزْظٌُ اىهوٍىٍّ ىٌُ اثطأ ٍِ اىزْظٌُ اىؼصجٍ         - أ

 اىزْظٌُ اىؼصجٍ اثطأ ٍِ اىزْظٌُ اىهوٍىٍّ -ك               انزُظٛى انٓويَٕٙ اؽٕل ايلا يٍ انزُظٛى انؼظجٙ - ط

 ثًب ٚقض انقالٚب انٓلف نهٓويَٕبد : طؾٛؼرٛخ اؽل اال -48

 رىعل ٍَزقجالد اىهوٍىُ فقػ ػيً ٍطؼ غشبء اىقيُخ اىهلف                  - أ

 رنىُ اٍزغبثخ اىقيُخ اىهلف ىيهوٍىّبد عَُؼهب ثْبء ثوورُْبد علَلح -ة

 َورجػ اىهوٍىُ ثبىََزقجو فقػ كافو اىقيُخ اىهلف    -ط

 كافم انُٕاح DNAانٓويٌٕ انَزٛؤٚل٘ ٔيَزمجهّ ػهٗ اؽل انًٕالغ ػهٗ عي٘ء ٚورجؾ انًوكت انًؼمل يٍ -ك

 ْٕ اؽل االرٛخ : DNAانزأصٛو انًجبشو الهرجبؽ انًوكت انًؼمل يغ اؽل انًٕالغ ػهٗ عي٘ء  -47

 الىٍٍػجىه اىغشبء اىج -اهرجبغ اىهوٍىُ ثبىََزقجو          ك -ط      m RNAثُبء عي٘ء  -ة   ثْبء ثوورُْبد علَلح     - أ

 اؽل االرٛخ نَٛذ يٍ إَاع انٓويَٕبد ؽَت انزوكٛت انكًٛٛبئٙ نهٓويٌٕ : -48

       انٓويٌٕ انًشزك يٍ انؾًغ انُٕٔ٘ -ة                                     اىهوٍىُ اىججزُلٌ              - أ

 رُِ اىَنوٌاىهوٍىُ اىجوو -ك                        اىهوٍىُ اىَزُووَلٌ                 -ط

 رورٛت ػًم انٓويَٕبد انؼبيخ انظؾٛؼ ْٕ اؽل االرٛخ : -64

 ؽلوس ٍيَيخ رفبػالد فٍ اىقيُخ اىهلف –اٍزغبثخ اىقيُخ اىهلف ىيهوٍىُ  –اهرجبغ اىهوٍىُ ثبىََزقجو  –اىهوٍىُ  - أ

 اٍزغبثخ اىقيُخ اىهلف ىيهوٍىُ –اهرجبغ اىهوٍىُ ثبىََزقجو  –ؽلوس ٍيَيخ رفبػالد  –ىهوٍىُ  - ة

 اٍزغبثخ انقهٛخ انٓلف نهٓويٌٕ –ؽلٔس ٍهَهخ رفبػالد  –اهرجبؽ انٓويٌٕ ثبنًَزمجم  –ويٌٕ انٓ -ط

 ؽلوس ٍيَيخ رفبػالد فٍ اىقيُخ اىهلف –اهرجبغ اىهوٍىُ ثبىََزقجو  –ؽلوس اٍزغبثخ ىيقيُخ اىهلف  –اىهوٍىُ  -ك

 عًٛؼٓب يٍ فظبئض انٓويَٕبد انَزٛؤٚلٚخ ػلا : -61

 رنوة فٍ اىيُجُلاد     -ة                                ٍٍ    رَزطُغ ػجىه اىغشبء اىجالى - أ

 اٍزغبثخ اىقيُخ اىهلف اّزبط ثوورُْبد علَلح -ك                      رٕعل يَزمجالرٓب ػهٗ غشبء انقهٛخ انٓلف -ط

  :  %32ٔاؽل يٍ أشكبل َمم صبَٙ أكَٛل انكوثٌٕ فٙ انلو رُزمم ثَُجخ   -63

 اّزشبه ثَُػ -ك         اَىّبد اىنوثىُ اىهُلهوعُُْخ   -ط        ثالىٍب اىلً    -ة         ُ كبهثبيًُْٕٕٛٛعهٕثٙ - أ

 انًوكت انُبرظ يٍ ارؾبك انًبء ٔصبَٙ أكَٛل انكوثٌٕ ْٕ :  -62

 اومَُهَُىعيىثُِ  -ك    ؽًغ انكوثَٕٛك -ط  اَىّبد اىنوثىُ اىهُلهوعُُْخ  -ة           مبهثبٍُْىهَُىعيىثُِ  - أ

 ٍ انؼٕايم اٜرٛخ نَٛذ يٍ ػٕايم رؾوه األكَغٍٛ يٍ االٔكًَٕٛٓٛعهٕثٍٛ : ٔاؽلح ي -64

 ػَيُخ اىزْفٌ  -ك              كهعخ اىؾواهح    -ط         روكٛي األكَغٍٛ -ة             كهعخ اىؾَىظخ   - أ

