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 اجب عن األسئلة التالية : السؤال الثاني :

 العصبً الطرفً من األعصاب والعمد العصبٌة المرتبطة بها .لسماه من الناحٌة الوظٌفٌة هما :جسمً وذاتًٌتألؾ الجهاز  -1

اهمٌته  ٌتشكل ؼمد النخاعٌن داخل المراكز العصبٌة من لبل الخالٌا الدبمٌة للٌلة االستطاالت .أما خارج المراكز العصبٌة فتشكله خالٌا شوان. -2

 ٌؤمن لها العزل الكهربائً وٌزٌد سرعة السٌالة العصبٌة فٌها.به:  بالنسبة لأللٌاؾ المؽمدة

عدم المدرة على تنظٌم درجة حرارة الجسم وتنظٌم كتلة الماء فٌه واضطراب الضؽط الشرٌانً والتحكم بالنخامة  ٌنتج عن اصابة الوطاء: -3

 االمامٌة)الفص االمامً للؽدة النخامٌة(

 .المدرة على ضبط الفعالٌات العضلٌة السرٌعة انضبط توازن الجسم الساكن والحركً اضافة الى فمد فمدان المدرة على ٌنتج عن اصابة المخٌخ:

 .سم لسما الجهاز العصبً الذاتً هما الجملة الودٌة ونظٌر الودٌة .وهما تعمالن بشكل متعاكس وبألٌة انعكاسٌة وبذلن فهما تضبطان وظائؾ الج-4

فً المجرى المتوسط –فً بطانة االنؾ)خالٌا شولتز( –على سطح اللسان)براعم ذولٌة( -موالع الخالٌا الحسٌة فً جسم االنسان: بشرة وأدمة الجلد-5

 فً شبكٌة العٌن)عصً ومخارٌط(–لحزون االذن الداخلٌة)خالٌا حسٌة سمعٌة فً عضو كورتً( 

 من ارتشاح المصورة الدموٌة-6

 تخفٌؾ الضؽط على ؼشاء النافذة البٌضٌة. ؼشاء النافذة المدورة نحو الخارجأهمٌة اندفاع -7

ركاب من خالل تملص العضلتان الشادة الطبلٌة والشادة الركابٌة اللتان تعمالن على تمارب عظٌمات السمع  مما -سندان–عظٌمات السمع :مطرلة -8

 اخلٌة.ٌخفؾ من لدرتها على نمل األصوات عالٌة الشدة الى االذن الد

 ان ٌكون لها تركٌز مناسب-2               أن تكون المادة سائلة أو منحلة فً سائل.  -1شروط حدوث التذوق: -9

 .ٌتم التخلص من حس الحركة بحن الجلد فٌتولد احساس باأللم-11

ماثل هذه الخصٌصة عنداالنسان هو ٌعد انتمال األوكسٌنات لطبً ألنه ٌتم من أماكن صنعها الى األجزاء األخرى فً النبات باتجاه واحد.  الذي ٌ-11

 االنتمال المطبً للسٌالة العصبٌة فً العصبون.

ومن ثم فان معالجة النباتات ؼٌر الخاضعة للتربٌع بالجبرٌلٌنات ٌؤدي  .ان معدالت الجبرٌلٌنات تزداد بشكل ملحوظ فً أثناء عملٌة التربٌع-12

 .لتكوٌن األزهار

فإنه ٌؤثر فً المراكز المنتجة للعوامل المطلمة فتؤدي الى  )دم+لمؾ(ا زادت كمٌة الحاثات فً الوسط الداخلًتعرٌؾ التلمٌم الراجع السلبً :اذ-13

 .تنالص كمٌة هذه العوامل األخٌرة

 نمص حاثة التٌروكسٌن فً الجسم.-14

 ثالثا: خارطة المفاهٌم :

 الؽشاء الهٌولً -8بروتٌنٌة -7حاثة النمو -6حاثات منشطة   -5حاثات االطالق   -4االكسٌتوسٌن   -3نهاٌة االنابٌب البولٌة   -ADH   2ال-1

 تلمٌم راجع سلبً-9

 رابعا": خارطة المفاهٌم:

