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اعئهخ ػع دائشح فظم ركُىنىخُب اندُُبد
 -1احذ االرُخ يٍ ادواد ركُىنىخُب اندُُبد :
أ -ثصًخDNAةَ -ىالم اندُُبدج-هُذضخانجُُبدد-تفبػمPCR
 -2احذ االرُخ يٍ رطجُمبد ركُىنىخُب اندُُبد :
أ -ثصًخDNAةَ-ىاقمانجُُبدج -هُذعخ اندُُبدد-تفبػمPCR
 -3احذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبعم  PCRرحذس عُذ دسخخ حشاسح يٍ  65 – 44دسخخ عُهغُىط :
أ -اسرجبؽ عالعم انجذء ثًكًالرهبة-ثُبءضالضميكًهخنطهطهخDNA
ج-تحطُىانرواثػثٍُضهطهتٍDNAد-فصمضهطهتٍDNAػٍثؼعهًب 
 -4انشيض  Eفٍ اَضَى ًَ EcoRIثم احذ االرُخ :
أ -ضهطهخانجكتُرَبةَ-ىعانجكتُرَبج -خُظ انجكزُشَبد-اولاَسَىتىاكتشبفه
 -5انشيض  coفٍ اَضَى ًَ EcoRIثم احذ االرُخ :
أ -ضهطهخانجكتُرَبةَ -ىع انجكزُشَبج-جُصانجكتُرَبد-اولاَسَىتىاكتشبفه
 -6انشيض  Rفٍ اَضَى ًَ EcoRIثم احذ االرُخ :
أ -عالنخ انجكزُشَبةَ-ىعانجكتُرَبج-جُصانجكتُرَبد-اولاَسَىتىاكتشبفه
 -7انشيض  Iفٍ اَضَى ًَ EcoRIثم احذ االرُخ :
أ -ضهطهخانجكتُرَبةَ-ىعانجكتُرَبج-جُصانجكتُرَبد -اول اَضَى رى اكزشبفه
 -8احذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبعم  PCRرحذس عُذ دسخخ حشاسح يٍ  75 – 74دسخخ عُهغُىط :
أ -ارتجبغضالضمانجذءثًكًالتهبة -ثُبء عالعم يكًهخ نغهغهخ DNA
ج-تحطُىانرواثػثٍُضهطهتٍDNAد-فصمضهطهتٍDNAػٍثؼعهًب 
 -9احذ انخطىاد االرُخ يٍ رفبعم  PCRرحذس عُذ دسخخ حشاسح يٍ  95 – 94دسخخ عُهغُىط :
أ -ارتجبغضالضمانجذءثًكًالتهبة-ثُبءضالضميكًهخنطهطهخ DNA
ج -رحطُى انشواثؾ ثٍُ عهغهزٍ  DNAد-ارتجبغانُُىكهُىتُذادثطهطهخ DNA
 -14احذ االرُخ ال رُطجك عهً اَضًَبد انمطع انًحذد
أ -رُزح يٍ ثعغ اَىاع انفُشوعبدة-تطتخذونتقطُغDNA
ج-تطتخذيهانجكتُرَبنهذفبعػٍَفطهبد-تؼًمػهًتؼرفتتبثغيؼٍُيٍانُُىكهُىتُذاد 
 -11احذ االرُخ نُظ يٍ اَضًَبد انحًغ انُىوٌ DNA
أ -اَسًَبدانقطغانًحذدة -اَضَى رعذَم  DNAج-اَسَىثهًرحDNAانًتحًمانحرارحد-اَسَىرثػDNA
 -12احذ االرُخ َعًم عهً َمم لطع  DNAكجُشح انحدى :
أ -انجالزيُذة -فُشوط اكم انجكزُشَبج-انجكتُرَبد-ثكتُرَبتؼُشفٍانُُبثُغانطبخُخ
-13دسخخ انحشاسح فٍ رفبعم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ َحذس عُذهب ثُبء عالعم يكًهخ نغهغخ  DNAاالطهُخ هٍ :
أ56-04 -ة75- 74 -ج06–04-د-اػهًيٍ044درجخ