 انٕػبء انليٕ٘ انن٘ ُٚمم انلو فمٛو االكَغٍٛ انٗ انوئزٍٛ ْٕ :   -66

 اىشؼُواد اىلٍىَخ  -ك                           انشوٚبٌ انوئٕ٘ -ط      اىشوَِ اىصبكه        -ة       اىشوَِ اىىهاك         - أ

 اؽل االرٛخ ال ريٚل يٍ كفبءح رجبكل انغبىاد فٙ يُطمخ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ :  -62

                           هقخ علهاُ اىؾىَصالد اىهىائُخ  - أ

 الد اىهىائُخٍَبؽخ اىَطؼ اىىاٍغ ىيؾىَص -ة

 وعىك مَُبد مجُوح ٍِ اىلً فٍ االوػُخ اىلٍىَخ اىَؾُطخ ثبىؾىَصالد اىهىائُخ            -ط

 ٔعٕك كًٛبد كجٛوح يٍ انٕٓاء فٙ انوئزٍٛ -ك
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 عًٛغ االرٛخ ريٚل يٍ رؾوه االكَغٍٛ يٍ انًٕٓٛعهٕثٍٛ ػلا ٔاؽلح :  -68

           كٛي االكَغٍٛ فٙ انلواَقفبع رو -ةفٍ اىلً                         PHاّقفبض  - أ

 اهرفبع كهعخ ؽواهح اىغٌَ  -ك     فٍ اىلً             CO2اهرفبع رومُي  -ط

 ثٕه انزٙ رَبْى فٙ رؾوه االكَغٍٛ يٍ االٔكًَٕٛٓٛعهٕثٍٛ  : رأصٛواؽل االرٛخ نَٛذ يٍ  -67

 اّقفبض كهعخ ؽَىظخ اىلً         -ة            فٙ اََغخ انغَى  PHاَقفبع  - أ

 اهرفبع صبٍّ امَُل اىنوثىُ فٍ اىلً   -ك             فٍ اىلً        CO2بكح رومُي ىَ  -ط

 ػلك عيئٛبد االكَغٍٛ انزٙ رورجؾ يغ عيب ٔاؽل يٍ انًٕٓٛعهٕثٍٛ فٙ ؽبنخ االشجبع ْٕ :  -68

 27 -ك                                    8 -ط                             4 -ة                                 7 - أ

 ػلك عيئٛبد االكَغٍٛ انزٙ رورجؾ يغ مهح ؽلٚل فٙ عيب انًٕٓٛعهٕثٍٛ ْٕ اؽل االرٛخ :  -24

  7 -ك                                        0 -ط                             7 -ة                              1 - أ

 ل االرٛخ : ػلك مهاد انؾلٚل انزٙ رلفم فٙ روكٛت انًٕٓٛعهٕثٍٛ ْٕ اؽ -21

  27 -ك                                        8 -ط                            4 -ة                                7   - أ

 يٍ اهرجبؽ االكَغٍٛ يغ االٔكًَٕٛٓٛعهٕثٍٛ :  ٚيٚل اؽل االرٛخ -23

 خ ؽواهح اىغٌَ          اهرفبع كهع -ة                              ىيلً       PHاّقفبض  - أ

 اّقفبض رومُي االمَغُِ فٍ اَّغخ اىغٌَ  -ك                 ىٚبكح روكٛي االكَغٍٛ فٙ االََغخ -ط

 اكفم اؽل االشقبص ػهٗ يَزشفٗ ٚؼبَٙ يٍ ؽلٔس انزٓبثبد فٙ انغَى فبٌ رأصٛو منك ػهٗ انشقض انًظبة ْٕ :  -22

      لهخ َمم االكَغٍٛ فٙ انلو -ة       رؾوه االمَغُِ ٍِ اىنبهثبٍُْىهَُىعيىثُِ   - أ

 فٍ اىلً  CO2ىَبكح رومُي  -ك                   ّقص اىهَُىعيىثُِ فٍ اىلً             -ط

 ثكًٛبد كجٛوح ، فبٌ رأصٛو منك ػهٗ انشقض ْٕ :   CO2رؼوع شقض الٍزُشبق غبى  -24

 ح رومُي االمَغُِ فٍ اىلً     ىَبك -ة                 فٍ اىلً                 CO2ىَبكح ّقو  - أ

 اهرفبع اىعغػ اىغيئٍ ىغبى االمَغُِ فٍ االَّغخ  -ك                       اَقفبع انولى انٓٛلهٔعُٛٙ نهلو  -ط

