
   
 

  
                                          3103/ 3102إماحمممم ف الالممممى الثااىمممم  اللمممم تن  ل  مممم   ال مممم م                  حيمممم اتن التنامممم   االقسمممم  

                     الارقت األول  ش بت السااعت والاربيت                          زااع  الم دة : فسي ل ج  حي اف
    ساعتانالزمه : 

    وموذج اإلجابة                 
       

 : مع اإلستعانة بالرسـ كمما أمكف األسئمة اآلتية أجب عف
 درجو (   21)   فقط مما يأتى : ( 5)  خمسةاكتب فى السؤاؿ االكؿ : 

 .  فى البيئة الداخمية لمحيكاف المفيـك الفسيكلكجى لمثبات الذاتى -0

  اإلجابة :  
ىك ثبات البيئة الداخمية لمجسـ   Homeostasisالثبات الذاتى      

نتيجة لكجكد اجيزة منظمو تعمؿ ذاتيا عمى تثبيت البيئة الداخمية اذاحدث 
تغير فييا . كثبات التركيب الكيميائى لمبيئة الداخمية تعتبر مف اىـ 

الخصائص المميزة الجساـ الحيكانات المتطكرة 
.................................................................. 

 Extraكتشمؿ مككنات البيئة الداخمية ) السائؿ الخمكل الخارجى       

cellular fluid   عمى كميات مف الصكديـك كالكالسيـك كالكمكر )
كالفكسفكر كالجمكككز كاالحماض االمينية كالدىنية .... كيختمؼ السائؿ 

(  Intra cellular fluidلمكجكد داخؿ الخاليا ) الخمكل الداخمى ) ا
عف السائؿ الخمكل الخارجى بإحتكائو عمى ايكنات البكتاسيـك كالمغنسيـك 
كالفكسفات بكميات كبيرة . كيتـ تبادؿ ىذه االيكنات خالؿ الغشاء الخمكل 



بطريقة خاصو تؤدل الى حدكث حالة مف االتزاف كاستمرار ثبات االختالؼ 
 ف السائميف .................................... التككينى بي

ىذا كيجدر االشارة الى اف كظيفة كنشاط الخاليا كاالنسجة       
كاالعضاء تنظـ بطريقة تكاممية ) ال تتكامؿ مع بعضيا ليحدث اتزاف 

 داخمى لكظائؼ الجسـ كمو (. 
ية فإنو كلذلؾ فعند حدكث ال خمؿ اك تغير فى السكائؿ الخارج خمك       

ينبثؽ عدة تفاعالت خاصة تؤدل الى تقميؿ آثار ىذا التغير بأكبر قدر 
 ممكف .

ىذه التفاعالت تحدث كنتيجة لالستجابات التنظيمية التعكيضية       
 Homeostasisكالتى تتـ بكاسطة اجيزة تنظيـ االتزاف الداخمى 

control systems    
يا باالبقاء عمى الثبات الذاتى كتقـك اجيزة الجسـ المختمفة كاعضائ     

 -الداخمى فمثال :

 ...الجيازاليضمى ................................. 
 ......الجياز الييكمى ................................. -
 ............اعضاء االخراج ............................... -
 ............................................الجياز العصبى  -
   ...............الجياز اليرمكنى ............................. -
   



 
مػع شػرح لكظيفػة الييبكثاالمػاس فػى – دكر الحمؿ كتبخير الماء فى فقد الحرارة مف جسػـ الحيػكاف -3

 .تنظيـ درجة حرارة الجسـ 

 : اإلجابة 
  Heat loss by convectionاكال: فقد الحراره عف طريؽ الحمؿ 

 يتأثر فقد الحرارة عف طريؽ الحمؿ باآلتى : 
 مساحة سطح الجسـ  –ا 

 سرعة اليكاء المحيط بو  –ب 
 (  حيث : .....................................C = K A V ( t1- t2 )) كيكتب المعادلة        

الحيكاف الى ىكاء شديد فإف الطبقة مف اليكاء المالصقة لجسـ الحيكاف كالمحممة بالحرارة كعندما يتعرض 
المكتسبة مف جمدة فإنيا يتـ استبداليا بيكاء جديد كبسرعة كبيرة ) حيث تككف كثافة اليكاء 
 لحمؿ ..............................................( كبذلؾ يحدث زيادة فى معدؿ الفقد الحرارل با

كيشارؾ الجياز التنفسى أيضا فى فقد الحرارة عف طريؽ الحمؿ مف خالؿ تسخيف اليكاء الذل يتـ طرده 
 فى عممية الزفير كيمكف حسابيا مف خالؿ المعادلة اآلتية : 

