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 اعئهخ ظغ دائشح فصم انطفشاد

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

 غفشحكًٍٍبئٍخ-ديغتحثّغفشح-غفشحتهمبئٍخج-غفشحفٍضٌبئٍخة -أ

 انطفشح انزٙ رُزظ ثشٔرُٛب غٛش يكزًم ْٙ : -2

 غفشحغٍشيؼجشح-ظفشحيخطئخانتؼجٍشد-غفشحصبيتخج-ةغفشحاصاحخ -أ

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

 يتالصيخثبتٕ-ديتالصيختٍشَش-يتالصيخدأٌج-يتالصيخكهٍُفهتشة -أ

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

 انُبػٕس-انتهٍفانكٍغًد-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبج-يتالصيخثتبٔة -أ

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

 44-د44-ج44-ة44 -أ

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

 االرٛخ :

 Aَضفانذو-انُبػٕسد-تٍشَشج-ُفهتشةكهٍ -أ

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

 يٕظؼٍخصبيتخ-يٕظؼٍّغٍشيؼجشحد-جاصاحخ-يٕظؼٍخيخطئخانتؼجٍشة -أ

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

يٕظؼٍخصبيتخ-يٕظؼٍّغٍشيؼجشحد-اصاحخج-يٕظؼٍخيخطئخانتؼجٍشة-أ

 نضُبئٛبد االرٛخ رحذس ثٍٛ كشٔيٕعٕيٍٛ : احذٖ ا -9

 انحزف(\)انمهت-انتكشاس(د\)تجذٌمانًٕالغ-انمهت(ج\)تجذٌمانًٕالغ-انحزف(ة\)انتكشاس -أ

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

 تجذٌمانًٕالغ-انمهتد-جاالصاحخ-انحزفة -أ

 احذ االرٛخ ٚإد٘ انٗ االصبثخ ثغشغبٌ انغهذ : -11

حذٔثاخطبء-تُبٔليٕادكًٍٍبئٍخد-انغٍٍُخجألشؼختؼشضاالَغبٌ-انشًظةألشؼختؼشضاالَغبٌ -أ

 DNAتعبػف

 ْٕ :  DNAصُبء رعبػف عض٘ء انُبرظ يٍ حذٔس اخطبء ا انزأصٛش -12

 غفشحاصاحخ-غفشحتهمبئٍخد-كًٍٍبئٍخجيغتحثّغفشح-فٍضٌبئٍخةيغتحثّغفشح -أ

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

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-انتكشاسج-انحزفة -أ

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

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-انتكشاسج-انحزفة -أ

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

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-انتكشاسج-انحزفة -أ

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

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-جانتكشاس-انحزفة -أ

 انطفشح انزٙ رإد٘ انٗ رغٛش فٙ رغهغم انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ٔرغٛش فٙ عهغهخ انجشٔرٍٛ انُبرظ ْٙ :  -17

 نتؼجٍشيخطئخا-انتكشاسد-االصاحخج-انصبيتخة -أ

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

 انُبػٕس-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبد-االًٍٍَبانًُدهٍخج-انتهٍفانكٍغًة -أ

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

 يتالصيخثتبٔ-انتهٍفانكٍغًد-تٍشَشجيتالصيخ-َضفانذوة -أ

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

 انتهٍفانكٍغً-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبد-االًٍٍَبانًُدهٍخج-َضفانذوة -أ

 بة : صاَضُبء فٙ انغفٍ انؼهٕ٘ نهً احذ االيشاض االرٛخ رإد٘ انٗ -21

 يتالصيخدأٌ-يتالصيخكالٌُفهتشد-يتالصيخثتبٔج-يتالصيختٍشَشة -أ
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 احذ االرٛخ رظٓش ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ رٛشَش :  -22

 يشكالدفًانمهت-بءانذاخهٍخدتشِٕفًاالػع-يؼذلركبءيُخفطج-ىلصٍشانمبيخةػمٍ -أ

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

 انشفخانؼهٍبيشمٕلخ-تشِٕاالػعبءانذاخهٍخد-يؼذلركبءيُخفطج-ةلصشانمبيخٔايتالؤْب -أ

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

 االًٍٍَبانًُدهٍخ-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبد-انتهٍفانكٍغًج-ةانُبػٕس -أ

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

 خثتبٔيتالصي-يتالصيخدأٌد-يتالصيختٍشَشج-انُبػٕسة -أ

 : VIIIاحذ االيشاض االرٛخ رُزظ يٍ خهم فٙ ػبيم انزخضش  -26

 انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-دانُبػٕس-االًٍٍَبانًُدهٍخج-ةانتهٍفانكٍغً -أ

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

 االًٍٍَبانًُدهٍخ-دانتهٍفانكٍغً-جانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-ةَضفانذو -أ

 احذٖ انضُبئٛبد االرٛخ رحذس كطفشح ػهٗ كشٔيٕعٕو ٔاحذ :  -28

 هت(انم\)انتكشاس-دحزف(نا\)انمهت-جتجذٌمانًٕالغ(\)انمهت-انتكشاس(ة\)انحزف -أ

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

 نمهت(ا\)انتكشاس-دانحزف(\)انمهت-جتجذٌمانًٕالغ(\)انمهت-انتكشاس(ة\)انحزف -أ

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

(44\44)-د(32\33)-ج(34\33)-(ة34\32)-ا

 ٔيبرٛذاٌ انشمٛمبٌ نذٚٓب ْٕ : بيٛذ اَضٗ نى ُٚفصم انكشػذد انًغًٕػبد انكشٔيٕعٕيٛخ فٙ ع -31

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

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

 (8\4د)(8\4\4)-ج(4)-ة(34\32) -أ

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

 صٔط يٍ انكشٔيٕعٕيبد ْٕ : 

