
 

 (4-3-2-1)لتنسيق الكيمائي عند األحياء ا

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 :أجب عن األسئلة التالية :األولالسؤال 

لألجزاء اهلوائية بشكل رئيس تتشكل يف القمم النامية   ؟أين تتشكل األوكسينات يف النباتات؟ وكيف تنتقل؟ وماذا تسمى طريقة انتقاهلا  -1

 وقليل منها يتشكل يف قمة اجلذر, انتقاهلا يتم من أماكن صنعها إىل األجزاء األخرى من النبات تسمى االنتقال القطيب

 ما هو دور األوكسينات يف النبات. مباذا يتأثر معدل استطالة اخلاليا ومنوها ؟ وما مصري األوكسينات بعد أن تؤدي دورها  -2

 وحيدث ذلك يف املناطق اليت تلي القمم النامية استطالة اخلاليا ومنوها -2    املرسال RNAحتفز املورثات على نسخ أمناط من  -1     : رهاأدوا

 نوع النسيج النباتي املتأثر -2      الرتكيز املالئم لألوكسني  -1     :  يتأثر بعاملني  

 فقدان األوكسني فعاليته بتأثري أنظيمات نوعية )هدم أنظيمي( -1: تزول بعد تأدية دورها بآليتني  

 حدوث ختريب لألوكسني بتأثري الضوء )هدم ضوئي( وتنتج مركبات هلا دور مثبط للنمو -2                                          

 ماهي آلية تأثري األوكسني يف استطالة اخلاليا ؟   -3

 اخللية اهلد,, يسبب يياد  يف مرونة اللال, اخللو  , اما يدد  إىل دمدد  بتأثري قو  انتبا  اخللية, ينتج من هذا التمدد استطالة عندما يصل األوكسني إىل 

 ناتلألوكسياخللية ويياد  حجمها وهذ  االستطالة غري قابلة للعكس ,بسبب ترسب مواد جدارية جديد  أهمها السيللوي بالتأثري املباشر وغري املباشر 

توضع قطعة آغار مشربة باألوكسني جانبيًا على سطح كوليوبتيل أيحيت قمته ,  كيف يتم معرفة العالقة بني تركيز األوكسني وسرعة النمو؟  -4

 نالحظ: ينمو الكوليوبتيل مشكاًل ياوية احنناء مع الشاقول تتناسب طردًا مع تركيز األوكسني 

 لساق املعرض للضوء من جهة واحدة ؟وماذا ينتج عن ذلك؟ملاذا يتفاوت تركيز األوكسني بني ا  -5

 يفسر تفاوت تركيز األوكسني بني الطرفني بسبب: 

 يفقد األوكسني فعاليته ويتخرب بتأثري الضوء يف الطر, املضاء ونواتج اهلدم الضوئي تعمل كمثبط منو -1 

 تركيب األوكسني يف الطر, املضاء ويستمر يف اجلانب املظلليثبط  -3يهاجر األوكسني من الطر, الضاء إىل الطر, املظلل      -2 

 ينتج عن ذلك احنناء قمة الكوليوبتيل أو الساق حنو الضوء بنمو اخلاليا واستطالتها يف الطر, املظلل بشكل أكرب من منوها واستطالتها يف

 )االجنذاب الضوئي(املضاء أ  حيدث منو متفاوت يسبب احنناء القمة باجتا  مصدر الضوء  الطر,

 األرضي السالب للساق واملوجب للجذر االجنذابنبات وضع بشكل أفقي بعد مدة زمنية تغري اجتاه النمو لكل من الساق واجلذر كيف تفسر   -6

األوكسينات  األكرب من يفسر بالتداخل بني عمل مواد منو نباتية عد  بعضها منشط كاألوكسينات واجلربيلينات وبعضها مثبط كحمض األبسيسيك فالقسم 

لذلك تكون سرعة النمو يهاجر بتأثري اجلاذبية األرضية ويصبح تركيزها يف اجلانب السفلي لكل من الساق واجلذر األفقيني أعلى اما هو عليه يف اجلانب العلو  ,

عة النمو االستطالة أكرب يف القسم العلو  منها يف القسم السفلي , واالستطالة أكرب يف القسم السفلي للساق األفقي منها يف القسم العلو  بينما يف اجلذر تكون سر

 سفلألن تركيز األوكسني الذ  يسبب استطالة خاليا الساق يعوق استطالة خاليا اجلذر ينتج عن ذلك : احنناء الساق إىل األعلى واجلذر إىل األ

 – الرباعم واجلذر وما تأثري الرتكيز األمثل الستطالة خاليا الساق على اجلذر والربعم.ما الرتكيز الذي يبدأ عنده تراجع معدل النمو يف كل من الساق و  -7