 -14دسخخ انحشاسح فٍ رفبعم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ َحذس عُذهب سثؾ عالعم انجذء ثًكًالرهب هٍ :
أ 65- 44 -ة06-04-ج06–04-د-اػهًيٍ044درجخ
 -15دسخخ انحشاسح فٍ رفبعم اَضَى انجهًشح انًزغهغم انزٍ َحذس عُذهب فظم عهغهزٍ  DNAاالطهُخ هٍ :
أ56-04 -ة06-04-ج95 – 94 -د-اػهًيٍ044درجخ
 -16احذ االرُخ رغزخذو فٍ ركُىنىخُب اندُُبد إلَزبج هشيىٌ االَغىنٍُ :
أ -هُذعخ اندُُبدة-انفصمانكهرثبئٍانهاليٍج-تفبػماَسَىانجهًرحد-ثصًخ DNA
 -17احذ انًىالع االرُخ فٍ انجالصيُذ رعًم عهً فظم انجكزُشَب انًحزىَخ عهً انجالصيُذ انًعذل
أ -يىقغتعبػفانجالزيُذة-يىقغتؼرفاَسًَبدانقطغانًحذد
ج -يىلع َحزىٌ خٍُ يمبويخ نهًؼبداد انحُىَخد-يىقغاظبفخقطؼخانجٍُانطهُىانًانجالزيُذ 
 -18احذ لطع  DNAرًثم يُطمخ رعشف إلَضًَبد انمطع انًحذد عهً خضٌء DNA
أATTCCT -ة ACCGGT -جAACCTT-دGGAACC-
 -19االَضَى انزٌ َعًم عهً سثؾ انُُىكهُىرُذاد يعب نجُبء عهغهخ يكًهخ نغهغخ DNAهى احذ االرُخ
أ -اَسَىرثػDNAة -اَضَى ثهًشح DNAج-اَسَىانقطغانًحذدد-اَسَىBamRV
 -24احذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض لطع  DNAانهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطع انًحذد :
أ -ضالضميفردحة-نهبقبثهُخاالنتصبقثأجساءيكًهخنهب
ج -عالعههب غُش يفشدحد-ضههخاالضتخذاوفٍتكُىنىجُبانجُُبد 
 -21احذ االرُخ يٍ خظبئض لطع  DNAغُش انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطع انًحذد :
أ -ضالضميفردحة-نهبقبثهُخاالنتصبقثأجساءيكًهخنهب
ج -عالعههب غُش يفشدحد-ضههخاالضتخذاوفٍتكُىنىجُبانجُُبد 
 -22احذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض لطع  DNAغُش انهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطع انًحذد :
أ -عالعم يفشدح ة-نُصنهبقبثهُخاالنتصبقثأجساءيكًهخنهب
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 -23احذ االرُخ يٍ خظبئض لطع  DNAانهضخخ انُبردخ يٍ اَضًَبد انمطع انًحذد :
أ -عالعم يفشدح ة-نُصنهبقبثهُخاالنتصبقثأجساءيكًهخنهب
ج-ضالضههبغُريفردحد-صؼجخاالضتخذاوفٍتكُىنىجُبانجُُبد 
 -24احذ انًىالع االرُخ فٍ انجالصيُذ رعًم عهً اػبفخ لطعخ اندٍُ انغهُى انً انجالصيُذ
ة -يىقغتعبػفانجالزيُذة -يىلع رعشف اَضًَبد انمطع انًحذد

ج-يىقغَحتىٌجٍُيقبويخنهًعبدادانحُىَخد-يىقغثُبءDNA
