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 اعئهخ ظغ دائشح فصم انطفشاد

 ْٙ :  DNAانطفشح انزٙ رحذس َزٛغخ  حذٔس اخطبء اصُبء رعبػف عض٘ء  -1

 غفشحكًٍٍبئٍخ-ديستحثّغفشح-جغفشح رهمبئٛخ  -ةغفشحفٍضٌبئٍخ -أ

 انطفشح انزٙ رُزظ ثشٔرُٛب غٛش يكزًم ْٙ : -2

 غفشح غٛش يؼجشح -دظفشحيخطئخانتؼجٍش-غفشحصبيتخج-ةغفشحاصاحخ -أ

 احذ االرٛخ ُٚزظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ ٚحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛ ٔثٕٚعخ غجٛؼٛخ  -3

 يتالصيخثبتٕ-ديتالصيختٍشَش-يتالصيخدأٌج-ةيزالصيخ كهُٛفهزش  -أ

  7احذ االخزالالد االرٛخ رُزظ يٍ غفشح ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -4

 انُبػٕس-دانزهٛف انكٛغٙ -طانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-يتالصيخثتبٔة -أ

 ْٕ : 12ركشاس ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  ػُذِ غفشح ذػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ فٙ خهٛخ شخص حذص -5

 54-د54-ج54-ة44 -أ

 رٛخ :اال ثأحذانحبنخ انزٙ ًٚكٍ فٛٓب نزكش اٌ ٚكٌٕ حبيال النٛم يشض َضف انذو غٛش يصبة ثّ ْٙ انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب انشخص يصبة  -6

 Aَضفانذو-انُبػٕسد-تٍشَشج-ةكهُٛفهزش -أ

 انطفشح انزٙ رحذس َزٛغخ رغٛش كٕدٌٔ انٗ كٕدٌٔ اخش ٚزشعى انٗ انحًط االيُٛٙ َفغّ ػُذ ثُبء انجشٔرٍٛ ْٙ :  -7

 يٕظؼٛخ صبيزخ -ديٕظؼٍّغٍشيؼجشح-جخاصاح-يٕظؼٍخيخطئخانتؼجٍشة -أ

 انطفشح انزٙ رحذس َزٛغخ رغٛش كٕدٌٔ انٗ كٕدٌٔ اخش ٚزشعى انٗ حًط ايُٛٙ عذٚذ ْٙ :  -8

يٕظؼٍخصبيتخ-ديٕظؼٍّغٍشيؼجشح-جاصاحخ-ةيٕظؼٛخ يخطئخ انزؼجٛش - أ

 احذٖ انضُبئٛبد االرٛخ رحذس ثٍٛ كشٔيٕعٕيٍٛ :  -9

 انحزف(\)انمهت-دانزكشاس (  \) رجذٚم انًٕالغ  -طانمهت(\)تجذٌمانًٕالغ-ةانحزف(\)انتكشاس -أ

 انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو انزٙ رمبثم غفشح انزكشاس ْٙ احذٖ االرٛخ :  -11

 تجذٌمانًٕالغ-دانمهت-جاالصاحخ-ةانحزف -أ

 احذ االرٛخ ٚإد٘ انٗ االصبثخ ثغشغبٌ انغهذ : -11

 DNAحذٔثاخطبءتعبػف-دتُبٔليٕادكًٍٍبئٍخ-انسٍٍُخجألشؼختؼشضاالَسبٌ-ةانشًظ ألشؼخرؼشض االَغبٌ  -أ

 ْٕ :  DNAانُبرظ يٍ حذٔس اخطبء اصُبء رعبػف عض٘ء  انزأصٛش -12

 غفشحاصاحخ-دغفشح رهمبئٛخ -طكًٍٍبئٍخيستحثّغفشح-فٍضٌبئٍخةيستحثّغفشح -أ

 ػهٗ انكشٔيٕعٕو ْٙ احذٖ االرٛخ :  انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو انزٙ رإد٘ انٗ اَؼكبط رشرٛت انغُٛبد -13

 انمهت -دتجذٌمانًٕالغ-جانتكشاس-ةانحزف -أ

 انطفشح انزٙ رحذس َزٛغخ لطغ االعضاء انطشفٛخ ْٙ احذٖ االرٛخ :  -14

 انمهت-درجذٚم انًٕالغ  -طانتكشاس-ةانحزف -أ

 غفشح رشكٛت ال رإد٘ انٗ رغٛش فٙ ػذد انغُٛبد أ غٕل انكشٔيٕعٕو ْٙ احذٖ االرٛخ :  -15

 انمهت -دتجذٌمانًٕالغ-جانتكشاس-ةانحزف -أ

 غفشح رحذس َزٛغخ لطغ عضء يٍ انكشٔيٕعٕو ٔانزحبو االعضاء انًزجمٛخ ْٙ احذ االرٛخ :  -16

 انمهت-دتجذٌمانًٕالغ-جانتكشاس-ةانحزف -أ

 ْٙ : مٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ رإد٘ انٗ رغٛش فٙ رغهغم ان الانطفشح انزٙ  -17

 يخطئخانتؼجٍش-دانزكشاس -طاالصاحخ-ةانصبيتخ -أ

 احذ االيشاض االرٛخ رحذس َزٛغخ حذٔس خطأ فٙ انزؼجٛش انغُٛٙ :  -18

 انُبػٕس-دانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-جاالًَٛٛب انًُغهٛخ -ةًانتهٍفانكٍس -أ

 احذ االيشاض االرٛخ يشض عُٛٙ يحًٕل ػهٗ كشٔيٕعٕو عغًٙ :  -19

 يتالصيخثتبٔ-دانزهٛف انكٛغٙ -طيتالصيختٍشَش-ةَضفانذو -أ

 :  12احذ االيشاض االرٛخ ُٚزظ يٍ غفشح ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -21