  8-10اجلذر عند أقل أو أكثر من  – 6-10الرباعم عند أقل أو أكثر من  – 2-10الساق عند أقل أو أكثر من 

 الرتكيز األمثل الستطالة خاليا الساق يعيق استطالة خاليا كل من اجلذر والرباعم

 اذكر أنواع الغدد يف اجلسم مع مثال لكل منها  -8

 اللدد اهلضمية واللعابية والعرقية والدهنية –: اللدد الدمعية غدد ذات إفراز خارجي -1 

 الكطرية –الدرقية  –: اللد  النخامية غدد ذات إفراز داخلي )الغدد الصم( -2 

 املعثكلة -املبيض  –اخلصية  غدد ذات إفراز داخلي وخارجي )خمتلطة(: -3 

 ما املعايري الشكلية للغدد الصم ؟  -9

 غنية باألوعية الدموية لتسهيل التبادل بني اخلاليا والدم -3خالياها ذات نشاط إفراي  كبري )جهاي غوجلي متطور( -2ليس هلا قنا  مفرغة -1 

 الكالسيتونني وأين يتوضع مستقبلها وما احلاثة اليت تعاكس عملهاما الصفتني اللتني تتمتع بهما احلاثات؟ وما الطبيعة الكيمائية حلاثة  -10

 يدد  حذفها من اجلسم الكائن احلي إىل ظهور أعراض شكلية )مورفولوجية( و وظيفية )فيزيولوجية(معينة -أ  

 يدد  حقنها يف جسم الكائن احلي إىل يوال األعراض السابقة -ب  

 اللشاء اهليولي للخلية . احلاثة اليت تعاكس عملها هي الباراثورمون طبيعتها : بروتينية ومستقبلها يتوضع يف

 صنف احلاثات حسب طبيعتها الكيميائية مع مثال لكل منها  -11

 الكالسيتونني–األنسولني –الللوكاغون –احلاثات الربوتينية أو الببتيدية : مثل احلاثات اليت تفريها أو حتررها اللد  النخامية  -1 

 امليالتونني –التريوكسني –التريونني ثالثي اليود  –النور أدرينالني  –ت األمينية: األدرينالني احلاثا -2 

 األلدوستريول –الكورتيزول  –احلاثات الستريوئيدية: احلاثات اجلنسية  -3 

 بروتينات بالمسا الدمما أشكال وجود احلاثات يف سوائل اجلسم؟ وما األهمية الفيزيولوجية الرتباط  احلاثات مع   -12

 شكل مرتبط مع بروتينات البالمسا )غري فعال( يدعى معقد حاثي بروتيين -شكل حر )فعال( ب-أ 

 األهمية الفيزيولوجية لذلك : احلد من تأثري الرتكيز املرتفع الضار للحاثة وتشكيل خمزون احتياطي من احلاثة بشكل مرتبط 



 

 ألف ؟ومباذا ترتبط؟أين تقع الغدة النخامية ؟ومما تت  -13

 ترتبط بالوطاء بواسطة السويقة النخامية –تتألف من : فص أمامي غد  وفص متوسط وفص خلفي عصيب –تقع على الوجه السفلي للدماغ  

 يفري حاثات منشطة منها: ما احلاثات اليت يفرزها الفص األمامي للغدة النخامية؟  -14 

  PRLاحلاثة املولد  للحليب )الربوالكتني( -TSH  .3احلاثة املنشطة لللد  الدرقية  -ACTH  .2احلاثة املنظمة لقشر  الكظر  -1    

 GHحاثة النمو  -FSH – LH   .5احلاثات املنشطة لللدد اجلنسية   -4   

  من أين تفرز حاثة النمو ؟ وما دورها وأين تؤثر وما أكثر األنسجة استجابة هلا.  -15

أكثر األنسجة  –تنظم معدل النمو يف اجلسم وتزيد تركيب الربوتني دمارس تأثريها يف أنسجة كافة  –د  النخامية تفري من الفص األمامي للل 

 استجابة هي األنسجة العضلية والعظمية وال سيماغضاريف النمو . 

