


2- داوملا لقنل ةقاطلا ةيلخلا اهيف لمعتست يتلا ةيلمعلا مسا :

راشتن .أ-اال

ةيزومس األ ةيصاخلا .ب-

طشنلا لقنلا .ج-

يبلسلا لقنلا .د-

1- ةيرايتخ اال ةيذافنلا ب زاتميو ةيلخلا ب طيحي :

يولخلا رادجلا .أ-

يمز بلاال ءاشغلا .ب-

ايردنكوتيملا .ج-

ةاونلا .د-

4 ةيلخلا ةايح رود نم ءزج ربكا قرغتسي يذلا روطلا -:

ينيبلا .أ-

يواستملا .ب-

يولخلا .ج-

يئاهنلا .د-

3- ةيلخ لك يف ثدحت يتلا الت عافتلا عيمج :

تاميزن .أ-اإل

ضي .ب-األ

ةمعلبلا .ج-

ةيلكشلا زرطلا .د-

6- ةيسنجلا الاي خلا يف تاموسوموركلا ددع :

.46أ-

.32ب-

.64ج-

.23د-

5 نوبركلا ديسكأ يناثو لوحك .................. ةيلمع نع جتني -:

يولخلا سفنتلا .أ-

يولخلا جارخ .ب-اإل

باصخ .ج-اإل

رمختلا .د-

:DNA يف دجوت RNA8وال يف دجوت يتلا ةدعاقلا - 7 ارديهلا رثاكتت -:

ميلعتلا ةر ازو

ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةراد اال
ةمركملا ةكم

ل
ـؤا

لا
س

ـــ جردلا
ة

ـم سا
ححصملا
هعيقوتو

ـم سا
عجارملا
هعيقوتو

ماقر باأل

مولعةداملا

طسوتمفصلا ثلا ثلا

ملاناتعاسنمزلا
مج
و
ع بلا طلا مسا مقر:

سولجلا
ةجرد0 نوث ثال

مولعلا ةدام ةلئسأ

يناثلا يسار دلا لصفلل

األلو رودلا ))

فرحلا ليلظتب كلذو ةحيحصلا ةباج اإل رتخا : األلو ـؤلا سلا
: ةباج اإل ةقرو يف اهل بسانملا



نيناوجلا .أ-

نيند .ب-األ

نيسوتياسلا .ج-

ليسارويلا .د-

راطشنا - يسنج ال رثاكت .أ-

معربت - يسنج ال رثاكت .ب-

راطشنا - يسنج رثاكت .ج-

معربت - يسنج رثاكت .د-

10 ةيثارولا تافصلا نع ةلوؤسم ةلباقتم تانيج .............-:

تاموسوبيارلا .أ-

ضي .ب-األ

.ج-األليل

ةينيجلا زرطلا .د-

نيتوربلا عينصت نع لوؤسم :DNA9 نم ءزج -

ميزن .أ-اإل

موسوموركلا .ب-

موسوبيارلا .ج-

نيجلا .د-

12 هتمواقم حابصم يف راملا يئابرهكلا رايتلا ةميق 220-ام

هرادقم يئابرهك دهجب دوزي سبقمب لصو اذإ موا 110

تلوف :

2أ- ريبمأ .

0.5ب- ريبمأ .

ج- 24200 ريبمأ .

220د- ريبمأ .

11 يئوضلا ءانبلا ةيلمع نع جتني -:

نيجسكأ .أ-

نوبركلا ديسكأ يناث .ب-

ةيئوض ةقاط .ج-

ءام .د-

14 نم ةرايس ةعرس تريغت 10-اذإ ىلإ م/ثخالل20م/ث

رادقمب عراستت اهنإف نيتيناث :

2م/ث2أ-

م/ث2ب-

2م/ث5ج-

م/ث15د-

13 قباستم عطق 100-اذإ هردق نمز يف 100م نإف ةيناث

يواست هتعرس :

.م/ث1أ-

.2م/ث1ب-

م/ث0.11ج-

2م/ث0.11د-

16 مسجلا ةكرح عنمي ..........-:

ينوكسلا كاكتح .أ-اال

االزناليق كاكتح .ب-اال

يجرحدتلا كاكتح .ج-اال

(ق15 مسج ىلع ناتوق رثؤت مشاال),(ق5=1- 10=2ن

يواست نيتوقلل ةلصحملا ةوقلا نإف ( ابونج :ن

15أ- ابونج نتوين .

5ب- ابونج نتوين .

مشاال5ج- نتوين .



ةوقلا .د- مشاال15د- نتوين .

18 رادقمب مسج عراستي امدنع 2م/ٌث20- ةوقب هرثأت ةجيتن

اهاردقم 100 يواست هتلتك نإف نتوين :

2000أ- مجك .

5ب- مجك .

0.2ج- مجك .

2د- مجك .