 -25احذ االرُخ نُغذ يٍ خظبئض انجالصيُذ :
أ -اولَبقمجٍُُتىاضتخذايهفٍانتؼذَمانجٍُُةَ -عًم عهً َمم لطع  DNAكجُشح انحدى
جَ-ىجذفٍثؼطاَىاعانجكتُرَبد-جسٌءDNAحهقٍفٍثؼطاَىاعانجكتُرَب 
 -26احذي انثُبئُبد االرُخ رغزخذو فٍ انزعذَم اندٍُُ نهفُشوعبد :
أ( -اَسَىانجهًرح\اَسَىرثػ)DNAة(-اَسَىانجهًرح\اَسَىانقطغانًحذد)
ج ( -اَضَى انمطع انًحذد \ اَضَى سثؾ  ) DNAد(-اَسَىانقطغانًحذد\اَسَىثهًرح )DNA
 - 28احذ انمطع االرُخ هٍ االعشع فٍ انًبدح انهاليُخ :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-جCAGGTA -دCCAGGTAC-
 -29احذ انمطع االرُخ هٍ االثطأ فٍ انًبدح انهاليُخ :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-جCAGGTA-دCCAGGTAC-
 -34احذ انمطع االرُخ هٍ االثعذ عٍ انمطت انًىخت :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-جCAGGTA-دCCAGGTAC-
 -31احذ انمطع االرُخ هٍ االلشة نهمطت انًىخت :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-ج CAGGTA -دCCAGGTAC-
 -32احذ انمطع االرُخ هٍ االلشة نهمطت انغبنت :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-جCAGGTA-دCCAGGTAC-
 -33احذ انمطع االرُخ هٍ االعذ عٍ انمطت انغبنت :
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-ج CAGGTA -دCCAGGTAC-
 -34احذ انمطع االرُخ رظم فٍ َفظ انىلذ انزٌ رظم انُه انمطعخ االرُخ ACCGGTA
أAGGCATTAGT -ة CCATTAC -جCAGGTA-د CCAGGTAC-
 -35احذ انمطع االرُخ اثطأ يٍ انمطعخ االرُخ AGGTTGCAT
أAGGCATTAGT -ةCCATTAC-جCAGGTA-د CCAGGTAC-
 -36احذ االرُخ َغزخشج يٍ ثكزُشَب انُُبثُع انغبخُخ :
أ -اَضَى ثهًشح  DNAة-اَسَىانقطغانًحذدج-اَسَىرثػDNAد-اَسَىثُبءDNA
 -37احذ االرُخ َغزخشج يٍ انجكزُشَب انزٍ رُزح يبدح نهذفبع عٍ َفغهب ػذ انفُشوعبد انًهبخًخ نهب :
أ -اَسَىثهًرحDNAة -اَضَى انمطع انًحذدج-اَسَىرثػDNAد-اَسَىثُبء DNA
 -38اول َبلم خٍُُ رى اعزخذايه فٍ انزعذَم اندٍُُ هى احذ االرُخ :
أ -انفُروضبدة -انجالصيُذ ج-اَسَىانجهًرحانًتحًمانحرارحد-اَسَىانقطغانًحذد
 -39االَضَى انًغزخذو فٍ سثؾ َهبَبد عالعم  DNAفٍ انزعذَم اندٍُُ هى :
أ -اَسَىرثػانُُىكهُىتُذادة-اَسَىثهًرحDNAج-اَسَىثُبءDNAد -اَضَى سثؾ DNA
 -44احذ اَضًَبد انحًغ انُىوٌ االرُخ َغزخذو فٍ ثعغ اَىاع انجكزُشَب نهذفبع عٍ َفغهب ػذ انجكزُشَب :
