
 

 

 يذسسخ األَذنس -انقسى املسبئً  األول يتحبٌ انفصما سهى تصحٍح 

 : اسى انطبنت               0200-0202نهعبو انذساسً     
  022:انذسجخ                     يبدح عهى األحٍبء            

 سبعتنياملذح :                                                                       
  

  دسجخ( 222)                        :واَقههب إىل وسقخ إجبثتك اخرت اإلجبثخ انصحٍحخ نكم ممب ٌأتًأوالً: 
 :  تبارز مستعرض لونه أبٌض ٌمع أمام البصلة السٌسائٌة-1

الحلقٌة الحدبة المهاد  التصالب البصري السوٌقتان المخٌتان 
 :   ٌمسم الجهاز العصبً المحٌطً حسب الوظٌفة إلى  -2

 عقد عصبٌة و أعصاب دماغ ونخاع شوكً قسم ذاتً وقسم جسمً قسم ودي وقسم نظٌر ودي
 : تكون حركة شوارد البوتاسٌوم عبر لنوات التسرب البروتٌنٌة أثناء الراحة-3

   كل ما سبق غلط ال تتحرك مطلقاَ أثناء الراحة نحو الداخل نحو الخارج
  ٌفرز من المسالن الحسٌة والمشرة المخٌة :-4

 الغلوتامات   الدوبامٌن cGMP األستٌل كولٌن

 :   فً الذاكرة طوٌلة األمد تتشكل مشابن-5

 خطأ كل ما سبق مؤقتة فً قشرة المخ فً تلفٌف الحصٌن مؤقتة دائمة فً تلفٌف الحصٌن

 :أحد هذه المستمبالت لٌس له عاللة بالحرارة -6

 جسٌمات روفٌنً أقراص مٌركل  جسٌمات كراوس نهاٌات عصبٌة حرة فً البشرة

 :أثناء عمل المستمبل الشمً cAMPإلى مركب ATPـ ٌحول مركب ال-7

 تنشٌط أنظٌم األدٌنٌل سٌكالز بالقنوات cAMP ارتباط الـ ارتباط جزٌئة المادة ذات الرائحة بالمستقبل  Gتنشٌط بروتٌن 

 :العامل المسبب إلزالة االستمطاب فً المستمبل الصوتً هو -8
تشكٌل كمون 

 المستقبل

انتشار شوارد البوتاسٌوم نحو  تشكل السٌالة العصبٌة

 الداخل

انتشار شوارد البوتاسٌوم نحو 

 الخارج

 :من الورٌمة العصبٌة للشبكٌةعصبونات ثنائٌة المطب توجد فً الطبمة الخارجٌة -9

 العصبونات األفقٌة العصً والمخارٌط العصبونات التاجٌة العصبونات العقدٌة

 :هرمون ٌفرز من النخامة األمامٌة ٌعاكس فً عمله عمل المٌالتونٌن -10

TSH MSH ACTH GH 

 دسجخ( 02)                                                                           ثبًٍَب: أجت عٍ األسئهخ انتبنٍخ : 
-  نكم سقى:ضع املسًى املُبست  ثى دقق ثه وانزي ميثم املخشوط )خهٍخ ثصشٌخ(  نذٌك انشسى اجملبوس  
 درجاث(5)لكل اجابت صحيحت الجسين الوشبكي-4النىاة    -3القطعت الذاخليت    -2القطعت الخارجيت   -2

 - دسجبد(5)نكم اجبثخ صحٍحخ  يىقع كم ممب ٌهً: حذد ثذقخ 
         نواة الخلٌةداخل T3 :المستمبل النوعً لهرمون -1 

 بٌن البصلة السٌسائٌة والحدبة الحلقٌة والمخٌخ: البطٌن الرابع-2

        وسط أو مركز اللطخة الصفراء:  الحفٌرة المركزٌة-3 

 فً أدمة الجلد أو فً المفاصل:جسٌمات روفٌنً-4

-نكم اجبثخ صحٍحخ  نكم ممب ٌهً: فقط اركش وظٍفخ واحذح(
 دسجبد(5
 تستجٌب للحركات الدورانٌة للرأس   او تعد مستمبل للتوازن الدورانً: األمبوالت-1
ٌعمل بالتعاون مع مراكز فً البصلة السٌسائٌة للسٌطرة على  عكاسًنا:مركز عصبً الحدبة الحلمٌة بمادتها الرمادٌة -2

 معدل التنفس وعمقه
 محركة او حركٌة:  العصبونات الهرمٌة-4                         تفرز المادة أو الطبقة المخاطٌة: غدد بومان-3



 

 

  -:ًدسجبد(5)نكم اجبثخ صحٍحخ  يبرا ٌُتج عٍ كم ممب ٌه 
 تولف حركة األهداب المتصلة بها: تلف بعض اللٌٌفات العصبٌة عند البرامسٌوم-1
 و الموسٌقا الحزٌنةفقدان الحس بالحزن ا: تخرٌب اللوزة  -2
 االصابة بمرض غرٌفز  أو جحوظ العٌنٌن أو نمصان الوزن:  زٌادة افراز هرمونً التٌروكسٌن والتٌرونٌن عند البالغ-3
 تسحب المطرقة نحو الداخل مما ٌؤدي إلى شد غشاء الطبل :.طبلٌةتملص العضلة الشادة ال-4