          C = K L ( t1- t2 ...................................................... : حيث  ) 
الحرارة بالحمؿ عف طريؽ الماء فى درجات الحرارة المعتدلة يككف أضػعاؼ معػدؿ فقػد الحػرارة  كنجد اف فقد

 بالحمؿ عف طريؽ اليكاء نظرا الف ........................................
 : : فقد الحرارة عف طريؽ تبخير الماء مف سطح الجسـ كف طريؽ الجياز التنفسىثانيا

 طريؽ التبخير بالعكامؿ اآلتية :يتأثر الفقد الحرارل عف 
 مساحة سطح الجسـ الخارجى  –ا     
 نكع الغطاء العازؿ لمجسـ  –ب     
 سرعة اليكاء  –ج     
 درجة الرطكبة النسبية لميكاء  –د     
 حجـ اليكاء بالجياز التنفسى منسكبا لكحدة الزمف  –ق     

اف . فكؿ جراـ ماء يتبخر مف سطح الجسـ يقابمو فقد كنجد أف تبخير الماء طريؽ فعاؿ لتبريد جسـ الحيك 
 كالكرل مف حرارة الجسـ .  1558حكالى 



% مف الحرارة الناتجة فى فترة راحة الحيكانات الثديية تفقد 35فى درجات الحرارة العادية فإف حكالى 
 %08بتبخير الماء مف الجمد كممرات التنفس كنجدىا فى الطيكر حكالى 

 
 درجات Thermoregulation ( 4  )دكر الييبكثاالماس فى تنظيـ االتزاف الحرارل لمجسـ  

يقـك الييبكثاالماس بحفظ درجة حرارة الجسـ ثابتة كىك فى ىذه الحالة يعتبر ثرمكستات الجسـ        
رارل بيف ....حيث انيا تنظـ عمؿ كسائؿ الفقد كاالنتاج الحرارل بالجسـ حتى يستمر حدكث التكازف الح

 كمية الحراره الناتجة ككمية الحراره المفقكدة ....
فعند ارتفاع درجة حرارة اليكاء الجكل تنتقؿ إشارات مف مستقبالت الحرارة بالجمد الى مجمكعة  •

فترسؿ ىذة الخاليا   Pre-opticالخاليا العصبية مف الييبكثاالماس التى تككف المنطقة قبؿ البصرية 
 ضاء التى تعمؿ عمى زيادة فقد الحرارة مف الجسـ مثؿ :االشارات الى االع

 الغدد العرقية ) تزيد مف افراز العرؽ ( -          
 مكز التنفس ) زيادة عدد مرات التنفس (  -          
 االكعية الدمكية لمجمد ) تسبب اتساعيا كتدفؽ الدـ الى سطح الجسـ (  -          
 يد مف افراز المعاب ( مركز المعاب ) يز  -          

 *  كذلؾ ترسؿ اشارات الى االعضاء التى تعمؿ عمى تقميؿ انتاج الحرارة .............
 *  كيحدث العكس عندانخفاض درجة حرارة اليكاء الجكل ..................فيؤدل ذلؾ 

تػػػاج الحػػػرارة الػػػى تنبيػػػو الييبكثاالمػػػاس العطػػػاء اشػػػارات الػػػى االعضػػػاء التػػػى تعمػػػؿ عمػػػى تقميػػػؿ ان    
........................................................................................... 

 
 

 مع شرح لكيفية تنظيـ انتاجيا فى الجسـ . –تخميؽ كرات الدـ الحمراء  -2

 :اإلجابة 
  Red bone marrow*  يتـ تخميؽ كرات الدـ الحمراء فى النسيج الطرل بداخؿ العظاـ االحمر   

..................................................... 
كاالحماض  االمينية كالميبيدات   B12*  البد مف تكافر كال مف الحديد كحمض الفكليؾ كفيتاميف 

 كالكربكىيدرات ........................................



مكف يفرز مف الكمية كايضا مف الكبد كقد يفرز مف *  المنظـ االساسى لعدد كرات الدـ الحمراء ىك ىر 
  Erythropoietinالطحاؿ فى بعض الحيكانات  كيسمى اليرمكف المككف لمخاليا الحمراء 

................................... 
*  كنقص االكسكجيف فى الدـ الداخؿ الى الكمية يسبب افراز ىذا اليرمكف )  يفرز مف الخاليا المبطنة 

لمشعيرات الدمكية بالكمية (... كما اف زيادة االكسكجيف فى الدـ الداخؿ الى الكمية يسبب نقص افراز ىذا 
 اليرمكف ....

