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 خ آالريخئٍأعت ػٍٝ األع

 ي:اٌغؤاي األٚ

 (بددسع 10)      ّب يأرٝ:خّغخ ِوزت ِزوشاد ِخزصشح ػٓ . ا1

  ط. االٔمالثبد ٚ االٔزمبالد. ة. غفشح اٌحزف ٚ غفشح اإلدخبي.   أ. غفشاد االعزجذاي.

 ٚ.اٌؼٛاًِ اٌّّيزخ اٌّزٕحيخ  أِضٍخ ػٍٝ االٔزمبصبد.ٖ.     د. اٌطفشح اٌىبثزخ.

   َ.اٌّظٙش إٌغخٝ  اٌٛساصخ اٌغيزٛثالصِيخ.َ. . اٌطفشاد اٌزٝ رؤصش ػٍٝ ػٍّيبد االيط.ي

 

ٌمحذ عالٌخ وشٚيخ اٌضّبس ِغ عالٌخ أخشٜ  فئرآِ اٌضّبس : اٌىشٜٚ, اٌّغزطيً , اٌمشصٝ.  شىبيأفٝ اٌمشع يٛعذ صالصخ . 2

ٚ اٌغيً  األٚييً ٚ اٌغ ٌآلثبءٚ اٌشىً اٌّظٙشٜ  ٘ٛ اٌزشويت اٌٛساصٝ راد صّبس ِغزطيٍخ.ِب ٗرىْٛ ٔجبربر األٚيْ اٌغيً ئوشٚيخ ف

 (بددسع 5)        ِفزشظب سِٛصا  ِٓ ػٕذن  اٌضبٔٝ .

 

 :اٌغؤاي اٌضبٔٝ: أعت ػٍٝ خّظ ٔمبغ فمػ

 

 دسعبد( 3)        ؟ ٔظشيخ اٌزٛاصْ اٌغيٕٝ فٝ رؼيٓ اٌغٕظ. أ

 دسعبد( 3)        ؟ اٌؼجٛس رىشاسٌؼٛاًِ اٌزٝ رؤصش ػٍٝ ة.ٚظح ا

 دسعبد( 3)       ؟ زؤاِيخ اٌشبرحدعبعخ وشٚ ٚ األٔضٝ اٌط. اٌفشق ثيٓ 

 دسعبد( 3)        ؟ ويفيخ اٌّحبفظخ ػٍٝ اٌزىشاساد اٌغيٕيخد. 

   دسعبد( 3)       اٌصفخ اٌٛصفيخ ٚ اٌصفخ اٌىّيخ ؟ ٖ. ِب اٌفشق ثيٓ

 دسعبد( 3)         ؟خصبئص اٌشفشح اٌٛساصيخ ٚ. ِب ٘ٝ 

 

 ٔمطخ( دسعبد ٌىً 10)        اآلريأعت ػٍٝ  اٌغؤاي اٌضبٌش:

 

ٚ  اإلٔذبسِذٓ  اآلخذشثفشض أْ ٕ٘بن ػشيشح ِٓ إٌبط رؼيش فٝ عضيشح ِٕؼضٌخ ٚ ٔصف ٘زٖ اٌؼشيشح ِٓ اٌذزوٛس ٚ ٔصذفٙب  .1

 ػٕذ رحذيذ ِغبِيغ اٌذَ فٝ أفشاد ٘زٖ اٌؼشيشح وبٔذ وّب يٍٝ:

 M MN N اٌّغّٛػخ

 MM MN NN اٌزشويت اٌٛساصٝ

 0,4 0,4 0,2 رىشاس اٌزشويت اٌٛساصٝ

. ٚ ويف يّىٕه اٌزٕجؤ ثبٌطشق اٌّخزٍفخ اٌزذٝ يّىذٓ أْ يذزُ ثٙذب اٌزذضاٚط Nٚ اي  Mحغبة اٌزىشاس اٌغيٕٝ ٌىً ِٓ اي ويف يّىٕه 

 ثيٓ اٌزشاويت اٌٛساصيخ اٌضالصخ ؟

 فٝ رخٍيك اٌجشٚريٓ ؟ RNAٚظح دٚس األٔٛاع اٌضالصخ ًٌ  .2

 

  االرٝ:أعت ػٍٝ  :شاثغاٌغؤاي اٌ

 

ٚ ٘ذٝ عذالٌخ  اإلٔذبسصذبحت احذذ اٌىذالة  أػطٝ، اء ِٓ خالي ػذح رفبػالد ٚعطيخفي اٌىالة رزىْٛ صجغخ اٌّيالٔيٓ اٌغٛد . أ

عذالٌخ ثيعذبء ٔميذخ ٚ رٌذه ثغذشض اٌزٍمذيح ِزٛلؼذب اٌحصذٛي ػٍذٝ ٔغذً  أيعبثيعبء وٍجزٗ ٌصبحت احذ اٌىالة اٌزوٛس ٚ ٘ٛ 

. اشذزىٝ  األعذٛدٌغذبئذ ٘ذٛ اثيط . ِٚغ رٌه وبْ إٌغً إٌبرظ ٌٛٔٗ اعٛد في اٌجطٓ اٌٛاحذذح حيذش وذبْ اٌشذىً اٌّظٙذشٜ  ا

صبحت اٌىٍت اٌذزوش اعذزجذي وٍجذٗ ثىٍذت أخذش اعذٛد ٚ لذبَ  أْاٌّحبوُ ِذػيب  ألحذٜصبحت اٌىٍت اٌزوش  األٔضٝصبحت اٌىٍت 

 (دسعبد 5) .؟ اٌحبٌخِب ٘ٝ إٌصيحخ اٌٛساصيخ اٌزٝ رؼطيٙب ٌٍمبظٝ ٌزفغيش ٘زٖ  ؟ ثزٍميح وٍجخ اٌّغٕٝ ػٍيٗ

 

 (دسعبد 5)    ِٓ حبالد داْٚ ، وٍيٕفيٍزش ، عبوٛة ٚ ثبرٛ.األعجبة اٌٛساصيخ ٌحبٌزيٓ  . ة

 

 

 ِغ أغيت األِٕيبد ثبٌزٛفيك

 د. ِخٍٛف ثخيذ  أ.د/ إثشا٘يُ اٌشٛاف

 

 



 


