مراجعة الدعامة واحلركة
 :1اوزت اٌّصطٍؼ اٌؼٍّ ٝاٌز ٜرذي ػٍ ٗ١وً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد ا٢ر١خ

-

أ -ػظّخ صغ١شح ِغزذ٠شح ٠مغ أِبَ ِفصً اٌشوجخ
)اٌشظفخ( -
ػظُ ِضٍش ٌٗ ؽبفخ داخٍ١خ ػش٠عخ ٚاخش ٜخبسع١خ ِذثجخ ٔ ٌٗٚزٛء ٠ضجذ ثٗ ػظُ اٌزشلٛحة
)ٌٛػ اٌىزف(
أخفبض ٠ج١ذ ف ٗ١اٌشأط اٌؼٍ٠ٛخ ٌؼظُ اٌفخزة
)اٌزغ٠ٛف اٌؾم(ٟ
دٛٔ -ع ِٓ اٌؼعالد ِضجذ ثبٌؼظبَ اٌّخزٍفخ ٌٍ١ٙىً اٌؼظّٝ
)اٌؼعالد اٌ١ٙىٍ١خ اٌّخططخ(
٘ـ -صٚع ِٓ ٓ١اٌعٍٛع اٌمص١شح الرصً اٌ ٝػظُ اٌمص
)اٌعٍٛع اٌؼبئّخ(
 -ٚػظُ ِٕؾٕ٠ ٝضجذ ِٓ إٌبؽ١خ اٌظٙش٠خ ثغغُ اٌفمشح اٌظٙش٠خ ٔٚزٛء٘ب اٌّغزؼشض
)اٌعٍغ(
ص -ػظُ ٠زؾشن ؽشوخ ٔصف دائش٠خ ؽٛي ػظُ اٌضٔذ اٌضبثذ
)اٌىؼجشح(

 :2اوزت اٌّصطٍؼ اٌؼٌٍٍّ ٝؼجبساد اٌزبٌ١خ
أِ -غّٛػخ ِٓ االٌ١بف اٌؼعٍ١خ ِؾبغ ثغشبء
)اٌؾضِخ اٌؼعٍ١خ(
ِٕبغك ٔشأد ِٓ رشاوُ خٛ١غ االوزِ ٓ١ؼبة
)إٌّبغك اٌّع١ئخ(
ِٕبغك ٔشأد ِٓ رشاوُ خٛ١غ اٌّٛ١ع ٓ١فمػط
)إٌّبغك اٌّظٍّخ(
دِٕ -بغك ٔشأد ِٓ رشاوُ خٛ١غ االوزٚ ٓ١اٌّٛ١عٓ١
)اٌؼعالد اٌّخططخ(
٘ـ -اٌّغبفخ ث ٓ١وً خط ٓ١داوٕ ٓ١١ف ٝاٌٍ١ف اٌؼعٍٝ
)اٌمطؼخ اٌؼعٍ١خ(
)  -ٚارصبي خٍ١خ ػصج١خ ثؼذد ِٓ االٌ١بف اٌؼعٍ١خ ( رمذس ِٓ ١ٌ 011 – 5ف ػعٍٝ
)اٌٛؽذح اٌؾشو١خ(
ص -ارصبي رفشع ٔٙبئ ٝثٍ١ف ػعٍٝ
)اٌٛصٍخ اٌؼصج١خ اٌؼعٍ١خ(