 -:ًنكم مجهخ صحٍحخ دسجتبٌ وَصف( )   ستت يب ٌه 
 .الغشائٌة )هرمون بروتٌنً(هرمونات ذات المستقبالت لامراحل عمل -1

 . الهدف الخالٌا الى لٌصل اللمف و الدم بوساطة(  أول رسول)  الغدة من المفرز الهرمون ٌنتمل-1
  ( ( GTP مع رتبطم بروتٌن)  G البروتٌن عمل تنشٌط إلى ٌؤدي مما للمستمبل الخارجً بالسطح الهرمون ٌرتبط -2
 ( . ثانً رسول)  cAMP إلى ATP بتحوٌل ٌموم الذي سٌكالز األدٌنٌل أنظٌم بتنشٌط G البروتٌن ٌموم-3
  الخلوٌة االستجابة) المطلوب الهرمونً األثر حدوث إلى ٌؤدي تفاعل أنظٌم تنشٌط منها التأثٌرات من بالعدٌد cAMP ٌموم-4

 

 دسجخ( 52)                       دسجبد 22نكم اجبثخ : ممب ٌهً ًسخ فقطخلأعط تفسريًا عهًًٍب : نثبً ثب
- لتسهل عملٌة التبادل بٌن خالٌاها والدم.: تمتلن الغدة الدرلٌة تروٌة دموٌة غزٌرة 

- بسبب ارتباط المركب : الراحة. تكون لنوات الصودٌوم الموجودة فً غشاء المطعة الخارجٌة للعصٌة مفتوحة فً حالة

cGMPبها 

- ًمرور المادة ذات الرائحة فً الحفٌرة االنفٌة.ل تٌارا   تؤمن عملٌة االستنشاق :االستنشاق ضروري لإلحساس الشم 
- ًتجابتواالس الشرطي الونبه بيي رابطت كىى الوخ ألى :للمخ عاللة بالمنعكس الشرط 

- إلحتوائها على كثافة عالٌة من لنوات التبوٌب الفولطٌة.: تعد المطعة األولٌة من المحوار مكانا  النطالق كمونات العمل   

-بالعصبونات األخرى.  االلتماءلتحمك أكبر لدر من امكانٌة  :االستطاالت الهٌولٌة كثٌرة العدد 

 عهى مجٍع انتعبنٍم ٌشجط األخري وٌكتت عهٍه صائذ(يالحظخ : ارا اجبة انطبنت )
 (خدسج20)                                                                               :قبسٌ ثني كم ممب ٌهً: ساثعبً 

 - 

 ADHهرمون الـ  GHهرمون الـ وجه المقارنة

 درجتان ونصف()عصبونات جسمها فً الوطاء درجتان ونصف()النخامة األمامٌة مكان االفراز

 درجتان ونصف()عصبٌة صماوٌة درجتان ونصف()صماوٌة نوع اإلشارة

 -  

 السبٌل القشري النخاعً مسلك حس األلم وجه المقارنة

 درجتان ونصف()عصبونٌن درجتان ونصف()عصبونات 3 عدد العصبونات

 درجتان ونصف()أكثر سرعة درجتان ونصف()أقل سرعة السرعة

                                                                               : نذٌك املخطط انتبيل .دقق ثه ثى ايهىء انفشاغبد ثبملصطهحبد انعهًٍخ املُبسجخ :خبيسبً 
 دسجخ(20)
-شىلتز ياخاليا حسيت شويت أو خال     ًالفص الشم:     خالٌا لاعدٌة:        تعوٌض(: تجدٌد( 

 دسجبد(4)نكم اجبثخ صحٍحخ :خالٌا استنادٌة أو ساندة أو داعمة     الخالٌا الحسٌة الشمٌة

 دسجخ((02                                                                                               :دساسخ حبنخ:دسبً سب
 .والوطلىب:تتلقى الوستقبالث الحسيت التنبيهاث هي الىسطيي الذاخلي والخارجي للكائي الحي وتقىم بتحىيلها إلى سيالت عصبيت

  ؟حذد هىقعها بذقت؟ اركر هثاليي عي الخاليا الحسيت -1



 

 

خالٌا -3خالٌا حسٌة ذوقٌة توجد فً البراعم الذوقٌة     -2خالٌا حسٌة شمٌة  : توجد فً البطانة الشمٌة     -1 

 الشبكٌة .....خالٌا حسٌة بصرٌة : توجد فً -4ٌة سمعٌة :توجد فً عضو كورتً     حس

 (تبٌ وَصفدسج)نكم اجبثخ صحٍحخ 

 جات(در5)كمون المستقبل؟ها اسن الكوىى الوتشكل في أغشيت الخاليا الحسيت -2

 جات(در5) .زٌادة عدد كمونات العمل التً ٌثٌرها ماذا ٌنتج عن زٌادة لٌمته؟ -3

 ********انتهى السلم*********                                 
 


