االيتذبٌ انُٓبئٗ نهًقشس َ 252جت ( ػهى انخهيّ ) نهلظم انذساسٗ االٔل شؼجّ  03967نمػبو
انذساسٗ . 1424 – 1423

---------------------------------------------------------------------------------------اسى انغبنت :

انشقى انجبيؼٗ :

----------------------------------------------------------------------------------------انسؤال االٔل  :ضغ دائشِ ػهٗ انلقشِ انظذيذّ.
 - 1تذتٕٖ انؼضيتبٌ انخهٕيتبٌ انكهٕسٔثالست ٔانًيتٕكَٕذسيب ػهٗ  DNAخبص ثًٓب
أ  -دهقٗ انشكمCircular DNA
ة -يشجّ شكهيب ال  DNAانُٕٖٔ.
ج -يشجّ شكهيب ال  RNAانُٕٖٔ.
د  -يشجّ شكهيب انجشٔتيٍ.
 - 2تتكٌٕ انخيٕط كجيشِ انقغش ( انهييلبت) رات قغش َ 32بَٕييتش ٔانتٗ تكٌٕ يـضل االَقسبو
ٔ االسٕاط يٍ انًبدِ انجشٔتيُيّ انًؼشٔكّ ثبل
أ Actin -
ةTubulin -
جGlobulin -
دCollagen -
 - 3تظجؾ قغبػبت انخاليب انشقيقّ انتٗ سٕف تلذض ثٕاسغّ انًجٓش االنكتشَٔٗ انُلبر
ٔانًذًٕنّ ػهٗ انشجكّ انُذبسيّ ثًذهٕل
أ  -استبت انيٕساَيٕو أال ثى ثًذهٕل ستشات انشطبص.
ة -ستشات انشطبص أال ثى ثًذهٕل استبت انيٕساَيٕو.
ج -ستشات انيٕساَيٕو أال ثى ثًذهٕل استبت انشطبص .
د  -استبت انشطبص أال ثى ثًذهٕل ستشات انيٕساَيٕو.
 - 4يغهق ػهٗ انجالستيذِ انًخضَّ نهذٌْٕ انًظغهخ انؼهًٗ
أ Chromoplastid -
ةProtoplastid -
ج Proplastid -
د Elaioplastid -

 - 5يُشأ ثيشٔكسيذ انٓيذسٔجيٍ انزٖ يؤثش ػهيّ اَضيى ال Catalaseانًتكٌٕ كٗ انجسى انذقيق
انًسًٗ ثبل  Peroxisomeيٍ
أ  -دٔسِ كشثس انتٗ تتى كٗ انًبيتٕكَٕذسيب.
ة -دٔسِ كبنلٍ انتٗ تتى كٗ انكهٕسثالست.
ج -دٔسِ كبنلٍ انتٖتتى كٗ انشجكّ االَذٔثالصييّ.
د -دٔسِ كشثس انتٗ تتى كٗ اجسبو جٕنجٗ.

 - 6يلظم ثيٍ انجذاسيٍ انخهٕييٍ االٔنييٍ انًتجبٔسيٍ
أ  -انظليذّ انٕسغٗ.
ة -انظليذّ انخهٕيّ.
ج -انجذاس انثبَٕٖ.
د  -ؿشبء خهٕٖ
 - 7تُتشش كٗ انخاليب انًظُؼّ نهذٍْ ثٕكشِ ٔثكثشِ انشجكّ اال َذٔثالصييّ
أ  -انخشُّ.
ة -انًهسبء.
ج -انخشُّ ٔانًهسبء يؼب.
د  -انخشُّ ٔانًهسبء ٔانكهٕسٔثالست .
 - 8يؼتجش انًشكججٍ انكيًيبئييٍ انهجُيٍ  ٔ Ligininانكيٕتيٍ  Cutinانذاخهيٍ كٗ تشكيت انجذاس
انخهٕٖ نهخهيّ دقيقيّ انُٕاِ يٍ انًٕاد
أ  -انجشٔتيُيّ.
ة -انسكشيّ.
ج -انـيش سكشيّ.
د  -انُٕٔيّ.
 - 9تؼشف عشيقّ ال  Autoradiographyثأَٓب
أ  -انغشيقّ انتٗ يًكٍ ثٕاسغتٓب تتجغ يٕاقغ انجضيئبت انكيًيبئيّ انًختهلّ ػهٗ انؼضيبت انخهٕيّ
انذقيقّ ٔرنك ثإستخذاو انُظبئش انًشؼّ نٓزِ انجضيئبت ثى استخذاو ػًهيبت انتظٕيش انلٕتٕؿشاكٗ
ال ظٓبس يٕاقغ انُظبئش انًشؼّ ػهٗ ْزِ انؼضيبت انخهٕيّ.
ة -عشيقّ كيًيبء األ َسجّ
ج -عشيقّ طجؾ انؼضيبت انخهٕيّ ثبطجبؽ ديّ ٔكذظٓب يجٓشيب.
د  -عشيقّ كظم ٔ تُقيّ انؼضيبت انخهٕيّ.
 -10تٕجذ انجشاَب كٗ كهٕسٔثالست انخهيّ
أ  -دقيقيّ انُٕاِ .
ة -ثذائيّ انُٕاِ.
ج  -يتٕسغّ انُٕاِ .
د  -جًيؼٓى.
 -11يغهق ػهٗ انجالستيذِ انًخضَّ نهُشب