 انًوكت انُبرظ يٍ اهرجبؽ  صبَٙ اكَٛل انكوثٌٕ يغ انًبء ْٕ : -26

 اومَُهَُىعيىثُِ -ك  ىنوثىُ اىهُلهوعُُْخ ىّبد ااَ -ط موثىُّل اّهُلهَي    -ة                انكوثَٕٛكؽًغ  - أ

 انًوكت انُبرظ يٍ ارؾبك صبَٙ اكَٛل انكوثٌٕ يغ انًٕٓٛعهٕثٍٛ ْٕ :   -22

 ؽَط اىنوثىُّل  -ك   هثبيًُْٕٕٛٛعهٕثٍٛكب -طاَىّبد اىنوثىُ اىهُلهوعُُْخ       -ة  هَُىعيىثُِ        االومَُ - أ

 انكهٕٚخ : اؽل االرٛخ نَٛذ يٍ يكَٕبد انٕؽلح االَجٕثٛخ   -28

 اىقْبح اىغبٍؼخ  -ك                            ٛخ انكه -ط  اء هْيٍ                 اىزى -ة   اىَيزىَخ اىقوَجخ   االّجىثخ  - أ

ػًهٛخ اػبكح انزٕاىٌ انكٓوثبئٙ ػهٗ عبَجٙ غشبء كم فهٛخ كو ؽًواء َزٛغخ فؤط إَٚبد انكوثٌٕ انٓٛلهٔعُٛٛخ يٍ فالٚب   -27

 انٗ ثالىيب انلو رًَٗ : انلو انؾًواء 

 رأصُو ثىه -ك  رؾيو ؽَط اىنوثىُّل        -ط     إَٚبد انكهٕه اىاؽخ -ة  ىاىُ اىؾَعٍ اىقبػلٌ  اىز - أ

 انًٕاك انُبرغخ يٍ رؾهم ؽًغ انكوثَٕٛك فٙ انشؼٛواد انليٕٚخ انًؾٛطخ ثبنؾٕٚظالد انٕٓائٛخ ْٙ :  -28

 وهَُىعيىثُِ   2CO -ك     3HCO  اَىُ اىهُلهوعُِ و -ط        2COانًبء ٔ -ة َبء واَىُ اىهُلهوعُِ     اى - أ

 يكَٕبد انؾٕطهخ انكهٕٚخ اؽلٖ انضُبئٛبد االرٛخ :   -84

 اىنجخ  \اىزىاء هْيٍ  -ك   يؾفظخ ثٕيبٌ  \انكجخ  -ط  ٍؾفظخ ثىٍبُ   \االّجىثخ اىَيزىَخ اىقوَجخ   -ة اىشوَْبد     \ىنجخ ا - أ

 نُفبمٚخ فٙ انؾٕٚظهخ انكهٕٚخ ْٙ : شجكخ يٍ انشؼٛواد انليٕٚخ ػبنٛخ ا  -81

 ٍؾفظخ ثىٍبُ  -ك     اىشوَْبد                         -ط                      انكجخ -ة    اىؾىَصالد اىهىائُخ    - أ

 رأصٛو ثٕه ٚؼُٙ اؽل االرٛخ :   -83

  CO2 وّقص  PH ّقص -ة                     CO2اىلً وىَبكح رومُي  PHىَبكح  - أ

  2COٔىٚبكح    PHَمض -ك                                         2COورقص   PHَبكح ى -ط     

 اؽل االرٛخ رؼزجو ٔظٛفخ اَيٚى انوٍَٛ :  -82

        Iرؾٕٚم يٕنل االَغٕٛرٍَُٛ انٗ اَغٕٛرٍَُٛ  -ة               IIاىً اّغُىرَُِْ  Iرؾىَو اّغُىرَُِْ  - أ

 رؾفُي افواى هوٍىُ االىلوٍزُووُ  -ك                                                    ADHافواى  -ط      

 ػهٗ انشوُٚبد ْٕ :  IIانزأصٛو انًجبشو نًوكت اَغٕٛرٍَُٛ   -84

 افواى هوٍىُ اىلوٍزُووُ  -ك      ك انشوُٚبدرؼٛٛ -ط          ACEافواى  -ة                ADHافواى  - أ

 االًٍٕىٚخ فٙ يواكي انؼطش فٙ غلح رؾذ انًٓبك ٚؾلس اٜرٙ :َزٛغخ شوة انًبء ثزؾفٛي يٍ انًَزمجالد  -86

 َقو ؽغٌ اىلً  -ك          ٚمم انؼغؾ االًٍٕى٘ نهلو -ط    َيكاك رومُي اىَىاك فٍ اىلً   -ة      َقو ظغػ اىلً            - أ
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 َٚجت ئفواى انؼبيم األمُٚٙ انًله نهظٕكٕٚو ٔاؽلح يٍ اٜرٛخ :   -82

