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 :أسترجع معلوماحي
:    عرف ما يلي -1

. مىلكع ًخمشل مسكصه اللصبي في الىساق الشىكي: منعكس نخاعي -

.  مىلكع ال إزادي ًخمشل في جِلص اللظلت اطخجابت لخمددها:منعكس عضلي - 

لهما جأزير ملاكع  (ُابظت و باطؼت)مً كظالث هُكلُت  (أشواط) شوط : عضالث مخضادة -

. كلى خسكت ُؼلت مً الجظم

.  اهخٌار مخىاظد كلى مظخىي الجرز الخلٌي لللصب الشىكي:عقدة شوكيت - 

 مظخِبل خس ي ًخىاظد طمً الكخلت اللظلُت، خظاض للخمدد ًخكىن :مغزل عصبي عضلي - 

. مً زالًا كظلُت زاصت ًلخٍ خىلها امخداد اللصبىن الحس ي اإلاخصل باللِدة الشىكُت

.      كصب ًىِل الىبأ اللصبي في اججاه مسكص كصبي:عصب جابذ - 

.  كصب ًىِل الىبأ اللصبي مً مسكص كصبي إلى كظى مىٌر:عصب نابذ - 

.          اطم ًؼلّ كلى مشبك كصبي كظلي:لوحت محركت - 

ً:عصبون جامع -  .  كصبىن صوير ًخىاظد في مسكص كصبي و ًِم بين كصبىهين آزٍس

.   الىخدة ألاطاطُت اإلاكىهت لللصب الحسكي:ليف عصبي حركي - 

  اجصال بين كصبىهين أو بين كصبىن و زلُت مظتهدًت؛ مكان الىِل الكُمُائي لىبأ :مشبك - 

.  كصبي

 هى مجمىق آلالُاث التي حظمذ لخلُت كصبُت زاطلت إلاسخلٍ اإلاللىماث أن :إدماج عصبي - 

. حظخجُب

:    خدد اللبازاث الصحُدت- 2

.   (إن اإلاسكص اللصبي طسوزي لحدور اإلاىلكع اللظلي)زؼأ -  أ

ت )زؼأ - ب جدخىي الجروز الخلٌُت لللصب الشىكي كلى ألُاي خظُت و لكً ألاظظام الخلٍى

.   (لللصبىهاث الحظُت مخىاظدة طمً اللِدة الشىكُت لهره الجروز 

.                    صحُذ-ط
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.                     صحُذ- د

. (ًيخِل الىبأ مً اللصبىهاث الحظُت إلى اللصبىهاث الحسكُت)زؼأ -  هـ

: أظب بازخصاز- 3

ٍُ شواًا اإلاٌصل مم بلظها البلع - أ ٌظاهم جِلص اللظالث اطخجابت لخمددها في جُى

مؤدًت برلك إلى الحٌاؾ كلى وطلُت الجظم، إن دوز اإلاىلكظاث اللظلُت ظد مهم في خالت كظالث 

. اإلاِاومت للجاذبُت

ٌظخِبل كل كصبىن خسكي كددا كبيرا مً الاجصاالث اإلاشبكُت للدد كبير مً اللصبىهاث - ب

الحظُت الصادزة كً هٌع اللظلت، و ًبدي كل كصبىن خس ي اجصاالث مم مسخلٍ اللصبىهاث 

ًخدزل في اإلاىلكع اللظلي طالطل للصبىهين مخصلين مم شبكت .الحسكُت التي حلصب هره اللظلت

. مً اللصبىهاث

جمازض اإلاواشل اللصبُت الحظُت مساُبت مظخمسة كلى وشاغ اللصبىهان الحسكُت مساُبت - ط

مىبهت كلى اللصبىهاث الحسكُت لللظلت هٌظها و مشبؼت كلى اللصبىهاث الحسكُت لللظلت 

حظمذ هره اللملُت بظبؽ ػىل اللظلت وػىل اللظلت اإلاظادة باطخمساز مما ًجلل اإلاٌصل .اإلاظادة

ت زابخت . ًداًف كلى شاٍو

ت لوىلجي في طبؽ جىجس اللظلت- د خُض جمىم الازجٌاق اإلاٌسغ لخىجس . ًخمشل دوز ألاظظام الىجٍس

. أو لخمدد اللظلت

: أزبؽ مشنى مشنى الكلماث أو اللبازاث- 4

. ط- 5ب، - 4أ، - 3د، - 2هـ ، - 1 

 

