
 

 

 االندلس-انقسى انصببحي  األول يتحبٌ انفصما سهى تصحيح أسئهت

 : اسى انطبنب               0200-0202نهعبو انذراسي     
 :سبعتنياملذة  022:انذرجت                     يبدة عهى األحيبء            

 

نكم اجببت صحيحت عشر ) :واَقههب إىل ورقت إجببتك اخرت اإلجببت انصحيحت نكم ممب يأتيأوالً: 
  درجت( 222)                       درجبث(

 :  الطٔال٘ العصبٔ٘ الياجت٘ عً تيبُٔ جطٔنات مآطيس-1

تيتَٕ يف املَاد بعد أٌ 

 تتصالب يف البصل٘ الطٔطأٜ٘

تيتَٕ يف املَاد بعد أٌ تتصالب 

 يف اليداع الػْكٕ

الباذ٘ اذتطٔ٘ تيتَٕ يف 

بعد أٌ  ادتطنٔ٘ األّلٔ٘

 تتصالب يف البصل٘ الطٔطأٜ٘

الباذ٘ اذتطٔ٘ تيتَٕ يف 

ادتطنٔ٘ األّلٔ٘ بعد أٌ 

 تتصالب يف اليداع الػْكٕ

 :   العكدٗ اذتلصّىٔ٘ حتْٖ -2

أجطاو عصبْىات متعددٗ  جطاو عصبْىات ثيأٜ٘ قطبأ العصبْىات التاجٔ٘أجطاو  أجطاو ارتالٓا اذتطٔ٘ الطنعٔ٘

 الكطبٔ٘

 : عداكل مما ٓلٕ  حيتْٖ الْطاٛ علٙ-3

   أجطاو عصبْىات مفسشٗ هلسمْىات غدد صنآّ٘ مساكص ىعري ّدٓ٘ ٘مساكص ّدٓ

 :اٌ تْلٔد ذال٘ تيبُٔ يف العصبْىات ثيأٜ٘ الكطب أثياٛ عنل العصٕ ضببُ-4

ضبل صحكل ما   تْقف حتسز الػلْتامات حتسز الػلْتامات cGMPّجْد  

 :مكْى٘ مً ىطٔخ ضاو حيْٖ خالٓا صباغٔ٘ ّأّعٔ٘ دمْٓ٘ مػرٓ٘ للعصٕ ّاملدازٓط-5

 الػبكٔ٘  املػٔنٔ٘ الْزٓك٘ العصبٔ٘ الْزٓك٘ الصباغٔ٘ 

 :ACTHّظٔف٘ ٍسمٌْ الـ -6

ٓيعه قػس الكعس إلفساش 

 ٍسمْىاتَا

ٓيػط قػس الكعس 

 إلفساش ٍسمْىاتَا

 كل ما ضبل صح ٓيػط لب الكعس إلفساش ٍسمْىاتَا

 : زضْل ثاىٕ (ميجل آلٔ٘ عنل ٍسمٌْ-Gبسّتني -)زضْل أّلاٌ الرتتٔب التالٕ-7

 الدّبامني  التريّكطني اهلسمْىات ادتيطٔ٘ الكْزتٔصّل

 :مطؤّل عً تجبٔط منْ البرّزأذد اهلسمْىات التالٔ٘  -8

  األّكطني     الطآتْكٔئيات األبطٔطٔكمحض  ادتربٓلٔيات

 :تتلكٙ الطٔاالت مً الباذات اذتطٔ٘ ّاذتسكٔ٘ ّالرتابطٔ٘ األخسٚ  -9

 خالٓا بْزكيخ باذ٘ فريىكُ باذ٘ الرتابط اذتافٔ٘  باذ٘ الرتابط أماو ادتبَٔ٘

 :( ضببIPSPُ)اٌ تػكل الكنٌْ بعد املػبكٕ التجبٔطٕ -10

الكٔنٔأٜ٘ التبْٓب فتح قيْات 

الكالطْٔو يف الػػاٛ ارتاص٘ ب

 قبل املػبكٕ

حتسز الػلْتامات يف 

 الفالل املػبكٕ

دخْل غْازد الكالطْٔو إىل 

 الػػاٛ بعد املػبكٕ

فتح قيْات التبْٓب الكٔنٔأٜ٘ 

ارتاص٘ بالبْتاضْٔو يف الػػاٛ بعد 

 املػبكٕ

 درجت( 02)                                                                           ثبَيًب: أجب عٍ األسئهت انتبنيت : 
-  نكم رقى:ضع املسًى املُبسب  ثى دقق به نذيك انرسى اجملبور  