                   َقو ؽغٌ اىلً وظغطه  -ة                                ٚيكاك ؽغى انلو ٔػغطّ - أ

 َقو اىعغػ االٍَىىٌ  -ك                            َيكاك اىعغػ االٍَىىٌ ىيلً  -ط      

 انغيء يٍ انٕؽلح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ انن٘ ٚأرٙ لجم انزٕاء ُْهٙ :  -88

  أَجٕثخ يهزٕٚخ لوٚجخ -ك        قْبح عبٍؼخ     -ط          ىثخ ٍيزىَخ ثؼُلح أّج -ة              ٍؾفظخ ثىٍبُ  - أ

 اؽل االرٛخ ٚفوى يٍ فالٚب يزقظظخ فٙ االمٍُٚٛ فٙ انمهت :  -87

 ٍىىل االّغُىرَُِْ  -ك      انًله نهظٕكٕٚو  انؼبيم األمُٚٙ -ط  ُِ        اّيٌَ اىوّ -ة ٍىُ االىلوٍزُووُ     هو - أ

 ػهٗ رفكٛك االٔكًَٕٛٓٛعهٕثٍٛ : ال ٚؼًم ٜرٛخ اؽل انؼٕايم ا  -88

   اهرفبع كهعبد اىؾواهح   -ة                              كهعخ اىؾَىظخاّقفبض  - أ

 فٍ األَّغخ االمَغُِ غبى اّقفبض اىعغػ اىغيئٍ ى -ك                اهرفبع انؼغؾ انغيئٙ نهغبى فٙ األََغخ -ط     

 ئزٍٛ ٔانهٕىرٍٛ : اؽلٖ انقالٚب االرٛخ رٕعل فٙ انو -74

 اىََبػلح  Tفالَب  -ك        نخانقالٚب انًزؼبك -ط ىقبريخ اىطجُؼُخ     اىقالَب ا -ةالمىىخ اىنجُوح           اىقالَب ا - أ

 رفوى االَزوفٛؤَبد يٍ اؽل انقالٚب االرٛخ :   -71

 اىقالَب اىَزؼبكىخ  -ك   ٛؤً نًظبثخ ثبنفانقالٚب ا -ط مىىخ اىَشهوح       اىقالَب اال -اىقالَب اىقبريخ اىطجُؼُخ       ة - أ

 اؽلٖ انقالٚب االرٛخ رفوى يبكح انجوفٕهٍٚ :   -73

 اىجالىٍُخ  Bفالَب  -كَب اىَزؼبكىخ            اىقال -ط          خانقالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛ -ةاىََبػلح             Tاىقالَب  - أ

 ٔانَوؽبٌ نكُٓب غٛو يزقظظخ :  اؽلٖ انقالٚب االرٛخ رمزم انقالٚب انًظبثخ ثبنفٛؤً  -72

  انقالٚب انمزهخ انطجٛؼٛخ -كَزؼبكىخ           اىقالَب اى -ط ُوح     اىقالَب االمىىخ اىنج -اىقبريخ                  ة Tاىقالَب  - أ

 اؽل انًٕاك االرٛخ ٚؾفي انقالٚب انَهًٛخ ػهٗ اَزبط ثؤرُٛبد يؼبكح نهفٛؤٍبد انًٓبعًخ نٓب :   -74

 اىَُزىمبَْبد  -ك              االَزوفٛؤَبد -ط       اىجوفىهَِ      -اىؾجُجُخ                     ة االّيََبد - أ

 يًب َٚجت يٕرٓب : انًظبثخ اؽل االرٛخ ٚؼًم ػهٗ رؾهٛم ثؤرُٛبد انقالٚب    -76

 اىَُزىمبَْبد  -ك   االّزوفُووّبد            -ط   ىهَِ         اىجوف -ة                   االَيًٚبد انؾجٛجٛخ  - أ

 ٚؼزجو يٕد انقالٚب انًظبثخ ثًَججبد االيواع ثٕاٍطخ االَيًٚبد انؾجٛجٛخ يُشطب إلؽلٖ انقالٚب االرٛخ :   -72

 اىقالَب اىَزؼبكىخ  -ك               اىقالَب اىقبريخ    -ط       ٚب انجهؼًٛخ انقال -ة ب اىقبريخ اىطجُؼُخ         اىقالَ - أ

 ثبنفٛؤً ٔانَوؽبٌ ثأؽل انقالٚب االرٛخ :  رورجؾ انقالٚب انًظبثخ -78

 اىجالىٍُخ  B اىقالَب -ك        انمبرهخ  T انقالٚب -ط        اىََبػلح T اىقالَب -ة         االمىىخ اىَشهوح اىقالَب  - أ      

 رٛخ : انًَبػلح ثًٕنل انؼل انًشٓو ػهٗ انقالٚب االكٕنخ انًشٓوح انٗ اؽل اال   Tٚإك٘ اهرجبؽ فالٚب   -77