 انتهٍفانكٍسً-دانفُٛٛم كٛزَٕٕٛسٚب  -طاالًٍٍَبانًُدهٍخ-ةَضفانذو -أ

 بة : صانغفٍ انؼهٕ٘ نهًاحذ االيشاض االرٛخ رإد٘ انٗ اَضُبء فٙ  -21

 يزالصيخ دأٌ -ديتالصيخكالٌُفهتش-يتالصيخثتبٔج-ةيتالصيختٍشَش -أ

 احذ االرٛخ رظٓش ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ رٛشَش :  -22

 يشكالدفًانمهت-دفًاالػعبءانذاخهٍختشِٕ-يؼذلركبءيُخفطج-ةى لصٛش انمبيخ ػمٛ -أ

 احذ االػشاض االرٛخ رظٓش ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش :  -23

 انشفخانؼهٍبيشمٕلخ-دتشِٕاالػعبءانذاخهٍخ-جيؼذل ركبء يُخفط -ةلصشانمبيخٔايتالؤْب -أ

  7صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  احذ االرٛخ رحذس َزٛغخ غفشح ػهٗ -24

 االًٍٍَبانًُدهٍخ-دانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-جانزهٛف انكٛغٙ -ةانُبػٕس -أ

 احذ االيشاض االرٛخ رظٓش ػهٗ انًصبة شفخ ػهٛب ٔعمف انحهك يشمٕق  -25

 يزالصيخ ثزبٔ -ديتالصيخدأٌ-يتالصيختٍشَشج-ةانُبػٕس -أ
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 : VIIIاحذ االيشاض االرٛخ رُزظ يٍ خهم فٙ ػبيم انزخضش  -26

 بانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌ-دانُبػٕس -طاالًٍٍَبانًُدهٍخ-ةانتهٍفانكٍسً -أ

 انًشض انز٘ ٚإد٘ رشاكى يبدح يؼُٛخ فٙ انذو انٗ رشاعغ فٙ لذسارّ انؼمهٛخ ْٕ احذ االرٛخ :  -27

 االًٍٍَبانًُدهٍخ-دانتهٍفانكٍسً-جانفُٛٛم كٛزَٕٕٛسٚب -ةَضفانذو -أ

 ذ : احذٖ انضُبئٛبد االرٛخ رحذس كطفشح ػهٗ كشٔيٕعٕو ٔاح -28

 هت(انم\)انتكشاس-دنحزف ( ا \) انمهت  -طتجذٌمانًٕالغ(\)انمهت-انتكشاس(ة\)انحزف -أ

 حذٔس االخش : رُزظ يٍثحذٔس احذاْب ثبنطفشاد فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو احذٖ انضُبئٛبد االرٛخ صحٛحخ  ثًب ٚزؼهك  -29

 انمهت(\)انتكشاس-دانحزف(\)انمهت-جتجذٌمانًٕالغ(\ت)انمه-ةانزكشاس ( \) انحزف  -أ

 ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ نشخص نى رُفصم احذٖ كشٔيٕعٕيبرّ انًزًبصهخ : -31

(54\54)-د(32\33)-ج( 24 \ 22)  -ة(35\32)-ا

 بيٛذ اَضٗ نى ُٚفصم انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ نذٚٓب ْٕ : انًغًٕػبد انكشٔيٕعٕيٛخ فٙ ع إَاع -31

 ( n \n-1)-د( n+1 \n)-ج(n+1 \1 -n)-ة( n+1 \1-n \n)  -أ

 كشٔيٕعٕو ْٕ : 14ٚحًم صم احذ اصٔاط كشٔيٕعٕيبرّ انًزًبصهخ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انغبيٛزبد ػُذ فشد نى ُٚف -32

 ( 8 \ 6د) (8\4\4)-ج(4)-ة(34\32) -أ

صٔط يٍ  16نفشد ٚحًم ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انغبيٛزبد انُبرغخ يٍ ػذو اَفصبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ الحذ انكشٔيٕعٕيبد  -33

 انكشٔيٕعٕيبد ْٕ : 

 ( 17 \ 16 \ 15)  -د(8\4)-ج(34\34ة)(34\34) -أ

 ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػُذ شخص رظٓش ػهّٛ صفخ لصش انمبيخ ٔايزالؤْب :  -34

 (55)-د(54)-ج(54)–ة(   45)  -أ

 صبة ثزشِٕ فٙ االػعبء انذاخهٛخ : يػذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ػُذ شخص  -35

 )صفش(-د(2)-ج( 2)  -ة(3) -أ

 انكشٔيٕعٕيبد فٙ انخهٛخ انغغًٛخ ػُذ شخص يؼذل ركبئّ يُخفط ْٕ :  ػذد  -36

(54)–د(  47)  -ط(2)-(ة55)-ا

 ْٕ :  12ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػُذ شخص يصبة ثطفشح ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -37

 (54)-د(54)-ج(  44) -ة(54) -أ

 ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ػُذ شخص ٕٚنذ يٍ اخصبة ثٕٚعخ خبنٛخ يٍ انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ٔحٕٛاٌ يُٕ٘ غجٛؼٙ ْٕ :  -38

(54)-د(2)-ج(3)-ة(  1) -ا

 انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ نشخص ػمٛى لصٛش انمبيخ ْٕ :  -39

 (XY)-د(XX)-ج( XO)  -ة(XXY) -أ

 ُغٙ نزكش ٕٚاعّ صؼٕثخ فٙ انٓعى ٔانزُفظ : انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغ -41

