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 أوال: الدعامة والحركة -
 1س  -

 ج -1

 ب -2

 ج -3

 ب -4
 2س  -

بسبب بطء نمو المنطقة التي تالمس الدعامة وسرعة نمو المنطقة التي ال  -1

 تالمس الدعامة مما يجعل المحالق يدور حول الدعامة

وذلك الن االحزمة سواء الحزام الصدري او الحزام الحوضي تتصل بمحور  -2

العظمي وهو العمود الفقري من جهة وتتصل باألطراف من جهة أخرى الهيكل 

مما يعمل على ربط الجهاز الهيكلي ببعضه بما يمكنه من التدعيم والقدرة علي 

 الحركة

بسبب الحركة المتتالية والسريعة للعضلة ال يستطيع الدم امداد العضلة بالقدر  -3

ي وإنتاج الطاقة مما يعمل الكافي من االكسجين الالزم لعملية التنفس الهوائ

 ATPعلى ان تقوم العضلة بالتنفس الالهوائي النتاج كمية قليلة من الطاقة 

تمكنها من العمل وهذا يؤدى الى انتاج حامض الالكتيك الذى يسبب االجهاد 

 العضلي

بسبب وجود العضالت الملساء فى جدار االوعية الدموية والتى بانقباضها  -4

 ى الى حركة وسريان الدم فى االوعية الدموية وانبساطها تلقائيا يؤد

النها تعتمد على التركيب الدقيقي اللياف العضالت الهيكلية اذا ان كل عضلة  -5

تتكون من مجموعة من الحزم وكل حزمة تتكون من مجموعة من االلياف 

 وكل ليفة تتكون من لييفات وكل لييفة تتكون من خيوط ميوسين وخيوط اكتين

سيتيل كولين الى كولين وحمض الخليك مما يزيل حالة النه يحلل اال -6

 الالاستقطاب وتعود الليفة العضلية الى وضعها الطبيعي )االستقطاب(
 4س  -

الرباط الصليبي يصل راس عظمة الفخذ براس عظمة القصبة عند مفصل  -1

الركبة كما انه يحدد حركة مفصل الركبة فى االتجاهات المختلفة. كما انه 
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ضام ليفي على درجة عالية من القوة والمرونة ويوجد فى  يتكون من نسيج