Amyloplastid - أ
Chloroplastid - ة
Chromoplastid - ج
Proteinoplastid - د
ًٗ يغهق ػهٗ االؿشيّ انقشطيّ انًكَّٕ نجسى جٕنجٗ انًظغهخ انؼه-12

أ Cisternae -
ةCristae -
ج Matrix -
 -13يغهق ػهٗ انتشِٕ ( انضيؾ ) انهَٕٗ نهؼذسبت انضٕئيّ
أ Spherical aberration -
ةChromatic aberration -
ج Stigmatism -
د Colorometric aberration -
 -15يؼجش انًظغهخ انؼهًٗ  Etioplastػهٗ انجالستيذِ
أ  -انـيش يذتٕيّ ػهٗ طلبئخ ؿشبئيّ.
ة -انًذتٕيّ ػهٗ انجسى يب قجم ؿشبئٗPre-lamellar body.
ج -انـيش يهَّٕ.
د  -انًهَّٕ.
انسؤال انثبَٗ  :ضغ ػاليّ طخ ػهٗ انجًهّ انظذيذّ أ ػاليّ خغأ ػهٗ انجًهّ انـيش
طذيذّ .
(

)  - 1تُشأ اَضيًبت انهيضٔسٕيّ االٔنيّ

 Primary lysosomeيٍ اجسبو جٕنجٗ ٔ

انشجكّ اال َذٔثالصييّ ْٔزِ االَضيًبت ال تسخذو يجبششِ كٗ انتذهم انخهٕٖ.
(

)  - 2تذتٕٖ انشجكّ االَذٔثالصييّ ػهٗ انجشٔتيٍ  Ribophorinرٔ انٕصٌ انجضيئٗ انزٖ

يتشأح يب ثيٍ  65000 ٔ 63000دانتٌٕ .
(

)  - 3تتسغ انًسبدّ انجيٍ ؿشبئيّ نهًبيتٕكَٕذسيب اثُبء َشبعٓب نتكٕيٍ ال

 ATPثيًُب

تضيق ْزِ انًسبدّ انجيٍ ؿشبئيّ اثُبء ػذو َشبعٓب.
(

)  - 4يٍ يكَٕبت انجذاس انخهٕٖ نهخهيّ انجشٔكبسيتيّ ال , peptidoglycanال techoic

 ٔacidال . techorunic acid
(

)  - 5تُُتشش ال  Microfilamentكٗ سيتٕثالصو انخهيّ اثُبء االَقسبو انخهٕٖ ديث

تكٌٕ يـضل االَقسبو.
(

)  - 6يغهق انًظغهخ انؼهًٗ  Thylakoidػهٗ انظلبئخ انقشطيّ انتٗ تكٌٕ انـشبء

انذاخهٗ ٔ انكهٕسٔثالست.
(

)  - 7تكثش انشجكّ االَذٔثالصييّ انًهسبء كٗ انخاليب انًظُؼّ نهذٍْ ٔانٓشيَٕبت يثم

خاليب انخظيّ ٔ انـذد.
(

)  - 8يٍ انًذتٕيبت انكيًيبئيّ نهجذاس انخهٕٖ انًكَّٕ نهلغشيبت ال

 , Chitinال

ٔ Glucanال . Mannan
(

)  - 9يذتٕٖ انلض االكجش نهشايجٕسٕيّ انًتٕاجذِ كٗ انخهيّ دقيقيّ انُٕاِ ػم 34ثشٔتيُب

ٔػهٗ ال  RNAانشايجٕسٕيٗ يٍ انُٕع  ٔ 5S r-RNAانُٕع . 3.5S r-RNA
(

)  -10يٍ اَضيًبت انجسى انذقيق ال  Peroxisomeال  ٔ Isocitrataseال

Malate synthetaseديث يتذٕل ال  Isocitrateانٗ ْٔ glyxolateزا يتذٕل انٗ malate
ثٕاسغّ االَضيًيٍ ػهٗ انتٕانٗ .