 (34\34\34)-د(8\4)-ج(34\34ة)(34\34) -أ

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

 (44)-د(44)-ج(44)–(ة44) -أ

 صبة ثزشِٕ فٙ االػعبء انذاخهٛخ : ينكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ػُذ شخص ػذد ا -35

 )صفش(-د(2)-ج(3)-(ة3) -أ

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

(44)–د(44)-(ج2)-ة(44)-ا

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

 (44)-د(44)-(ج44)-(ة44) -أ

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

 غجٛؼٙ ْٕ : 

(44)-د(2)-ج(3)-ة(3)-ا

 ص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ نشخص ػمٛى لصٛش انمبيخ ْٕ : انطشا -39

 (XY)-د(XX)-(جXO)-(ةXXY) -أ

 انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ نزكش ٕٚاعّ صؼٕثخ فٙ انٓعى ٔانزُفظ :  -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-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبج-انتهٍفانكٍغًة -أ

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

كالٌُفهتش-انتهٍفانكٍغًد-انُبػٕسج-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبة-ا

 انخهم انز٘ ٚغجت يشكالد فٙ انمهت ػُذ انجؼط ْٕ :  -43

 يتالصيخكالٌُفهتش-يتالصيختٍشَشد-جيتالصيخثتبٔ-يتالصيخدأٌة -أ

 



0777624023                                

3 

 

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

 يتالصيخدأٌ-يتالصيخكالٌُفهتشد-يتالصيختٍشَشج-يتالصيخثتبٔة -أ

 انخهم انغُٛٙ انًحًٕل ػهٗ كشٔيٕعٕو عُغٙ ْٕ احذ االرٛخ :  -45

 َضفانذو-انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌبد-انُبػٕسج-انتهٍفانكٍغًة -أ

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

 اَثُبءاندفٍانؼهٕي-لصشانمبيخٔايتالؤْبد-تشِٕفًاالػعبءانذاخهٍخج-هفخةياليحٔخّيخت -أ

ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نشخص ُٚزظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ خبنٙ يٍ انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ٔثٕٚعخ غجٛؼٛخ  -47

(X)  

 44-د44-ج44-ة44 -أ

 انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ نشخص يصبة ثًزالصيخ رٛشَش ْٕ :  -48

 XO-دXX-ج XX  \ XY -ةXXY -أ

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

 يتالصيخدأٌ-يتالصيخثتبٔد-يتالصيختٍشَشج-يتالصيخكالٌُفهتشة -أ

 ثبالخزالالد انًخزهفخ :  نإلصبثخاحذ االرٛخ ال ٚؼزجش عجت عُٛٙ  -51

فخكشٔيٕعٕوباظ-د33ٕعٕوغفشحػهىانكشٔي-ج    4انكشيٕعٕوغفشحػهى-ةXغفشحػهىانكشٔيٕعٕو -أ

 33ػهى

 يغ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ : Yاحذ االخزالالد االرٛخ ُٚزظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ غجٛؼٙ  -51

 يتالصيخثتبٔ-يتالصيخكالٌُفهتشد-يتالصيخدأٌج-يتالصيختٍشَشة -أ

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

 يتالصيخثتبٔ-انتهٍفانكٍغًد-يتالصيخدأٌج-يتالصيختٍشَشة -أ

 احذ االرٛخ ٚؼزجش انغجت فٙ االصبثخ ثبنزهٛف انكٛغٙ :  -53

تشاكى-د33اظبفخكشٔيٕعٕوانىانكشٔيٕعٕو-جاٌطانحًطااليًٍُخهمفً-ة33غفشحػهىانكشٔيٕعٕو -أ

 انًخبغ

 احذ االرٛخ يٍ انطفشاد انًإصشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو : -54

تغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٔٔلف-انحزفد-ػذواَفصبلانغٍتٕثالصوج-انصبيتخة -أ

 انتشخًخ

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

 34-د32-ج33-ة33 -أ

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

 صفش-د2-ج-ة3 -أ

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

 2-د3-ج3-صفشة -أ

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

 %44-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

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

 %44-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

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

 %44-د%45-%ج34-صفش%ة-أ

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

%44-%د45-%ج34-صفش%ة-أ

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

%355-%د45-%ج34-صفش%ة-أ

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

%355-%د45-%ج34-%ةصفش-أ

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

 يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ : 

%355-%د45-ج%34-صفش%ة-أ

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

 يٍ االَمغبو انًُصف ْٙ : 

 %355-د%45-%ج34-صفش%ة-أ

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

 االَمغبو انًُصف ْٙ : 

 %355-%د45-%ج34-صفش%ة-أ

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

 االَمغبو انًُصف ْٙ : 

%355-%د45-%ج34-صفش%ة-أ

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

-8ثٍٍاالعجٕػٍٍ-د33-35ثٍٍاالعجٕػٍٍ-ج34-33ثٍٍاالعجٕػٍٍ-ة34-34ثٍٍاالعجٕػٍٍ -أ

35 

 انفزشح انضيُٛخ انزٙ ٚزى اخز ػُٛخ نفحص خًالد انكشٌٕٚ ركٌٕ :  -69

-8ثٍٍاالعجٕػٍٍ-د33-35ثٍٍاالعجٕػٍٍ-ج34-33ثٍٍاالعجٕػٍٍ-ة34-34ثٍٍاالعجٕػٍٍ -أ

35 

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

 ثؼذانٕالدح-ثؼذػذحاشٓشد-ثؼذثعؼخاٌبوج-انجٕوانتبنًة -أ

 د انكشٌٕٚ ْٙ : انفزشح انضيُٛخ انالصيخ نهحصٕل ػهٗ انُزبئظ نفحص خًال -71

 ثؼذانٕالدح-ثؼذػذحاشٓشد-ثؼذثعؼخاٌبوج-انجٕوانتبنًة -أ

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

 انمهت-لغدتجذٌمانًٕا-انتكشاسج-انحزفة -أ

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

 انمهت-تجذٌمانًٕالغد-انتكشاسج-انحزفة -ة

 ٛخ : احذ االػشاض االرٛخ ٚظٓش ػهٗ شخص يصبة ثأحذ االيشاض االر -74

 يتالصيخثتبٔ-يتالصيخدأٌد-يتالصيختٍشَشج-يتالصيخكالٌُفهتشة -أ

 عًٛغ االػشاض االرٛخ رظٓش ػُذ خص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ػذا : -75