       اىََبػلح اىْشطخ ىَبكح اىَُزىمبَْبد     Tافوى اىقالَب  - أ

 افواى اىقالَب االمىىخ اىنجُوح ىَبكح اىجوفىهَِ   -ة

       ٓوح نًبكح انَٛزٕكبُٚبد   شافواى انقالٚب االكٕنخ انً -ط      

 ماموح ٍَبػلح وافوي  Tاىََبػلح ػيً االّقَبً اىً فالَب  Tرؾفُي فالَب  -ك       

 رؼًم انَٛزٕكبُٚبد انًفوىح يٍ انقالٚب االكٕنخ انكجٛوح ػهٗ اؽل االرٛخ :   -78

    انًَبػلح ػهٗ االَمَبو Tرؾفٛي فالٚب  -ة                     اىقبريخ ػيً االّقَبً     Tرؾفُي اىقالَب  - أ

 اىجالىٍُخ ػيً اّزبط االعَبً اىَعبكح   Bرؾفُي فالَب  -ك                        ػيً االّقَبً             Bرؾفُي فالَب  -ط      

 رفوى انَٛزٕكبُٚبد يٍ اؽلح انقالٚب االرٛخ :   -84

 اىجالىٍُخ    Bاىقالَب  -ك   خ  اىقبري Tاىقالَب  -ط      انُشطخ Tفالٚب  انًَبػلح  -ة  خ اىطجُؼُخ            اىقالَب اىقبري - أ

 االرٛخ :  االعَبو انًؼبكح رُزغٓب اؽلٖ انقالٚب   -81

 اىناموح   Bاىقالَب  -ك   خ  اىْشط  Bاىقالَب  -ط            انجالىيٛخ Bانقالٚب  -ة  اىََبػلح اىْشطخ       Tاىقالَب  - أ

 انجالىيٛخ َزٛغخ كفٕل يٕنل انؾَبٍٛخ ْٙ اؽلٖ انًٕاك االرٛخ :  Bانًبكح انزٙ رُزغٓب فالٚب  -83

 اىَبَزىمبَْبد -ٍعبك اىهَزبٍُِ                ك -ط               IgE انغَى انًؼبك -ة    هَزبٍُِ               اى - أ

 اؽلٖ انقالٚب االرٛخ رفوى يبكح انَٓزبيٍٛ :      -82

 اىََبػلح  Tاىقالَب   -ك ىقبريخ اىطجُؼُخ      اىقالَب ا   -ط    ىىخ اىنجُوح  اىقالَب االم -ة          بهٚخ انقالٚب انظ - أ

 ذ يٍ اػواع االنزٓبثبد : اؽل االػواع االرٛخ نَٛ -84

 اىشؼىه ثبألىٌ  -ك                  نًقبؽافواى ا -ط                     االّزفبؿ  -ة    االؽَواه                  - أ

 اؽل االػواع االرٛخ نَٛذ يٍ اػواع االطبثخ ثبنؾَبٍٛخ :  -86

 ثبألنى انشؼٕه -ك                    اىَقبغ افواى -ط                     االّزفبؿ -ة                     االؽَواه - أ      
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 اؽلٖ انقالٚب االرٛخ فهٛخ ْلف نًبكح انَٓزبيٍٛ :  -82

 اىْشطخ  Bفالَب  -ك          فالٚب االٔػٛخ انليٕٚخ -ط     بهَخ     اىقالَب اىص -ة    لَخ          اىقالَب اىقبػ - أ

 نغَى انًؼبك يغ يٕنل انؼل يٍ انُٕع َفَّ : اؽل األػواع اٜرٛخ رؾلس َزٛغخ اهرجبؽ ا -88

 االّزفبؿ  -ك         اإلؽَبً ثبألىٌ          -ط           انفشم انكهٕ٘  -ة                  االؽَواه   - أ

 اؽل انقالٚب انًُبػٛخ اٜرٛخ ًَٓخ فٙ اثزالع يَججبد األيواع انجكزٛوٚخ ٔنكُٓب ال رؼٛش ؽٕٚال :  -87

 اىقالَب اىقبػلَخ  -ك      اىقالَب األمىىخ اىنجُوح    -ط           انقالٚب انًزؼبكنخ -ة       اىقالَب اىصبهَخ    - أ

 انٓويٌٕ انن٘ ٚؼًم ػهٗ ئػبكح إَٚبد انظٕكٕٚو ئنٗ انلو ْٕ :  -88

 اىزَزىٍزُووُ  -ك       االومَُزىٍُِ    -ط     اىهوٍىُ اىَبّغ إلكهاه اىجىه   -ة             االنلٍٔزٛؤٌ - أ

 اؽل فظبئم انلو اٜرٛخ رؼزجو يَزمجم ػبو :  -144

 AB-   -ك                               +O   -ط                        O-    -ة                     +AB - أ

