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הנחיות כלליות :המבחן יכלול שאלות בביוכימיה ,ביולוגיה מולקולרית ,ביולוגיה של התא
ופיזיולוגיה .שאלות המבחן תתחלקנה באופן שווה בין ארבעת הנושאים .החומר בכל נושא הנדרש
למבחן מפורט בהמשך .שימו לב לספרים שמומלצים בכל נושא ומראי המקום בכל ספר שמגדירים
במדויק את היקף הידע הנדרש למבחן .היו מוכנים לשאלות ידע ,הבנה ,יישום הידע ואינטגרציה בין
נושאים .בהצלחה!
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מבנה וטופולוגיה
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רפליקציה
מודיפיקציות



מבנה כרומטין וכרומוזומים

 DNA מיטוכונדריאלי
RNA 1.2





מבנה
סוגים
טרנסקריפציה (חיידקים ,אאוקריוטים)
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פלואידיות ()ploidy
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רקומבינציה
טרנספוזיציה
תאחיזה
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זיהוי אינטראקציות חלבון-חלבון וחלבון-חומצות גרעין
ביטוי ומניפולציה של  DNAבמבחנה
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שיטות לזיהוי שגשוג ותמותה של תאים
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