أحياء  -ثانوية والحركة
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:لبسْ ث ٓ١وً ِٓ
أ -ػظبَ اٌغبػذ ٚػظبَ اٌغبق ف ٝاالٔغبْ
اإلعــــبثخ
)اٌغبػذ(
.اٌز٠ ٜزى ِٓ ْٛاٌىؼجشح  ٚاٌضٔذ
.اٌضٔذ :اٌطشف اٌؼٍ ٜٛثبٌضٔذ ثٗ رغ٠ٛف رغزمش ف ٗ١إٌزٛء اٌذاخٌٍٍ ٝؼعذ◄
.اٌىؼجشح  ٝ٘ :ػظّخ اصغش ؽغّب ِٓ اٌضٔذ  ٚرزؾشن ؽشوخ ٔصف دائش٠خ ؽٛي اٌضٔذ اٌضبثذ◄
)اٌغبق(
.ػظّزبْ اٌذاخٍ١خ رغّ ٝاٌمص١خ  ٚاٌخبسع١خ رغّ ٝاٌشظ١خ
ط -رشو١ت وً ِٓ اٌؾضاَ اٌىزفٚ ٝاٌؾضاَ اٌؾٛظٌ ٝالٔغبْ
 :اٌؾضاَ اٌىزفٝ
٠ :زشوت ِٓ ٔصفِ ٓ١زّبصٍ٠ ٓ١زى ْٛوً ٔصف ِٓ
ٌٛ .ػ اٌىزف  ٝ٘ٚ :ػظّخ ظٙش٠خ ِضٍضخ اٌشىً غشفٙب اٌذاخٍ ٝػش٠ط ٚاٌخبسعِ ٝذثت -
اٌزغ٠ٛف االسٚاػ  ٛ٘ ٚ :رغ٠ٛف ٛ٠عذ ػٕذ اٌطشف اٌخبسعٌٍٛ ٝػ اٌىزف ٠ ٚزى ْٛػٕذٖ اٌّفصً اٌىزف ٝؽ١ش ٠غزمش ف ٗ١سأط -
.ػظّخ اٌؼعذ
.ػظّخ اٌزشلٛح  ٝ٘ :ػظّخ ثبغٕ١خ سف١ؼخ  ٚرشرجػ ثبٌطشف اٌخبسع ٝاٌّذثت ٌؼظّخ ٌٛػ اٌىزف-
 :اٌؾضاَ اٌؾٛظٝ
٠ :زىٔ ِٓ ْٛصفِ ٓ١زّبصٍٍ٠ ٓ١زؾّبْ ِٓ إٌبؽ١خ اٌجطٕ١خ فِٕ ٝطمخ رغّ ٝاالسرفبق اٌؼبٔ٠ ٝزى ْٛوً ٔصف ِٓ
اٌؾشلفخ  ٝ٘ ٚ :ػظّخ ظٙش٠خ  ٚاٌز ٝرزصً ِٓ إٌبؽ١خ االِبِ١خ اٌجبغٕ١خ ثؼظّخ اٌؼبٔخ  ِٓ ٚإٌبؽ١خ اٌخٍف١خ اٌجبغٕ١خ ثؼظّخ ◄
 .اٌٛسن
.اٌزغ٠ٛف اٌؾمٛ٠ ٚ : ٝعذ ػٕذ ِٛظغ ارصبي اٌؾشلفخ ثبٌٛسن  ٝ٘ ٚرغ٠ٛف ػّ١ك رغزمش ف ٗ١سأط ػظّخ اٌفخذ◄
ِب ٘ٚ ٝعبئً اٌذػبِخ ف ٝإٌجبد ؟ اششػ اٌذػبِخ اٌزشو١ج١خ -
دػبِخ رشو١ج١خ_ دػبِخ فغٌٛٛ١ع١خ
اٌذػبِخ اٌزشو١ج١خ
 ٚ.رزُ ثأْ رزشعت ػٍ ٝعذس اٌخال٠ب أ ٚأعضاء ِٕٙب ِٛاد صٍجخ ل٠ٛخ ِضً  :اٌغٍٍٛ١ص ٚاٌٍغٕٓ١
ٍ٠ :غأ إٌجبد ٌٛعبئً وض١شح ٌذػّٗ ِٕٙب أْ ٠شعت ثؼط اٌّٛاد ػٍ ٝعذس خال٠بٖ  ٚرٌه ◄
ٌ.ى ٝرزؾًّ خال٠ب إٌجبد اٌخبسع١خ ِغئ١ٌٛخ اٌؾفبظ ػٍ ٝأغغخ إٌجبد اٌذاخٍ١خ
ٌ.ى ٝرؾٛي (رّٕغ) د ْٚفمذ اٌّبء ِٓ خالٌٙب