 كيف تبدو بنية الغدة الدرقية حتت اجملهر؟  -16

 للقة حييط بكل منها طبقة واحد  من خاليا مفري  ,تبدو مكونة من عدد كبري من احلويصالت الكروية امل 

 وميتلئ كل حويصل مباد  غروية صفراء هي مفريات هذ  الطبقة

 عن طريق: كيف يقوم التريوكسني والتريونني  يف تنشيط الفعاليات االستقالبية يف خاليا اجلسم؟  -17

 اجلث على استهالك األوكسجني الذ  يدد  بدور  إىل يياد  االستقالب -ATP  2يياد  عدد اجلسيمات الكوندرية ومن ثم يياد  إنتا  الـ -1 

 يياد  الشهية ويياد  إفراي العصارات اهلاضمة -3 

 ما األعراض اليت متيز كل من مرض الوذمة املخاطية وغريفز أو بازدوف ؟ وما سببه؟  -18

 عند البالغ وأعراضها:  : سببه ناتج عن نقص إفراي احلاثات الدرقية مرض الوذمة املخاطية

 مسنة مفرطة ويياد  يف الوين الختزان ماد  نصف حتت اجللد ويصبح اجللد جافًا قليل الشعر -1 

 تدني يف القوى العقلية والتناسلية -3تدني الفعاليات االستقالبية مع اإلحساس بالربد طوال الوقت    -2 

 عند البالغ   :سببه ناتج عن إفراط اللد  الدرقية مرض غريف بايدو

 ستقالب إذ يتقص الوين وجتحظ العينان واضطرابات مناعية ذاتيةاالوأعراضه : تضخم كامل لللد  الدرقية , مصحوبًا بايدياد معدالت 

 ؟ كيف ترتبط الغدة النخامية بالوطاء؟ وماذا حيقق هذا االرتباط مع الفص اخللفي والفص األمامي للنخامية ؟ وما أهمية كل اتصال  -19

 ترتبط اللد  النخامية بالوطاء بوساطة السويقة النخامية 

 هذا االرتباط يف اتصااًل عصبيًا مع الفص اخللفي: إذ توجد خاليا عصبية تقع اجسامها يف الوطاء وتنتهي حماويرها يف الفص  حيقق - 

 اخللفي ناقلة إليها احلاثة املضاد  لإلبالة وحاثة األوكسيتوسني  

 ق أوعية دموية بني الوطاء والفص األمامي وذلك من خالل حاثات اإلطالق املفري  من الوطاء واليت تتحكم بإفراي ارتباط عن طري -

 الفص األمامي حلاثاته  

 ؟هاتتحدد درجة نشاط الوطاء بعاملني ما هما؟ وكيف تؤثر احلاثات باملراكز العليا ؟ وما هي األلية اليت يتم تنظيم الغدد الصم والتحكم ب  -20

 العامالن هما : درجة نشاط اللدد الصم وكمية احلاثات اليت تنتجها -

 ى تدثر احلاثات بالتلقيم الراجع يف املراكز العليا مبستويات خمتلفة : فبعض احلاثات يرتكز تأثريها بالوطاء فقط , وبعضها تدثر يف مستو-

 اللد  النخامية فقط , وبعضها يدثر يف املستويني معًا 

 تنظيم جهاي اللدد الصماء والتحكم به من خالل نوع واحد من التلقيم الراجع الذ  يدعى التلقيم الراجع السليبيتم -

 ما مراحل عمل احلاثات الربوتينية مثل حاثة النمو ؟  -21

 ترتبط احلاثة الربوتينية )الرسول األول( مع املستقبل النوعي املوجود يف اللشاء اهليولي للخلية اهلد, -1 

 ينشط ذلك أنظيم األدينيل سييكالي الوجود يف اللشاء-2 

 )الرسول الثاني( AMPcإىل األدينويين أحاد  الفوسفات احللقي  ATPحيول هذا األنظيم األدينويين ثالثي الفوسفات  -3 

 أنظيمات داخل اخللية حتدث التأثري احلاثي )االستجابة( AMPcينشط الـ  -4 

 ثات الستريويديةما هي آلية عمل احلا  -22

 جتتاي احلاثة الستريوئيدية اللشاء اهليولي للخلية اهلد, , ألن طبيعتها الكيميائية تسمح هلا بذلك-1

 مستقبل( -ترتبط مع مستقبل بروتيين نوعي يف اهليوىل فيتشكل معقد )حاثة  -2

  RNAوجود  يف الصبليات يدد  إىل نسخ امل DNAينتقل املعقد من اهليوىل إىل النوا  وينشط مناطق مورثية خاصة من الـ -3

 إىل بروتني نوعي أو أنظيم حيدث األثر احلاثي املطلوب  mRNA يرتجم -4 

 سم احلاثة اليت تفرز يف حال ارتفاع سكر العنب بالدم ومن يفرزها بدقة وكيف ختفض مستوى سكر العنب بالدم  -23

 رهانس يف البنكرياس  تفري من خاليا بيتا يف جزر النل –حاثة األنسولني  -

 ختفض مستوى سكر العنب إىل نقطة التواين بتحفيز دخوله إىل معظم خاليا اجلسم كما يسرع حتويله يف الكبد والعضالت إىل غليكوجني - 

 سم احلاثة اليت تفرز يف حال اخنفاض مستوى سكر العنب بالدم ومن يفرزها بدقة وكيف تعيد مستوى السكر إىل التوازن  -24