 اربطة صليبية 4جسم االنسان 

هو وتر يربط العضلة التوءمية ب عظمة كعب القدم مما يساعد على حركة  -2

 كعب القدم ألعلي ويتكون من نسيج ضام

المفاصل الزاللية هى االكثر انتشارا فى جسم االنسان وعلى درجة عالية من  -3

تحمل الصدمات وتسمح بحرية الحركة نتيجة احتوائها على سائل المرونة و

مصلي يسهل انزالق الغضاريف التى تكسو العظام كما يحتوى على مادة 

غضروفية شفافة مما يسهل حركة العظام بسهولة ومنها نوعان هما المفاصل 

 واحد مثل مفصل الكوع والركبة وهىالتى تسمح بحركة العظام فى اتجاه 

وايضا هناك مفاصل واسعة الحركة مثل مفصل محدودة الحركة المفاصل 

 الكتف ومفصل الفخذ 

 فقرات صغيرة وملتحمة معا وتوجد في نهاية العمود الفقري 4العصص هو  -4

الحزام الحوضي يتكون نصفين متماثلين كل نصف يتكون من عظمة الحرقفة  -5

بعظمة  الظهرية وهى عظمة توجد في الناحية الظهرية وتتصل من االمام

العانة ومن الخلف بالورك ويتصل نصفى عظام الحوض معا بواسطة االرتفاق 

العاني وعند موضع اتصال الحرقفة بالورك يوجد التجويف الحقي كما يتصل 

 الحزام الحوضى بالعمود الفقرى بواسطة الفقرات العجزية

الحزام الصدري يتكون من نصفين كل منهما يتكون من عظمة لوح الكتف  -6

عظمة مثلثة الشكل توجد في الناحية الظهرية كما يتكون من عظمة  وهي

الترقوة وهي عظمة باطنية رفيعة تصل لوح الكتف بالقص وتحتوي عظمة 

القص على تجويف يسمي التجويف االروح الذي يستقر فيه راس عظمة 

 العضد 

لوح الكتف هي عظمة مثلثة الشكل نصفها الداخلي عريض والخارجي مدبب  -7

وء يتصل به عظمة الترقوة كما يوجد به تجويف يسمي االروح الذي به نت

 يستقر فيه راس عظمة العضد

الحزم العضلية هي الحزم المكونة للعضالت الهيكلية وكل حزمة تتكون من  -8

 مجموعة من االلياف العضلية وحاط بغشاء يسمي غالف الحزمة
 5س  -

 لوحدات الحركيةالن انقباض العضالت ما هو اال محصلة انقباض جميع ا

 لياف العضلية والخلية العصبية التي تغذيهاتتكون الوحدة الحركية من اال

 6س  -

الجهاز الهيكلي يشكل مكان اتصال مناسب للعضالت كما يتصل ببعضه اتصال  .1

 مفصلي يتيح الحركة
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 الجهاز العضلي بانقباضه وانبساطه يحرك الهيكل العظمي .2

ة سياالت عصبية للعضالت مما يجعلها الجهاز العصبي يعطي األوامر على هيئ .3

 تنقبض او تنبسط

........................................................................................... 

 الهرمونات :ثانيا -
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 1س  -

 بسبب زيادة افراز هرمون النمو في فترة الطفولة -1

 افراز باقي الغدد النها تفرز هرمونات تؤثر في -2

بسبب افراز هرمون االوكسيتوسين الذى ينبة الغدد الثديية الفراز اللبن بعد  -3

الرضاعة كما تفرز الغدة النخامية هرمون البروالكتين الذى ينبة الثدى على افراز 

 اللبن

بسبب افراز هرمون االوكسيتوسين الذى يعمل على زيادة انقباضات الرحم اثناء  -4

 مل على دفع الجنين للخارجالوالدة مما يع

بسبب زيادة في افراز هرمون الثيروكسين من الغدة الدرقية والذى يعمل على  -5

تضخم الجزء االمامي من الرقبة وبروز العينين وقلة في وزن الجسم وتهيج 

 عصبي

 النه يعمل على زيادة سحب الكالسيوم من العظام الى الدم مما يجعل العظام هشة -6

قشرة الغدة الكظرية او بسبب عدم التوازن بين الهرمونات  بسبب حدوث تورم في -7

الجنسية التي تفرزها قشرة الغدة الكظرية والهرمونات الجنسية التي تفرز من 

 مبيضال

الن االدرينالين يعمل على تحويل الجليكوجين الى جلوكوز ويعمل على زيادة  -8

كميات كبيرة من احتراقه النتاج الطاقة كما يعمل على زيادة ضغط الدم لنقل 

 االكسجين والغذاء الى العضالت تحسبا لمواجهة الخطر
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الن البنكرياس يفرز االنزيمات الهاضمة التي تهضم الطعام في االثني عشر من  -9

خاليا حويصلية مفرزة كما يفرز الهرمونات من جزر النجرهانز في الدم مباشرة 

 وهما هرمون االنسولين وهرمون الجلوكاجون

راز هرمون االنسولين الذي يسبب مرض البول السكرى والذي بسبب قلة اف -10

يؤدى الى تعدد التبول وخروج كميات كبيرة من البول به سكر وهذا يؤدى الى 

 زيادة تعطش الفرد المصاب به

وذلك بسبب قلة هرمون االنسولين مما يعمل على زيادة نسبة سكر الجلوكوز  -11

 في الدم مما يصيب المريض بغيبوبة السكر

ن خالصة الفص الخلفي تحتوى على هرمون االوكسيتوسين الذى يعمل ال  -12

 على زيادة انقباضات الرحم مما يؤدى الى دفع الجنين للخارج
 2س  -

 د -1

 ا -2

 ا -3
 3س  -

ستارلنج قام بقطع االتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من األعضاء فالحظ ان  -1