 يشكالدفًانمهت-لصشانمبيخٔايتالؤْبد-يؼذلركبءيُخفطج-اَثُبءاندفٍانؼهٕية -أ

 احذ االرٛخ نٛغذ يٍ خصبئص انكٕدٌٔ :  -76

ٌشفشحًط-ٌشفشيدًٕػخيٍانحًٕضااليٍٍُخد-جm RNAٌحًمػهى-ٌتكٌٕيٍثالثلٕاػذٍَتشٔخٍٍُخة -أ

 ايًٍُيؼٍٍ

 صحٛحب فًٛب ٚزؼهك ًٚزالصيخ كهُٛفهزش :نٛظ احذ االرٛخ  -77

 غٕلانمبيخ-ػذواكتًبلانُعحاندُغًد-فطجيؼذلركبءيُخ-لصشانمبيخٔايتالؤْبة -أ

 عًٛؼٓب صحٛحخ فًٛب ٚزؼهك ثًزالصيخ ثزبٔ ػذا ٔاحذح : -78

 تشِٕفًاالػعبءانذاخهٍخ-ة32اظبفخصٔجيٍانكشٔيٕعٕيبدانىانكشٔيٕعٕوسلى -أ

ادػمهٍخيحذٔدحلذس-انشفخانؼهٍبٔعمفانحهكيشمٕقد-ج

 احذ االرٛخ صحٛح ثًب ٚزؼهك ثًزالصيخ رٛشَش : -79

  Xتحذثَتٍدخغفشحتكشاسػهىانكشٔيٕعٕواندُغً -أ

 Xتحذثَتٍدخغفشححزفػهىانكشٔيٕعٕواندُغً-ة

تحذثَتٍدخاخصبةخبيٍتبدَبتدخيٍػذواالَفصبلفًانًشحهخاالٔنىيٍاالَمغبوانًُصف-ج

ٓشَتٍدخػذواَفصبلانغٍتٕثالصوخاللاالَمغبوانخهٕيتظ-د

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

 تدُجبالَدبةاغفبليصبثٍٍثبحتالالدٔساثٍخ-تٕظٍحخطٕادفحصاالخُخة -أ

خغٍشانطجٍؼٍخنتحذٌذاالخُ-تٕظٍحغجٍؼخاالختاللد-ج

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

 XO+44-دXXY + 44-جXX \ XY +44 -ة XY + 45 -أ



 

السائل الرهلي

السائل الرهلي

صغر الاعضاء التناسلية يظهرنتيجة احد الامراض الاتية
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 االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف : احذ االرٛخ ال ُٚطجك ػهٗ حبنخ ػذو االَفصبل فٙ انًشحهخ  -82

 الٌُفصمانغٍتٕثالصو-ةالٌُفصمانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌ -أ

 ٌُتحثالثخإَاعيٍاندبيٍتبد-دٌُتحَٕػٍٍيٍاندبيٍتبد -ج

 ٛخ نفحص خًالد انكشٌٕٚ : احذ االرٛخ نٛغذ يٍ انخطٕاد االعشائ -83

التتىصساػخانخالٌب-ػذوفصميشكضينهخالٌبد-ػذوفصمخالٌباندٍٍُج-ة34-34اخزػٍُخثٍٍاالعجٕػٍٍ-ا

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

 ػًمفصميشكضينهخالٌب-ة34-34اخزػٍُخثٍٍاالعجٕػٍٍ -أ

 ٌتىانحصٕلػهىانُتبئحفًانٍٕوانتبنً-دصساػخانخالٌب-ج

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

 نتحذٌذاالخُخانغٍشغجٍؼٍخ-ةتٕظٍحغجٍؼخاالختاللانٕساثً -أ

نهكشفػٍَبلهًيشضانثالعًٍٍبٔاالًٍٍَبانًتدهٍخ-دتٕظٍحكٍفٍخانتؼبيميغانًصبثٍٍ-ج

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

 4-د2-ج3-ة3 -أ

 احذ االرٛخ ٚغجت حذٔس خهم فٙ رشكٛت انجشٔرٍٛ انُبرظ :  -87

 اعتجذالصٔجيٍانمٕاػذانٍُتشٔخٍٍُخ-ةDNAحذٔثاظبفخالحذانمٕاػذانٍُتشٔخٍُخػهىخضيء -أ

حذٔثحزففًاحذانمٕاػذانٍُتشٔخٍٍُخ-داالخضاءانطشفٍخالحذانكشٔيٕعٕيبدحذٔثاَفصبل-ج

 احذ االرٛخ ًٚضم غفشح عُٛٛخ صبيزخ :  -88

تغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٔٔلفانتشخًخ-ا

تغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٌٔتشخىانىَفظانحًطااليًٍُ-ة