أ -اَضَى انمطع انًحذدة-اَسَىرثػDNAج-اَسَىثُبءDNAد-اَسَىثهًرحDNA
 -41خضٌء  DNAحهمٍ فٍ ثعغ اَىاع انجكزُشَب :
أ -فُروشاكمانجكتُرَبة-انفُروضبدج -انجالصيُذد-اَسَىرثػDNA
 -42احذي انخالَب االرُخ رعزجش خهُخ هذف إلَزبج انًىاد انطجُخ :
أ -خهُخَجبتُخة-انفُروضبدج-خهُخاَطبٌد -خهُخ ثكزُشَب
 -43احذي انخالَب انهذف االرُخ رغزخذو نهًعبندخ اندُُُخ
أ -خهُخَجبتُخة-انفُروضبدج -خهُخ اَغبٌ د-خهُخثكتُرَب
 -44احذي انخالَب انهذف االرُخ رغزخذو نزحغٍُ طفبرهب
أ -خهُخ َجبرُخة-انفُروضبدج-خهُخاَطبٌد-خهُخثكتُرَب 
 -45احذ ؽشق ركُىنىخُب اندُُبد االرُخ رغزخذو إلَزبج اعذاد كثُشح يٍ َغخ : DNA
أ -اَسَىثهًرحDNAة -رفبعم اَضَى انجهًشح ج-انفصمانكهرثبئٍانهاليٍد-هُذضخانجُُبد
 -46احذ االرُخ نُظ يٍ اهذاف اَزبج انُغخ انًزعذدح يٍ رفبعم : PCR
أ -تكثُُرجٍُيؼٍُيرغىةفُهة-تكثُرػذدَطخDNAنًطجتيرضيؼٍُ
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 -47احذ االرُخ نُغذ يٍ انًىاد انًغزخذيخ فٍ رفبعم اَضَى انجهًشح انًزغهغم :
أَُ -ىكهُىتُذادثُبءDNAة -اَضَى سثؾ  DNAج-اَسَىثهًرحDNAد-ضالضمانجذء

 -47احذ االرُخ يٍ االدواد انًغزخذيخ فٍ ركُىنىخُب اندُُبد :
أَ -ىالم اندُُبدة-تفبػمPCRج-هُذضخانجُُبدد-ثصًخDNA
 -48احذ االرُخ يٍ انطشق انًغزخذيخ فٍ ركُىنىخُب اندُُبد :
أَ -ىاقمانجُُبدة -رفبعم  PCRج-هُذضخانجُُبدد-ثصًخ DNA
 -49احذ االرُخ َغزخذو فٍ رعشف انًغججبد انًشػُخ فٍ عُُبد انًشػً :
أ -رفبعم PCRة-انفصمانكهرثبئٍانهاليٍج-هُذضخانجُُبدد-ثصًخDNA
 -54انعبيم االعبعٍ فٍ ارًبو كم خطىح يٍ خطىاد رفبعم  PCRهى :
أ -حجىقطغDNAةَ-ىعَُىكهُىتُذادانجُبءجَ-ىعضالضمانجذءد -دسخخ انحشاسح
 -51عذد َغخ  DNAانزٍ رُزح يٍ رفبعم  PCRفٍ انذوسح انشاثعخ هى :
أ0 -ة8-ج16 -د23-
 -52خًُعهب رزعهك ثزفبعم  PCRعذا واحذح :
أ -اَتبجَطخيتؼذدحيٍجسٌءDNAةَ-طتخذونهكشفػٍانًطججبدانًرظُخ
جَ -عزًذ عهً حدى لطع  DNAدَ-طتخذونجُبءضالضم DNA
 -53خًُعهب ال رزعهك ثزفبعم  PCRعذا واحذح :
أَ -طتخذونفصمقطغDNAةَ -غزخذو نهكشف عٍ انًغججبد انًشػُخ
جَ-ؼتًذػهًحجىقطغDNAدَ-طتخذوإلَتبجيىادوػالجبدغجُخ 
 -54احذ االرُخ رعزًذ عهُهب رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ :
أ -حدى لطع DNAة-درجخانحرارحج-ػذدقطغDNAدَ-ىعاالَسًَبدانًطتخذيخ
 -55احذ االرُخ رعزًذ عهُهب رغًُخ اَضًَبد انمطع انًحذد :