(

)  -11يذتبج َقم انًٕاد ثٕاسغّ انُقم انًيسش خالل انـشبء انخهٕٖ ثشٔتيُبت َبقهّ كقظ

ٔيٍ انًٕاد انًٕاد انُقٕنّ َقال ييسشا سكش انجهٕكٕص ٔ االدًبع االييُيّ
(

)  -12تغًش انخاليب ٔاال َسجّ انًشاد كذظٓب ثٕاسغّ انًجٓش االنكتشَٔٗ انُلبر كٗ شًغ

انجشاكيٍ ثؼذ تثجيتٓب.
(
(

)  -13يغهق انًظغهخ انؼهًٗ  Stromaػهٗ انذشِٕ كٗ انكهٕسٔثالست.
) -14يغهق انًظغهخ انؼهًٗ

 Phagocytocesػهٗ ػًهيّ ثهؼًّ انًٕاد ٔانجضيئبت

انكجيشِ انجالصيب نًب نهخهيّ..
(

)  -15تُتظى انيبف انسيهٕنٕص انًكَّٕ نهجذاس انخهٕٖ االٔنٗ ثشكم يتٕاصٖ كٗ كم عجقّ

يُٓى ثيًُب تُتشش ْزِ االنيبف انسيهٕنٕصيّ كٗ عجقبت يختهلّ ثذٌٔ اَتظبو كٗ انجذاس انخهٕٖ
انثبَٕٖ.
(

)  -16يتكٌٕ انـشبء انخهٕٖ يٍ عجقتيٍ دُْيتيٍ تذظش ثيًُٓب عجقّ ثشٔتيُيّ.

انسؤال انثبنث  :اجت ػٍ انلقشات انتبنيّ ةانتلظيم ػٍ
أ ) انخٕاص انليضيبئيّ ٔانلسيٕنٕجيّ نهـشبء انخهٕٖ ثى ػٍ عجيؼّ سيٕنّ انـشبء انخهٕٖ .
ة) ٔظبئق انهيضٔسٕو ٔػٍ يذتٕاْب اال َضيًٗ يغ ركش ٔظيلّ كم اَضيى

االيتذبٌ انُٓبئٗ نهًقشس َ 252جت ( ػهى انخهيّ ) نهلظم انذساسٗ االٔل شؼجّ  03967نمػبو
انذساسٗ . 1424 – 1423

---------------------------------------------------------------------------------------اسى انغبنت :

انشقى انجبيؼٗ :

----------------------------------------------------------------------------------------انسؤال االٔل  :ضغ دائشِ ػهٗ انلقشِ انظذيذّ.
 - 1تذتٕٖ انؼضيتبٌ انخهٕيتبٌ انكهٕسٔثالست ٔانًيتٕكَٕذسيب ػهٗ  DNAخبص ثًٓب
أ  -دهقٗ انشكمCircular DNA
ة -يشجّ شكهيب ال  DNAانُٕٖٔ.
ج -يشجّ شكهيب ال  RNAانُٕٖٔ.
د  -يشجّ شكهيب انجشٔتيٍ.
 - 2تتكٌٕ انخيٕط كجيشِ انقغش ( انهييلبت) رات قغش َ 32بَٕييتش ٔانتٗ تكٌٕ يـضل االَقسبو
ٔ االسٕاط يٍ انًبدِ انجشٔتيُيّ انًؼشٔكّ ثبل
أ Actin -
ةTubulin -
جGlobulin -
دCollagen -
 - 3تظجؾ قغبػبت انخاليب انشقيقّ انتٗ سٕف تلذض ثٕاسغّ انًجٓش االنكتشَٔٗ انُلبر
ٔانًذًٕنّ ػهٗ انشجكّ انُذبسيّ ثًذهٕل
أ  -استبت انيٕساَيٕو أال ثى ثًذهٕل ستشات انشطبص.
ة -ستشات انشطبص أال ثى ثًذهٕل استبت انيٕساَيٕو.
ج -ستشات انيٕساَيٕو أال ثى ثًذهٕل استبت انشطبص .
د  -استبت انشطبص أال ثى ثًذهٕل ستشات انيٕساَيٕو.
 - 4يغهق ػهٗ انجالستيذِ انًخضَّ نهذٌْٕ انًظغهخ انؼهًٗ
أ Chromoplastid -
ةProtoplastid -

ج Proplastid -
د Elaioplastid -
 - 5يُشأ ثيشٔكسيذ انٓيذسٔجيٍ انزٖ يؤثش ػهيّ اَضيى ال Catalaseانًتكٌٕ كٗ انجسى انذقيق
انًسًٗ ثبل  Peroxisomeيٍ
أ  -دٔسِ كشثس انتٗ تتى كٗ انًبيتٕكَٕذسيب.
ة -دٔسِ كبنلٍ انتٗ تتى كٗ انكهٕسثالست.
ج -دٔسِ كبنلٍ انتٖتتى كٗ انشجكّ االَذٔثالصييّ.
د -دٔسِ كشثس انتٗ تتى كٗ اجسبو جٕنجٗ.