 تفري من خاليا ألفا يف جزر النلرهانس يف البنكرياس –حاثة الللوكاغون  - 

 تعمل على حتول اللليكوجني املخزون يف الكبد إىل سكر عنب الذ  ينطلق إىل الدم إلعاد  مستوا  إىل نقطة التواين -



 

 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي :الثانيالسؤال 
 ألنه مير من خالل اهلالم )األغار( مواد التنسيق النباتية تنحل باملاء.  -

 ألنه ال مير من البالتني مواد التنسيق النباتية ليست تيار كهربائي .  -

 ماد  دمسة ألنه ليس  مواد التنسيق النباتية ال متر من الزبدة.  -

 األخرى من النباتألته يتم باجتا  واحد من أماكن صنعها إىل األجزاء . يدعى انتقال األوكسني باالنتقال القطيب  -

 بسبب ترسب مواد جدارية أهمها السيللوي بالتأثري املباشر وغري املباشر لألوكسينات االستطالة اليت يسببها األوكسني غري قابلة للعكس.  -

 ستطالتها يف الطر, بسبب منو اخلاليا واستطالتها يف الطر, املظلل بشكل أكرب من منوها وا احنناء قمة الكوليوبتيل أو الساق حنو الضوء  -

 املضاء أ  حيدث منو متفاوت يسبب احنناء القمة باجتا  مصدر الضوء )االجنذاب الضوئي(

ألن تركيز األوكسني األمثل الذ   تكون سرعة النمو يف القسم السفلي للساق أكرب من العلوي)ينمو لألعلى( والعكس بالنسبة للجذر)ينمو لألسفل(  -

 ق يعوق استطالة خاليا اجلذر وينتج عن ذلك احنناء الساق إىل األعلى واجلذر إىل األسفليسبب استطالة خاليا السا

 ألن مبايض أيهارها حتو  نسب مرتفعة من األوكسينات مثار املوز واألناناس ال حتوي بذور.  -

 بسبب ارتفاع معدل اجلربيلينات تعرض النباتات والسيما املعمرة لدرجات حرارة منخفضة حيرضها على األزهار.  -

 لتنشيط تكوين اجلذور العرضية عليها تغمس قواعد العقل مبحلول ذي تركيز منخفض من األوكسينات قبل زراعتها.  -

 ألن ذلك يطيل فرت  سبات الرباعم ويياد  مد  التخزين ترش درنات البطاطا عند ختزينها باألوكسينات الصناعية برتاكيز عالية.  -

 لعدم وجود أنظيمات هلدمها لذلك يكون تأثريها أطول بعكس االوكسينات الطبيعية اليت تهدم أنظيميًا تخدام األوكسينات الصناعية لزيادة مدة التخزين.اس  -

 ألنها غري مزود  بقنا  إفراغية فهي تلقي مفرياتها يف الدم مباشر  تعترب الغدد الصم ذات إفراز داخلي.  -

 ألن جهاي غوجلي فيها متطور م ذات نشاط إفرازي كبري.خاليا الغدد الص  -

 خالياها والدم لتسهيل التبادل بني الغدد الصم غنية باألوعية الدموية .  -

 اللدد الصم األخرىمعظم ألنها تنظم عمل  تعد الغدة النخامية أهم الغدد الصم.  -

 يياد  الفعالية اإلفرايية لللدد الدرقية والكظرية و اجلنسية اليت تشر, عليها اللد  النخاميةبسبب  يتضاعف وزن الغدة النخامية يف مرحلة البلوغ اجلنسي.  -

 ألنها تفري من اخلاليا العصبية يف الوطاء تسمى حاثة األوكستوسني واحلاثة املضادة لإلبالة حاثات عصبية.  -

 مللساء يف جدار الرحمألنها تسبب تقلص العضالت ا تعد األوكسيتوسني حاثة مسهلة للوالدة.  -

 ألتها تتحكم بكمية املاء املطروح مع البول من خالل إعاد  امتصاصه يف نهاية األنابيب البوليةللحاثة املضادة لإلبالة دور يف ضبط تركيز سوائل اجلسم  -

 وعية الدمويةألنها تسبب تقلص العضالت امللساء يف جدران األتسبب احلاثة املضادة لإلبالة ارتفاع ضغط الدم .  -

 ألن معظم املاء الذ  يشربه املريض ال يعاد امتصاصه يف نهاية األنابيب البوليةيؤدي إىل زيادة كمية املاء املطروح مع البول ADHنقص إفراز   -

 ألن البول ال حيو  على سكر العنب بالسكري الكاذب أو التفه. ADHيعرف املرض الناتج عن نقص إفراز   -