  Stem cells*  كيعمؿ ىذا اليرمكف عمى خاليا نخاع العظاـ االحمر حيث ينشط تكاثر خاليا المنشأ 
 كما يسبب نضج الخاليا نفسيا .................

اد افراز ىذا اليرمكف كإستجابة ليرمكف التستستيركف مما يفسر زيادة نسبة الكرات الحمراء *  كما يزد
كايضا الييمكجمكبيكليف فى الذككر ) الحظ اف ىناؾ سبب اخر 

).................................................................... 
 

 . تنظيـ التنفس كالعكامؿ المؤثرة عمييا -4

 ة :اإلجاب  

يكجد مركز التنفس فى الجياز العصبى الرئيسى ) فى النخاع المستطيؿ (    فيخرج مثال العصب  •
كما تخرج االعصاب التى بيف الضمكع  -الذل يغذل الحجاب الحاجز مف الجزء العنقى لمنخاع الشككى  

فس اذ يربط كيكجد بالمخ مركز عصبى رئيسى ينظـ حركات التن –مف الجزء الصدرل لمنخاع الشككى 
 بيف االعصاب المحركة لعضالت التنفس  كيجعميا ككحدة كاحدة . 

كينقسـ مركز التنفس الى قسميف الكؿ امامى كبير كقكل يعرؼ بمركز الشييؽ كالخمفى  •
 صغيرنسبيا يعرؼ بمركز الزفير .

 كيؤدل تنبيو احد المركزيف الى تثبيط المركز اآلخر  •
 الشييؽ لو حساسية كبيرة لضغط ثانى اكسيد الكربكف فى الدـكيجب االشارة الى اف مركز  •

 الشريانى .         
 العكامؿ التى تؤثر عمى عمؿ مركز التنفس ىى  : •
 اكال : عكامؿ تنظيمية كيميائية : •
 ثانى اكسيد الكربكف : -0



ثر عمى مركز مـ /زئبؽ يؤ  41تغير تركيز كضغط ثانى اكسيد الكربكف فى الدـ الشريانى كزيادتة عف 
الشييؽ كينشطة مما يزيد مف سرعة التنفس كعمقو كفى كثير مف االحياف يشار الى ثانى اكسيد 

 الكربكف انو المنبو الحقيقى لمركز التنفس .
كمستقبالت ثانى اكسيد الكربكف الخاصة بالتنفس تكجد فى شراييف معينة مثؿ   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ

 الشراييف ..............االكرطى كالشرياف السباتى كىذة 
 ضغط االكسكجيف : – 3  

 يؤدل انخفاض نسبة الكسكجيف كقمة ضغطو فى الدـ الى تنبيو مركز التنفس  .        
 الدـ :   Phدرجة   - 2  

 تؤدل زيادة حمكضة الدـ الى تنبيو مركز التنفس .        
 ثانيا : عكامؿ تنظيمية عصبية :        

ية الشييؽ تتمدد الرئتاف كبتمددىا يتـ تنبيو النيايات العصبية المكجكدة بجدار    فى نياية عمم – 0 
الشييؽ الرئكل كترسؿ اشارات عف  طريؽ العصب الحائر الى مركز التنفس لتحد مف نشاطو . كتنبو  

يؽ كعندما تنقبض الرئتيف تقؼ االشارات العصبية الكاردة الى مركز الشي –مركز الزفير فيحدث الزفير 
 فتبدا عممية الشييؽ مف جديد .

فيك يستطيع اف يسرع مف التنفس لفتره قصيرة  –يستطيع الحيكاف اف يؤثر عمى تنفسو بإرادتو  – 3 
كىك النبو الرئيسى لمركز  –مف الكقت يتـ اثنائيا طرد كمية كبيرة مف ثانى اكسيد الكربكف مف الدـ 

صة لرجكع التركيز االصمى لو مرة اخرل . كذلؾ يستطيع كلذلؾ يقؼ التنفس لفترة العطاء الفر  –التنفس 
 اف يكقؼ التنفس كلكف لفترة محدكدة ..............   كينظـ ىذه العممية قشرة المخ

 يقـك الييبكثاالماس بالتأثير عمى التنفس اثناء االنفعاالت النفسية ..... – 2 
 ...................كايضا فى الحيكانات التى ليس بيا غدد عرقية مثؿ .      

يقؼ التنفس اثناء عممية البمع نتيجة لفعؿ منعكس يبدأ فى نياية االعصاب الحساسة المكجكدة  – 4 
 فى البمعـك ................................