 ْٙ :  ٔرًزبى ثبَٓب ٔؽٛلح انُٕاح انقهٛخ انًُبػٛخ انزٙ رُزمم يٍ ََٛظ ئنٗ آفو  -141

 اىََبػلح  Tاىقالَب  -ك             انقالٚب األكٕنخ انكجٛوح -ط ىقالَب اىَزؼبكىخ    ا -ة     اىقالَب اىقبريخ اىطجُؼُخ   - أ

 :  رؼًم ػهٗ ثهؼًخ يَججبد االيواع ٔرؾهٛهٓب أ يُغ ركبصوْب. ْٙ اؽلٖ االرٛخ فهٛخ  -143

 الَب ٍزؼبكىخ ف -ك               فالَب أمىىخ مجُوح   -ط    فالَب قبريخ غجُؼُخ   -ة           فالٚب كو ثٛؼبء  - أ

 انمبرهخ :  Tٔاؽلح يٍ انًٕاك اٜرٛخ رُزغٓب فالٚب  -142

 هَزبٍُِ -ك                    ٍبَزىمبَْبد     -ط         االَيًٚبد انؾجٛجٛخ -ة       االّزوفُووّبد      - أ

 فظٛهخ انلو فٙ اإلََبٌ انزٙ رؼزجو يَزمجم ػبو ْٙ :  -144

      + O -ك                              +AB -ط                        O-   -ة                      AB- - أ

 ( ْٙ :  A-فظٛهخ انلو انزٙ ًٚكُٓب انزجوع نشقض فظٛهخ كيّ ) -146

 (    +A)  -ك                      (      +B)  -ط    (               +AB)  -ة                 (  O-)  - أ

 ْٕ :    +Aشقض فظٛهخ كيّ ػلك االعَبو انًؼبكح فٙ ثالىيب كو  -142

 صفو  -ك                                0 -ط                            7 -ة                         1 - أ

 تحتاج الحٌوانات المنوٌة إلنتاجها فترة زمنٌة تتراوح بٌن :  -921

 مدى الحٌاة  –سن البلوغ  -د            ٌوم 17 – 62 -جساعة          73 - 64-ساعة          ب 48- 24 - أ

 ٌتم تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً احد االتٌة :  -921

   االنابٌب المنوٌة -د     خالٌا الٌدج          -الحوصلتان المنوٌتان         ج -المبٌض                  ب - أ

 احدة الخالٌا االتٌة ثنائٌة المجموعة الكروموسومٌة :  -921

 الحٌوانات المنوٌة  -د  لٌة المنوٌة الثانوٌة       الخ -الطالئع المنوٌة       ج -ب       الخلٌة المنوٌة االم - أ

 الخلٌة الناتجة من االنقسام المنصف الثانً هً :  -992

 المنوٌة الحٌوانات -د         الثانوٌة المنوٌة الخلٌة -ج       المنوٌة الطالئع -ب       االولٌة المنوٌة الخلٌة - أ

 نقسام المنصف االو  اثناء تكوٌن الحٌوانات المنوٌة احادٌة المجموعة الكروموسومٌة :خلٌة تنتج من اال -999

 الخلٌة المنوٌة االولٌة  -الطالئع المنوٌة       د -ج        الخلٌة المنوٌة الثانوٌة -ب   الخلٌة المنوٌة االم     - أ

 ات المنوٌة حٌة : احد االتٌة ٌعم  على معادلة حموضة البو  فً االحلٌ  لبقاء الحٌوان -994

 خالٌا سٌرتولً  -د          غدتً كوبر -جغدة البروستات        -الحوصلتان المنوٌتان   ب - أ

 احد االتٌة افرازاتها تسه  حركة الحٌوانات المنوٌة :  -997

 خالٌا الٌدج  -غدتً كوبر        د -ج      غدة البروستات -بالحوصلتان المنوٌتان      - أ
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 ون التستوستٌرون : احد االتٌة ٌفرز هرم -992

 منطمة تحت المهاد  -د      خالٌا الٌدج  -جالغدة النخامٌة االمامٌة   -الحوصلتان المنوٌتان     ب - أ

 ٌفرز الهرمون المنشط للجسم االصفر الذكري من احد االتٌة :  -992

 مهاد منطمة تحت ال -خالٌا الٌدج          د -النخامٌة الخلفٌة     ج -ب     النخامٌة االمامٌة  - أ

 الخلٌة التً تتماٌز لتصبح حٌوانات منوٌة هً :  -996

 الخالٌا المنوٌة االم  -د     الطالئع المنوٌة -جالخالٌا المنوٌة الثانوٌة    -الخالٌا المنوٌة االولٌة   ب - أ

 احد االتٌة ٌعم  على تحوٌ  الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة فً شكلها النهائً :   -991

 هرمون البروجسترون  -خالٌا سٌرتولً      د -ج   هرمون التستوستٌرون  -باالصفر الذكري   الهرمون المنشط للجسم - أ

 ٌفرز الهرمون الذي ٌعم  على تحوٌ   الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة من احد الخالٌا االتٌة :  -991