ني عشر فقرر ان البنكرياس يفرز عصارتة الهاضمة فور وصول الطعام الى االث

هناك نوع من التنبية غير العصبي الذى يحفز البنكرياس على هذا الفعل واطلق 

 علي هذه المنبهات اسم الهرمونات

كلود برنار اكد ان السكر المدخر في الكبد افرازة الداخلى والصفراء هي االفراز  -2

 الخارجي

 الوكسينات الذىبويسن جنسن هو مكتشف الهرمونات النباتية واطلق عليها اسم ا -3

 اكد انها تفرز من القمم النامية في الساق لتؤثر على منطقة االنحناء 
 4س  -

 ة الدرقية في الجزء االمامي من الرقبة مالصقة للقصبة الهوائيةتوجد الغد -1

تفرز هرمونين هما هرمون الثيروكسين الذ له دور في عملية االيض والمحافظة  -2

قوم بتحفيز امتصاص السكريات األحادية من على سالمة الحلد والشعر كما انه ي

القناة الهضمية وتطور القوى العقلية والبدنية... كما تفرز هرمون الكالسيتونين 

 الذى يقلل من نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبة من العظام

زيادة افراز هرمون الثيروكسين يؤدى لمرض الجويتر الجحوظي كم ا ن قلة  -3

تصيب الفرز بمرض القصر وقلة االفراز في البلوغ تصيب االفراز في الطفولة 

 الشخص بالميكسوديما
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 5س  -
خصائص الهرمونات بعضها معقد يتكون من البروتين وبعضها بسيط يتكون من 

االحماض االمينية واالسترويدات كما انها تفرز بكميات قليلة بضع مليجرامات في 

ؤثر على النضج الجنسي والتمثيل اللتر تحافظ على االتزان الداخلى في الجسم وت

 الغذائي والسلوك

 6س  -

 الجزء الغدى  -1

 هرمون النمو الذى يؤثر على ايض البروتين .1

 الذى يؤثر على الغدة الدرقية  TSHهرمون  .2

 الى يؤثر على قشرة الغدة الكظرية ACTHهرمون  .3

 هرمون البروالكتين الذى يحفز الثدى الفراز اللبن .4

 LHو  FSHلمناسل مثل الهرمونات التى تؤثر على ا .5

 الجزء العصبي -2

1. ADH  وVH  هرمونات تعمل على تقليل نسبة البول وبذلك تحافظ على كمية

 الماء فى الدم كما تعمل على زيادة ضغط الدم

هرمون االوكسيتوسين الذى يزيد من انقباضات الرحم الخراج الجنين كما له  .2

 اثر مشجع فى افراز اللبن بعد الوالدة
 7س -

 الجلوكاجون االنسولين

يفرز من خاليا بيتا الموجودة في  -1
 جزر النجرهانز بالبنكرياس

يؤدى الى تحويل الجلوكوز الى  -2
جليكوجين او دهون  يتم تخزينه 

 في الكبد والعضالت 

بفرز من خاليا الفا الموجودة في  -1
 جزر النجرهانز بالبنكرياس

يؤدى الى تحويل الجليكوجين في  -2
 الكبد الى جلوكوز في الدم

 

............................................................................................... 
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 1س  -

 ج -1

 د -2

 ج -3

 ب -4

 ج -5

 د -6

 ج -7
 2س  -

 جميعهم ينتقل ما عدا خاليا الدم الحمراء -1

 ا -2

 ج -3
 3س  -

  (أ

 الخصية -1
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 البربخ -2

ان السهم كان الزم يوصل  المستقيم ) خلي بالك هناك خطأ في الرسم وهو -3

للحوصلة المنوية ولكنه لم يصل اليها وكان اخر ما وصل الية هو المستقيم ولكن 

 الصحيح هو انه كان يقصد الحوصلة المنوية (

 المثانة -4

 الوعاء الناقل -5

 البروستاتا -6

 القضيب -7

 قناة مجرى البول -8

هو المثانة و 4الجزء الذى ال يدخل ضمن تركيب الجهاز التناسلي هو البيان رقم  (ب

 البولية

الحوصلة المنوية تفرز سائل قلوي يحتوى على سكر الفركتوز يقوم  3البيان   (ت

غدة البروستاتا تفرز سائل  6بتغذية الحيوانات المنوية خارج الخصية & البيان 

 قلوي يعادل قناة مجرى البول مما يحافظ على حياة الحيوان المنوى

اخل الجسم سيصاب االنسان بالعقم الن الخصية موجود د 1اذا كان العضو رقم  (ث

الحيوانات المنوية لن تتكون وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الخصية وهذا 