 ( XY)  -د(XXY)-ج(XX)-ة(XO) -أ

 انشخص انز٘ ٚصبة ثًشض َزٛغخ حذٔس خهم فٙ اٚط انحًٕض االيُٛٛخ ْٕ احذ االرٛخ :  -41

 تٍشَش-انُبػٕسد-جكٛزَٕٕٛسٚب انفُٛٛم  -ةانتهٍفانكٍسً -أ

 انخهم انغُٛٙ انز٘ ٚحذس َزٛغخ رشاكى انًخبغ فٙ انشئزٍٛ ٔانمُبح انٓعًٛخ ْٕ :  -42

كالٌُفهتش-دانزهٛف انكٛغٙ -طانُبػٕس-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبة-ا

 ٚغجت يشكالد فٙ انمهت ػُذ انجؼط ْٕ : انخهم انز٘  -43

 يتالصيخكالٌُفهتش-يتالصيختٍشَشد-يتالصيخثتبٔج-ةيزالصيخ دأٌ  -أ

 ْٕ :  21انخهم انٕساصٙ انز٘ ٚحذس َزٛغخ اظبفخ كشٔيٕعٕو انٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -44

 يزالصيخ دأٌ -ديتالصيخكالٌُفهتش-يتالصيختٍشَشج-يتالصيخثتبٔة -أ

 انخهم انغُٛٙ انًحًٕل ػهٗ كشٔيٕعٕو عُغٙ ْٕ احذ االرٛخ :  -45

 يتالصيختٍشَش-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبد-جانُبػٕس  -ةانتهٍفانكٍسً -أ

 ًشظٛخ االرٛخ ال ٚزطبثك يغ االػشاض انزٙ رصٛت شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ : احذ االػشاض ان -46

 اَثُبءاندفٍانؼهٕي-لصشانمبيخٔايتالؤْبد-جرشِٕ فٙ االػعبء انذاخهٛخ  -ةياليحٔخّيختهفخ -أ

  (X)عٕيبد انغُغٛخ ٔثٕٚعخ غجٛؼٛخ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نشخص ُٚزظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ خبنٙ يٍ انكشٔيٕ -47

 54-د54-ج54-ة44 -أ

 انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ نشخص يصبة ثًزالصيخ رٛشَش ْٕ :  -48

 XO -دXX-ج   XY  \XX-ةXXY -أ

 انحبنخ انًشظٛخ انزٙ ٚزؼٍٛ انهغٕء انٗ انًؼبنغخ انطجٛخ نظٕٓس ثؼط ػاليبد انُعظ انغُغٙ ْٙ :  -49

 يتالصيخدأٌ-يتالصيخثتبٔد-جيزالصيخ رٛشَش -ةيتالصيخكالٌُفهتش -أ

 نًخزهفخ : ثبالخزالالد ا نإلصبثخاحذ االرٛخ ال ٚؼزجش عجت عُٛٙ  -51

 21فخ كشٔيٕعٕو ػهٗ باظ -د33غفشحػهىانكشٔيٕسٕو-ج    4انكشيٕسٕوغفشحػهى-ةXغفشحػهىانكشٔيٕسٕو -أ
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 يغ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ : Yاحذ االخزالالد االرٛخ ُٚزظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ غجٛؼٙ  -51

 يتالصيخثتبٔ-ديزالصيخ كالُٚفهزش -طيتالصيخدأٌ-ةانذوَضف -أ

 :  13احذ االخزالالد االرٛخ ُٚزظ يٍ اظبفخ كشٔيٕعٕو انٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -52

 يزالصيخ ثزبٔ -دانتهٍفانكٍسً-يتالصيخدأٌج-يتالصيختٍشَشة -أ

 :  ؼٕثخ فٙ انٓعى ٔانزُفظ صذ االرٛخ ٚؼزجش انغجت فٙ اح -53

 رشاكى انًخبغ -د33اظبفخكشٔيٕسٕوانىانكشٔيٕسٕو-جخهمفًاٌطانحًطااليًٍُ-ة33غفشحػهىانكشٔيٕسٕو -أ

 احذ االرٛخ يٍ انطفشاد انًإصشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو : -54

 تغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٔٔلفانتشخًخ-دانحزف  -طػذواَفصبلانسٍتٕثالصو-انصبيتخة -أ

 نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف ْٕ :  اَغبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ فٙ عبيٛذ -55

 54-د32-ج22 -ة33 -أ

 زبد انُبرغخ يٍ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف ْٕ : ػذد إَاع انغبيٛ -56

 صفش-د2-ج 2   -ة3 -أ

 رٛذاد انشمٛمخ ْٕ : ػذد إَاع انغبيٛزبد انُبرغخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل الحذ انكشٔيب -57

 3 -د3-ج3-صفشة -أ

 انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انطجٛؼخ يٍ حبنخ ػذو اَفصبل احذ اصٔاط انكشٔيٕعٕيبد انًزًبصهخ ْٙ :  -58

 %44-د%45-%ج34-ةصفش% -أ

 انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انطجٛؼخ يٍ حبنخ ػذو اَفصبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ  :  -59

 %44-د%51 -ط%34-صفش%ة -أ

 يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ : انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انطجٛؼخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ االٔنٗ  -61

 %44-%د45-%ج34-ةصفش%-أ

 انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انطجٛؼخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ :  -61

%44-د%51 -ط%34-صفش%ة-أ

 انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد غٛش انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ :  -62

 %111 -د%45-%ج34-صفش%ة-أ

 ش انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ : انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد غٛ -63

%355-د%51 -ط%34-صفش%ة-أ

خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ػذد اكضش يٍ انغبيٛزبد انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل  -64