: جوظيف املعلوماث
: 1الخمرين 

مشبك -6. مشبك مىبه-5.كصبىن ظامم-4.كصبىن خس ي-3. موصل كصبي كظلي-2.وجس-1 

 .لىخت مدسكت-11.كصبىن خسكي-10.لىخت مدسكت-9.كصبىن خسكي-8.مشبك مشبؽ-7.مىبه

: 2الخمرين 

ّ خس ي-2.ٌلخبر اإلاوصل اللصبي اللظلي مظخِبال لخمدد اللظلت-1  .      ػٍس

 .ًكىن الىبأ اللصبي كلى مظخىي اللٍُ الحس ي مشٌسا بخىاجساث كمىهاث اللمل-3 

: 3الخمرين 
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ُُاض طسكت اهدشاز . جم الحصىل كلى الدسجُلين إزس جىبُه لٍُ كصبي باطخلمال الحاطىب

. زا\مم10=طس:كمىن اللمل

: 4الخمرين 

 2 و 1َحظمذ الالكتروداث َ. بىاطؼت مشابك3 مم اللصبىن ق2 و ق1ًخصل اللصبىهان ق

م 3َبدزاطت جأزيرهما كلى ق  (بلد بداًخه) كلى اإلادىز ألاطؼىاوي 3 إطاًت إلى ذلك ٌظمذ مُى

 شوال اطخِؼاب طلٍُ كبازة كً 1هالخف في َ. 1جىبُه ق. -بدسجُل كمىن كمل ًدخمل أن ًىدشس

. كمىن بلد مشبكِشدجه أكبر مً اللخبت

والكمىن " كخبت الكمىن " ؿهىز كمىن كمل ًىاًّ الكمىن اإلاسجل طابِا 3ًبين الدسجُل في َ

 (P.P.S.E)بلد اإلاشبكي اإلاسجل هى كمىن مىبه 

ًخمشل الكمىن بلد اإلاشبكي في إًساغ في ؤلاطخِؼاب، هره الُِمت بلُدة كً كخبت : 2جىبُه ق

. 3الكمىن، وال ًخم حسجُل أي حوير في الخىجس في َ

ًهى إذا كمىن بلد مشبكي مشبؽ .  مشبؽ2في َ (.P.P.S)الكمىن بلد اإلاشبكي اإلاسجل 

(P.P.S.I.) 

، خُض زُلغي الكمىن بلد اإلاشبكي 3  ال ًخم حسجُل كمىن كمل في 2َ وق1جىبُه متزامً لـ ق-

 الخيبيهين اإلاخظادًً 3أدمجذ الخلُت ق.   (.P.P.S.E)جأزير الكمىن بلد اإلاشبكي اإلاىبه (.P.P.S.I)اإلاشبؽ 

ّ الخجمُم الٌساغي طمدذ هره الخجسبت و الىخائج اإلادصل كليها بئؿهاز ميزة زاصت :الخالصت.  كً ػٍس

. للخالًا اللصبُت جخمشل في ُدزتها كلى دمج مسخلٍ السطائل الىازدة إليها

ب ً :جصٍى . جيبيهاث:الخاهت الٌازهت:الجدول :2الىزُِت :4الخمٍس

ع م- . 3بـ م.2 وم2بـ م.1الخاهت الشاهُت حلٍى
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:    أسترجع املعلوماث
: الخعريفاث-  1

ىلىجي ًمشل جسكيز الولىكىش في الدم:الخدلىن  - . هى كامل ًيًز

. ازجٌاق وظبت الظكس كً الُِمت اإلاسظلُت:إًساغ طكسي  -

اض )اإلالشكلت - ماث هاطمت وجٌسش في الدم : (البىكٍس هدة مصدوظت جٌسش في اللٌج إهٍص

. هسمىهاث حلمل كلى جىـُم وظبت الظكس

 لجصز لىجسهاوع، ٌظتهدي βهسمىن الِصىز الظكسي، جٌسشه الخالًا :ألاوظىلين -

. الخالًا اللظلُت، الدهىُت والكبدًت

م وظبت الظكس αهسمىن ملشكلي جٌسشه الخالًا :الولىكاظىن  - هسمىن ) ٌلمل كلى ًز

. خُض ًدض كلى إماهت الولُكىظين الكبدي (ؤلاًساغ الظكسي 

ت جظم هىكين مً الخالًا اإلاٌسشة للهسمىهاث : ظصز الهجسهاوع - كبازة كً كخلت زلٍى

 96.اإلاىـمت للخدلىن 

ياث الولىكىش :الولُكىظين - ت جخكىن مً حظلظل كدد كبير مً ظٍص ت ادزاٍز يت طكٍس .  ظٍص