أ -انخهُخانًطتهذفخةَ -ىع انجكزُشَبج-ػًماالَسًَبدد-وظُفخاالَسًَبد
َ -56عزًذ حدى لطع  DNAانًشاد فظههب فٍ رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ عهً احذ االرُخ :
أ -ػذدقطغDNAة -عذد انُُىكهُىرُذادج-كًُخانشحُخانكهرثبئُخد-زيٍفصمقطغDNA
 -57خًُعهب رزعهك ثبنمطع انًشاد فظههب فٍ رمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ عذا واحذح :
أ -رزحشن يٍ انمطت انًىخت انً انغبنتة-شحُتهبضبنجخج-تختهففٍحجىيهبد-تظهرثبضتخذاواشؼخ
UV
 -58احذ االرُخ ال َغزخذو فٍ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ :
أ -صجغخDNAة-اشؼخUVج-قطغDNAيختهفخاالحجبود -اَضَى ثهًشح DNA
 -59عالعم أحبدَخ لظُشح َكىٌ رزبثع انُُىكهُىرُذاد فُهب يكًال نهُُىكهُىرُذاد فٍ انًُطمخ انزٍ َجذأ فُهب َغخ DNA
أ -انجالزيُذة -عالعم انجذءجَُ-ىكهُىتُذادثُبءDNAد-اَسَىثهًرح DNA
 -64رخزهف انًغبفخ انزٍ رزحشكهب لطع  DNAفٍ انًبدح انهاليُخ ثبخزالف احذ االرُخ
أ -شحُخقطغDNAة-ضرػخقطغDNAج -حدى لطعخ  DNAد-درجخحرارحقطغ DNA
 -61رزحشن لطع  DNAفٍ انًبدح انهاليُخ يٍ انمطت انغبنت إنً انمطت انًىخت ثغشعخ رزُبعت عكغُب يع
أ -انشحُخة -انحدىج-انسيٍد-شذحانتُبرانكهرثبئٍ 
 -62لطع  DNAانظغُشح انًشاد فظههب ثزمُُخ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ رمطع يغبفخ  ................يٍ انمطع كجُشح انحدى
فٍ انىلذ انًغزغشق َفغه
أ -اقمة -اؽىلج-يًبثههد-غُريًبثهخ 
 -63انمطع انزٍ ركىٌ الشة نهمطت انًىخت واثعذ عٍ انمطت انغبنت هٍ
أ -انمطع طغُشح انحدى ة-انقطغكجُرحانحجىج-انقطغانًتشبثهخفٍانحجىد-انقطغيختهفخانحجى 
ًَ -64ثم كم ششَؾ يظجىغ فٍ انًبدح انهاليُخ :
أ -لطعخ  DNAة-شحُخDNAجَُ-ىكهُىتُذد-جسٌء DNA
 -65انخطىح انزٍ رهٍ فظم انزُبس انكهشثبئٍ فٍ انفظم انكهشثبئٍ انهاليٍ هٍ :
أ–َقمانصفُحخانًجهبزيسودثبألشؼخفىقانجُفطجُخة-يمانحفرانًىجىدحػهًاغرافانهالوثقطغ DNA
جَ -مم انظفُحخ انً طجغخ خبطخ ثمطع  DNAد-وصمانتُبرانكهرثبئٍفترحيُبضجخ 
 -66هٍ واحذح يٍ أهى رطجُمبد ركُىنىخُب اندُُبد ورزؼًٍ رعذَم رشكُت  DNAنُُزح  DNAيعذل خُُُب
أ -ثصًخDNAة -انهُذعخ اندُُُخج-تفبػم PCRدَ-ىاقمانجُُبد
 -67رطجُك َغزخذو فٍ يعشفخ رغهغم انُُىكهُىرُذاد نذي األشخبص فٍ يُبؽك يحذدح يٍ اندٍُ
أ -ثظًخ DNAة-انهُذضخانجُُُخج-تفبػم PCRدَ-ىاقمانجُُبد 
