
 دنُم يختصش الختببس انقبىل فٍ يبجغتُش انتأهُم وانتخصص فٍ انًعهىيبتُت انحُىَت

 

بعض انًعبرف األسبسٍت انتً ًٌتهكهب ٌختبز ايتحبٌ انقبىل 

ى ٍبء انحٍىٌت إضبفت إنانًتقديىٌ فً عهىو انخهٍت وانكًٍ

انًُبقشت انًُطقٍت واستقزاء انبٍبَبث تًهٍداً تهى عهى قدر

انًطزوحت خالل انًقزراث  أفقٍبً وشبقىنٍبً يٍ نهتىسع بذنك

   فً بزَبيج انًعهىيبتٍت انحٍىٌت.

 أوال: يحبوس ايتحبٌ انقبىل

  بٍىنىجٍب انخهٍتCell Biology 

  انبٍىنىجٍب انجشٌئٍت وانىراثتMolecular 

Biology & Heredity  

  انكًٍٍبء انحٍىٌتBiochemistry  

 انتفكٍز انُقدي تفسٍز انبٍبَبث وData 

Interpretation and Critical Thinking 

 ايتحبٌ انقبىل فٍ  األعئهت انًقتشحت ثبَُب: أيثهت عٍ

  بٍىنىجٍب انخهٍتيحىر 

o  أٌ يٍ انعضُبث انتبنُت ال تحتىَه

 ؟انخهُت انحُىاَُت

a) انًٍتىكىَدرٌب 

b) انصبَعبث انخضزاء 

c) انجسًٍبث انًؤكسدة 

d) ًجهبس غىنج 

 يحىر انبٍىنىجٍب انجشٌئٍت وانىراثت 

o  ٌانكبشَت  يٍ انجضَئبثأ

Macromolecules  ٌانتبنُت َحتى

 انُىساعُم؟

a) DNA 

b) Carbohydrates 

c) RNA 

d) Polypeptides 

 يحىر انكًٍٍبء انحٍىٌت 

o :تًثم بُُت حهضوٌ أنفب إحذي 

a) انبُى األونٍت نهبزوتٍُبث 

b) انبُى انثبَىٌت نهبزوتٍُبث 

c) انبُى انثبنثٍت نهبزوتٍُبث 

d) انبُى انزابعٍت نهبزوتٍُبث 

 
 

 انتفكٍز انُقديو انبٍبَبث تفسٍز يحىر 

o  يُههٍ نتش  121فٍ يحهىل حجًه : 1يثبل

وانًبء، بهغ تشكُض  X كًُُبئُت يٍ يبدة

 حجى . بعذ إصانت%41َغبت  Xانًبدة 

 واعتبذال َفظ انحجىيٍ انًحهىل يعٍُ 

 انكًُُبئُتتشكُض انًبدة  ببنًبء أصبح

. يب هى انحجى انزٌ أصَم يٍ 11%

  ؟انًحهىل

a) 06 يٍههً نتز 

b) 06 يٍههً نتز 

c) 06 يٍههً نتز 

d) 066 يٍههً نتز 

o  ث عهًً يٍ انًكتبت عهً : اشتش2يثبل

ل.ط نكم قهى،  011األقم قهًب واحذاً بغعش 

 1111بغعش وعهً األقم كشاعب واحذا 

  ط نكم كشاط. إرا بهغ يجًىع يب دفعتهل.

ل.ط، كى يٍ األقالو وانكشاعبث  3211

  ؟اشتشتهب عهًً

a) ٌقهًبٌ وكزاسب 

b) ٌقهى واحد وكزاسب 

c) ثالثت أقالو وكزاص واحد 

d) أربعت اقالو وكزاص واحد 

 ثبنثبً: انًشاجع انًقتشحت

  كتبة بٍىنىجٍب انخهٍت نهسُت انتحضٍزٌت نطالة

 .أو يزجع يًبثم ببنهغت اإلَكهٍشٌت ،انعهىو انطبٍت

  انتحضٍزٌت نطالة انعهىو كتبة انىراثت نهسُت

 .، أو يزجع يًبثم ببنهغت اإلَكهٍشٌتانطبٍت

  األحٍبءكًٍٍبء ت فً سبسٍاألجع اًزيٍ انأي. 

 

 

 تًُُبتُب نكى بىافش انتىفُق