أما يتحرر بسهولة من ارتباطه بربوتينات بالمسا الدو وينفذ إل اخلاليا ا التريونني بربوتينات  نألتعادل فعالية التريونني حنو أربعة أضعاف التريوكسني  -

 بربوتينات بالمسا الدم أشد هلذا تكون فعاليته وتأثري  الفيزيولوجي أكثر بطئًاارتباط التريوكسني 

 بسبب اختزان ماد  نصف مائعة حتت اجللد خاطية مسنة مفرطة وزيادة يف الوزن.من أعراض الوذمة امل  -

  ألن طبيعتها الكيميائية تسمح هلا بذلك جتتاز احلاثة الستريويدية الغشاء اهليولي للخلية اهلدف.  -

 :اذكر وظيفة واحدة لكل من: الثالثالسؤال 

                            منو الرباعم–تنشيط اإليهار –االستطالة  : اجلربيلينات-    إنتاش البذور -منو اجلذور ودمايزها –استطالة اخلاليا ومنوها  األوكسينات  : -

 سبات الرباعم –تثبيط النمو : محض األبسيسيك -                             تأخري شيخوخة النبات– انقسام اخلاليا سايتوكينينات :لا-

 تنظم معدل النمو باجلسم . إذ تنشط تكاثر خاليا غضاريف النمو وتزيد تركيب الربوتني : GHحاثة النمو-            نضج الثمار اإليتلني :- 

 تنشط اللد  الدرقية لرتكيب حاثة التريوكسني :TSH احلاثة املنشطة للغدة الدرقية -

 تنطم إفراي الكورتيزول :ACTHاحلاثة املنظمة لقشرة الكظر-

 تنشط إفراي احلليب يف الثديني عند امل املرضع(:PRLاحلاثة املولدة للحليب )الربوالكتني-

                  MSHإفراي احلاثة احملرضة للخاليا امليالنينية يف اجللد  الفص املتوسط للغدة النخامية عند األطفال:-

   يا العصبية يف الوطاء وهي األكسيتوسني واحلاثة املضاد  لإلبالةخيزن وحيرر حاثات تنتجها اخلال الفص اخللفي للغدة النخامية  : -

                                                   ضبط تركيز املاء يف سوائل اجلسمأو  تتحكم بكمية املاء املطروح مع البول عن طريق إعاد  امتصاص املاء من نهاية األنابيب البولية :  ADHاحلاثة املضادة لإلبالة -

 تساعد على إفراغ احلليب من ثد  األم املرضع -2حاثة مسهلة للوالد   -1 حاثة األوكسيتوسني عند األنثى: -

                                     ستاتهلا تأثري قو  يف تقلص الربو-2تقلص اخلاليا العضلية امللساء يف جدار األسهر -1 حاثة األوكسيتوسني عند الذكر: -

                                 تنشيط الفعاليات االستقالبية يف خاليا اجلسم مجيعها التريوكسني والتريونني ثالثي اليود: -

 ا  الكالسيوم من العظام ويزداد ترسبه فيهايثبط إخر-2يرتبط باخلاليا املولد  للعظام وينشطها وتثبيط اخلاليا املهدمة للعظام -1الكالسيتونني : -



 

                                                       يرتبط بأغشية األنابيب البولية يف الكلية مسببًا يياد  طرح شوارد الكالسيوم-3                       

 يياد  إخرا  الكالسيوم والفوسفات من العظام-2امللنزيوم من األمعاء يياد  معدل امتصاص شوارد الكالسيوم والفوسفات و-1 الباراثورمون :-

 الكالسيوم وامللنزيوم من البول و إعادتها إىل الدم يياد  معدل امتصاص شوارد-3                      

     تفري حاثة التيموسني والتيموبوتني وتساعد على دمايز اخلاليا التائية الغدة التيموسية  : -

 هلا عالقة بالساعة البيولوجية )تنظيم ساعات النوم واليقظة( -2تفري حاثة امليالتونني اليت هلا دور يف تفتيح البشر  -1 الغدة الصنوبرية : -

 يف املواسم احملدد أهم وظيفة عند الثدييات تظهر أثناء التكاثر  –مضاد أكسد  حيمي اجلهاي العصيب من تأثري اجلذور احلر   –تفتيح البشر  امليالتونني: -

                                                         حيفز دخول سكر العنب إىل معظم خاليا اجلسم  ويسرع حتويله يف الكبد والعضات إىل غليكوجني فينخفض مستوا  يف الدم إىل نقطة التواين األنسولني : -

 خزون يف الكبد إىل سكر عنب الذ  ينطلق إىل الدم إلعاد  مستوا  إىل نقطة التواينتعمل على حتويل اللليكوجني امل الغلوكاغون: -