17 رادقملا يف اهل ةيواسم لعف ةدر ةوق لعف ةوق لكل )-

نتوين نوناق صن ( هاجت يفاال ةسكاعمو :

.أ-األلو

يناثلا .ب-

ثلا .ج-ثلا

عبارلا .د-

20 ةدايزب يئابرهكلا رايتلا دادزي -:

يئابرهكلا دهجلا .أ-

ةيئابرهكلا ةمواقملا .ب-

لصوملا لوط .ج-

لصوملا مجح .د-

19 هرطق لقي امدنع كلس يف دادزت يتلا ةيصاخلا -:

دهجلا .أ-

رايتلا .ب-

ةمواقملا .ج-

ةينوكسلا ةنحشلا .د-

22 يف سيطانغملا ةوق نمكت -:

يلا مشلا بطقلا .أ-

يبونجلا بطقلا .ب-

نيبطقلا .ج-

سيطانغملا فصتنم .د-

21 مسجلا يف ةداملا ةيمك -:

ةعرس .أ-

نزو .ب-

-ج.

ةلتك

ةوق .د-

:ا24 ضامح نماأل اآلالف تائم نم ةنوكم ةلسلس نم بكرتي -

ةينيم :أل

نيتوربلا .أ-

نيجلا .ب-

موسوموركلا .ج-

نيند .د-األ

23 نمزلا عم ههاجتا ريغتي وال دحاو هاجتا يف قفدتي -:

رايتلا ةدش .أ-

ددرتملا رايتلا .ب-

رمتسملا رايتلا .ج-

يسيطانغملا لا جملا .د-

26 نم ةمداقلا ةنوحشملا تاميسجلا نم ضر األ يمحي يذلا -

سمشلا :

يبطقلا قفشلا .أ-

ضر لأل يسيطانغملا لا جملا .ب-

25 يئابرهكلا دهجلا سايقل مدختسي -:

رتيمتلملا .أ-

رتيم .ب-األ

رتيمتلوفلا .ج-



يئابرهكلا لا جملا .ج-

ضر لأل يئابرهكلا رايتلا .د-

رتيمونافلجلا .د-

28 دلوي يسيطانغملا لا جملا -:

يئابرهك رايت .أ-

يئابرهك سيطانغم .ب-

ةيئابرهك ةمواقم .ج-

يئابرهك دلوم .د-

27 يلا وتلا ىلع ةيئابرهكلا ةرئادلا ءازجأ عم لصوي -:

دوقولا دادع .أ-

رتيمونافلجلا .ب-

رتيمتلوفلا .ج-

رتيم .د-األ

ةيناثلا ةعومجملا ىلو األ ةعومجملا

ةيدسجلا الاي .خلا أ هتلا ح ىلع أرطي يذلا ريغتلل مسجلا ةمواقم

ةيكرحلا .

1

يئابرهكلا دلوملا . ب يحنتم وأ دئاس امإ نيجلا ريثأت نوكي . 2

يئابرهكلا كرحملا . ج ةقاط ىلإ ةيكرحلا ةقاطلا لوحي زاهج

ةيئابرهك .

3

ةيسنجلا الاي .خلا د ةيموسوموركلا ةعومجملا ةيئانث 4

يتاذلا روصقلا . ـه ةقاط ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا لوحي زاهج

ةيكرح .

5

ةثارولا ملع ئدابم .نم و ةيموسوموركلا ةعومجملا ةيداحأ . 6

ليلظتب كلذو ةيناثلا ةعومجملا نم اهبسانيام ىلو األ ةعومجملل رتخا ( ثلاـينا ـؤلا سلا

ةباج اإل ةقرو يف بسانملا فرحلا :



اإل

ةباج

ةرابعلا م

ةعومجملا يف ةيجراخ ةوق رثؤت مملا تباث ماسج نماأل ةعومجمل يلكلا مخزلا . 1

ةفلا تلا الاي خلا ضيوعتو ومنلا فدهب ةيدسجلا الاي خلا يف يواستملا ماسقن اال ثدحي . 2

يبونجلا بطقلا يف يهتنتو يلا مشلا بطقلا نم يسيطانغملا لا جملا طوطخ أدبت . 3

يباجيإ عراستلا نوكي ةرئاطلا قأالع لجأ نم ةعرسلا ةرئاطلا دئاق ديزي امدنع . 4

ناكملا ريغتب ريغتت ةلتكلا . 5

يوناثلا فلملا تافل ددع نم رغصا يئادتب اال فلملا تافل ددع نوكي دهجلل ضفاخ لوحملا . 6

بساحلا ةزهج أل ةينورتكل اإل ةزهج األ ةعانص يف ليصوتلا ةقئاف الت صوملا مدختسُت . 7

طقف ددرتملا رايتلا عم ةيئابرهكلا الت وحملا لمعت . 8

هتباث ريغ مسجلا ةعرس نإف نزولا ةوق يواست ءاوهلا عم كاكتح اال ةوق نوكت امدنع

ةيدحلا ةعرسلا ىمستو .

9

ةزهج األ يقاب لطعت ىلإ يدؤي يزاوتلا ىلع تامواقملا طبر دنع زاهج يأ لطعت . 10

اهركذا ةيلخلا ةاون يف عنصت نم عاونأ ثالةث كانه : عبارلا لا ؤسلا

؟
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حاجنلا ب عيمجلل يتاينمت عم ةلئس األ تهتنا
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