كٕدٌٌٔتشخىانىحًطايًٍُخذٌذتغٍشكٕدٌٔانى-ج

m RNAاظبفخكٕدٌٔيًبٌإديانىاصاحخانكٕدَٔبدػهىخضيء-د

 غفشح رحذس ػهٗ يغزٕٖ انغٍٛ انٕاحذ :  -89

 تغٍشكٕدٌٔانىكٕدٌٔٔلفانتشخًخ-ةتغٍشفًػذدانكشٔيٕعٕيبد -أ

اَؼكبطتشتٍتاندٍُبدػهىانكشٔيٕعٕو-دثًبانتحبواالخضاءانًتجمٍخاصانخخضءيٍكشٔيٕعٕو-ج

 رحذس غفشح رجذٚم انًٕالغ ثغجت ٔاحذح يٍ االرٛخ :  -91

 لطغاخضاءيٍانكشٔيٕعٕوثىاستجبغٓبثصٕسحيمهٕثخ-ةلطغاخضاءثىاستجبغٓبيغكشٔيٕعٕيبديتًبثهخ -أ

اصانخاخضاءيٍانكشٔيٕعٕوثىانتحبواالخضاءانًتجمٍخ-داحذانكشٔيٕعٕيبدلطغاالخضاءانطشفٍخيٍ-ج

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

 انتكشاس-تجذٌمانًٕالغد-انصبيتخج-انحزفة -أ

 احذ االرٛخ غٛش صحٛح ثبنُغجخ نهطفشاد غٛش انًٕسصخ :  -92

 تغجتعشغبٌانشئخ-تإثشفًانحٍٕاَبدانًٌُٕخد-تغجتظشسافًشجكٍخانؼٍٍج-تغجتعشغبٌاندهذة -أ

 رحذس انطفشح انزهمبئٛخ الحذ االعجبة االرٛخ :  -93

 ثغجتتُبٔلاالدٌٔخ-ةDNAحذٔثاخطبءاثُبءتعبػف -أ

 انتؼشضنًٕادكًٍٍبئٍخ-دنألشؼختؼشضاالَغبٌ-ج

 ٔرنك الحذ االعجبة االرٛخ :  ثبألشؼخادد انٗ كغش فُصحٓب انطجٛت ثؼذو انزصٕٚش  إلصبثخرؼشظذ اَضٗ فٙ ثذاٚخ حًهٓب  -94

 اَدبةغفميصبةثًتالصيخدأٌ-ةاصبثبدانجٌٕعبدثخهم -أ

اَدبةغفميصبةثخهمٔساثًيٕسث-دغٍشيٕسثثخهماَدبةغفميصبة-ج

خ صحٛح ثًب انشًظ انًجبششح اصُبء كغٕف انشًظ فبٌ احذ االرٛ ألشؼخثزهف انشجكٛخ َزٛغخ انزؼشض  إلصبثخرؼشض شخص  -95

 ٚزؼهك ثٓزِ االصبثخ : 

 حذٔثغفشحكشٔيٕعٕيٍّ-حذٔثغفشحيٕسثخد-حذٔثغفشحغٍشيٕسثخج-حذٔثغفشحخٍٍُخة -أ

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

 ٔثػذواَفصبلانكشٔيٕعٕيبدانًتًبثهخحذ-ةػذواَفصبلانغٍتٕثالصوخاللاالَمغبوانخهٕي -أ

حذٔثلطغألخضاءيٍانكشٔيٕعٕو-دحذٔثػذواَفصبلانكشٔيبتٍذادانشمٍمخ-ج

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

 انكشٔيٕعٕيبٌانًتًبثالٌػذواَفصبل-ةبلانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌػذواَفص -أ

ػذواَفصبلانكشٔيٕعٕيبٌغٍشانًتًبثالٌ-ػذواَفصبلانغٍتٕثالصوخاللاالَمغبوانخهٕيد-ج
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 احذ اٜرٛخ رغجت غفشح فٙ انخالٚب انُجبرٛخ :   -98

 ػذواَفصبلانكشٔيٕعٕيبٌانًتًبثالٌ-نكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌةػذواَفصبلا -أ

ػذواَفصبلانكشٔيٕعٕيبٌغٍشانًتًبثالٌ-ػذواَفصبلانغٍتٕثالصوخاللاالَمغبوانخهٕيد-ج

 احذ االرٛخ رغجت غفشح كًب فٙ انجكزٛشٚب ٔانفٛشٔعبد :   -99

 ػذواَفصبلانغٍتٕثالصو-يغتحثّفٍضٌبئٍخد-تهمبئٍخج-بئٍخةيغتحثّكًٍٍ -أ

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

 اَتبجخبيٍتبدغٍشغجٍؼٍخ-ةاَتبجخبيٍتبدغجٍؼٍخ -أ

 اَتبجافشدغٍشغجٍؼٍخ-داَتبجخبيٍتبدغٍشغجٍؼٍخٔغجٍؼٍخ-ج

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

 44-د44-ج44-ة44 -أ

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

 2-د3-ج3-ة32 -أ

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

 ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

كشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد ان  -114

 انحٕٛاٌ انًُٕ٘ نهزكش  ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

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

 فٙ ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32-ا

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

 انحٕٛاٌ انًُٕ٘ نهزكش ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

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

 ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

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

 انحٕٛاٌ انًُٕ٘ نهزكش  ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

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

  فٙ ثٕٚعخ االَضٗ ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32-ا

ٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ادد انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد حٕٛاٌ يُٕ٘  نى رُفصم كشٔي -111

 فٙ انحٕٛاٌ انًُٕ٘ نهزكش ْٕ 

 44-د34-ج33-ة32 -أ

 نٗ كٕدٌٔ اخش دٌٔ رغٛش فٙ انحًط االيُٙ : احذ إَاع انطفشاد انغُٛٛخ االرٛخ رُزظ يٍ رغٛش كٕدٌٔ ا -111

 غفشحغٍشيؼجشح-غفشحيخطئخانتؼجٍشد-غفشحصبيتخج-غفشحاصاحخة -أ

 احذ إَاع انطفشاد اٜرٛخ رحذس َزٛغخ رغٛش كٕدٌٔ انٗ كٕدٌٔ اخش ٚإد٘ انٗ رغٛش فٙ احذ انحًٕض االيُٛٛخ :   -112