 انًُصف ْٙ : 

%355-د% 51 -ط%34-صفش%ة-أ

انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ػذد اكضش يٍ انغبيٛزبد انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو  -65

 انًُصف ْٙ : 

 %355-%د45-ج% 25 -ةصفش%-أ

انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ػذد الم يٍ انغبيٛزبد انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو  -66

 انًُصف ْٙ : 

 %355-د% 51 -ط%34-ةصفش%-أ

انُغجخ انًئٕٚخ نهغبيٛزبد انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ػذد افم يٍ انغبيٛزبد انطجٛؼٛخ يٍ حبنخ ػذو االَفصبل خالل انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو  -67

 انًُصف ْٙ : 

%355-د%45-ج%25 -ةصفش%-أ

 انفزشح انضيُٛخ انزٙ ٚزى اخز ػُٛخ نفحص خًالد انكشٌٕٚ ركٌٕ :  -68

 11-8ثٍٛ االعجٕػٍٛ  -د33-35ثٍٍاالسجٕػٍٍ-ج35-33ثٍٍاالسجٕػٍٍ-ة34-35ثٍٍاالسجٕػٍٍ -أ

 ٌٕ : رك انغبئم انشْهٙانفزشح انضيُٛخ انزٙ ٚزى اخز ػُٛخ نفحص  -69

 35-8ثٍٍاالسجٕػٍٍ-د33-35ثٍٍاالسجٕػٍٍ-ج35-33ثٍٍاالسجٕػٍٍ-ة16-14ثٍٛ االعجٕػٍٛ  -أ

 انفزشح انضيُٛخ انالصيخ نهحصٕل ػهٗ انُزبئظ نفحص خًالد انكشٌٕٚ ْٙ :  -71

 ثؼذانٕالدح-دثؼذػذحاشٓش-ثؼذثعؼخاٌبوج-ةٕو انزبنٙانٛ -أ

 ْٙ :  انغبئم انشْهٙانفزشح انضيُٛخ انالصيخ نهحصٕل ػهٗ انُزبئظ نفحص  -71

 ثؼذانٕالدح-ثؼذػذحاشٓشد-جثؼذ ثعؼخ اٚبو -ةٕوانتبنًانٍ -أ

 ٍٛ يزًبصهٍٛ ْٙ : انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔٔعٕو انزٙ رحذس ثٍٛ كشٔيٕعٕي -72

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-جانزكشاس  -ةانحزف -أ

 انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔٔعٕو انزٙ رحذس ثٍٛ كشٔيٕعٕيٍٛ غٛش يزًبصهٍٛ ْٙ :  -73

 انمهت-درجذٚم انًٕالغ -طانتكشاس-انحزفة -ة

 ػهٗ شخص يصبة ثأحذ االيشاض االرٛخ :  انًشظٛخ انزٙ رظٓشاحذ االػشاض اَضُبء فٙ انغفٍ انؼهٕ٘  يٍ  -74

 يتالصيخثتبٔ-ديزالصيخ دأٌ -طيتالصيختٍشَش-يتالصيخكالٌُفهتشة -أ
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 ص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ػذا :خشعًٛغ االػشاض االرٛخ رظٓش ػُذ  -75

 يشكالدفًانمهت-لصشانمبيخٔايتالؤْبد-جيؼذل ركبء يُخفط -ةاَثُبءاندفٍانؼهٕي -أ

 احذ االرٛخ نٛغذ يٍ خصبئص انكٕدٌٔ :  -76

 ٌشفشحًطايًٍُيؼٍٍ-دٚشفش يغًٕػخ يٍ انحًٕض االيُٛٛخ -طm RNAٌحًمػهى-ٌتكٌٕيٍثالثلٕاػذٍَتشٔخٍٍُخة -أ

 صحٛحب فًٛب ٚزؼهك ًٚزالصيخ كهُٛفهزش :نٛظ احذ االرٛخ  -77

 غٕلانمبيخ-ػذواكتًبلانُعحاندُسًد-يؼذلركبءيُخفطج-ةلصش انمبيخ ٔايزالؤْب -أ

 عًٛؼٓب صحٛحخ فًٛب ٚزؼهك ثًزالصيخ ثزبٔ ػذا ٔاحذح : -78

 تشِٕفًاالػعبءانذاخهٍخ-ة13ٕعٕو سلى اظبفخ صٔط يٍ انكشٔيٕعٕيبد انٗ انكشٔي -أ

لذسادػمهٍخيحذٔدح-انشفخانؼهٍبٔسمفانحهكيشمٕقد-ج

 احذ االرٛخ صحٛح ثًب ٚزؼهك ثًزالصيخ رٛشَش : -79

  Xتحذثَتٍدخغفشحتكشاسػهىانكشٔيٕسٕواندُسً -أ

 Xانكشٔيٕسٕواندُسًتحذثَتٍدخغفشححزفػهى-ة

 رحذس َزٛغخ اخصبة عبيٛزبد َبرغخ يٍ ػذو االَفصبل فٙ انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف   -ط

تظٓشَتٍدخػذواَفصبلانسٍتٕثالصوخاللاالَمسبوانخهٕي-د

 ٚزى انزٕاصم يغ رٔ٘ انًصبثٍٛ خالل االعزشبسح انٕساصٛخ يٍ اعم احذ االرٛخ :  -81

 تدُجبالَدبةاغفبليصبثٍٍثبحتالالدٔساثٍخ-تٕظٍحخطٕادفحصاالخُخة -أ

نتحذٌذاالخُخغٍشانطجٍؼٍخ-درٕظٛح غجٛؼخ االخزالل   -ط

 يصبة ثبنزهٛف انكٛغٙ ْٕ : شخصانطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ٔػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػُذ  -81