 االرتفاع غير مناسب لتكوين الحيوانات المنوية

منوية كما سيصاب  الخصية فلن يتم انتاج حيوانات 1اذا تم استئصال العضو رقم  (ج

االنسان بالعقم نتيجة ذلك كما لن يتم افراز الهرمونات الذكرية وستظهر على 

 االنسان اعراض االنوثة
 4س  -

 البيانات  (أ

 أمهات المني -1

 خاليا امنوية أولية -2

 خاليا منوية ثانوية  -3

 طالئع منوية  -4

 حيوانات منوية  -5

 خاليا بينية -6

 خاليا سرتولي -7

 المراحل (ب

تنقسم الخاليا الجرثومية االمية ميتوزيا النتاج أمهات مرحلة التضاعف وفيها  -1

 المني
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مرحلة النمو وفيها تختزن أمهات المني الغذاء لتكبر في الحجم مكونة خاليا  -2

 منوية أولية

مرحلة النضج وفيها تنقسم ألخاليا المنوية األولية ميوزيا لتكوين الخاليا  -3

نوية انقسام ميوزى ثاني النتاج المنوية الثانوية ثم تنقسم الخاليا المنوية الثا

 الطالئع المنوية 

 مرحلة التشكل النهائي فيها تتحول الطالئع المنوية الى حيوانات منوية  -4

 7و  6أهمية البيان  (ت

وهى الخاليا البينية تقوم بافراز هرمون التستوستيرون الالزم إلظهار  6رقم  -1

 الصفات الجنسية الثانوية على الذكر 

رتولي تفرز سائل قلوي يغذى الحيوانات المنوية داخل وهى خاليا س 7رقم  -2

 الخصية كما ان لها وظيفة مناعية

 تركيب الحيوان المنوى ) ارسمه انت ( (ث
 5س  -

 البيانات (أ

 مبيض -1

 قناة فالوب -2

 جدار الرحم -3

 تجويف الرحم -4

 عنق الرحم -5

 المهبل -6

 يحدث االخصاب في الثلث األول من قناة فالوب (ب

نة الرحم كما يزداد االمداد الدموي لها مما اثناء دورة الحيض يزداد نمو بطا (ت

يمكنها من استقبال الجنين فاذا تم االخصاب تظل بطانة الرحم هكذا واذا لم يحدث 

 االخصاب تتهدم بطانة الرحم وينزل دم الحيض

اذا تم استئصال المبيضين قبل الشهر الرابع فهذا يؤدى الى اإلجهاض الن  (ث

الجسم األصفر الذى يفرز هرمون المبيض يحتوى في هذه الفترة على 

البروجيسترون الذى يعمل على تماسك بطانة الرحم والجنين بينما لو تم استئصال 

المبيضين في الشهر الرابع لن يحدث شيء الن المشيمة تكون قد اكتملت في 

النمو وقيامها بافراز هرمون البروجسترون الذى يعمل على تماسك البطانة ونمو 

 المداد الدموىالجنين وزيادة ا
 6س  -
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تتكون الحيوانات المنوية في ذكر النحل باالنقسام الميتوزى الن النحل احادى  -1