 يقؼ التنفس اثناء العطس كالكحة نتيجة لفعؿ منعكس مف الجياز التنفسى . – 5 

   

 مع شرح لكيفية حدكث اإلقتراف العصبى . –تركيب الخمية العصبية  -5

 
 اإلجابة :    

 تتركب الخمية العصبية مف ثالثة أجزاء رئيسية ىى :      



 كىى تتككف مف كتمة مف السيتكبالـز   Nerve cell bodyاكال : جسـ الخمية العصبية        
 كنكاة :               

 كىك يحتكل عمى :   Neuroplasmالسيتكبالـز  •
- Mitocondria  ............... كىى عباره عف 
- Golgi apparatus  ........ كىى عباره عف 
- Neurofibrils  ............... كىى عبارة عف 
- Nissel bodies  ..............كىى عبارة عف 
 كيحتكل السيتكبالـز ايضا عمى ................. -
 كىى ....................................................... Nucleusالنكاة   •

 كىى عبارة عف زكائد سيتكبالزمية مف جسـ   Dendritesثانيا : التفرعات الشجيرية           
الخمية العصبية كتمتد                    

....................................................................... 
 كىى عبارة عف زكائد سيتكبالزمية طكيمة مغطاة بغشاء خمكل   Axonثالثا : المحكر          

كيخرج مف جسـ الخمية محكر كاحد يخمك مف                    
.......................................... 

العصبية  كيغطى كؿ مف المحكر كالزكائد الشجيرية غشائيف يسمى الخارجى بالصفيحة   
Neurolemma   كالداخمى يسمى الغالؼ النخاعىMyelin sheath   كالذل يتككف مف مكاد 

 دىنية تعطى العصب .... ) .................اكمؿ مع الرسـ .........................(   
 :Synapsesاالقتراف العصبى       

    Neurotransmitters* تتصؿ الخاليا العصبية مع بعضيا كيميائيا مف خالؿ الناقالت العصبية 
 ال اف كؿ خمية عصبية تعتبر كحدة تشريحية قائمة بذاتيا ............................................

 عديدة  * كعند اقتراب خمية عصبية بجسـ خمية عصبية اخرل فإف المحكر يتفرع الى فركع 
 
تنتيى بإنتفاخات قد تالمس جسـ الخمية اك تنغمس فييا   

............................................... 
كالتى تحتكل            Synaptic vesicles*  كيحتكل االقتراف عمى الميتاككندريا ....كاكعية اقترانية 
 عمى مكاد ناقمة لالحساس العصبى فى اتجاه كاحد فقط  .



كىذة المكاد عند انسيابيا مف     Acetylcholine and catecholamines*    كىذه المكاد ىى 
 نياية االقتراف العصبى تؤدل الى انتقاؿ النبضات العصبية مف خمية الى اخرل .

 ) كىك انزىـ يكجد      Acetylcholinestrase* كبعد اف يتـ نقؿ النبضات العصبية يقـك انزيـ 
   Cholineك ككليف   Acetateكفى كثير مف االنسجة ( بتحميؿ االسيتيؿ ككليف الى اسيتات فى الدـ    

 حتى اليستمر التنبيو العصبى بصفة مستمرة .
-------------------------------------------------- 

 . الكظائؼ اليرمكنية لمييبكثاالماس -6

 األمامى لمغدة النخامية .دكر الييبكثاالماس فى تنظيـ كظائؼ الفص  -0  

 اإلجابة :
كذلؾ     Anterior pituitaryتقـك الييبكثاالماس بتنظيـ كظائؼ الفص االمامى لمغدة النخامية  –

 عف طريؽ : 
(  كىى ىرمكنات     منشطة   RH ) Releasing hormones*  افراز عكامؿ ىرمكنية معينة      

االمامى لمغدة النخامية عف طريؽ االكعية الدمكية البابية تفرز مف نكايا الييبكثالماس كتصؿ لمفص 
حيث تسبب زيادة افراز ىرمكنات الغدة النخامية سكاء التى ليا تأثير مباشر عمى الجسـ مثؿ ىرمكف 

اك ىرمكنات النخامية التى تنظـ كظائؼ الغدد الصماء االخرل مثؿ الغدة   Growth hormoneالنمك 
 الغدد الجنسية  –مية الغدة فكؽ الك –الدرقية 

 
كالتى تعمؿ عمى   Inhibiting hormone* ايضا تفرز الييبكثاالماس عكامؿ افراز مثبطة        

كقؼ تصنيع كافراز بعض ىرمكنات الفص االمامى لمغدة النخامية مثؿ اليرمكف المثبط  الفراز ىرمكف 
   Prolactin inhibiting factorsالبركالكتيف 

 اآلتى : * ثـ يذكر      
                                TSH-RF --- A.P. --- TSH --- Thyroid gland ---T3&T4 