 - 6يلظم ثيٍ انجذاسيٍ انخهٕييٍ االٔنييٍ انًتجبٔسيٍ
أ  -انظليذّ انٕسغٗ.
ة -انظليذّ انخهٕيّ.
ج -انجذاس انثبَٕٖ.
د  -ؿشبء خهٕٖ
 - 7تُتشش كٗ انخاليب انًظُؼّ نهذٍْ ثٕكشِ ٔثكثشِ انشجكّ اال َذٔثالصييّ
أ  -انخشُّ.
ة -انًهسبء.
ج -انخشُّ ٔانًهسبء يؼب.
د  -انخشُّ ٔانًهسبء ٔانكهٕسٔثالست .
 - 8يؼتجش انًشكججٍ انكيًيبئييٍ انهجُيٍ  ٔ Ligininانكيٕتيٍ  Cutinانذاخهيٍ كٗ تشكيت انجذاس
انخهٕٖ نهخهيّ دقيقيّ انُٕاِ يٍ انًٕاد
أ  -انجشٔتيُيّ.
ة -انسكشيّ.
ج -انـيش سكشيّ.
د  -انُٕٔيّ.
 - 9تؼشف عشيقّ ال  Autoradiographyثأَٓب
أ  -انغشيقّ انتٗ يًكٍ ثٕاسغتٓب تتجغ يٕاقغ انجضيئبت انكيًيبئيّ انًختهلّ ػهٗ انؼضيبت انخهٕيّ
انذقيقّ ٔرنك ثإستخذاو انُظبئش انًشؼّ نٓزِ انجضيئبت ثى استخذاو ػًهيبت انتظٕيش انلٕتٕؿشاكٗ
ال ظٓبس يٕاقغ انُظبئش انًشؼّ ػهٗ ْزِ انؼضيبت انخهٕيّ.
ة -عشيقّ كيًيبء األ َسجّ
ج -عشيقّ طجؾ انؼضيبت انخهٕيّ ثبطجبؽ ديّ ٔكذظٓب يجٓشيب.
د  -عشيقّ كظم ٔ تُقيّ انؼضيبت انخهٕيّ.
 -10تٕجذ انجشاَب كٗ كهٕسٔثالست انخهيّ
أ  -دقيقيّ انُٕاِ .
ة -ثذائيّ انُٕاِ.
ج  -يتٕسغّ انُٕاِ .
د  -جًيؼٓى.
 -11يغهق ػهٗ انجالستيذِ انًخضَّ نهُشب

Amyloplastid - أ
Chloroplastid - ة
Chromoplastid - ج
Proteinoplastid - د
ًٗ يغهق ػهٗ االؿشيّ انقشطيّ انًكَّٕ نجسى جٕنجٗ انًظغهخ انؼه-12

أ Cisternae -
ةCristae -
ج Matrix -
 -13يغهق ػهٗ انتشِٕ ( انضيؾ ) انهَٕٗ نهؼذسبت انضٕئيّ
أ Spherical aberration -
ةChromatic aberration -
ج Stigmatism -
د Colorometric aberration -
 -15يؼجش انًظغهخ انؼهًٗ  Etioplastػهٗ انجالستيذِ
أ  -انـيش يذتٕيّ ػهٗ طلبئخ ؿشبئيّ.
ة -انًذتٕيّ ػهٗ انجسى يب قجم ؿشبئٗPre-lamellar body.
ج -انـيش يهَّٕ.
د  -انًهَّٕ.
انسؤال انثبَٗ  :ضغ ػاليّ طخ ػهٗ انجًهّ انظذيذّ أ ػاليّ خغأ ػهٗ انجًهّ انـيش
طذيذّ .
(