 ن 1الصبغيات 

 بسبب عدم وجود خيط طحلبي اخر -2

حيث لو قطعت لجزئين طوليا او عدة أجزاء  الن التجدد في الهيدرا يعتبر تكاثر -3

ما هو اال تجديد التجدد في القشريات  عرضيا ينمو كل جزء لفرد جديد بينما

 فال يعتبر تكاثراألطراف المقطوعة منها 

 ن 1ن التي تنقسم ميوزى إلنتاج خيط طحلبي 2بسبب تكوين الالقحة الجرثومية  -4

 لتحفيزها لتكوين ثمرة بدون اخصاب فيما يسمي باألثمار العذري -5

ن مع النواة الناتجة من اندماج نواتي 1النها نشأت من اندماج النواة الذكرية  -6

 ن3ن يكون المجموع 2لكيس الجنيني ا

 Yوذلك لو تم اخصاب البويضة بحيوان منوى  Yعن  xلفصل الحيوانات المنوية  -7

تنتج  Xبويضة بحيوان منوى ينتج ذكور من اجل انتاج اللحوم ولو تم اخصاب ال

 اناث من اجل انتاج الحليب والمواليد

حيوان المنوى الطاقة القطعة الوسطي تحتوى على الميتوكوندريا التى تكسب ال -8

 الالزمة لحركتة

الن المشيمة يكون قد اكتمل نموها وتتولي هي مسئولية انتاج هرمون  -9

 البروجيسترون الذى يحافظ على تماسك بطانة الرحم وزيادة االمداد الدموى لها

النها تشترك جميعا فى افراز هرمون الهيالويورينيز الذى يذيب جزء من  -10

 خصاب كما انه يفقد اغلبها اثناء الرحلة للمشيج االنثويغالف البويضة التمام اال

 تمهيدا الستقبال البويضة المخصبة والتى يتكون عنها الجنين  -11

الن درجة الحرارة الالزمة لتكوين الحيوان المنوى اقل من درجة حرارة  -12

 الجسم 
 7س  -

 يؤدى ذلك الى االجهاض -1

 يؤدى ذلك الى العقم -2

 يؤدى لتكوين التوءم المتأخي -3
  8س  -

 

 االنقسام الميتوزى االنقسام الميوزى 
 يحدث في المناسل النتاج االمشاج -1

 ن1ينتج عنه خاليا  -2
 

يحدث في خاليا  -1
 الجسم 

 ن2ينتج عنه خاليا  -2
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 النبات الجرثومي النبات المشيجي 
 ن1احادى المجموعة الصبغية  -1
 ن1ينتج من نمو الجرثومة  -2
 يتكاثر باالمشاج  -3
المهدبة من االنثريديا المناسل  ينتج امشاج ذكرية السابحات -4

 المذكرة

ينتج البويضات االمشاج المؤنثة من االرشيجونيا المناسل  -5
 المؤنثة

 شكلة قلبي وله اشباة جزور -6

 مؤقت -7

 ن2ثنائي الصبغيات  -1
ينتج من الالقحة فوق  -2

 الطور المشيجي
 يتكاثر بالجراثيم -3
له اشباه جزور وريزومة  -4

 واوراق

 دائم  -5

 

 ار العذرىاالثم التوالد البكرى
يتم عن طريق انتاج افراد بدون اخصاب من  -1

 المشيج الذكرى 
 يتم في الحيوانات -2
 طبيعي كما في النحل والمن -3
صناعي كما في االرانب والضفادع عن طريق  -4

منشطات كالكهرباء او الوخز باالبر والتعرض 
 لالشعاع او التعرض للحرارة

يتم عن طريق انتاج ثمار بدون عملية  -1
 االخصاب

 في النباتات يتم -2
 طبيعيى كما في الموز واالناناس -3
صناعي برش المياسم بخالصة حبوب  -4

 اللقاح از اندول اونافثول حمض الخليك

 

 زراعة االنوية زراعة االنسجة
يتم عن طريق زراعة نسيج يحتوى على كامل المعلومات 

الوراثة في وسط غذائى شبة طبيعي ثم تمايزة الى نبات 
 كامل 

زراعة نواة من خلية جنينية في يتم عن طريق 
بويضة غير مخصبة بعد نزع نواتها فينشأ فرد 

 يحمل صفات النواة المزروعة 
 

  FSHهرمون  LHهرمون 
 يفرز من الجزء الغدى للغدة النخامية  -1
يحفز انفجار حويصلة جراف وخروج البويضة  -2

منها كما تتحول بقايا حويصلة جراف الى الجسم 
 يض(األصفر )عملية التبو

  يقرز في اليوم الراع عشر من بدء الطمث -3

 بفرز من الجزء الغدى للغدة النخامية -1

يحفز إنضاج حويصلة جراف وبداخلها  -2
 البويضة )عملية نضج البويضة( 

 

 التوائم الشقيقة التوائم المتماثلة
 واحد منويتنتج من اخصاب بويضة واحدة بحيوان  -1
 كل مع النمو تنقسم البويضة المخصبة لفلجتين -2

واحدة تكون جنين لهما كيس جنيني واحد ومشيمة 
 واحدة

  توءم متماثالن -3

تنتج من اخصاب بويضتين بحيوانين  -1
 منويين 

ينتج عن ذلك جنينين لكل منهما كيس  -2
 جنيني ومشيمة مستقلة

 شقيقان لهما نفس العمر   -3
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 9س  -