ACTH-RF ---A.P. ---ACTH ---Cortex of adrenal gland ---Glucocorticoids 

GnRH ---A.P. ---FSH ---Testes &Ovary ---Androgens & Estrogens  

GnRH ---A.P. ---LH (ICSH ) ---Testes &Ovary --- ovulation  

GH-RH ---A.P. ---STH ---All somatic cells  

PRL-IF ---A.P. ---PRL ---Mammary gland    

                                                     . كيفية اتحاد الدـ بغازات التنفس -7



 درجو ( 21فقط مما يأتى : )   ( 5خمسة ) اجب عف  السؤاؿ الثانى :
 . ىامع شرح لكيفية تنظيـ كتثبيط إفراز  – كما ىى كظيفتيا-ما ىك المقصكد بالعصارة المعدية – 0
 . اذكر ما تعرفو عف الغدد الجنسية المساعدة فى الجياز التناسمى الذكرل مكضحا كظيفتيا – 3
 . كما ىى أىـ كظائؼ قشرة الغدة الكظرية –ما ىى الخكاص العامة لميرمكنات  – 2

 اإلجابة :    
 الخكاص العامو لميرمكنات : - أ    
 اليرمكف الكاحد لو نفس التأثير فى االنساف كالحيكاف ..-0
 ----------------------------------------------ال تتأثر بالحرارة -3
 --------------------ليا فعؿ سريع مباشر مما يدؿ عمى قدرتيا عمى سرعو االنتشار -2
 --------------------------------------اليرمكف فى ظرؼ خاص  يفرز-4
 -----------------------كجكد خاليا مستيدفو متخصصو لكى يعمؿ عمييا اليرمكف -5
 -------------------------------------------التخصص الدقيؽ جدا -6
 --------------------------------------------التفرز بمعدالت ثابتو -7

 اىـ كظائؼ ىرمكنات الغدة الكظريو :
اليرمكنػػػات السػػػكريو لمقشػػػرة مثػػػؿ الكػػػكرتيزكؿ كالككرتيككسػػػتيركف كىمػػػا يختصػػػاف بػػػايض الطعػػػاـ -0   

--كما تعمؿ ىذة اليرمكنات عمى تحكيؿ المركبات غير السػكريو الػى جمككػكز  1كااللتياب كاالجياد 
--- 

ف مثػػػؿ االلدكسػػػتيركف بأعػػػادة االمتصػػػاص االنبػػػكبى لمصػػػكديـك ىرمكنػػػات القشػػػرة الخاصػػػو بالمعػػػاد-3   
-------------------------------كالكمكريد كتعزز دفاع الجسـ ضد االلتيابػات 

-- 
ىرمكنػػات الجػػنس المفػػرزة مػػف القشػػرة مثػػؿ التستسػػتيركف كاالسػػتركجيف كالبركجسػػتيركف كىػػى ذات -2   

-------------------------لمرضيو مغزل فسيكلكجى قميؿ بأستثناء بعض الحاالت ا
- 

 . اشرح دكر البنكرياس فى تمثيؿ الكربكىيدرات كثبات نسبة السكر فى الدـ – 4
يقـك البنكرياس بتنظيـ سػكر الػدـ عػف طريػؽ افػرازة ليرمػكنى االنسػكليف كالجمككػاجكف كليمػا عمػالف      

---------------------------------------------------متضػػاداف
-  



 العكامؿ التى تؤثر عمييا.ية ك عرؼ كؿ مف البمكغ الجنسى كالنضج الجنس فى الحيكانات الزراع – 5

 االجابة :           
ات الجنسيو البمكغ الجنسى ىك العمر الذل تبدأفيو االجيزة التناسميو لمحيكاف العمؿ فى انتاج الجاميط-

 --------------------------------التناسميو الكؿ مرة 
اما النضج الجنسى فيى مرحمو تمى البمكغ كفييا تستطيع االفراد اداء عمميات التناسؿ كتحمؿ النتائج مف 

 ------حمؿ ككالدة كرضاعو دكف حدكث اضرار 
 العكامؿ التى تؤثر عمى البمكغ :

 العكامؿ الكراثيو :-0    
 مكسـ الكالدة :-3    
 التأثير النفسى اك السيككلكجى :-2    
 الحرارة :-4   
 الضكء كنكعو :-5   
 الظركؼ الغذائيو :-6   
 .  ككيؼ يتـ تككيف الجسـ األصفر كما ىى كظيفتو –أنكاعو عرؼ التبكيض كما ىى  – 6
 عممية الكالدة .أكتب بإختصار مراحؿ ثـ  -ما ىى عالمات الحمؿ فى اناث ااألبقار– 7
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