د  . هى الاطم الللمي للشحىم: وظُج دهني - ًخكىن مً زالًا دهىُت هىُت بشالسي الولِظيًر

مادة ًخم جسكُبها مً ػسي هدة وإًساشها في الدم، حلمل كلى حوُير وشاغ زالًا :هسمىن  -

زاصت جدعى الخالًا اإلاظتهدًت   (أكظاء)

هى ظهاش ًؤدي ًُه حوُير اللامل اإلاساُب إلى حوُير وؿٌُت ظهاش : ظهاش الخىـُم الراحي -

. الخىـُم

: صحُذ أو زؼأ- 2

بت مً : زؼأ- أ ل  /ن1جتراوح في خدود ٍُس
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.  ًسصن الكبد الولىكىش كلى شكل هلُكىظين: زؼأ- ب

الكبد هى الىخُد الري ًمكىه أن ًٌلل ذلك  : زؼأ- ظـ

لّىض كلمت أوظىلين α ، أو الخالًا βصحُذ باليظبت للخالًا : زؼأ- د
ُ
 و لكً في هره الحالت ح

بولىكاهىن  

: ؤلاظابت بازخصاز- 3

.  ل/ن1-ل/ن0.8جتراوح الُِمت اللادًت للخدلىن بين - أ

لكىنها جصود الدم باهلىكىش   (بلد صُام لُلت)جكىن إماهت الولُكىظين ملخبرة في الصباح - ب

ادة إًساش ألاوظىلين- ظـ . ًؤدي ؤلاًساغ الظكسي إلى ٍش

. ٌلمل ألاوظىلين كلى الِصىز الظكسي - د

 

: جوظيف املعلوماث
:  1الخمرين

. زطم اإلاىدىُاث كلى هٌع اإلاللم-أ

: جسجٌم وظبت الظكس في الدم كىد الشخصين-ب

ل بلد طاكت مً ظسق /ن 1.5إلى هاًت  (إًساغ طكسي )كىد الشخص الظلُم ًسجٌم الخدلىن -

إلى ُُمتها اإلاسظلُت، ًدوم برلك ؤلاًساغ الظكسي طاكخين |اإلادلىل الظكسي، و لكً طسكان ما حلىد 

با . جٍِس

ل بلد طاكت و هصٍ مً /ن 2.5ًددر إًساغ طكسي شدًد ًصل إلى :كىد الشخص اإلاصاب-

. الجسق، و ًدوم إلادة أزبم طاكاث

ًـهس الظكس في البىل كىد الشخص اإلاصاب ًِؽ، و ذلك بلد وصىل وظبت الظكس إلى ُُمت *

. ل/ن 1.8ملُىت جِدز بـ 

. و جدوم خىالي زالر طاكاث''كخبت ؿهىز الظكس في البىل ''جدعى هره الُِمت بـ

ل، ًئذا ازجٌلذ الُِمت كً /ن 1.8حلخبر الكلُت خاظصا باليظبت للظكس و ذلك ختى خدود -ط

. ذلك ًـهس الظكس في البىل 

:  3الخمرين 

- 5هدة كىِىدًت - 4ظصز لىجسهاوع - 3هسمىهاث ملشكلُت - 2شليراث دمىٍت - 1: البُاهاث-أ

ماث هاطمت   إهٍص
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ماث هاطمت، وفي الدم هسمىهاث حلمل -ب حلخبر اإلالشكلت هدة مسخلؼت ألنها جٌسش في اللٌج إهٍص

. كلى جىـُم وظبت الظكس

:  4الخمرين 

أكبر منها في  (2اإلاىدنى )ُبل خًِ ألاوظىلين جكىن وظبت الظكس في الىزٍد ًَى الكبدي -1 

ان الكبدي  س الكبد للولىكىش، خُض ًمكً ُُاطها (3اإلاىدنى )الشٍس ًمكً جٌظير هرا الازجٌاق بخدٍس

.  للخدًّ الدمىي الكبدي4باطخوالل اإلاىدنى 

اوي والىزٍدي بـ ل  / ن0.2 ًِدز ًاَز الخدلىن الشٍس

د / مى50 = 250 × 0.2: ًكىن إذن ؤلاهخاط الكبدي للولىكىش خىالي: د/ مل250ًِدز الخدًّ بـ