 

 

 نفق كورتي-4الغشاء القاعدي     -3خاليا حسية    -2الغشاء الساتر   -2(   درجبث 5نكم يسًى صحيح )

 - درجبث( 5)نكم اجببت صحيحت ي: يىقع كم ممب يه حذد بذقت 
 السكاب تتصل بععه أّيف األذٌ الْضطٙ :عطل٘ الػادٗ السكابٔ٘ال-1 

 املتْضع٘ يف الكطع٘ ارتازجٔ٘ لكل مً العصٕ ّاملدازٓط أغػٔ٘ األقساصيف : صسٓ٘باألصبػ٘ ال-2

 داخل ىْاٗ ارتلٔ٘ اهلدف. أّ داخل اليْاٗ  : مطتكبل التريّىني-3

 يف العكد أّ العكدٗ الػْكٔ٘: العصبْىات اذتطٔ٘-4

-درجبث( 5)نكم اجببت صحيحت  نكم ممب يهي: فقط اركر وظيفت واحذة 
+ضذ الربّتْىات)أّغْازد : مطدات الربّتٌْ-1

Hْٖ2                                  ( مً الطٔتْبالمسا إىل ادتداز ارتل- 

 ٓيػط اىتاد اذتلٔب يف الػدد الجدٓٔ٘ )ال جتصأ(:PRLٍسمٌْ الـ

-4                         ّتْتسمطؤّل عً املتػريات اليت ىتعسض هلا ْٓمًٔا مً زاذ٘ ّقلل ٍّدّٛ  :ادتَاش العصيب احملٔطٕ-3

   مجبط للعصبْىات ثيأٜ٘ الكطب: الػلْتامات يف املطتكبل البصسٖ

  -:درجبث( 5)نكم اجببت صحيحت  يبرا يُتج عٍ كم ممب يهي 
 : تطرتخٕ  أّ اضرتخاٛ املجاى٘ ّدًٓاتيبُٔ املجاى٘ -1

ال ٓطتطٔع تػكٔل ذكسٓات جدٓدٗ داٜن٘ ّٓتركسٌّ األذداث اليت جست قبل :ختسٓب تلفٔف اذتصني عيد غدص ما -2

 )ال جتصأ(إصابتَه.

تيبُٔ العصبْىات  أّ ذال٘ تيبُٔ يف العصبْىات ثيأٜ٘ الكطب تْلٔد:سٓس الياقل العصيب املجبط يف أثياٛ عنل العصٕتْقف حت-3

 ثيأٜ٘ الكطب 

  تكازب ععٔنات الطنع: العطلتني الػادتني الطبلٔ٘ ّالسكابٔ٘ معًاتكلص -4

-:رتب يب يهي  
 اللنظ ارتػً.ذدد مْقع التصالب.العصبْىات اليت تػكل مطلك -1

         )دزجتاٌ ّىصف(عصبٌْ جطنُ يف اليداع الػْكٕ-2     )دزجتاٌ ّىصف(عصبٌْ جطنُ يف العكدٗ الػْكٔ٘-1

 )دزجتاٌ ّىصف(حيدث التصالب يف اليداع الػْكٕ            )دزجتاٌ ّىصف(عصبٌْ جطنُ يف املَاد-3
  

 درجت( 52)        درجبث( 22)نكم اجببت صحيحت  : ممب يهي ًست فقطخلأعط تفسريًا عهًيًب : نثبً ثب
-  و  لسهىلت الحصىل علٍها :الكَسبأٜ٘ أفطل أىْاع امليبَات ّأكجسٍا اضتددامًا يف التحازب املدربٓ٘تعد امليبَات

 )ال جتصأ(أقلها ضرراً على الخلٍتو  امكانٍت التحكم فً شدتها و زمن تأثٍرهاو  استخدامها

- ْٛبطبب اهلدو الطْٜٕ :اختالف تسكٔص األّكطني يف طسيف كْلْٔبتٔل مْضْع بػكل عنْدٖ ّمعسض جاىبًٔا للط

 )ال جتصأ(لألّكطني يف الطسف املعسض للطْٛ

- الن قنوات التبوٌب الفولطٌة  :ٓكتصس ىػْٛ كنْىات العنل يف األلٔاف املػندٗ باليداعني علٙ اختياقات زاىفُٔٔ فكط

,كما ٌبدي الغشاء مقاومة عالٌة لخروج التٌارات الموضعٌة فً المناطق التً  ٌقتصر وجودها على اختناقات رانفٌٌه
                     )ال تجزأ(ٌغطٌها غمد النخاعٌن.