غفشحغٍشيؼجشح-دغفشحيخطئخانتؼجٍش-جغفشحصبيتخ-ةغفشحاصاحخ-أ

 احذ إَاع انطفشاد االرٛخ رُزظ يٍ حزف احذ اصٔاط انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ :   -113

 شيؼجشحغفشحغٍ-دغفشحيخطئخانتؼجٍش-جغفشحصبيتخ-غفشحاصاحخة -أ

 :  DNAاحذ إَاع انطفشاد االرٛخ رُزظ يٍ اظبفخ احذ اصٔاط انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ انٗ عض٘ء   -114

 غفشحغٍشيؼجشح-دغفشحيخطئخانتؼجٍش-جغفشحصبيتخ-غفشحاصاحخة -أ

 لف انزشعًخ يًب ُٚزظ ػُّ اَزبط ثشٔرٍٛ غٛش يكزًم :ٔٗ كٕدٌٔ رغٛش كٕدٌٔ اناحذ إَاع انطفشاد االرٛخ رحذس َزٛغخ   -115

 غفشحغٍشيؼجشح-دغفشحيخطئخانتؼجٍش-غفشحصبيتخج-غفشحاصاحخة -أ
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 انًُغٕخ : m RNAاحذ إَاع انطفشاد االرٛخ رحذس َزٛغخ رغٛش كٕدٌٔ أ ثعؼخ كٕدَٔبد ػهٗ عض٘ء   -116

 غفشحتجذٌميٕالغ-دشفًتشكٍتانكشٔيٕعٕوتغٍ-جيٕظؼٍخ-ةاصاحخ -أ

 :  DNAاحذ إَاع انطفشاد االرٛخ رحذس َزٛغخ اعزجذال صٔط يٍ انمٕاػذ انُٛزشٔعُٛٛخ ثضٔط اخش ػهٗ عض٘ء  -117

 غفشحتغٍشفًػذدانكشٔيٕعٕيبد-دغفشحتكشاس-جغفشحاصاحخ-غفشحيٕظؼٍخة -أ

 ْٕ :  7ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػُذ شخص يصبة ثطفشح ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -118

(44)-د(44)-(ج44)-(ة44) -أ

 خص لصٛش انمبيخ ػمٛى غٛش يكزًم انُعظ انغُغٙ ْٕ : ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ػُذ ش -119

 )صفش(-(د2)-(ج3)-(ة3) -أ

 ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ رٛشَش ْٕ :  21ػذد انكشٔيٕعٕيبد ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -121

)صفش(-(د2)-(ج3)-ة(3)-أ

 ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ْٕ :  21ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -121

 )صفش(-د(2)-(ج3)-(ة3) -أ

 ْٕ :  13ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ ػُذ شخص يصبة ثخهم عججّ اظبفخ كشٔيٕعٕو انٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -122

 )صفش(-(د2)-(ج3)-(ة3) -أ

 ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ْٕ :  13بد سلى ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ ػهٗ صٔط  انكشٔيٕعٕي -123

 )صفش(-(د2)-ج(3)-(ة3) -أ

 ػُذ شخص رظٓش ػهّٛ رشِٕ فٙ االػعبء انذاخهٛخ ْٕ :  13ػذد انكشٔيٕعٕيبد ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -124

 )صفش(-(د2)-ج(3)-ة(3) -أ

 ْٕ :  21ػذ انكشٔيٕعٕيبد ػُذ شخص حصم ػُذِ غفشح ركشاس ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد سلى  -125

 (44(د)44)-(ج44)-(ة44) -أ

 ْٕ :   Xػذد انكشٔيٕعٕيبد ػُذ شخص حصم ػُذِ غفشح حزف ػهٗ صٔط انكشٔيٕعٕيبد انغُغٙ  -126

 (44)-(د44)-(ج44)-(ة44) -أ

غٛش غجٛؼٛخ َزٛغخ ػذو اَفصبل صٔط  انُغجخ انًئٕٚخ نظٕٓس غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش َزٛغخ صٔاط سعم اَزظ عبيٛزبد -127

 انكشٔيٕعٕيبد انغُغٙ ٔاَضٗ اَزغذ عبيٛزبد غجٛؼٛخ ْٕ : 

 %355-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

َزٛغخ ػذو اَفصبل صٔط  انُغجخ انًئٕٚخ نظٕٓس غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش َزٛغخ صٔاط سعم اَزظ عبيٛزبد غٛش غجٛؼٛخ -128

 انكشٔيٕعٕيبد انغُغٙ ٔاَضٗ اَزغذ عبيٛزبد غجٛؼٛخ ْٕ : 

%355-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

ػذو اَفصبل صٔط انُغجخ انًئٕٚخ نظٕٓس غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش َزٛغخ صٔاط سعم اَزظ عبيٛزبد غٛش غجٛؼٛخ َزٛغخ  -129

 انكشٔيٕعٕيبد انغُغٙ ٔاَضٗ اَزغذ عبيٛزبد غجٛؼٛخ ْٕ : 

 %355-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

صبل صٔط انُغجخ انًئٕٚخ نظٕٓس غفم يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش َزٛغخ صٔاط سعم اَزظ عبيٛزبد غٛش غجٛؼٛخ َزٛغخ ػذو اَف -131

 انكشٔيٕعٕيبد انغُغٙ ٔاَضٗ اَزغذ عبيٛزبد غجٛؼٛخ ْٕ : 

 %355-%د45-%ج34-صفش%ة -أ

 انٕلذ انالصو نهحصٕل ػهٗ يخطػ كشٔيٕعٕيٙ يٍ انؼُٛخ انزٙ رى اخزْب يٍ خًالد انكشٌٕٚ  -131