 XO+55-دXXY + 44-ج  XY +44 \XX -ة XY + 45 -أ

 احذ االرٛخ ُٚطجك ػهٗ حبنخ ػذو االَفصبل فٙ انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف :  -82

 إَاعيٍاندبيٍتبدٌُتحثالثخ-دُٚزظ َٕػٍٛ يٍ انغبيٛزبد -طالٌُفصمانسٍتٕثالصو-الٌُفصمانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌة -أ

 احذ االرٛخ نٛغذ يٍ انخطٕاد االعشائٛخ نفحص خًالد انكشٌٕٚ :  -83

ال رزى صساػخ انخالٚب -دػذوفصميشكضينهخالٌب-جَحصمػهىانُتبئحفًانٍٕوانتبنً-ة34-35اخزػٍُخثٍٍاالسجٕػٍٍ-ا

 احذ االرٛخ نٛغذ يٍ انخطٕاد االعشائٛخ نفحص انغبئم انشْهٙ :  -84

 ٚزى انحصٕل ػهٗ انُزبئظ فٙ انٕٛو انزبنٙ -دصساػخانخالٌب-ػًمفصميشكضينهخالٌبج-ة34-35ػٍُخثٍٍاالسجٕػٍٍاخز -أ

 ٚزى فحص االعُخ فٙ ثذاٚخ انحًم الحذ االعجبة االرٛخ :  -85

 نزحذٚذ االعُخ انغٛش غجٛؼٛخ -ةتٕظٍحغجٍؼخاالختاللانٕساثً -أ

نهكشفػٍَبلهًيشضانثالسًٍٍبٔاالًٍٍَبانًتدهٍخ-دظٍحكٍفٍخانتؼبيميغانًصبثٍٍتٕ-ج

 ػذد إَاع انغبيٛزبد انُبرغخ يٍ ػذو االَفصبل نهكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ خالل االَمغبو انًُصف : -86

 5-د 3 -ط3-ة3 -أ

 انُبرظ :  انكشٔيٕعٕواحذ االرٛخ ٚغجت حذٔس خهم فٙ رشكٛت  -87

 استجذالصٔجيٍانمٕاػذانٍُتشٔخٍٍُخ-ةDNAحذٔثاظبفخالحذانمٕاػذانٍُتشٔخٍُخػهىخضيء -أ

ًاحذانمٕاػذانٍُتشٔخٍٍُخحذٔثحزفف-دحذٔس اَفصبل االعضاء انطشفٛخ الحذ انكشٔيٕعٕيبد  -ط

 احذ االرٛخ ًٚضم غفشح عُٛٛخ صبيزخ :  -88

رغٛش كٕدٌٔ انٗ كٕدٌٔ ٚزشعى انٗ َفظ انحًط االيُٛٙ -ةتغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٔٔلفانتشخًخ-ا

m RNAانىاصاحخانكٕدَٔبدػهىخضيءاظبفخكٕدٌٔيًبٌؤدي-دتغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٌٔتشخىانىحًطايًٍُخذٌذ-ج

 غفشح رحذس ػهٗ يغزٕٖ انغٍٛ انٕاحذ :  -89

 رغٛش كٕدٌٔ انٗ كٕدٌٔ ٔلف انزشعًخ -ةتغٍشفًػذدانكشٔيٕسٕيبد -أ

نكشٔيٕسٕواَؼكبطتشتٍتاندٍُبدػهىا-داصانخخضءيٍكشٔيٕسٕوثىانتحبواالخضاءانًتجمٍخ-ج

 رحذس غفشح رجذٚم انًٕالغ ثغجت ٔاحذح يٍ االرٛخ :  -91

 لطغاخضاءيٍانكشٔيٕسٕوثىاستجبغٓبثصٕسحيمهٕثخ-ةلطغاخضاءثىاستجبغٓبيغكشٔيٕسٕيبديتًبثهخ -أ

نتحبواالخضاءانًتجمٍخاصانخاخضاءيٍانكشٔيٕسٕوثىا-دلطغ االعضاء انطشفٛخ يٍ احذ انكشٔيٕعٕيبد -ط

 احذ انطفشاد االرٛخ نٛغذ يٍ انطفشاد انًإصشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو :  -91

 انتكشاس-تجذٌمانًٕالغد-جانصبيزخ -ةانحزف -أ

 احذ االرٛخ غٛش صحٛح ثبنُغجخ نهطفشاد غٛش انًٕسصخ :  -92

 تؤثشفًٔظبئفانكهى-درإصش فٙ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ -طتسجتظشسافًشجكٍخانؼٍٍ-هذةتسجتسشغبٌاند -أ

 رحذس انطفشح انزهمبئٛخ الحذ االعجبة االرٛخ :  -93

 انتؼشضنًٕادكًٍٍبئٍخ-دنألشؼختؼشضاالَسبٌ-ثسجتتُبٔلاالدٌٔخج-ةDNAحذٔس اخطبء اصُبء رعبػف  -أ

 ٔرنك الحذ االعجبة االرٛخ :  ثبألشؼخادد انٗ كغش فُصحٓب انطجٛت ثؼذو انزصٕٚش  إلصبثخَضٗ فٙ ثذاٚخ حًهٓب رؼشظذ ا -94

 اَدبةغفميصبةثًتالصيخدأٌ-ةاصبثبدانجٌٕعبدثخهم -أ

اَدبةغفميصبةثخهمٔساثًيٕسث-دثخهم ٔساصٙ غٛش يٕسس اَغبة غفم يصبة  -ط
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انشًظ انًجبششح اصُبء كغٕف انشًظ فبٌ احذ االرٛخ صحٛح ثًب ٚزؼهك  ألشؼخثزهف انشجكٛخ َزٛغخ انزؼشض  إلصبثخرؼشض شخص  -95