:أِضٍخ
.ص٠بدح عّه خال٠ب اٌجششح  ٚثخبصخ اٌخبسع١خ ِٕٙب
.رشع١ت ِبدح اٌىٛ١ر ٓ١ػٍ ٝاٌغذس اٌخبسع١خ ٌٍجششح ِ ٝ٘ٚبدح غ١ش ِٕفزح ٌٍّبء
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.أ٠ ٚؾ١ػ إٌجبد ٔفغٗ ثطجمٗ ِٓ خال٠ب فٍ١ٕ١خغ١ش ِٕفزح ٌٍّبء ِشعت فٙ١ب ِبدح اٌغٛ١ثش- ٓ٠
رشع١ت ِبدح اٌغٍٍٛ١ص أ ٚاٌٍغٕ ٓ١ف ٝعذس خال٠ب إٌجبد أ ٚأعضاء ِٕٙب ِضً اٌخال٠ب اٌىٌٕٛش١ّ١خ ٚاٌخال٠ب االعىٍشٔش١ّ١خ وّب ف( ٟ
.األٌ١بف  ٚاٌخال٠ب اٌؾغش ٚ ) ٗ٠رٌه الوغبثٙب اٌصالثٗ  ٚاٌذػبِخ
.وّب أْ ِٛظغ ٘زٖ اٌخال٠ب  ٚأِبوٓ رٛاعذ٘ب  ٚأزشبس٘ب ٍ٠ؼت دٚسا ٘بِب ف ٟدػبِخ إٌجبد

:اروش ِبرؼشفٗ ػٓ
 اٌؾشوخ اٌذٚسأ١خ ٌٍغ١زٛثالصَأاإلعبثخ
 :اٌؾشوخ اٌغ١زٛثالصِ١خ
٘ ٝؽشوخ دٚساْ ِغزّشح ٌٍغ١زٛثالصَ ثذاخً اٌخٍ١خ اٌؾ١خ  ِٓ ٝ٘ ٚأُ٘ خصبئص اٌغ١زٛثالصَ ٠ ٚزعؼ رٌه ٌٕب عٍ١ب إرا فؾصٕب
خٍ١خ ٚسلخ اٍٛ٠د٠ب (ٔ ٛ٘ ٚجبد ِبئ ) ٝرؾذ اٌمٛح اٌىج١شح ٌٍّغٙش ؽ١ش ٠الؽع أْ اٌغ١زٛثالصَ ٠جطٓ اٌغذاس ِٓ اٌذاخً ثطجمخ سل١مخ ٚ
ٕ٠غبة ف ٝؽشوخ دٚسأ١خ ؽٛي اٌخٍ١خ ف ٝارغبٖ ٚاؽذ ٠ ٚغزذي ػٍ ٝاٌؾشوخ ثذٚساْ اٌجالعز١ذاد اٌخعشاء إٌّغّغخ ف ٝاٌغ١زٛثالصَ
 .اٌّؾٌّٛخ ف ٝر١بسٖ
ة -األعٙضح اٌز ٝرؼزّذ ػٍٙ١ب اٌؾشوخ ف ٝاإلٔغبْ
) اٌغٙبص اٌ١ٙىٍ( ٝاٌؼظّٝ
١ٌ.شىً ِىبْ ارصبي ِٕبعت ٌٍؼعالد ِٓ عٙخ •
.وّب ٠ؼًّ وذػبِخ ٌألغشاف اٌّزؾشوخ ِٓ عٙخ أخش• ٜ
.وّب ٠زى ِٓ ْٛػذد وج١ش ِٓ اٌّفبصً اٌزٌٙ ٝب دٚس ِ ُٙف ٝؽشوخ أعضاء اٌغغُ اٌّخزٍفخ •
اٌغٙبص اٌؼصجٝ
 ٛ٘ ٚ.اٌز٠ ٜؼط ٝاألٚاِش (ػٍ ٝشىً ع١بالد ػصج١خ ) ٌٍؼعالد ف١زُ االعزغبثخ رجؼب ٌزٌه ثبالٔمجبض أ ٚاالٔجغبغ
اٌغٙبص اٌؼعٍِٝ ٛ٘ ٚ.غئٛي ػٓ اٌؾشوخ ٌمذسح اٌؼعالد ػٍ ٝاالٔمجبض  ٚاالٔجغبغ

ػًٍ ٌّب ٠أرٝ

أ-وضغ مثرج جافح فً ادلاء يسثة اوتفاخ خالياها

.ػٕذ  ٚظغ صّبس اٌفبوٙخ إٌّىّشخ أ ٚاٌعبِشح ف ٝاٌّبء فئٔٙب ثؼذ فزشح رّزص اٌّبء  ٚرىجش ف ٝاٌؾغُ وذػبِخ فغٌٛٛ١ع١خ
ب-يسداد ترسية السليلىز او اللجىني فً جذر خاليا لشرج الساق فً الىثاخ