-  ٘املطتكبالت اذتطٔ٘ :ألىَا حتْل طاق٘ امليبُ إىل ضٔال٘  :املطتكبالت اذتطٔ٘ ّاملػابك الكٔنٔأٜ٘ تعد حمْالت للطاق

)ال تكبل حتْل الطاق٘ املػابك الكٔنٔأٜ٘ :ألىَا حتْل الطاق٘ الكَسبأٜ٘ إىل كٔنٔأٜ٘ ّبالعكظ      دزجات(5)عصيب

 دزجات(      5) الكٔنٔأٜ٘ إىل كَسبأٜ٘ ّبالعكظ(



 

 

- ٘ذاته المنبه تأثٍر تحت ذاتها بالصىرة ٌستجٍب أي :متتاش امليعكطات بالستاب. 

-غلب مواد ذات الطعم المر هي على األألن ال :بالطعه اذتلْ االذطاع بالطعه املس ٓكٌْ أضسع مً االذطاع

 .مواد ذات خصائص سمية

 مالذع٘ : اذا أجاب الطالب علٙ مجٔع األضٝل٘ ٓػطب األخري ّٓكتب علُٔ شاٜد()

 (تدرج20)                                                                               :قبرٌ بني كم ممب يهي: رابعبً 
 اذتفريٗ املسكصٓ٘  الػبكٔ٘ األكجس حمٔطٔ٘ ّجُ املكازى٘ 

 )دزجتاٌ ّىصف(ذطاض٘ )دزجتاٌ ّىصف(غري ذطاض٘ لْىٔا اذتطاضٔ٘ اللْىٔ٘

 )دزجتاٌ ّىصف(عالٔ٘ )دزجتاٌ ّىصف(ميدفط٘ ذدٗ االبصاز
 

 مسكبcAMPيف اهلسمْىات الربّتٔئ٘ مسكب cAMPيف املطتكبل الػنٕ  ّجُ املكازى٘

 ٓستبط بكيْات التْبٔب ارتاص٘ بالصْدْٓو الْظٔف٘

 دزجات(5فتفتح)

 دزجات(5ٓيػط أىعٔه التفاعل)

 ال تكبل زضْل ثاىٕ

 نذيك املخطط انتبيل .دقق به ثى ايهىء انفراغبث ببملصطهحبث انعهًيت املُبسبت :خبيسبً 
 نكم اجببت صحيحت اربع درجبث   درجت(20)

-خالل مدٗ شمئ٘ طْٓلٖ٘ حيصل راضتحاب٘ للتْتس ال       -  ٗمً اليدام٘ أّ  اليدامٔ٘ األمامٔ٘الػد

 األمامٔ٘

)-  )ُالػػاٛ اهلْٔلٕ أّ علٙ ضطر        - ّالبازاثْزمٌْ أPTH 

-ADH٘أّ اذتاث٘ املطادٗ لالبال 

 درجت((02                                                                                               :دراست حبنت:دسبً سب
 ّاملطلْب:(fMRIماغ علٙ تكئات عدٓدٗ .أٍنَا تكئ٘ السىني املػياطٔطٕ الْظاٜفٕ)دالعلناٛ يف حتدٓد ّظاٜف الاعتند 

-الدماغ ىػاط عً الكػف ّٓته كبري مػياطٔطٕ ذكليف  املسٓض ّضع فُٔ ٓته ما مبدأ عنل ٍرِ التكئ٘ ؟ 

 دزجات(10).امليطك٘ تلك يف األكطحني تساكٔص يف التػريات خالل مً

 

-. ٘ما قاو الباذجٌْ مبطح ىػاط الدماغ يف أثياٛ اضتناع أغداص ملْضٔكا ٓصفْىَا باملفسذ٘ أّ احملصى

    دزجات(5).املطؤّل عً اذتصٌ ٍْ اللْشٗ  ؟ اذتصٌ ّالفسحكل مً اضه البئ٘ املطؤّل٘ عً 

 دزجات(   5).املطؤّل عً الفسح ٍْ اليْاٗ املتكٝ٘

 -دزجات(5).كنٌْ العنل ثياٜٕ الطْز.ما املبدأ العلنٕ الرٖ ٓعتندِ العلناٛ يف ختطٔط الدماغ كَسبأًٜا    

 ********اىتَٙ الطله*********                                 

 


