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 ةدرج 2مالحظة: لكل سؤال                                                       
 . Salting outفقط المحاليل ألمستخدمه في طريقة  اذكر /1س   
  

   (PCR)                                أمامك.اذكر الظروف التي يوفرها النموذج  A -/2س   
         B -التالية للظروف الكافي احسب الوقت:  

                  
            

 
 

 .Mg+2         -2 Tris-oH -1ما فائدة ما يأتي:  /3س      
 
 

 (Electrophoresis )   اندفاع أو سرعة انتقال الجزيئات في النموذج إمامك.ما الذي يحدد  /4س      
 

 T. .Generalizedو    Specialized Transductionما الفرق بين  /5س      
 

 

 استخالص (Kit )  من نتائج بالمقارنة مع الطرق األخرى. أمامكما يوفره النموذج  ما الفرق بين /6س      

 

 ..Active T و   Abortive Transformation      ما الفرق بين /7س      
 

 (Vortex mixer)                                     ما اسم النموذج ولما يستخدم . /8س      
     

 . UVأكثر من األخرى بعد الترحيل والتعرض لل  مضيئة DNAلماذا تكون بعض حزم ال  /9س      
  
 

  في الكائن ألمجهري من عدمه مختبريا. Conjugationكيف يمكنك وباختصار معرفة حدوث  /10س      
 
 

 مع أمنياتي بالنجاح                                                         

1 Cycle         30 Cycle                            1 Cycle     

5 Min. / 72 C  1 Min /  30 Sec -72 C  / 60 C -30 Sec./95C   5 Min./ 95 C 
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 االجوبة
 TE 2- SDS 4- NaCl 5- Phenol 6- Isopropanol  7-Ethanol 8- Tris-oH -1/ 1س   
 
 والظروف هي ثالثة : PCRنموذج هو جهاز ال A -/ 2س   
 م45- 44: الحرارة    Denaturationالمسخ -ا    
 م 65-55: الحرارة    Annealingالتثبيت  -ب   
 م75- 77: الحرارة   Extensionاالستطالة  -ج  
 
  B- 77 دقيقة 
 
 لمحلول الفينول. PHلمعادلة  -Taq     2عامل متمم ومنشط النزيم  -1/ 3س  
 
 والذي يحدد ذلك هو Electrophoresisالنموذج   / 4س  
 فرق الجهد الكهربائي -أ

 تركيز الهالم  -ب

 المرحلة  DNA حجم قطع ال -ج
 

: يتم فيه نقل المادة الوراثية من بكتريا إلى أخرى عن طريق الفيروس مع  Specialized Transduction/ 5س
 DNAجزء من 

 الفيروس نفسه. 
Generalized T.     جزء من  أي: يتم فيه نقل المادة الوراثية من بكتريا إلى أخرى عن طريق الفيروس بدون

DNA 
 الفيروس نفسه. 
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 .  DNA : تكون نتائجها ممتازة من حيث التركيز والنقاوة لل  DNA  (Kit)/  عدة استخالص 6س 
 

البكتريا تنتقل بعد انقسامها إلى احد المادة الوراثية المنتقلة من البيئة إلى :  Abortive Transformation /7س
 الخليتين الجديدتين.

     Active T..المادة الوراثية المنتقلة من البيئة إلى البكتريا تنتقل بعد انقسامها إلى كل من الخليتين الجديدتين : 
 

 : ويستخدم لمزج المواد في األنابيب ألمختبريه.Vortex mixer /8س
 

أعلى من األخرى ولذا سوف تأخذ كمية اكبر من صبغة بروميد االثيديوم وعند تعرضها / الن بعضها ذات تركيز 4س
 أكثر من األخرى.   تضيء UVلل  

  
 وترحيلة للخليتين الواهبة والمستلمة قبل عملية االقتران.DNA  استخالص   -ا/ 17س  

مقارنة النتائج من حيث اكتساب حزم وترحيلة للخلية المستلمة بعد عملية االقتران و DNA  استخالص   -ب        
 بالزميدية لم تكن موجودة في الخلية المستلمة بعد االقتران.

 
 

                                              
 