رشع١ت ِبدح اٌغٍٍٛ١ص أ ٚاٌٍغٕ ٓ١ف ٝعذس خال٠ب إٌجبد أ ٚأعضاء ِٕٙب ِضً اٌخال٠ب اٌىٌٕٛش١ّ١خ ٚاٌخال٠ب االعىٍشٔش١ّ١خ وّب ف( ٟ
.األٌ١بف  ٚاٌخال٠ب اٌؾغش ٚ ) ٗ٠رٌه الوغبثٙب اٌصالثٗ  ٚاٌذػبِخ
ج -حتاط اجلذر اخلارجيح خلاليا الثشرج فً ساق الىثاخ مبادج الكيىتني او خاليا فليىيح ترسة فيها
مادج السىتريه

٠ؾ١ػ إٌجبد ٔفغٗ ثطجمٗ ِٓ اٌىٛ١ر ٚ ٓ١خال٠ب فٍ١ٕ١خ غ١ش ِٕفزح ٌٍّبء ِشعت فٙ١ب ِبدح اٌغٛ١ثشٌ ٓ٠ى ٝرؾٛي (رّٕغ) د ْٚفمذ اٌّبء
 ِٓ.خالٌٙب
د -السىق االرضيح ادلخسوح تظل دائما ػلً تؼذ مالئم مه سطح الرتتح
ثغجت ٚعٛد اٌغزٚس اٌشبدح ف ٝاٌىٛسِبد  ٚاالثصبي ٠غجت ٘جٛغ اٌىٛسِخ أ ٚاٌجصٍخ رؾذ اٌزشثخ إٌ ٝاٌّغز ٜٛاٌطج١ؼ ٚ ٝاٌّالئُ .
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ِّ.ب ٠ض٠ذ ِٓ رذػ ُ١اٌغبق االسظ١خ اٌّخزضٔخ دائّب  ٚرأِ ٓ١اعضائٙب اٌٛٙائ١خ ظذ اٌش٠بػ  .اٌغزٚس اٌشبدح ف ٝاٌىٛسِبد  ٚاالثصبي
هـ -تستميم ساق وثاخ الثسلح راسيا تالرغم مه اوها ساق ضؼيفح

ثغجت ِؾبٌ١ك إٌجبربد اٌّزغٍمخ وبٌجبصالء اٌز ٝرؼًّ ػٍ ٝشذ اٌغبق ٔؾ ٛاٌذػبِخ العزمبِزٗ سأع١ب
و -وجىد الثمة الكثري فً مؤخرج اجلمجمح فً االوسان

اٌغضء اٌّخ ٝثّؤخشرٗ صمت وج١ش ٚظ١فزٗ ؟ ِٓ خالٌٗ ٠زصً اٌّخ ثبٌؾجً اٌشٛوٝ

ز -اتساع التجىيف الصذري اثىاء ػمليح الشهيك فً ػمليح التىفس
.رزؾشن اٌعٍٛع إٌ ٝاالِبَ  ٚاٌغبٔجٌ ٓ١زض٠ذ ِٓ ارغبع اٌزغ٠ٛف اٌصذس ٜاصٕبء اٌش١ٙك ف ٝػٍّ١خ اٌزٕفظ  ٚثبٌؼىظ اصٕبء ٌضف١ش