 ثٓزِ االصبثخ : 

 ّحذٔثغفشحكشٔيٕسٕيٍ-حذٔثغفشحيٕسثخد-جحذٔس غفشح غٛش يٕسصخ -ةحذٔثغفشحخٍٍُخ -أ

 احذ إَاع انطفشاد انًإصشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو رحذس َزٛغخ   : -96

 حذٔثػذواَفصبلانكشٔيٕسٕيبدانًتًبثهخ-ةػذواَفصبلانسٍتٕثالصوخاللاالَمسبوانخهٕي -أ

حذٔس لطغ ألعضاء يٍ انكشٔيٕعٕو  -دحذٔثػذواَفصبلانكشٔيبتٍذادانشمٍمخ-ج

 انطفشح انزٙ َزٛغخ حذٔصٓب ُٚزظ عبيٛزبد غٛش غجٛؼٛخ ٔاخشٖ غجٛؼٛخ رحذس ثغجت احذ االرٛخ :  -97

 انكشٔيٕسٕيبٌانًتًبثالٌػذواَفصبل-ةػذو اَفصبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ -أ

َفصبلانكشٔيٕسٕيبٌغٍشانًتًبثالٌػذوا-ػذواَفصبلانسٍتٕثالصوخاللاالَمسبوانخهٕيد-ج

 احذ اٜرٛخ رغجت غفشح فٙ انخالٚب انُجبرٛخ :  -98

 ػذواَفصبلانكشٔيٕسٕيبٌانًتًبثالٌ-ػذواَفصبلانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌة -أ

كشٔيٕسٕيبٌغٍشانًتًبثالٌػذواَفصبلان-دػذو اَفصبل انغٛزٕثالصو خالل االَمغبو انخهٕ٘ -ج

 احذ االرٛخ رغجت غفشح كًب فٙ انجكزٛشٚب ٔانفٛشٔعبد :  -99

 ػذواَفصبلانسٍتٕثالصو-يستحثّفٍضٌبئٍخد-جرهمبئٛخ  -ةيستحثّكًٍٍبئٍخ -أ

 االَمغبو انًُصف ٚإد٘ انٗ احذ االرٛخ : اَفصبل انكشٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ نهكشٔيٕعٕيبد فٙ انًشحهخ انضبَٛخ يٍ  -111

 اَتبجافشدغٍشغجٍؼٍخ-داَزبط عبيٛزبد غٛش غجٛؼٛخ ٔغجٛؼٛخ  -طاَتبجخبيٍتبدغٍشغجٍؼٍخ-اَتبجخبيٍتبدغجٍؼٍخة -أ

 ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ فٙ خالٚب  شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ْٕ احذ االرٛخ :  -111

 47 -د54-ج54-ة55 -أ

 ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ فٙ عبيٛذ شخص يصبة ثبنزهٛف انكٛغٙ ْٕ :  -112

 2-د3-ج1 -ة32 -أ

 غٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُ -113

 54-د35-ج 22 -ة32 -أ

نكشٔيٕعٕيبد فٙ انحٕٛاٌ انًُٕ٘ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد ا -114

 نهزكش  ْٕ 

 54-د 24 -ط33-ة32 -أ

حٕٛاٌ يُٕ٘  نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ  -115

 االَضٗ ْٕ 

 54-د35-ج33-ة32-ا

حٕٛاٌ يُٕ٘  نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انحٕٛاٌ  -116

 انًُٕ٘ نهزكش ْٕ 

 54-د35-ج 22 -ة32 -أ

ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ االَضٗ  -117

 ْٕ 

 54-د24 -ط33-ة32 -ة

ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انحٕٛاٌ  -118

 انًُٕ٘ نهزكش  ْٕ 

 54-د35-ج33-ة23 -ة

انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ  حٕٛاٌ يُٕ٘  نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب -119

 ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ 

 54-د35-ج33-ة23-ا

يخ كالُٚفهزش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انحٕٛاٌ حٕٛاٌ يُٕ٘  نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالص -111

 انًُٕ٘ نهزكش ْٕ 

 54-د 24 -ط33-ة32 -أ

 انٕلذ انالصو نهحصٕل ػهٗ يخطػ كشٔيٕعٕيٙ يٍ انؼُٛخ انزٙ رى اخزْب يٍ خًالد انكشٌٕٚ  -111

 ثعؼخاٌبو-دٕٚو ٔاحذ -طاسبثٍغ35-8يٍ-ةاسجٕػٍٍ -أ

  انًشض انز٘ ٚزى فحصّ نهًمجهٍٛ ػهٗ انضٔاط فٙ االسدٌ ْٕ : -333

انضالعًٛٛب -دَضفانذوانٕساثً-جانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-ةانتهٍفانكٍسً-أ
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صحٛح َزٛغخ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ نى رُفصم احذ اصٔاط انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ يغ ثٕٚعخ نى   الد االرٛخاحذ االحزًب -332

 رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ فٙ انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف :

ثزبٔ فزبح يصبثخ ثًزالصيخ رٛشَش ٔيصبثخ ثًزالصيخ -ةشبةيصبةثًتالصيختٍشَشٔيصبةثذأٌ-أ

فتبحيصبثخثًتالصيخكالٌُفهتشٔيصبثخثًتالصيخدأٌ-دشبةيصبةثًتالصيخثتبٔفمػ-ج

  ٚزى فحص االفشاد انًشزجّ ثٓى يٍ لجم انًغزشبس انٕساصٙ ألعم ٔاحذح يٍ االرٛخ : -335

تٕظٍحكٍفٍخانتؼبيميغانًصبثٍٍ-ةتٕظٍحغجٍؼخاالختالل-أ

نتحذٌذاالختاللانٕساثً-درأكٛذ انًشض أ َفّٛ -ط

االخزالل انٕساصٙ انُبرظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ خبنٙ يٍ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ٔانطشاص  -334