َ -68غزخذو فٍ َمم لطع  DNAانً انخالَب انًغزهذفخ
أ -انفصمانكهرثبئٍانهاليٍة-اَسَىرثػDNAج -انجالصيُذد-تفبػم PCR
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 -69انمطعخ فٍ انشكم انًدبوس انزٍ رًثم انشيض ج هٍ :
أ0 -ة5-ج0-د 2 -
 -74انمطعخ انزٍ رًثم انشيض ( و ) فٍ انشكم انًدبوس هٍ :
أ0 -ة 3 -ج0-د 0-
 -71انمطعخ فٍ انشكم انزٍ رًثم انشيض ( د ) هٍ :
أ4 -ة5-ج0-د 2-
 -72انمطعخ فٍ انشكم انزٍ رًثم انشيض ( أ ) هٍ
أ0 -ة 6 -ج6-د 3-
 -73احذ االرُخ يٍ عىائم اندغى انزٍ ًَكٍ انحظىل يُهب عهً ثظًخ DNA
أ -انؼعالدة-االَطجخانطالئُخج -انذود-االضُبٌ
 -74خًُعهب رغزخذو فٍ رمُُخ ثظًخ  DNAعذا واحذح
أ -انفصمانكهرثبئٍانهاليٍة-اَسَىانقطغانًحذدج-تفبػمPCRد -اَضَى ثهًشح  DNA
 -75اَزشبس االوساو فٍ اندغى َزُدخ ركُىنىخُب اندُُبد َكىٌ ثغجت احذ االرُخ :
أ -رأثُش َىالم اندُُبد عهً عًم خهبص انًُبعخة-تأثُرانجُُبدانًُقىنخفٍػًمانجُُبد
االخري
ج-تحىَمانهذفيٍيؼبنجخااليراضانًتغُُرانصفبدانشكهُخد-اَتبجكبئُبدحُختؤثرفٍانُظبوانجُئٍ 
 -76انخطىح انزٍ رهٍ اػبفخ انجالصيُذ انًعذل انً انخالَب انُجبرُخ فٍ انزعذَم اندٍُُ نهخالَب انُجبرُخ هٍ :
أ -اضتخالصانجالزيُذيٍانجكتُرَبة -صساعخ َغُدُخ نهخالَب
ج-تؼذَمانجالزيُذد-اظبفخانجٍُانًرغىةانًانجالزيُذ 
 -77احذ انًىاد االرُخ ال َزى اَزدهب ثىاعطخ هُذعخ اندُُبد :
أ -هريىٌاالَطىنٍُة -االَزشفُشوَبدج-ػىايمتخثرانذود-هريىٌانًُى 
 -78اٌ انطشق االرُخ َزى اعزخذايهب فٍ انعالج اندٍُُ
أ -ازانخانؼعىانًصبةة-زراػخػعىضهُىج -رثجُؾ اندٍُ انًغجت نهًشعد-تغُُرانجٍُانًطجتنهًرض 
 -79اٌ لطع  DNAاالرُخ رمطع يغبفخ اؽىل يٍ لطعخ  DNAاالرُخ ATTGGCGT
أGCTGGCATGC -ةCGTTGCA -جCGGCTGACGTC-دCGTAGCTGA-
 -84اٌ لطع  DNAاالرُخ رمطع َفظ انًغبفخ انزٍ رمطعهب لطعخ  DNAاالرُخ ATTGGCGTG
أGCTGGCATGC -ةCGTTGCA-جCGGCTGACGTC-دCGTAGCTGA -
 -81اٌ لطع  DNAاالرُخ رمطع يغبفخ ألم يٍ لطعخ  DNAاالرُخ ATTGGCGT
أGCTGGCATC -ةCGTTGCA-جCGGCTG-دCGTAGCTG-
 -82كم االرُخ يٍ يحبرَش اعبءح اعزخذاو ركُىنىخُب اندُُبد عذا واحذح :
أ -تأثُرانجٍُانًُقىلفٍػًمانجُُبداالخرية -رأثُش َىالم اندُُبد عهً خضٌء DNA
ج-اَتبجكبئُبدحُختؤثرفٍانُظبوانجُئٍد-تحىلهذفانًؼبنجخانجُُُخانًتغُُرانصفبدانشكهُخ 
