 النخامٌة الخلفٌة  -د            النخامٌة االمامٌة           -ج              الٌدج  -ب      سٌرتولً             - أ

 احد االتٌة ٌوجد فً القطعة الوسطى فً تركٌب الحٌوان المنوي : -991

 الذٌل  -النواة                           د -ج    الجسم الممً            -ب              المٌتوكندرٌا - أ

 ر االتٌة : تتوقف الخلٌة البٌضٌة االولٌة اثناء تكوٌن البوٌضات فً احد االطوا -942

 االستوائً الثانً  -االستوائً االول                   د -ج          التمهٌدي االو   -بالتمهٌدي الثانً             - أ

 المحفز الستكما  المرحلة االولى من االنقسام المنصف للخلٌة البٌضٌة االولٌة هو :  -949

 سن البلوغ  -د              الهرمونات االنثوٌة -ج       االنطالق لمناة البٌض   -التلمٌح بحٌوان منوي        ب - أ

 تتوقف الخلٌة البٌضٌة الثانوٌة فً احد اطوار االنقسام المنصف الثانً االتٌة :  -944

  االستوائً الثانً -دالتمهٌدي الثانً                    -التمهٌدي االول                ج -االستوائً االول            ب - أ

 الستكما  المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف الثانً هو احد االتٌة :  المحفز -947

 البلوغ سن -د              االنثوٌة الهرمونات -ج         البٌض لمناة االنطالق -ب        منوي بحٌوان التلقٌح - أ

 عدد البوٌضات الناضجة التً تنتج من خلٌة بٌضٌة اولٌة هو :  -942

  4 -د                                3 -ج                            2 -ب                              1 - أ

 االنقسام الذي ٌحدث للخلٌة التناسلٌة االولٌة هو احد االتٌة :  -942

 الطور التمهٌدي االول  -د         االنقسام المتساوي -ج    ً االنمسام المنصف الثان -االنمسام المنصف االول       ب - أ

 احد االتٌة لٌس صحٌحا بما ٌرتبط بنضج وتماٌز الطالئع المنوٌة الى حٌوانات منوٌة :  -946

 الذكري من النخامٌة االمامٌة    LHٌفرز هرمون  -ب                هرمون التستوستٌرون ٌفرز من خالٌا الٌدج    - أ

   خالٌا سٌرتولً تساعد فً حركة الحٌوانات المنوٌة -د نات منوٌة       تستوستٌرون ٌحول الطالئع المنوٌة الى حٌواال -ج     

 احد االطوار االتٌة لٌس من اطوار دورة المبٌض :  -941

 طور االباضة  -د                طور االفراز -ج    طور الجسم االصفر       -ب  طور الحوصلة              - أ
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 طور الحوصلة ٌحدث فً الفترة االتٌة من دورة المبٌض :  -941

 م االباضة الى نهاٌة دورة المبٌضمن ٌو -د    ٌوم االباضةمن الٌوم االو  الى  -ج        14الٌوم  -اٌام       ب 7 -5من  - أ

 تحدث االباضة فً احد االٌام االتٌة : -941

  28الٌوم  -د                            92الٌوم  -ج     اٌام             9 -7 -ب   اٌام                   7-5 - أ

 الهرمون الذي ٌفرز من منطقة تحت المهاد هو :  -972

   GnRHهرمون  -د   (      FSHالهرمون المنشط للحوصلة )  -ج البروجسترون         -ب    روجٌن      االست - أ

 ا : احد الهرمونات االتٌة تفرز من الحوصلة االولٌة اثناء نضجه -979

  LHالهرمون المنشط للجسم االصفر  -الهرمون المنشط للحوصلة          د -ج     البروجسترون   -ب       االستروجٌن - أ

 هو :  GnRHسبب افراز تحت المهاد لهرمون  -974

 ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون   -ب                        انخفاض هرمون البروجسترون  - أ

 انخفاض مستوى هرمون االستروجٌن  -د                              ستروجٌنارتفاع هرمون اال -ج

 الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي ٌعم  احد االتٌة :  -977

   ٌحو  الحوصلة االولٌة الى حوصلة غراف ناضجة -ب   ت االولٌة            ٌحفز المبٌض النضاج الحوصال - أ

 ٌسبب ضمور الجسم االصفر  -د    للحوصلة                  ٌثبط افراز الهرمون المنشط -ج     

 الهرمون المنشط للحوصلة ٌعم  احد االتٌة :  -972

   ناضجة غراف حوصلة الى االولٌة الحوصلة ٌحول -ب                         االولٌة الحوصالت النضاج المبٌض ٌحفز - أ

 االصفر الجسم ضمور ٌسبب -د                             للحوصلة المنشط الهرمون افراز ٌثبط -ج    

 انخفاض مستوى الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي ٌؤدي الى احد االتٌة :  -972