مراجعة الفصل السادس :التنسيق اهلرموني
أوال :ما املقصود بكال من ؛
اٌٙشِ - :ْٛمادة كٌمٌائٌة تتكون داخل الغدة الصماء وتنتقل عن طرٌق الدم إلً عضو آخر فتؤثر علً وظٌفته ونموه
الغـدد الصمـاء  - :غدد ذات إفراز داخلً ال تحتوى على قنوات تفرز الهرمونات وتصبها مباشرة فً الدم مثل الغدة
.الدرقٌة و الكظرٌة
.االوكسٌنات  - :مواد كٌمٌائٌة تفرز من القمم النامٌة للنبات وتؤثر فً مناطق النمو
الغدد القنوٌة  - :غدد ذات إفراز خارجً تحتوى على الجزء المفرز وقنوات خاصة تصب إفرازاتها داخل الجسم
 ).مثل الغدد اللعابٌة) أو خارج الجسم ( مثل الغدد العرقٌة(
األكرومٌجالً  - :حالة مرضٌة تنشأ عن زٌادة هرمون النمو فً البالغٌن وأعراضه نمو األجزاء البعٌدة فً العظام
الطوٌلة (األٌدي – األقدام – األصابع) وتضخم عظام الوجه
المٌكسودٌما  - :حالة مرضٌة تنشأ عن نقص إفراز هرمون الثٌروكسٌن فً البالغٌن وأعراضه جفاف الجلد  -تساقط -
الشعر -نقص النشاط العقلً والجسمً -زٌادة وزن الجسم -هبوط مستوى التمثٌل الغذائً -تقل ضربات القلب-
التعب
.بسرعة وٌعالج بهرمونات الغدد الدرقٌة أو مستخلصاتها
الكالسٌتونٌن  - :هرمون ٌفرز من الغدة الدرقٌة وٌعمل على تقلٌل نسبة الكالسٌوم فً الدم وٌمنع امتصاصه من العظام
التضخم البسٌط  - :حالة مرضٌة تنتج عن نقص الثٌروكسٌن بسبب نقص الٌود فً الغذاء والماء والهواء وٌعالج
بإضافة الٌود على الغذاء
التضخم الجحوظً  - :حالة مرضٌة تنتج عن زٌادة إفراز الثٌروكسٌن وٌسبب تضخم الغدة الدرقٌة وانتفاخ الجزء
األمامً من الرقبة وجحوظ العٌنٌن وٌؤدى ذلك إلى زٌادة أكسدة الغذاء والتحول الغذائً ونقص وزن الجسم وزٌادة
.ضربات القلب وتهٌج عصبً وٌعالج باستئصال جزء من الغدة الدرقٌة أو معالجتها
القماءة  - :حالة مرضٌة تنشأ عن نقص إفراز الثٌروكسٌن فً مرحلة الطفولة وتؤدي إلى قصر الجسم وكبر حجم
.الرأس وقصر الرقبة وٌؤثر على النضج العقلً للطفل وٌسبب أحٌانا تخلف عقلً وٌسبب تأخر النضج الجنسً
الباراثورمون  - :هرمون ٌفرز من الغدد جارات الدرقٌة ٌلعب دورا هاما فً الحفاظ على مستوى الكالسٌوم فً
الدم بمعدالته الطبٌعٌة مع هرمون الكالسٌتونٌن الذي ٌفرز من الغدة الدرقٌة
الهرمونات السكرٌة  - :هً هرمونات الكورتٌزون والكورتٌكوستٌرون تفرز من قشرة الغدة الكظرٌة وتعمل على
تنظٌم اٌض المواد النشوٌة بالجسم
الهرمونات المعدنٌة  - :هً هرمونات تفرز من قشرة الغدة الكظرٌة وتعمل على حفظ توازن المعادن بالجسم مثل
.هرمون األلدوستٌرون
األلدوستٌرون  - :هرمون ٌفرز من قشرة الغدة الكظرٌة وٌعمل على حفظ توازن المعادن بالجسم
جزر النجرهانز  - :خالٌا مفككة توجد فً البنكرٌاس وتنقسم إلى خالٌا ألفا التً تفرز هرمون الجالكاجون وخالٌا
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بٌتا التً تفرز هرمون األنسولٌن
خالٌا ألفا  - :خالٌا توجد فً البنكرٌاس وتفرز هرمون الجالكاجون الذي ٌحول الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى
سكر الجلوكوز
خالٌا بٌتا  - :خال ٌا توجد فً البنكرٌاس وتفرز هرمون األنسولٌن الذي ٌحفز عملٌة تخزٌن الجلوكوز فً صورة
جلٌكوجٌن وٌنظم استهالكه فً الخالٌا
البول السكري  - :حالة مرضٌة تنشأ نتٌجة زٌادة نسبة السكر فً الدم بسبب نقص إفراز هرمون األنسولٌن
وأعراضه خروج الماء بكمٌات كبٌرة (تعدد التبول) والعطش
الجلوكاجون  - :هرمون ٌفرز من خالٌا ألفا بجزر النجرهانز فً البنكرٌاس وٌعمل على تحوٌل الجلٌكوجٌن
المخزن فً الكبد إلى سكر الجلوكوز
االندروجٌنات  - :هً هرمونات التستوستٌرون واالندروستٌرون وتفرز من الخالٌا البٌنٌة فً الخصٌة وتعمل
على نمو البروستاتا والحوٌصالت المنوٌة وظهور الصفات الجنسٌة الثانوٌة فً الذكر
الرٌالكسٌن  - :هرمون ٌفرز من الجسم األصفر والمشٌمة وبطانة الرحم وٌسبب ارتخاء االرتفاق العانً عند
.نهاٌة الحمل لتسهٌل عملٌة الوالدة