  يٕعٕيٙ نّ ْٕ :انكشٔ

XOرٛشَش  -دXYَضفانذو-جXOكالٌُفهتش-ةXXYتٍشَش-أ

حذ أاخصت ثٕٚعخ غجٛؼٛخ فبٌ انفشد انُبرظ ٚكٌٕ يصبة ث 21حٕٛاٌ يُٕ٘ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغغًٛخ سلى  -334

  االخزالالد االرٛخ :

يتالصيخكالٌُفهتش-ديتالصيختٍشَش-جيزالصيخ دأٌ -ةيتالصيخثتبٔ-أ

  ( ْٕ XY+  44انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ )  ِخهم عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عُغٙ ٔػذد كشٔيٕعٕيبرّ ٔغشاص -334

يتالصيخكالٌُفهتش-ديتالصيختٍشَش-جانُبػٕس -ةانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-أ

  احذ االخزالالد االرٛخ ًٚكٍ رمهٛم حذح اصبثزٓب يٍ خالل ارجبع َظبو غزائٙ : -338

سٚبانفُٛٛم كٛزَٕٕٛ -دانُبػٕس-جَضفانذو-ةانتهٍفانكٍسً-أ

 احذ االرٛخ ٚصبة ثًشض َضف انذو َزٛغخ احزٕاء خالٚب انغغى ػهٗ انٛم يزُحٙ ٔاحذ نإلصبثخ : -331

اَثىيصبثخثذأٌ-داَثىاَسبٌيصبثخثبنتهٍفانكٍسً-جاَثىاَسبٌيصبثخثُضف-ةاَثىتٍشَش-أ

  غجٛؼٙ فبٌ احزًبل اَغبة غفهخ يصبثخ ثًزالصيخ رٛشَش ْٕ :ػُذ صٔاط اَضٗ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ثشعم  -335

3\3-دصفش-ج 4\1 -ة3\3-أ

رظ رظٓش ػهٛخ احذٖ يغ ثٕٚعخ رحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛ فبٌ انفشد انُب Yػُذ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ غجٛؼٙ  -333

  االػشاض االرٛخ :

صغش فٙ حغى االػعبء انزُبعهٛخ -ديشبكمفًانمهت-جتشِٕفًاالػعبءانذاخهٍخ-ةاستًشاسَضفانذو-أ

كشٔيٕعٕو َزٛغخ ػذو اَفصبل  24رحزٕ٘ ػهٗ  خيُٕٚ حٕٛاَبد َبرظ يٍ اخصبةػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نشخص  -333

  غُغٛخ يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ْٕ :صٔط انكشٔيٕعٕيبد ان

54-د54-ج54-ة44 - أ

  ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ اَضٗ رحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛ ْٕ : -332

54-د24 -ط32-ة33-أ

   احذ األيشاض اٜرٛخ ٚغججّ غفشح يٕظؼٛخ يخطئخ انزؼجٛش ؟ -335

ٛخاألًَٛٛب انًُغه -دتٍشَش-جانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-ةانتهٍفانكٍسً-أ

 : انشلى انكشٔيٕعٕيٙ انز٘ رحذس فّٛ غفشح رإد٘ ئنٗ اإلصبثخ ثبنزهٛف انكٛغٙ ْٕ -334

 33-د32-ج33-ة7 -أ

 



 722267770ابراهيم الحلو                                      نبراس األذكياء في االحياء                                           

7 

 

: ٕٛسٚب ْٕانشلى انكشٔيٕعٕيٙ انز٘ رحذس فّٛ غفشح رإد٘ ئنٗ اإلصبثخ ثبنفُٛٛم كٛزَٕ -334

 33-د32-ج12 -ة4 -أ

   انطفشح انًٕظؼٛخ انزٙ رحٕل دٌٔ رؼجٛش عُٛٙ كبيم نهجشٔرٍٛ ْٙ : -334

إَتبجكٕدٌٔٔلف-دغٛش يؼجشح  -طيخطئخانتؼجٍش-ةصبيتخ-أ

   انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو انزٙ ال ٚزغٛش فٛٓب غٕل انكشٔيٕعٕو ْٙ : -338

انمهت -دتجذٌمانًٕالغ-جتكشاس-ةحزف-أ

   ٕيبد ْٕ :االخزالل انٕساصٙ انز٘ ٚحذس يٍ رغٛش فٙ ػذد انكشٔيٕع -331

يزالصيخ رٛشَش -دانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-جانتهٍفانكٍسً-ةانُبػٕس-أ

  ْٕ :  انزهٛف انكٛغٙ ًشضثانطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ألَضٗ يصبثخ  -325

XXY-دXO-جXY-ةXX -أ

   ْٕ : Xاالخزالل انٕساصٙ انز٘ عججّ صٚبدح فٙ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ  -323