 ثعؼخاٌبو-ٌٕؤاحذد-اعبثٍغج35-8يٍ-اعجٕػٍٍة -أ

  انًشض انز٘ ٚزى فحصّ نهًمجهٍٛ ػهٗ انضٔاط فٙ االسدٌ ْٕ : -323

انثالعًٍٍب-دَضفانذوانٕساثً-جانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-ةانتهٍفانكٍغً-أ

صحٛح َزٛغخ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ نى رُفصم احذ اصٔاط انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ يغ ثٕٚعخ نى   الرٛخاحذ االحزًبالد ا -322

 رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ فٙ انًشحهخ االٔنٗ يٍ االَمغبو انًُصف :

فتبحيصبثخثًتالصيختٍشَشٔيصبثخثًتالصيخثتبٔ-ةشبةيصبةثًتالصيختٍشَشٔيصبةثذأٌ-أ

فتبحيصبثخثًتالصيخكالٌُفهتشٔيصبثخثًتالصيخدأٌ-دشبةيصبةثًتالصيخثتبٔفمػ-ج





انثى انتجت

وذكر انتج

انثى انتجت

رجل انتج
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  ٚزى فحص االفشاد انًشزجّ ثٓى يٍ لجم انًغزشبس انٕساصٙ ألعم ٔاحذح يٍ االرٛخ : -324

نتحذٌذاالختاللانٕساثً-دَٔفٍّتأكٍذانًشضا-جغانًصبثٍٍتٕظٍحكٍفٍخانتؼبيمي-ةتٕظٍحغجٍؼخاالختالل-أ

االخزالل انٕساصٙ انُبرظ يٍ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ خبنٙ يٍ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ٔانطشاص  -324

  انكشٔيٕعٕيٙ نّ ْٕ :

XOتٍشَش-دXYَضفانذو-جXOكالٌُفهتش-ةXXYتٍشَش-أ

اخصت ثٕٚعخ غجٛؼٛخ فبٌ انفشد انُبرظ ٚكٌٕ يصبة ثحذ  21حٕٛاٌ يُٕ٘ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغغًٛخ سلى  -324

  االخزالالد االرٛخ :

تشيتالصيخكالٌُفه-ديتالصيختٍشَش-جيتالصيخدأٌ-ةيتالصيخثتبٔ-أ

  ( ْٕ XY+  44خهم عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عُغٙ ٔػذد كشٔيٕعٕيبرّ ٔغشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ )  -324

يتالصيخكالٌُفهتش-ديتالصيختٍشَش-جانُبػٕس-ةانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-أ

  صبثزٓب يٍ خالل ارجبع َظبو غزائٙ :احذ االخزالالد االرٛخ ًٚكٍ رمهٛم حذح ا -328

انفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-دانُبػٕس-جَضفانذو-ةانتهٍفانكٍغً-أ

 احذ االرٛخ ٚصبة ثًشض َضف انذو َزٛغخ احزٕاء خالٚب انغغى ػهٗ انٛم يزُحٙ ٔاحذ نإلصبثخ : -321

اَثىيصبثخثذأٌ-داَثىاَغبٌيصبثخثبنتهٍفانكٍغً-جاَثىاَغبٌيصبثخثُضف-ةشَشاَثىتٍ-أ

  ػُذ صٔاط اَضٗ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب انغُغٛخ ثشعم غجٛؼٙ فبٌ احزًبل اَغبة غفهخ يصبثخ ثًزالصيخ رٛشَش ْٕ : -345

3\3-دصفش-ج4\3-ة3\3-أ

يغ ثٕٚعخ رحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛ فبٌ انفشد انُبرظ رظٓش ػهٛخ احذٖ  Yػُذ اخصبة حٕٛاٌ يُٕ٘ غجٛؼٙ  -343

  االػشاض االرٛخ :

صغشفًحدىاالػعبءانتُبعهٍخ-دبكمفًانمهتيش-جتشِٕفًاالػعبءانذاخهٍخ-ةاعتًشاسَضفانذو-أ

كشٔيٕعٕو َزٛغخ ػذو  24يُٕٚخ رحزٕ٘ ػهٗ حٕٛاَبد  َزظ يٍ اخصبة  شخصػُذ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ  -343

  اَفصبل صٔط انكشٔيٕعٕيبد انغُغٛخ يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ْٕ :

44-د44-ج44-ة44-أ

  ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ ثٕٚعخ اَضٗ رحزٕ٘ ػهٗ انكشٔيٕعٕيٍٛ انغُغٍٛٛ ْٕ : -342

44-د34-ج32-ة33-أ

   جّ غفشح يٕظؼٛخ يخطئخ انزؼجٛش ؟احذ األيشاض اٜرٛخ ٚغج -344

األًٍٍَبانًُدهٍخ-دشتٍشَ-جانفٍٍُمكٍتٍَٕٕسٌب-ةانتهٍفانكٍغً-أ

 : انشلى انكشٔيٕعٕيٙ انز٘ رحذس فّٛ غفشح رإد٘ ئنٗ اإلصبثخ ثبنزهٛف انكٛغٙ ْٕ -344

 33-د32-ج33-ة4 -أ

: انشلى انكشٔيٕعٕيٙ انز٘ رحذس فّٛ غفشح رإد٘ ئنٗ اإلصبثخ ثبنفُٛٛم كٛزَٕٕٛسٚب ْٕ -344

 33-د32-ج33-ة4 -أ

   انطفشح انًٕظؼٛخ انزٙ رحٕل دٌٔ رؼجٛش عُٛٙ كبيم نهجشٔرٍٛ ْٙ : -344

ئَتبجكٕدٌٔٔلف-دغٍشيؼجشح-جيخطئخانتؼجٍش-ةصبيتخ-أ
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   انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕعٕو انزٙ ال ٚزغٛش فٛٓب غٕل انكشٔيٕعٕو ْٙ : -348