  AMPcإىل األدينويين أحاد  الفوسفات احللقي ATPحيول األدينويين ثالثي الفوسفات  أنظيم األدينيل سيكالز: - 

                           داخل اخللية حتدث األثر احلاثي )االستجابة( ينشط أنظيمات:   AMPcاألدينوزين أحادي الفوسفات احللقي   -

 ماذا ينتج عن كل من:: الرابعالسؤال 
 احنناء قمة الكوليوبتيل أو الساق حنو الضوء بنمو اخلاليا تفاوت تركيز األوكسينات بني الطرفني املظلل واملضاء للكوليو بتيل أو الساق:  -

 أو حيدث منو متفاوت يسبب احنناء القمة باجتا  الضوء )االجنذاب الضوئي( املظلل  بشكل أكرب من منوها يف الطر, املضاءواستطالتها يف الطر, 

 منو املبيض وتضخمه متحواًل إىل مثر  ال حتو  بذور  رش األزهار غري امللقحة باألوكسينات أو اجلربيلينات الصناعية:  -

 ايدياد معدالت اجلربيلينات اما حيرضها على اإليهار  رارة منخفضة:تعرض النباتات املعمرة لدرجات ح  -

 يساعد على تنشيط تكوين اجلذور العرضية عليها غمس قواعد العقل النباتية مبحلول خمفف من األوكسينات:  -

 د  ختزين احملصولإطالة فرت  سبات الرباعم و يياد  م  رش درنات البطاطا عند ختزينها برتاكيز عالية من األوكسينات:  -

 ا القزامة: ال يبد  القزم تشو  بالبنية ويتمتع بقوا  العقلية كاملة لكنه ال ينضج جنسيًا غالبًا نقص إفراز حاثة النمو يف سن مبكرة:  -

 لتناسليةسم ويرافق ذلك مخول يف القوى العقلية وا200العملقة: تتميز بطول أكثر من   زيادة إفراز حاثة النمو يف يسن مبكرة:  -

و يزداد  إذ تنمو العظام عرضًا أكثر من منوها طواًل تضخم غري متناسق يف عظام الوجه واألطرا, ,  زيادة إفراز حاثة النمو بعد مرحلة البلوغ:  -

 تركيب الربوتني بشكل عام ويصاب بداء السكر  غالبًا

 الكاذب )التفه( يياد  كمية املاء املطروح مع البول أو السكر   : ADHنقص إفراز   -

 القزامة الدرقية )القماء ( تتميز بنمو ضعيف وقصر بالقامة وعدم التناسب بني أعضاء اجلسم مع ختلف عقلي وجنسي  نقص إفراز حاثات الغدة الدرقية  يف  سن مبكرة:  -

 مرض الوذمة املخاطية  نقص إفراز حاثات الغدة الدرقية عند البالغ:  -

 مرض غريفز أو بايدو, الدرقية عند البالغ:فرط إفراز الغدة   -

 تنشيط أنظيم األدينيل سكيالي املوجود يف اللشاء  ارتباط احلاثة الربوتينة مع مستقبلها النوعي :  -

 مستقبل –يتشكل معقد حاثة       ارتباط احلاثة الستريوئيدية مع مستقبل نوعي يف اهليوىل:  -

  وعي موجود يف صبغي أو أكثر )النواة(:ارتباط احلاثة الدرقية مبستقبل ن  -

 املرسال اليت ترتجم إىل أمناط بروتينية معظمها ذات طبيعة أنظيمية تسرع النشاط االستقالبي RNAتنشيط مورثات عد  تقوم بنسخ أمناط من   

 اخللية اهلد, وتدد  إىل استجابة ATPتسرع من إنتا   ارتباط احلاثة الدرقية باملستقبل على اجلسيم الكوندري:  -

 :حدد موقع كل من: اخلامسالسؤال 

 تقع أمام احلنجر  و الرغامى يف العنق الغدة الدرقية : -              تقع على الوجه السفلي للدماغ وترتبط بالوطاء الغدة النخامية: -

 تقع أعلى الكليتني اليمنى واليسرى الكظرية:الغدة  -     توجد على السطح اخللفي لفصي اللد  الدرقية الغدد جارات الدرقية : -

                                 يف اللشاء اهليولي للخليةمستقبل حاثة النمو)احلاثة الربوتينية(: -                                       يف البنكرياس )املعثكلة( جزر النغرهانس: -

 يف النوا  أو اجلسيم الكوندر  مستقبل حاثة التريوكسني)احلاثات األمينية(: -         يف اهليوىل الستريوئيدية(:مستقبل حاثة الكورتيزول)احلاثة  -