 نوعي ن كالظاهرة تعاقب األجيال ونستفيد منه ان االفراد التي تتكاثر به تستفيد م -1

 التكاثر

ينتشر بين الطفيليات بسبب سرعة النسل وزيادة اإلنتاج ومقاومة ظروف البيئة  -2

 واالنتشار لمسافات بعيدة
 10س  -

غشاء الرهل .... يحمي الجنين من الجفاف والصدمات عن طريق السائل الرهلى  -1

 الذى يحتويه ويكون الحبل السري

 ويكون المشيمةغشاء السلي ... يحمي الجنين من الصدمات  -2
 11س  -

  (أ

 الميسم  -1

 القلم -2

 المبيض -3

 االغلفة البيضية -4

 البويضة -5

 الكيس الجنيني -6

 النواة القطبية -7

 الخاليا السمتية -8

 البيضة -9

 الخليتان المساعدتان -10

 الحبل السري -11

 النقير -12

تتكون البذرة عندما تندمج النواة الذكرية االولي مع البيضة وتتحد نوعها حيث   (ب

م تكون اندوسبيرمية وإذا لم يحتفظ باالندوسبيرم لو احتفظ الجنين باالندوسبر

 تصبح ال اندوسبيرمية فيقوم النبات بتخزين غذاء في فلقتين

 تزبل وتموت دون تكوين ثمرة (ت

 تتكون ثمرة  (ث

عن طريق رش المياسم بخالصة بخالصة حبوب اللقاح المطحونة في االثير  (ج

 يكالكحولي او عن طريق رش القمم باندول او نافثول حمض الخل
 12س -

1- FSH 



16 
 

2- LH 

 التستوستيرون -3

 البروجيسترون -4
........................................................................................ 

 رابعا: المناعة -
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 1س  -

 ب -1

 ب -2

 ب -3

 د -4

 ب -5

 د -6
 2س  -

ممرضة من الدخول الى داخل تمنع الكائنات الالصالبة لكي  إلكسابهاوذلك  -1

 النبات

 وذلك لكي تمنع الكائنات الممرضة من االنتقال واالنتشار في النبات -2

 وذلك لكي تقتل البكتيريا او تثبط نموها  -3

 وذلك ألنه يقوم بإنضاج الخاليا الليمفاوية التائية الى انواعها المختلفة -4

 ا البالزمية علىوذلك بروتينات الليمفوكينات التي تعمل على توقف الخالي -5

انتاج االجسام المضادة وموت العديد من الخاليا التائية المساعدة المنشطة 

والتائية السامة وتخزين الخاليا التائية المساعدة والقاتلة في األعضاء 

 الليمفاوية لكي تكون مستعدة للهجوم على اى جسم غريب

روس على انتاج وذلك لكي تحفز الخاليا المجاورة للخاليا المصابة بالفي -6

 انزيمات توقف عمل انزيم النسخ الفيروسي 
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الن االجسام المضادة متخصصة فلكل انتيجين جسم مضاد خاص به يتعرف  -7