 لمطعة الخارجٌةفرط استمطاب ؼشاء ا-5ؼلك معظم لنوات الصودٌوم  -GMPC   4-3رٌتنال+سكوتوبسٌن  -2الرودوبسٌن    -1

 ممطع عرضً فً النخاع الشوكً: خامسا":

 جذر أمامً-8جذر خلفً للعصب الشوكً  -7لناة السٌساء -6حبالن خلفٌان -5لرن خلفً  -4حبل جانبً  -3لرن أمامً -2حبل أمامً -1المسمٌات:

  حل أسئلة الوحدة األولى: منظومة االتصال والتحكم 
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 من حٌث الشكل أحادي المطب   من حٌث الوظٌفة عصبون حسً-أ   

 تولؾ نمل السٌاالت العصبٌة الحسٌة -بٌة باالتجاهٌن        جالنه ٌنمل السٌالة العص-ب

 سادسا": المسمٌات:

الورٌمة الصباؼٌة الخارجٌة -7مخروط  -6عصً  -5عصبون ثنائً لطب  -4مشبن داخلً  -3عصبون عمدي  -2ألٌاؾ العصب البصري   -1

 الصلبة -9المشٌمٌة   -8للشبكٌة   

 المخطط البٌانً : سابعا":

 الن نسبة السكر ترتفع بعد كل وجبة دون أن تعود لوضعها السابك  1الشخص رلم  - أ

 انخفاض نسبة السكر بحدود معٌنة بعد كل وجبة - ب

 .خالٌا بٌتا فً جزر النؽرهانس-ج 

 ثامنا":الممارنات :

 االستطالة الهٌولٌة المحوار وجه الممارنة

 ٌختلؾ عددها من خلٌة ألخرى مفرد دوما" العدد

 تبدأ ثخٌنة ثم تستدق ثابت على امتداده المطر

 تبدي تفرعات ؼزٌرة ما تخرج منه تفرعات جانبٌةك ٌتفرع فً نهاٌته بشكل تؽصنات, التفرع

 نمل السٌالة العصبٌة باتجاه جسم الخلٌة نمل السٌالة العصبٌة بعٌدا" عن جسم الخلٌة الوظٌفة

2- 

 باحة بروكا باحة فٌرنكا وجه الممارنة

 الباحة الترابطٌة أمام جبهٌة الباحة الترابطٌة الجدارٌة المفوٌة الصدؼٌة المولع

 تؤمن الدارة العصبٌة لتشكٌل الكلمة لفكرٌة عالٌة المستوىتهتم بالوظائؾ ا الوظٌفة

3- 

 المخارٌط العصً وجه الممارنة

 الموٌة تعمل فً ظروؾ االضاءة تعمل فً ظروؾ االضاءة الضعٌفة ةظروؾ االضاء

 تمٌز ال تمٌز تمٌٌز األلوان

4- 

 جرى الدهلٌزيالم المجرى الطبلً وجه الممارنة

 الؽشاء الماعدي والرؾ العظمً فوق تحت الؽشاء الماعدي والرؾ العظمً المولع

 النافذة البٌضٌة النافذة المدورة  تصلهما باألذن الوسطىالنافذة التً 

5- 

 الباراثورمون الكالسٌتونٌن وجه الممارنة

 الؽدد جارات الدرق الؽدة الدرلٌة مكان اإلفراز

ٌخفض مستوى الكالسٌوم والفوسفات فً الدم  الدور
 ٌنشط الخالٌا المولدة للعظام-لدى ارتفاعه

زٌادة معدل امتصاص الكالسٌوم 
 والمؽنٌزٌوم من البول وإعادتها للدم

6- 

 التٌروكسٌن حاثة النمو وجه الممارنة

 أمٌنٌة تٌنٌةبرو الطبٌعة الكٌمٌائٌة

 فً نواة الخلٌة الهدؾ  ؼشاء الخلٌة الهدؾ مكان المستمبل

 تاسعا": اعط تفسٌرا" علمٌا" لكل مما ٌلً :

ٌن بسبب الزمن الالزم لتحرر النالل الكٌمٌائً  ثم انتشاره فً الفالك المشبكً ,وتثبته على المستمبالت. ٌضاؾ الى ذلن الزمن الالزم لتكو-1