                          على السطح الداخلي لللشاء اهليولي للخلية  أنظيم األدنييل سيكالز: -

 :ادرس احلاالت التالية: السادسالسؤال 

 ويتناول كميات كبرية من املاء ويتبول كثريًا واملطلوب:  شخص لديه عطش شديد -1

 يتم إجراء حتليل لسكر العنب يف البول : كيف تشخص احلالة وما االختبارات اليت ميكن إجراؤها للتأكد منها. -

 النلرهانس يف املعثكلةإذا احتوى البول على سكر العنب فالشخص يعاني مرض السكر  الناتج عن نقص إفراي األنسولني من جزر  -أ

 )احلاثة املضاد  لإلبالة( ADH  الناتج عن نقص إفراي حاثة إذا مل حيتو  البول على سكر العنب فالشخص مصاب بالسكر  الكاذب -ب

 املخطط التالي يظهر مستويات سكر العنب بالدم يف شخصني واملطلوب -2

 (  1ا لشخص رقم )  إجابتك.أي الشخصني مصاب بالسكري وما الدليل من املخطط على  -أ

 مصاب والدليل عدم عود  نسبة سكر العنب يف الدم إىل مستواها الطبيعي
  ما الدليل على أن كال من الشخصني ينتج األنسولني . -ب

 الدليل اخنفاض نسبة سكر العنب يف الدم بعد كل وجبة عند الشخصني بنسبة معينة

 



 

 :سبضع املصطلح العلمي املنا: السابعالسؤال 
 1,5سم وقطر  2غمد حييط بالورقة األوىل لنباتات الفصيلة النجيلية له شكل جراب أنبوبي مسدود الذور  بنيته شبه ورقية طوله )الكوليوبتيل(:-

 ماد  هالمية سكرية تستخر  من بعض الطحالب البحرية ) اآلغار(:-

 األنسجة النباتية النشطة برتاكيز قليلة وتتحكم باستطالة اخلاليا ومنوهامحوض عضوية ذات وين جزيئي مرتفع تنتج يف  )األوكسينات(: -

 ماد  هلا دور يف سبات الرباعم )محض األبسيسيك(: -

 ماد  هلا دور يف نضج الثمار )غاز اإليتلني(: -

 من األوكسينات يف مبايض هذ  األيهار إنتا  مثار بدون بذور بشكل طبيعي من أيهار غري ملقحة إذا توجد نسب علية)التكون البكري الطبيعي(: -

 تعريض النباتات والسيما املعمر  لدرجات حرار  منخفضة اما حيرضها على تكوين األيهار)الرتبيع(: -

 غدد تتميز بوجود قنوات مفرغة وتصب مفرياتها إىل الوسط اخلارجي )الغدد ذات اإلفراز اخلارجي(: -

  تشتمل على قنوات مفرغة وتصب مفرياتها يف الوسط الداخلي )الدم واللمف( مباشر غدد ال )الغدد الصم ذات إفراز داخلي(: -

  هي غدد ذات إفراي داخلي وخارجي )الغدد املختلطة(: -

 مرض ينتج عن نقص إفراي اللد  الدرقية عند البالغ )الوذمة املخاطية(: -

 البالغمرض ينتج عن فرط إفراي اللد  الدرقية عند  )غريفز أو بازدوف(: -

 غد  صماء تساعد على دمايز اخلاليا التائية)الغدة التيموسية(: -

 حاثة هلا دور مهم يف حتفيز النشاط اجلنسي لدى الثدييات يف املواسم احملدد  )حاثة امليالتونني(: -

 احملافظة على مكونات اجلسم العضوية والالعضوية ضمن حدود معينة )التوازن الداخلي(: -

 :قارن بني: الثامنالسؤال 
 :مكان التأثري –مدة التأثري  –الرسالة احلاثية والعصبية من حيث: السرعة  - أ

 الرسالة العصبية الرسالة احلاثية 

 سريعة تصل خالل ثوان إىل العضالت واللدد بطيئة حتتا  إىل بضع ساعات أو أيام أحيانًا لتصل إىل مستقبالتها السرعة