انمهت-دتجذٌمانًٕالغ-جتكشاس-ةحزف-أ

   االخزالل انٕساصٙ انز٘ ٚحذس يٍ رغٛش فٙ ػذد انكشٔيٕعٕيبد ْٕ : -341

يتالصيختٍشَش-دسٌبانفٍٍُمكٍتٍَٕٕ-جانتهٍفانكٍغً-ةانُبػٕس-أ

  انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ألَضٗ يصبثخ ثًزالصيخ ثزبٔ ْٕ : -345

XXY-دXO-جXY-ةXX-أ

   ٕ :ْ Xاالخزالل انٕساصٙ انز٘ عججّ صٚبدح فٙ انكشٔيٕعٕو انغُغٙ  -343

كالٌُفهتش-دتٍشَش-جثتبٔ-ةدأٌ-أ

   اخزالل ٔساصٙ ٚؼبَٙ صبحجّ يٍ يؼذل ركبء يُخفط ْٕ : -343

كالٌُفهتش-دانُبػٕس-جدأٌ-ةتٍشَش-أ

  لبيخ لصٛشح ٔيًزهئخ ػشض يٍ أػشاض اإلصبثخ ثأحذ االخزالالد اٜرٛخ : -342

انتهٍفانكٍغً-دثتبٔ-جدأٌ-ةانُبػٕس-أ

  :خهم ٔساصٙ عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عغًٙ  -344

انُبػٕس-دانتهٍفانكٍغً-جدأٌ-ةتٍشَش-أ

يشبسكخ عبيٛذ يزكش نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ يغ عبيٛذ يإَش غجٛؼٙ ٚإد٘ ئنٗ ئَغبة غفم يصبة ثأحذ  -344

   االخزالالد انٕساصٛخ اٜرٛخ :

دأٌ-دانتهٍفانكٍغً-جثتبٔ-ةكالٌُفهتش-أ

 ٚزكٌٕ يٍ صالصخ َٕٛكهٕٛرٛذاد : m RNAعضء يٍ  -344

غفشحيٕظؼٍخ-دانكٕدٌٔانًعبد-جانكٕدٌٔ-ةانحًطااليًٍُ-أ

  رُزظ يٍ اعزجذال صٔط يٍ انُٕٛكهٕٛرٛذاد ثضٔط اخش رغًٗ :غفشح  -344

غفشحاصاحخ-دغفشحيٕظؼٍخ-جغفشحكشٔيٕعٕيٍّ-ةغفشحخٍٍُخ-أ

  غفشح ُٚزظ يُٓب رغٛش كٕدٌٔ ٔرغٛش حًط ايُٛٙ رغًٗ : -348

تغٍشعهغهخانجشٔتٍٍ-دغٍشيؼجشح-جنتؼجٍشيخطئخا-ةصبيتخ-أ

  انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ٔػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نشخص يصبة ثًزالصيخ كالُٚفهزش ْٕ : -341

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

 احذ االرٛخ ال ُٚطجك ػهٗ حبنخ ػذو االَفصبل فٙ انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُصف : -345

%45تظٓشَغجخاندبيٍتبدانطجٍؼٍخثُغجخ-ةالٌُفصمانكشٔيبتٍذاٌانشمٍمبٌالحذانكشٔيٕعٕيبد-أ

تظٓشَتٍدخػذواالَفصبلَٕػٍٍيٍاندبيٍتبد-دتظٓشَتٍدخػذواالَفصبلثالثخإَاعيٍاندبيٍتبد-ج

  احذ االرٛخ ٚحذس فٛٓب غفشح رهمبئٛخ : -343

+جة-دانجكتٍشٌب-جانفٍشٔعبد-ةانخالٌبانُجبتٍخ-أ

 ٛغخ نحذٔس احذًْب ٚحذس االخش :احذ االصٔاط االرٛخ نهطفشاد ٚحذصبٌ َز -343

انمهت(\انحزف)-دانمهت(\)انتكشاس-جانتكشاس(\)انحزف-ةانتكشاس(\)تجذٌمانًٕالغ-أ
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    انطشاص انكشٔيٕعٕيٙ انغُغٙ ٔػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ نزكش يصبة ثًزالصيخ دأٌ : -342

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

  احذ االرٛخ نٛظ صحٛحب ثبنُغجخ نًزالصيخ كالُٚفهزش : -344

ػذواكتًبلانُعحاندُغً-دلصشانمبيخٔايتالؤْب-جيؼذلركبءيُخفط-ةXاظبفخكشٔيٕعٕوخُغً-أ

  ٛخ نٛغذ يٍ خصبئص انكٕدٌٔ :احذ االر -344

ٌشفشحًطايًٍُيؼٍٍ-ةRNAٌحًمػهىانحًطانُٕٔي-أ

ًٌكٍاٌٌشفشاكثشيٍحًطايًٍُ-دٌتكٌٕيٍثالثٍَٕكهٍٕتٍذاد-ج

  االصبثخ ثًزالصيخ رٛشَش : احذ االرٛخ صحٛح ثبنُغجخ نحذٔس -344

 تظٓشَتٍدخػذواَفصبلانكشٔيٕعٕيبدانًتًبثهخخاللاالَمغبوانخهٕي -أ

تظٓشَتٍدخاَفصبلانكشٔيبتٍذادانشمٍمخخاللانًشحهخانثبٍَخيٍاالَمغبوانًُصف-ة

انًشحهخاالٔنىيٍاالَمغبوانًُصفتظٓشَتٍدخػذواالَفصبلألصٔاجانكشٔيٕعٕيبدانًتًبثهخخالل-ج