 ٌحول الحوصلة االولٌة الى حوصلة غراف ناضجة   -ب    ت االولٌة                 ٌحفز المبٌض النضاج الحوصال - أ

  ٌسبب ضمور الجسم االصفر -دللحوصلة                             ٌثبط افراز الهرمون المنشط  -ج    

 الهرمونات التً تفرز من الجسم االصفر هً :  -976

 البروجسترون والهرمون المنشط للحوصلة  -د    LHو  FSH -ج    البروجسترون واالستروجٌن -ب    FSHاالستروجٌن و -ا       

 وٌرتفع مستواه فً الدم :  احد الهرمونات االتٌة ٌفرز بعد االباضة -971

 الهرمون المنشط للجسم االصفر االنثوي  -د   الهرمون المنشط للحوصلة  -ج    االستروجٌن  -ب         البروجسترون - أ

 احد الهرمونات االتٌة ٌعم  عكس عم  الهرمون المنشط للحوصلة قب  االباضة  :  -971

  GnRHهرمون  -د     هرمون االستروجٌن -ج   هرمون البروجسترون -ب الهرمون المنشط للحوصلة       - أ

 فً احد االطوار االتٌة :   LHو  FSHٌالحظ ارتفاع فً مستوى هرمون   -971

 طور تدفك الطمث  -د  طور الجسم االصفر     -ج            طور االباضة -ب  طور الحوصلة                 - أ
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 جة  :الهرمون الذي ٌحو  الحوصلة االولٌة الى حوصلة غراف ناض -922

 هرمون االستروجٌن  -د               GnRHهرمون  -ج                     FSHهرمون  -ب               LHهرمون  -ا

 احد الهرمونات االتٌة ٌكون مستواه فً بداٌة دورة المبٌض منخفضا ثم ٌبدأ باالرتفاع تدرٌجٌا :  -929

 الهرمون المنشط للجسم االصفر  -ط للحوصلة             دالهرمون المنش -ج      االستروجٌن -بالبروجسترون       - أ

 الهرمون الذي ٌسبب انخفاضه ضمور الجسم االصفر هو احد الهرمونات االتٌة :  -924

 االصفر للجسم المنشط الهرمون -د         للحوصلة المنشط الهرمون -ج        االستروجٌن -ب               البروجسترون - أ

 على حدوث اضطراب فً بطانة الرحم :  احد االتٌة ٌعم  -927

 ارتفاع مستوى االستروجٌن     -ب       انخفاض مستوى الهرمون المنشط للحوصلة  - أ

 ارتفاع مستوى البروجسترون  -د                          انخفاض مستوى البروجسترون -ج

 لزوجة هً احد االتٌة : الطرٌقة المتبعة لعالج الحاالت التً سببها تلف فً قناتً البٌض لدى ا -922

 لألجنة الوراثً التشخٌص -د    الخصٌتٌن من المنوٌة الحٌوانات استخالص -ج     المجهري الحمن -ب    التقلٌدٌة الطرٌقة - أ     

 الوسٌلة المستخدمة لتنظٌم النس  والتً ٌدوم تأثٌرها مدة خمس سنوات هً :  -922

 الهرمونٌة الحمن -د        المصغرة الحمل منع حبوب -ج      الجلد تحت صغٌرة كبسوالت -ب       الحمل منع لصمات - أ      

 الطرٌقة التً ٌدوم تأثٌرها لمدة اسبوع لمنع حدوث الحم  هً احد االتٌة :  -926

 الهرمونٌة الحمن -د    المصغرة الحمل منع حبوب -ج       الجلد تحت صغٌرة كبسوالت -ب       الحم  منع لصقات - أ      

 احد وسائ  تنظٌم النس  الهرمونٌة االتٌة تحتوي على هرمون البروجسترون واالستروجٌن :  -921

 كبسوالت صغٌرة تحت الجلد            -ب                      لصقات منع الحم  - أ

  الحمن الهرمونٌة -د           حبوب منع الحمل المصغرة   -ج

 وسائ  تنظٌم النس  االتٌة لٌس من الوسائ  المٌكانٌكٌة احد  -921

 اللولب  -الوالً االنثوي           د -ج        لصفات منع الحم  -بكري              الذالعازل  - أ

 االتٌة ٌمنع انزراع الكبسولة البالستولٌة فً بطانة الرحم احد  -921

  اللولب -دالكبسوالت الصغٌرة تحت الجلد         -الوالً االنثوي                ج -الذكري         بالعازل  - أ

 الطرق االتٌة فً عملٌات االخصاب خارج الجسم تستخدم بسبب وجود ضعف شدٌد فً الحٌوانات المنوٌة لدى الزوج احد  -922

 التشخٌص الوراثً لالجنة -ٌوانات المنوٌة    داستخالص الح -الطرٌمة النملٌدٌة       ج -ب        المجهري الحقن  - أ

 