 يزول بعد يوال املدثر واالستجابة له تتطورطويل األمد  مدة التأثري

 حمدد املكان عام يف اجلسم مكان التأثري يف اجلسم

 :حاثة النمو والتريوكسني من حيث الطبيعة الكيميائية ومكان توضع املستقبل -ب 

 حاثة التريوكسني حاثة النمو 

 أمينية بروتينية )ببتيدية( الطبيعة الكيميائية

 النوا  اللشاء اهليولي املستقبلمكان توضع 

 :الباراثورمون من حيث : مكان اإلفراز ودور كل منهما الكالسيتونني و -ج 

 الباراثورمون الكالسيتونني 

 اللدد جارات الدرقية اللد  الدرقية مكان اإلفراز

 يثبط إخرا  الكالسيوم من العظام ويزداد ترسبه فيه الدور

البولية مسببا يياد  طرح شوارد يرتبط بأغشية األنابيب 

 الكالسيوم

 يياد  امتصاص شوارد الكالسيوم والفوسفات وامللنزيوم يف األمعاء 

 يياد  معدل إخرا  الكالسيوم والفوسفات من العظام 

 يياد  معدل امتصاص الكالسيوم وامللنزيوم من البول وإعادتها إىل الدم

 :اإلفراز ووظيفة كل منهما األنسولني و الغلوكاغون من حيث: مكان - د

 الغلوكاغون األنسولني 

 خاليا ألفا يف جزر النلرهانس يف املعثكلة خاليا بيتا يف جزر النلرهانس يف املعثكلة مكان اإلفراز

حيول سكر العنب إىل غليكوجني خيزن يف الكبد  الدور

 والعضالت فينخفض مستوا  يف الدم إىل نقطة التواين

املخزون يف الكبد إىل سكر عنب فينطلق  حتول اللليكوجني

 إىل الدم إلعاد  مستوا  إىل نقطة التواين

 :امية والغدة اللعابية من حيث النوع والبنيةخالغدة الن - هـ

 الغدة العرقية الغدة النخامية 

 إفراي خارجي إفراي داخلي )صماء( النوع

الوسط ال تشتمل على قنوات مفرغة وتصب مفرياتها يف  البنية

 الداخلي )الدم واللمف( مباشر 

تتميز بوجود قنوات مفرغة تصب عن طريقها املفريات إىل 

 الوسط اخلارجي

 



 

 :ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها: الثامنالسؤال 
 

 
  

  

 

 :أكمل خريطة املفاهيم باملصطلحات العلمية املناسبة: التاسعالسؤال 

 

 

 
 

 الوطاء

حاثات 
 اإلطالق

النخامة 
 األمامية

 حاثات منشطة

 حاثة النمو

 بروتينية الغشاء الهيولي

 األوكسيتوسين

 تسهيل الوالدة

ADH 

نهاية األنابيب 
 البولية

السكري 
 الكاذب

 يفرز

 دورها يؤثر

 نقصها يسبب

 تؤثر

 تفرز

 منها

 طبيعتها الكيميائية

 تنظم معدل النمو

 مستقبلها يف



 

 :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: العاشرالسؤال 
                                                                         واحدة من هذه احلاثات ليست بروتينية: . 1

 أ حاثة النمو ب األنسولني     الللوكاغون   د الكورتيزول

 يف:  T4. يوجد مستقبل حاثة التريوكسني 2

 أ الدم   ب اللشاء اهليولي     اهليوىل    د النواة

  :على حترير ACTH. حيرض 3

الستريوئيدية من احلاثات 

 الكظرية

حاثة النمو من النخامة  د

 األمامية

حاثات اإلطالق الدرقية من  ب احلاثات اجلنسية من املناسل    

 الوطاء

 أ

  :حاثاتان تتحرران من الفص اخللفي للغدة النخامية .4

ADH د واألكسيتوسني GH   ب أسرتوجني وبروجسرتون   والربوالكتني GH أ والتستوسرتون 

 . إحدى هذه احلاثات تؤدي دورًا يف بناء مناعة اجلسم لدى األطفال وتضمر بعد البلوغ: 5

 أ الدرقية    ب التيموسية )الصعرتية(     الكظرية   د النخامية

  :. إحدى هذه احلاثات اآلتية حتول الغليكوجني املخزن يف الكبد إىل غلوكوز6

 أ األنسولني   ب    التيموسني   الباراثورمون   د الغلوكاغون

  . تتحكم النخامة األمامية يف إفراز:7

 أ لب الكظر وقشر  الكظر   ب الدرقية وقشر  الكظر      املبايض واخلصى  د ج+  ب 

  أي من هذه احلاثات ليس هلا دور متعاكس يف الوظيفة: . 8

 أ غلوكاغون  –األنسولني  ب الباراثورمون   –الكالسيتونني    حاثة النمو   –التريوكسني  د كل اإلجابات صحيحة

  : تسبب احلاثات جارات الدرقية. 9

 تنشط على امتصاص

 شوارد الكالسيوم بشكل أقل من األمعاء  

حترر شوارد الكالسيوم  د

 من العظام

ترسب شوارد   

 الكالسيوم يف العظام

يياد  طرح شوارد  ب

 الكالسيوم من اخللية

 أ

  : الستريوئيدية تفرز مناحلاثات . 10

 أ قشر  الكظر   ب املناسل   الدرقية   د أ   +   ب

  : تعد إحدى احلاثات اآلتية من إفرازات الغدة الدرقية. 11

 أ التيموسني   ب التريوكسني     األنسولني   د الللوكاغون
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