 علية ثم يرتبط به

وذلك الن الدموع واللعاب توجد في المناعة الطبيعية وتعتبر من خط الدفاع  -8

 ة سريعةاألول وهى غير متخصصة لكائن ممرض معين ولها استجابة مناعي

 وذلك الن االنسان يكون قد اكتسب مناعية ضد مرض الحصبة -9

تسمي هذه الحالة الحساسية المفرطة وفيها يتخلص النبات من النسيج  -10

 المصاب حتى ال ينتشر الكائن الممرض الى باقى انسجتة
 3س  -

 – CD19 – CD 20تقوم الخاليا البائية بالتعرف علية عن طريق المستقبل  -1

CD 21  م منتجة عدد كبير من الخاليا البائية البالزمية التى تنتج ثم تنقس

االجسام المضادة التى تقوم بتدمير انتيجينات الكائن الممرض مع المتتمات 

ليكون فى متناول الخاليا البائية و تنتج ايضا خاليا ذاكرة تحمل معلومات عن 

 عام 30الكائن الممرض تعيش ل 

يغطى الجزء المقطوع لمنع دخول الكائن يقوم النبات بتكوين الفلين الذى  -2

 او يقوم بترسيب الصموغ عليها لمنع دخول الكائن الممرض الممرض

يقوم النبات بافراز مادة الفينوالت او الجلوكوزيدات التي تقوم بقتل البكتيريا   -3

او ثبيط نموها كما يفرز النبات مادتى الكانافنين والسيفالواسبورين لمقاومة 

 امةالبكتيريا الس

يؤدى ذلك الى نقص نضج الخاليا التائية مما يعرض االنسان لمخاطر واوبئة  -4

لو انتشر انتيجين معين في جسم الكائن وتمكن من الوصول الى انسجتة 

الداخلية كما سيضعف ذلك من قوة الجهاز المناعي بسبب النقص في انتاج 

 الخاليا التائية

لخاليا المجاورة لهذه الخاليا يؤدى ذلك الى عدم تنبيه العدد الكافى من ا -5

المصابة بالفيروس وذلك سيعمل على تناسخ الفيروس وغزوة لخاليا الجسم 

زيم ان توقف التينتيجة عدم انتاج االنزيمات وانتشار العدوى بسرعة كبيرة 

 تضاعف الفيروس تعمل على التيالنسخ الفيروسي 
 4س  -
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  Tالخاليا التائية   Bالخاليا البائية 
الى  10نسبتها  -1

15 % 
 فيتنضج وتتكون  -2

نخاع العظام 
 األحمر

تنتج االجسام  -3
تقاوم  التيالمضادة 

 الكائنات الممرضة

 %80نسبتها  -1
 الغدة التيموسية  فينخاع العظام وتنضج  فيتتكون  -2
 أنواعمنها ثالث  -3

من الخاليا التائية على  األخرى األنواعتنشط  التيالتائية المساعدة الخاليا  .1

  Bالقيام بعملها كما تنشط الخاليا البائية 
 المزوعة والخاليا السرطانية األعضاءتهاجم على  التيالخاليا التائية القاتلة  .2

 وتدمرها

تكبح عمل الخاليا البائية والتائية بعد القضاء على  التيطة الخاليا التائية المثب .3
 الممرض كما تنظم درجة االستجابة المناعية

 

 االنترليوكينات الكيموكينات
تعمل كجازب للخاليا البلعمية الكبيرة تجاه 
موضع انتشار وتواجد الميكروب للحد من 

 انتشارة

ن الخاليا المناعية تعمل كحلقة وصل بين الخاليا المناعية ووصل بي
 القيام بعملة فيالجسم  كما تساعد الجهاز المناعي  وأعضاء

 

 االنترفيرونات المتممات
مجموعة من البروتينات واالنزيمات تشارك مع 

 التياذابة اغلفة االنتيجينات  فياالجسام المضادة 
 متناول الخاليا الدموية البيضاء فياتحدت بها لجعلها 

بروتينية تفرزها الخاليا المصابة بالسرطان لكي تنتقل  دموا
نتاج انزيمات تمنع عمل انزيم الى الخاليا المجاورة وتحفزها ال

 النسخ الفيروسي لكى ال يتضاعف الفيروس وينتشر

 

 المناعة الثانوية المناعة االولية
 استجابة الجهاز المناعي لكائن ممرض جديد -1
االستجابة المناعية المسئول عنها هو الخاليا  -2

 ية والتائيةالبائ
 أيام 10الى  5االستجابة بطيئة من  -3
 المرض عراضايصاحبها ظهور  -4

 يتكون خاللها الخاليا الذاكرة  -5

 دخولهاستجابة الجهاز المناعي لكائن ممرض سبق  -1
 الجسم 

 المسئولة عن االستجابة المناعية هيخاليا الذاكرة  -2
 االستجابة تكون سريعة جدا -3
 ال يصاحبها ظهور اعراض المرض -4

 تنشط خاللها خاليا الذاكرة -5
 

 6س  -

الغدة التيموسية توجد على القصبة الهوائية اعلى القلب وتفرز هرمون  -1

 ةالى الخاليا التائي الجذعيةبحفز نضج الخاليا الليمفاوية  الذيالتيموسين 

االيسر من تجويف البطن  العلويالجزء  فيالطحال عضو ليمفاوي يوجد  -2

 كبير من الخاليا البلعمية الكبيرة والخاليا الليمفاوية البائيةعلى عدد  يحتوي
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اللوزتان عبارة عن غدتان ليمفاويتان متخصصتان توجد على جانبي تجويف  -3