ب الُِم اإلامشلت في الىزُِت    1هرا ما ًىاًّ بالخٍِس

ًؤدي ألاوظىلين إلى اهسٌاض وظبت الظكس في الدم زاصت في الىزٍد ًَى الكبدي  -2 

ان والىزٍد : إن الخدًّ الدمىي لم ًخوير بصٌت ملخبرة، ًدىاُص الٌاَز في الخدلىن بين الشٍس

.  جكىن كمُت الولىكىش اإلادسزة مً ػسي الكبد أصوس

ِت اوي الىزٍدي في خدود . ًمكً إكادة الُِاطاث بىٌع الؼٍس ل / ن0.05ًتراوح الٌاَز الشٍس

صبؽ (1/4السبم)مما ًؤدي إلى إهخاط كبدي أُل  ، وبالخالي ًدض ألاوظىلين كلى حشكل الولُكىظين ٍو

.  إماهخه
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: أسترجاع املعلوماث
: الخعريفاث- 1

بُت)هى أهم الهسمىهاث ألاطتروظُيُت: أطترادًىل  - .  (التي جٌسشها الخالًا الجٍس

. هسمىن جٌسشه الخالًا اللىجُئُيُت للجظم ألاصٌس: بسوظِظترون -

ب بلد : ظظم أصٌس - ت مخىاظدة في اإلابُع جيخج كً جدىل هىاجج الجٍس بيُت زلٍى

.    ؤلاباطت جدشبم زالله الخالًا بصبان أصٌس

ى كمُت مً الهسمىن في الدم: إًساش دًِي - لت ًخم زاللها جٌَس . كبازة كً كملُت طَس

بُت - ًخم زاللها جدىل  ( ًىم14 إلى 1مً  )اإلاسخلت ألاولى للدوزة اإلابُظُت : اإلاسخلت الجٍس

ب هاضج ب ؤلابخدائي إلى ظٍس . الجٍس

ًخم زاللها  ( ًىم28 إلى 14مً )اإلاسخلت الشاهُت للدوزة اإلابُظُت : اإلاسخلت اللىجُئُيُت -

ب الىاضج إلى ظظم أصٌس . جدىل بِاًا الجٍس

ًؤدي ازجٌاق وظبت الهسمىهاث اإلابُظُت إلى جشبُؽ إًساشاث : مساُبت زظلُت طلبُت -

. الهسمىهاث الىسامُت 

ًؤدي اهسٌاض وظبت الهسمىهاث اإلابُظُت إلى جيشُؽ إًساشاث : مساُبت زظلُت إًجابُت -

. الهسمىهاث الىسامُت 

: صحُذ أو زؼأ- 2

سي )زؼأ - أ ت خُض ًؤدي هُابها إلى اهِؼاق -إن هسمىهاث اإلالِد جدذ الظٍس الىسامي طسوٍز

 (ؤلاًساشاث اإلابُظُت

بُت جشير اليظب اللالُت لألطترظُىاث مساُبت زظلُت إًجابُت  )زؼأ-ب في نهاًت اإلاسخلت الجٍس

 ( .LHمظببت ذزوة 

 



م|كلىم ػبُلت وخُاة       : مادة|   ق ث                      2الظىت   www.es-science.com         الدلُل الُِم: مُى

س، ًئهه ًٌسش الهسمىهاث الىسامُت GnRHإطاًت إلى  )زؼأ -ط  و LH التي ًٌسشها جدذ الظٍس

FSH ) 

ّ إًساشاث الودة الىسامُت)صحُذ - د . (و لكً كً ػٍس

زؼأ -و

.    ب-3.   ط-2.    أ-1:         ازبؽ الجمل مشنى مشنى- 4

 

: جوظيف املعلوماث
: 1الخمرين

:  كلى الخلمُر أن ًدلل اإلاساخل ألازبلت للخجسبت زم ٌظخيخج ما ًلي

ت كلى إًساش  ٍس  ألاطترادًىل اإلاىؼِت الخلٌُت جدذ الظٍس
ّ

 الري ٌلمل كلى جيشُؽ GnRH ًدض

 .  FSH  وLHالودة الىسامُت إلًساش 

باث و إًساش ألاطتروظُىاث، و FSHٌلمل : جؤزس هره ألازيرة كلى اإلابُظين  كلى جيشُؽ الجٍس