 .الكمون بعد المشبكً
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 اؼً الدموي ٌمنعها من الوصول الى خالٌا الدماغ.الن الحاجز الدم-2

 .ٌنمل السٌالة العصبٌة باتجاه واحد من االستطاالت الهٌولٌة الى جسم الخلٌة فالمحوار  ألنه مستمطب وظٌفٌا":-3

 .والسالبة على سطحه الداخلً. على سطحه الخارجً ةألنه ٌفصل بٌن الشحنات الموجب ؼشاؤه مستمطب كهربائٌا":

 الن امتداد الباحة الحسٌة المشرٌة الموافمة لمطاع جسمً معٌن ال ٌعتمد على امتداد هذا المطاع وإنما على درجة حساسٌته.-4

 فً الحركة.والن الباحة المسٌطرة على حركة معٌنة تتناسب سعتها طردا" مع المهارة الالزمة إلنجاز الحركة ال على كتلة العضالت المشاركة 

 الذي ٌصل االذن الوسطى بالبلعوم.ر اوستاش لوجود نفٌ-5      

 بسبب ارتباط الؽدة النخامٌة بالوطاء بواسطة السوٌمة النخامٌة الذي ٌحمك اتصاال" عصبٌا" مع الفص الخلفً للنخامة .واتصاال" دموٌا مع-6      

 الفص االمامً .

 اإلزهار. الن ذلن ٌؤدي الى زٌادة معدل الجبرٌلٌنات فٌها وٌحرضها على-7

 عاشرا": أسئلة التفكٌر النالد:

 الن المبٌدات الحشرٌة تعطل تأثٌر انظٌم الكولٌن أستٌراز وإعالة تفكن األستٌل كولٌن.-1

 (.21ٌملكون ثالثة صبؽٌات )( والمنؽولٌون 21موجودة على الشفع الصبؽً ) مورثةٌتا النشوانً ٌتم تركٌبه بإشراؾ ألن البروتٌن ب-2

أو خلل فً جزر النؽرهانس أدى  ADHأو تخزٌن أو تحرر حاثة الـ نتاجإتشخص الحالة بحدوث خلل فً الوطاء أو النخامة الخلفٌة .أدى الى تولؾ -3

الخلل فً جزر النؽرهانس . أما فً حال الى تولؾ انتاج األنسولٌن. ٌمكن التأكد من ذلن بتحلٌل البول فإذا كان البول ٌحوي سكر فهذا ٌدل على أن 

 وبالتالً الخلل فً الوطاء. ADHؼٌاب السكر فً البول فذلن ٌدل على ان الخل فً حاثة الـ

وٌزداد تركٌب البروتٌن بشكل  فً عظام الوجه واألطراؾ اذ تنمو العظام عرضا" أكثر من نموها عرضا" لتضخم ؼٌر متناسكٌؤدي : لدى البالػ -4

 عام .وٌصاب بالسكري ؼالبا".

 تنتج العملمة ٌرافمها خمول فً الموى العملٌة والجنسٌة. لدى المراهك:

ن األلٌاؾ التً تدخل لبرودة )جسٌمات كراوس( عتبة تنبٌهها ألل وسرعة نمل السٌالة العصبٌة كبٌرة ألنشعر بالبرودة أوال" الن مستمبالت ا-5

وعند  رالجسٌمات الحسٌة تكون مؽمدة بالنخاعٌن بٌنما النهاٌات العصبٌة التً تستمبل حس األلم تكون مجردة من ؼمد النخاعٌن وعتبة تنبٌهها أكب

 سجة الرخوة فً الجلد خاصة فً نهاٌة األصابع )حٌث التروٌة الدموٌة للٌلة( ألذٌة فنشعر باأللم.( تتعرض األن2-,4-درجة الحرارة )

 المستمبالت الشمٌة عددها كبٌر وحساسٌتها عالٌة ونوعٌة ,بٌنما البراعم الذولٌة فعددها محدد وؼٌر نوعٌة حاثة الشم أكثر فائدة من حاثة التذوق ألن -6

 مما ٌؤدي الى زٌادة الماء المطروح مع البول وإرهاق الكلٌتٌن. ADHفٌة ٌمل تحرر حاثة العند اصابة النخامة الخل-7

 انتهى
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