الفم تلتقط اى جسم غريب يدخل مع الهواء او الغذاء الى الجسم وتقضي 

 علية

الغشاء المخاطي  الجزء السفلي من فيبقع باير عبارة عقد ليمفاوية توجد  -4

 االستجابة المناعية فيوتلعب دور  الدقيقة ألمعاءل المبطن

ة يالدم والليمف تتعرف على الخاليا السرطان فيالخاليا القاتلة الطبيعية توجد  -5

 والخاليا المصابة بالفيروسات وتفرز انزيمات تقضي عليها

 تدخل االذن التيئنات الممرضة يقوم بقتل الكا االذن فيالصمالخ يوجد   -6
 7س  -

 البيانات .1

 الجزء المتغير -1

 الجزء الثابت -2

 روابط كبريتيدية ثنائية -3

 موقع االرتباط باالنتيجين -4

 سلسلة خفيفة -5

 منطقة مفصلية -6

 موقع ارتباط المتمم -7

 سلسلة ثقيلة -8

السلستان الثقيلتان هما سلسلتان طويلتان بروتينيتان بينما السلسلتان  .2

القصيرتان عبارة عن سلسلتان خفيفتان وتتصل السالسل ببعضها عن 

 طريق روابط كبريتيدية ثنائية 

تختلف االجسام المضادة عن بعضها تبعا الختالف منطقة االرتباط  .3

باالنتيجين حيث انها متخصصة فلكل انتيجين جسم مضاد خاص به يختلف 

 باختالف موقع االرتباط

4.   

يرتبط فيه  الذيمن الجسم المضاد زء االمامي هو الجمتغير الجزء ال (أ

 بسبب ألخرذا الجزء متغير من جسم مضاد الجسم المضاد باالنتيجين وه

الجزء  هذا فيتغير تشكيل االحماض االمينية المكونة للسلسلة الببتيدية 

 . تحدد تخصص كل جسم مضاد لنوع واحد من االنتيجين والتي
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ام االجس اعأنوجميع  فيالشكل والترتيب  فييتشابه الجزء الثابت  (ب

 المضادة

ين مع االنتيج لجسم المضاد عندما يتحد جسم مضاديتكون معقد االنتيجين وا .5

فيتكون مركب معقد من االنتيجين  عن طريق موقع االرتباط باالنتيجين

 والجسم المضاد
 8س  -

لخاليا المكونة لالوعية الدموية مما تمدد ا على يعمل دور الهيستامين انه -1

موضع  فيزيادة نفاذيتها للسوائل مما يؤدى الى تورم االنسجة  يعمل على

 تاحةوإااللتهاب السماح بنفاذ المواد الكيميائية القاتلة والمذيبة للبكتيريا 

الفرصة للخاليا الدموية البيضاء المتعادلة ووحيدة النواة والبلعمية لقتل 

 يكروباتالم

لت دخ التييؤدى ذلك الى سرعة القضاء على الكائنات الممرضة والبكتيريا    -2

 الجسم من خالل الجرح القطعي
 9س  -

منتجة االجسام المضادة نقسام مكونة خاليا بالزمية تقوم خاليا الذاكرة باال

 بسرعة كبيرة تقاوم المرض

  10س  -

 االذن ويقوم بقتل الكائنات الممرضة فيالصمالخ يوجد  -1

 على مواد قاتلة للبكتيريا وانزيمات هاضمة لها يحتوياللعاب  -2

 خلة مع الطعاميقوم بقتل البكتيريا الدا HCLافرازات المعدة ك  -3

  11س  -
ثبيط اختراق الفيروس يؤدى الى انتفاخ خاليا البشرة وتحت البشرة لمنع او ت

 وانتشاره تضاعفهبمواد تمنع  الفطرية الغزل كما يتم احاط

 15س  -
جد وت التيلمرض عن طريق المستقبالت تتعرف الخاليا الليمفاوية على مسبب ا

 اتتوجد على سطح الكائن واالنتيجينات التيعلى سطح الخاليا الليمفاوية 

بها عن طريق ارتباط االنتيجين بالمستقبل الخاص به على  الممرضة فترتبط

 الجسم المضاد فيتكون مركب معقد من االنتيجين والجسم المضاد

 


