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 درجة( 34) أجب عو األشئلة اآلتية:

 درجة( 51) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:
       .  ـ التفاف حلشوٌ اليضنىDNA ٌحول بزوتني اهليضتو: 

 أ صبغي ب إكضوٌ ج جضيه ىووي د مورثة

       . إحدى مزاحل الطور البيين ُتشلل فيَا اخللية احتياطيًا مً الطاقة: 

 أ G1 ب S ج G2 د الطور البيين

       . واحد مما يأتي ميجل الزامش املعاكط لزامش البدء: 

UAC د AAG ج AUC ب UAA أ 

       . ـ سوتية املتكابلة لضلضليت التزتبط األصط اآلDNA بزوابط: 

 أ أصرتية ب ٍيدروجييية ج ببتيدية د أحادية

       . الوحدات البيائية األصاصية للحنوض اليووية: 

 أ الزيبوس ب الفوصفور ج اليلليوتيدات د البريمييدات

 درجة( 56)عط مثال لكل منها . أما األسس اليت أعتند عليها يف تسنية األحقاب واألدوار والعصور اجليولوجية ؟  ثانيـــًا:

 

 

 

 

 

 
 درجة( 51) :اكتب املصطلح العلني املوافق لكل من العبارات األتية ثالثـــًا:

 . مً طزق حفظ املضتحاثات إحالل مادة معدىية حمل املادة العضوية. 

 .  سميية تكاظ مباليني الضيني وتتلوٌ مً أدوار عدةمدة. 

 . الضطح الياجه مً كضز الفلش حني تعزضُ لكوى ميلاىيلية. 

 . ـ دائه يف املادة الوراثية لتضلضل أصط ال تغري مفاجئ و DNA. 

 درجة( 51) انكل إىل ورقة إجابتم األرقام احملددة على الشلل اجملاور واكتب املصمى املهاشب للل مهًا .)معكد الرتمجة البادئية( 
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لفرق بيهًما مو حيث اوما  ؟يما ما زوتية  اليت تدخل يف تركيب احلموض الهووية حصب بهيتًا إىل زمرتنيف األشض اآلُتصّه :
 درجة( 51)  .ألشض اآلزوتية اليت تهتمي للل مهًما؟   اذكر قاعدة تكابل األشض اآلزوتيةا ما و  ؟ الشلل

 درجة( 56) :يأتي تفصريًا علميًا للل مما أعط 

 . اصتخداو فلش املاظ يف صياعة رؤوظ احلفارات. 

 . يتضاعف العدد الصبغي عيد اإلىضاٌ يف أثياء التلاثز  ال 

 اجليضي رغه حدوث اإللكاح      

 . ـتتوقف تزكيب الربوتني عيدما يصل الRNA   مزصال ألحد 

 .روامش التوقف      

 . يضنى االىكضاو عيد اليباتات الزاقية باالىكضاو الالكوكيب 

 درجة( 56) :االنكصام املهصف مو حيث املتصاوي و قارى بني االنكصام اخليطي 

  االنكصام اخليطي املتصاوي االنكصام املهصف

 اخلاليا اليت يطرأ عليًا  

 اهلدف العام مو االنكصام  

 عدد اخلاليا الهاجتة  
 الصيغة الصبغية  

 درجة( 58) :املعاكصة على الرتتيب إذا كاى لديها عدة نواقل حلموض أميهية روامسيا 

GAG – UGG – GAU – UAC 
      . ـ اصتيتج جشيء الRNA  مزصال املضؤول عً تشليل عديد الببتيد؟ 

      . ـأوجد مورثة ال  DNA  املشللة لعديد الببتيد ٍذا ؟ 

      . وكه عدد احلنوض األمييية فيُ ؟ كه عدد الشيفزات الوراثية املشللة هلذا الببتيد , 
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