ب اإلاىٌجس إلى ظظم أصٌس و إًساش هرا ألازير لهسمىن  LHًدض  كملُت ؤلاباطت و جدىل بِاًا الجٍس

.    البروظظخيرون

ب ً: جصٍى . زاص بكمُت البروظِظخيرون (باألخمس)اإلاىدنى ألازير  : 1الخمٍس

: 2الخمرين

 مً LH، مما ًدل كلى أن اإلاباًع جصبؽ إًساش LHًؤدي اطديصال اإلابُظين إلى ازجٌاق وظبت 

 إلى ُُمتها ؤلابخدائُت بظسكت LHػسي الودة الىسامُت؛ ًؤدي خًِ ألاطترادًىل إلى كىدة ُُمت 

بLHمما ًدل أن ألاطترادًىل هى الهسمىن اإلاظؤول كً جشبُؽ إًساش   وخدة LH:       جصٍى

ت تLHالصىاب كُاٍز .   وخدة اكخباٍز

: 3الخمرين

ّ ذزواث مخِازبت، خىالي كل طاكت ًؤدي خًِ LHًخم إًساش   بشكل دًِي، وذلك كً ػٍس

البروظظترون إلى ازخٌاء الرزواث وال جبِى طىي ذزوة واخدة في الظاكت السابلت؛ وبالخالي ًصبؽ 

 LHالبروظظترون إًساش 

.  ، خُض جىسٌع وظبتها وجىلدم الرزواثLHًؤدي خًِ ألاطترادًىل إلى جشبُؽ إًساش 

 في بداًت LH وظخيخج أن البروظظترون وألاطترادًىل ٌلمالن كلى جشبُؽ إًساش :الاسخنخاج 

بُت، و جمىم الرزواث الهسمىهُت .  اإلاسخلت الجٍس
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: 4الخمرين

جصبذ وظبتها حلادل  : LHًؤدي وطم الصزق إلى اهسٌاض مدظىض في جسكيز : 1في الخجسبت -أ

وللم أّن اطديصال اإلاباًع الري ًؤدي إلى خري اإلاساُبت السظلُت . خىالي الشلض مً الُِمت ألاصلُت

كلى الجهاش الري ًساُبه، أدي إلى ازجٌاق ملخبر في  (بئًساشاجه للهسمىهاث)الظلبُت التي ًمازطها اإلابُع 

:   في الدمLHوظبت 

ًؤدي الهسمىن الري ًدسزه ". اللادًت" لِظذ الُِمت 25و بالخالي ًئّن الُِمت اإلاسجلت في الُىم 

بت مً الُِمت 40 اإلاسجلت في الُىم LHالصزق إلى جشبُؽ إًساشاث الودة الىسامُت وحلىد ُُمت   ٍُس

". اللادًت"

كما هى الحال في الحالت  ( LHذزوة )ًؤدي خًِ كمُت كبيرة مً ألاطترادًىل إلى ؿهىز الرزوة 

:  الؼبُلُت

بُت إلى جشبُؽ إًساش  جي ليظبت ألاطترادًىل زالل اإلاسخلت الجٍس  ػاإلاا لم جخلد LHًؤدي الازجٌاق الخدٍز

؛ إذا شادث الُِمت كً ذلك جصبذ اإلاساُبت السظلُت (مساُبت زظلُت طلبُت)هره الُِمت ُُمت ملُىت

ى "إًجابُت مؤّدًت إلى  ب : ًخددر بلد بظلت طاكاث مً ذلك ؤلاباطت " LHجٌَس أي اهٌجاز الجٍس

س اللسوض ألاهشىي  .    الىاضج و جدٍس

سجل اإلاالخـاث الظابِت بىظىد الكمُت اإلاسجٌلت مً البروظظخيرون: 2الخجسبت - ب
ُ
لم : لم ح

:  وال وطم الصزق و ال ختى خًِ الكمُت اإلالخبرة مً ألاطترادًىل LHًؤد الاطديصال إلى ازجٌاق وظبت 

ًمكً مالخـت هرا الىىق مً الخأزير زالل . إّنها مساُبت زظلُت طلبُت ظدُّ ًّلالت مازطها البروظظترون

يخهي في نهاًت الدوزة  .(في خالت كدم خدور الحمل)اإلاسخلت اللىجُئُيُت، ًترة وشاغ الجظم ألاصٌس ٍو

ب ع كلمت الؼابلُت بـ5الظؼس : جصٍى ". الؼبُلُت" حلٍى

 