تظٓشَتٍدخحذٔثغفشححزففًتشكٍتانكشٔيٕعٕو-د

  عًٛغ االػشاض االرٛخ رظٓش ػُذ شخص يصبة ثًزالصيخ دأٌ ػذا ٔاحذح : -344

يشكالدفًانمهتػُذانجؼط-دنؼهٕياَثُبءاندفٍا-جتشِٕاالػعبءانذاخهٍخ-ةلذسادػمهٍخيحذٔدح-أ

 خهم عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو عغًٙ ْٕ احذ االرٛخ :   -168

 ثتبٔ-دأٌد-جانُبػٕس-انتهٍفانكٍغًة -أ

 خهم عُٛٙ ٚحًم ػهٗ كشٔيٕعٕو  عُغٙ ْٕ احذ االرٛخ :   -169

 تٍشَش-كهٍُفهتشد-جانُبػٕس-ةانتهٍفانكٍغً -ة

 ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ انزكش حبيال النٛم َضف انذو غٛش يصبة ثّ فٙ احذ االخزالالد انٕساصٛخ االرٛخ : -345

دأٌ-دكالٌُفهتش-جَضفانذوانٕساثً-ةتٍشَش-أ

كشٔيٕعٕو َزٛغخ ػذو  24يُٕٚخ رحزٕ٘ ػهٗ حٕٛاَبد  َزظ يٍ اخصبة  شخصػُذ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ  -343

  يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ْٕ :(  21سلى ) ٛخ ًاَفصبل صٔط انكشٔيٕعٕيبد انغغ

44-د44-ج44-ة44-أ

غجٛؼٛخ يغ ثٕٚعخ نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓب يُٕٚخ حٕٛاَبد  َزظ يٍ اخصبة  شخصػُذ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ  -343

  كشٔيٕعٕو ْٕ : 24رحزٕ٘ ػهٗ انغُغٛخ 

44-د44-ج44-ة44-أ

غجٛؼٛخ يغ ثٕٚعخ نى ُٚفصم ػُذْب صٔط يُٕٚخ حٕٛاَبد  َزظ يٍ اخصبة  شخصػُذ ػذد انكشٔيٕعٕيبد انغغًٛخ  -342

  كشٔيٕعٕو  ْٕ : 24رحزٕ٘ ػهٗ (  13انكشٔيٕعٕيبد انغغًٙ سلى ) 

44-د44-ج44-ة44-أ

 24االخزالل انٕساصٙ انز٘ ُٚزظ يٍ حبنخ صٔاط سعم نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛذ ٚحزٕ٘ ػهٗ  -174

 ٕ احذ االرٛخ : ْكشٔيٕعٕو يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ 

 ثتبٔ-ددأٌ-تٍشَشج-كالٌُفهتشة -أ
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 22االخزالل انٕساصٙ انز٘ ُٚزظ يٍ حبنخ صٔاط سعم نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛذ ٚحزٕ٘ ػهٗ  -175

 ٕ احذ االرٛخ : ْكشٔيٕعٕو يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ 

 ثتبٔ-ددأٌ-تٍشَشج-كالٌُفهتشة -أ

ادٖ انٗ اَزبط عبيٛذ (  21سلى ) ٛخ ًاالخزالل انٕساصٙ انز٘ ُٚزظ يٍ حبنخ صٔاط سعم نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغغ -176

 ٕ احذ االرٛخ : ْكشٔيٕعٕو يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ  24ٚحزٕ٘ ػهٗ 

 ثتبٔ-ددأٌ-تٍشَشج-كالٌُفهتشة -أ

ادٖ انٗ اَزبط عبيٛذ ( 13سلى )  ٛخًاالخزالل انٕساصٙ انز٘ ُٚزظ يٍ حبنخ صٔاط سعم نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغغ -177

 ٕ احذ االرٛخ : ْكشٔيٕعٕو يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ  24ٚحزٕ٘ ػهٗ 

 ثتبٔ-ددأٌ-تٍشَشج-كالٌُفهتشة -أ

رضٔط شبة نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛزبد شبسكذ فٙ ػًهٛخ االخصبة يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ادد  -178

 انٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انجٕٚعخ ْٕ : 

 44-د34-ج32-ة33 -أ

رضٔط شبة نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛزبد شبسكذ فٙ ػًهٛخ االخصبة يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ادد  -179

 ْٕ :  انحٕٛاٌ انًُٕ٘فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ  كالُٚفهزشانٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ 

 44-د34-ج32-ة33 -أ

 حٕٛاٌ يُٕ٘انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛزبد شبسكذ فٙ ػًهٛخ االخصبة يغ  بنى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓ فزبح ذرضٔع -181

 :  ْٕ انجٕٚعخانٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ  ٖغجٛؼٙ اد

 44-د34-ج32-ة33 -أ

 حٕٛاٌ يُٕ٘انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛزبد شبسكذ فٙ ػًهٛخ االخصبة يغ  بنى رُفصم كشٔيٕعٕيبرٓ فزبح ذرضٔع -181

 ْٕ :  انجٕٚعخػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ فبٌ  كالُٚفهزشانٗ اَغبة غفم يصبة ثًزالصيخ  ٖغجٛؼٙ اد

 44-د34-ج32-ة33 -أ

رضٔط شبة نى رُفصم كشٔيٕعٕيبرّ انغُغٛخ ادٖ انٗ اَزبط عبيٛزبد شبسكذ فٙ ػًهٛخ االخصبة يغ ثٕٚعخ غجٛؼٛخ ادد  -182

 ْٕ :  انحٕٛاٌ انًُٕ٘ثًزالصيخ رٛشَش فبٌ ػذد انكشٔيٕعٕيبد فٙ انٗ اَغبة غفم يصبة 

 44-د34-ج32-ة33 -أ

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 