كالُٚفهزش -دتٍشَش-جثتبٔ-ةدأٌ-أ

   اخزالل ٔساصٙ ٚؼبَٙ صبحجّ يٍ يؼذل ركبء يُخفط ْٕ : -323

كالُٚفهزش -دانُبػٕس-جدأٌ-ةتٍشَش-أ

  لبيخ لصٛشح ٔيًزهئخ ػشض يٍ أػشاض اإلصبثخ ثأحذ االخزالالد اٜرٛخ : -322

انتهٍفانكٍسً-دثتبٔ-جدأٌ -ةانُبػٕس-أ

  خهم ٔساصٙ عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عغًٙ : -325

انُبػٕس-دانزهٛف انكٛغٙ -طدأٌ-ةتٍشَش-أ

ٚإد٘ ئنٗ ئَغبة غفم يصبة ثأحذ يغ عبيٛذ يإَش غجٛؼٙ  ٚحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛيشبسكخ عبيٛذ يزكش  -324

   االخزالالد انٕساصٛخ اٜرٛخ :

تٍشَش-دانتهٍفانكٍسً-جثتبٔ-ةكالُٚفهزش - أ

 ٚزكٌٕ يٍ صالصخ َٕٛكهٕٛرٛذاد :   m RNA  عضء يٍ -324

غفشحيٕظؼٍخ-دانكٕدٌٔانًعبد-جانكٕدٌٔ -ةانحًطااليًٍُ-أ

  صٔط يٍ انُٕٛكهٕٛرٛذاد ثضٔط اخش رغًٗ : اعزجذالغفشح رُزظ يٍ  -324

غفشحاصاحخ-ديٕظؼٛخ غفشح -طغفشحكشٔيٕسٕيٍّ-ةغفشحخٍٍُخ-أ

  ٔرغٛش حًط ايُٛٙ رغًٗ :غفشح ُٚزظ يُٓب رغٛش كٕدٌٔ  -328

تغٍشسهسهخانجشٔتٍٍ-دغٍشيؼجشح-جيخطئخ انزؼجٛش -ةصبيتخ-أ

  انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ٔػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نشخص يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش ْٕ : -321

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

 ػهٗ حبنخ ػذو االَفصبل فٙ انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُصف : ال ُٚطجكاحذ االرٛخ  -355

%45ٍؼٍخثُسجختظٓشَسجخاندبيٍتبدانطج-ةالٌُفصمانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌالحذانكشٔيٕسٕيبد-أ

رظٓش َزٛغخ ػذو االَفصبل َٕػٍٛ يٍ انغبيٛزبد -دتظٓشَتٍدخػذواالَفصبلثالثخإَاعيٍاندبيٍتبد-ج
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  احذ االرٛخ ٚحذس فٛٓب غفشح رهمبئٛخ : -353

ة+ ط     -دانجكتٍشٌب-جانفٍشٔسبد-ةانخالٌبانُجبتٍخ-أ

 احذ االصٔاط االرٛخ نهطفشاد ٚحذصبٌ َزٛغخ نحذٔس احذًْب ٚحذس االخش : -353

انمهت(\انحزف)-دانمهت(\)انتكشاس-جانزكشاس ( \) انحزف  -ةانتكشاس(\)تجذٌمانًٕالغ-أ

    ٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نزكش يصبة ثًزالصيخ دأٌ :انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ٔػذد انكش -352

(XX + 44)-د( XY + 45)  -ط(XY + 44)-ة(XX + 45)-أ

  احذ االرٛخ نٛظ صحٛحب ثبنُغجخ نًزالصيخ كالُٚفهزش : -355

ػذواكتًبلانُعحاندُسً-دلصش انمبيخ ٔايزالؤْب -طيؼذلركبءيُخفط-ةXاظبفخكشٔيٕسٕوخُسً-أ

  احذ االرٛخ نٛغذ يٍ خصبئص انكٕدٌٔ : -354

ٌشفشحًطايًٍُيؼٍٍ-ةRNAٌحًمػهىانحًطانُٕٔي-أ

ًٚكٍ اٌ ٚشفش اكضش يٍ حًط ايُٛٙ -دٌتكٌٕيٍثالثٍَٕكهٍٕتٍذاد-ج

  احذ االرٛخ صحٛح ثبنُغجخ نحذٔس االصبثخ ثًزالصيخ رٛشَش : -354

 تظٓشَتٍدخػذواَفصبلانكشٔيٕسٕيبدانًتًبثهخخاللاالَمسبوانخهٕي -أ

تظٓشَتٍدخاَفصبلانكشٔيبتٍذادانشمٍمخخاللانًشحهخانثبٍَخيٍاالَمسبوانًُصف-ة

             رظٓش َزٛغخ ػذو االَفصبل ألصٔاط انكشٔيٕعٕيبد انًزًبصهخ خالل انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف  -ط

تظٓشَتٍدخحذٔثغفشححزففًتشكٍتانكشٔيٕسٕو-د

  عًٛغ االػشاض االرٛخ رظٓش ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ػذا ٔاحذح : -354

يشكالدفًانمهتػُذانجؼط-داَثُبءاندفٍانؼهٕي-جرشِٕ االػعبء انذاخهٛخ -ةهٍخيحذٔدحلذسادػم-أ

 خهم عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عغًٙ ْٕ احذ االرٛخ :   -148

 ثتبٔ-دأٌد-انُبػٕسج-ة كٛزَٕٕٛسٚبانفُٛٛم  -أ

 :  DNAاالرٛخ ٚإد٘ انٗ رغٛش كٕدٌٔ أ ثعؼخ كٕدَٔبد ػهٗ عض٘ء احذ   -149

 حزفٍَٕكهٍٕتٍذاد-دتٍذاداظبفخٍَٕكهٍٕ-جاصاحخكٕدَٔبد-ةيخطئخ انزؼجٛشغفشح  -أ

 ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ انزكش حبيال النٛم َضف انذو غٛش يصبة ثّ فٙ احذ االخزالالد انٕساصٛخ االرٛخ : -ة

دأٌ-دكالُٚفهزش -طَضفانذوانٕساثً-ةتٍشَش-أ