)  - 1تُشأ اَضيًبت انهيضٔسٕيّ االٔنيّ

 Primary lysosomeيٍ اجسبو جٕنجٗ ٔ

انشجكّ اال َذٔثالصييّ ْٔزِ االَضيًبت ال تسخذو يجبششِ كٗ انتذهم انخهٕٖ.
(

)  - 2تذتٕٖ انشجكّ االَذٔثالصييّ ػهٗ انجشٔتيٍ  Ribophorinرٔ انٕصٌ انجضيئٗ انزٖ

يتشأح يب ثيٍ  65000 ٔ 63000دانتٌٕ .
(

)  - 3تتسغ انًسبدّ انجيٍ ؿشبئيّ نهًبيتٕكَٕذسيب اثُبء َشبعٓب نتكٕيٍ ال

 ATPثيًُب

تضيق ْزِ انًسبدّ انجيٍ ؿشبئيّ اثُبء ػذو َشبعٓب.
(

)  - 4يٍ يكَٕبت انجذاس انخهٕٖ نهخهيّ انجشٔكبسيتيّ ال , peptidoglycanال techoic

 ٔacidال . techorunic acid
(

)  - 5تُُتشش ال  Microfilamentكٗ سيتٕثالصو انخهيّ اثُبء االَقسبو انخهٕٖ ديث

تكٌٕ يـضل االَقسبو.
(

)  - 6يغهق انًظغهخ انؼهًٗ  Thylakoidػهٗ انظلبئخ انقشطيّ انتٗ تكٌٕ انـشبء

انذاخهٗ ٔ انكهٕسٔثالست.
(

)  - 7تكثش انشجكّ االَذٔثالصييّ انًهسبء كٗ انخاليب انًظُؼّ نهذٍْ ٔانٓشيَٕبت يثم

خاليب انخظيّ ٔ انـذد.
(

)  - 8يٍ انًذتٕيبت انكيًيبئيّ نهجذاس انخهٕٖ انًكَّٕ نهلغشيبت ال

 , Chitinال

ٔ Glucanال . Mannan
(

)  - 9يذتٕٖ انلض االكجش نهشايجٕسٕيّ انًتٕاجذِ كٗ انخهيّ دقيقيّ انُٕاِ ػم 34ثشٔتيُب

ٔػهٗ ال  RNAانشايجٕسٕيٗ يٍ انُٕع  ٔ 5S r-RNAانُٕع . 3.5S r-RNA
(

)  -10يٍ اَضيًبت انجسى انذقيق ال  Peroxisomeال  ٔ Isocitrataseال

Malate synthetaseديث يتذٕل ال  Isocitrateانٗ ْٔ glyxolateزا يتذٕل انٗ malate
ثٕاسغّ االَضيًيٍ ػهٗ انتٕانٗ .

(

)  -11يذتبج َقم انًٕاد ثٕاسغّ انُقم انًيسش خالل انـشبء انخهٕٖ ثشٔتيُبت َبقهّ كقظ

ٔيٍ انًٕاد انًٕاد انُقٕنّ َقال ييسشا سكش انجهٕكٕص ٔ االدًبع االييُيّ
(

)  -12تغًش انخاليب ٔاال َسجّ انًشاد كذظٓب ثٕاسغّ انًجٓش االنكتشَٔٗ انُلبر كٗ شًغ

انجشاكيٍ ثؼذ تثجيتٓب.
(
(

)  -13يغهق انًظغهخ انؼهًٗ  Stromaػهٗ انذشِٕ كٗ انكهٕسٔثالست.
) -14يغهق انًظغهخ انؼهًٗ

 Phagocytocesػهٗ ػًهيّ ثهؼًّ انًٕاد ٔانجضيئبت

انكجيشِ انجالصيب نًب نهخهيّ..
(

)  -15تُتظى انيبف انسيهٕنٕص انًكَّٕ نهجذاس انخهٕٖ االٔنٗ ثشكم يتٕاصٖ كٗ كم عجقّ

يُٓى ثيًُب تُتشش ْزِ االنيبف انسيهٕنٕصيّ كٗ عجقبت يختهلّ ثذٌٔ اَتظبو كٗ انجذاس انخهٕٖ
انثبَٕٖ.
(

)  -16يتكٌٕ انـشبء انخهٕٖ يٍ عجقتيٍ دُْيتيٍ تذظش ثيًُٓب عجقّ ثشٔتيُيّ.

انسؤال انثبنث  :اجت ػٍ انلقشات انتبنيّ ةانتلظيم ػٍ
أ ) انخٕاص انليضيبئيّ ٔانلسيٕنٕجيّ نهـشبء انخهٕٖ ثى ػٍ عجيؼّ سيٕنّ انـشبء انخهٕٖ .
ة) ٔظبئق انهيضٔسٕو ٔػٍ يذتٕاْب اال َضيًٗ يغ ركش ٔظيلّ كم اَضيى.