علل لما ٌاتً

.الجزء العصبً من الغدة النخامٌة له أهمٌة خاصة فً نهاٌة الحمل
ٌحتوي هذا الجزء على الهرمون المنبه لعضالت الرحم والذي ٌنظم تقلصات الرحم وٌزٌدها بشدة أثناء عملٌة -
الوالدة
من أجل إخراج الجنٌن ولهذا ٌستخدمه األطباء لإلسراع فً عملٌة الوالدة كما أن له أثرا مشجعا فً إندفاع أو نزول
.الحلٌب من الغدد اللبنٌة استجابة لعملٌة الرضاعة
.تستخدم خالصة الفص الخلفً للغدة النخامٌة للماشٌة فً حاالت الوالدة المتعسرة
ٌحتوي الفص الخلفً الهرمون المنبه لعضالت الرحم والذي ٌنظم تقلصات الرحم وٌزٌدها بشدة أثناء عملٌة الوالدة -
الجنٌن ولهذا ٌستخدمه األطباء لإلسراع فً عملٌة الوالدة من أجل إخراج
.قدرة غدد القناة الهضمٌة علً إفراز عصاراتها الهاضمة -
نتٌجة إفراز مجموعة من الهرمونات التً تنشط هذه الغدد علً إفراز عصاراتها مثل هرمون الجاسترٌن الذي ٌفرز -
.من المعدة وهرمونً السكرٌتٌن والكولٌسٌستوكٌنٌن اللذان ٌفرزان من األمعاء الدقٌقة
.تصبح العظام هشة وسهلة الكسر عند زٌادة هرمون الباراثورمون
زٌادة إفراز هرمون الباراثورمون تؤدي إلً زٌادة الكالسٌوم فً الدم وهذه الزٌادة تسحب من العظام فتصبح هشة -
.وسهلة الكسر
.قد تظهر عالمات الذكورة على اإلناث وعوارض األنوثة عند الرجال
بسبب حدوث خلل بٌن توازن الهرمونات الجنسٌة فً كل من قشرة الغدة الكظرٌة والهرمونات المفرزة من الغدد -
.المختصة كالمبٌضٌن والخصٌتٌن
).البنكرٌاس غدة مشتركة ( قنوٌة والقنوٌة
ألن البنكرٌاس غدة تتكون من جزء ٌفرز اإلنزٌمات التً تنتقل خالل قنوات البنكرٌاس لتصب فً اإلثنً عشر -
وجزءا آخر هو خالٌا ألفا وبٌتا اللذان ٌفرزان هرمون الجلوكاجون واألنسولٌن علً الترتٌب وهذان الهرمونان
ٌ.صبان فً الدم مباشرة دون قنوات
.تسمى الغدة الدرقٌة بغدة النشاط
.ألنها تفرز هرمون الثٌروكسٌن الذي ٌؤثر علً معدل األٌض األساسً وٌتحكم فٌه -
.تعتبر الغدة النخامٌة ماٌسترو الغدد
ألنها تفرز هرمونات تؤثر فً باقً الغدد الصماء -
.الفص األمامً للغدة النخامٌة أكثر أهمٌة من الفص الخلفً
ألن الفص األمامً ٌفرز هرمون النمو الذي ٌتحكم فً عملٌات األٌض وخاصة تصنٌع البروتٌن وبذلك ٌتحكم فً -
)والبروالكتٌن  (FSH, LHنمو الجسم ,كما ٌفرز الهرمونات المنبهة للغدد الدرقٌة وقشرة الغدة الكظرٌة والمناسل
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.أما الفص الخلفً فٌفرز الهرمون المضاد إلدرار البول والهرمون المنبه لعضالت الرحم فقط
.إصابة بعض األفراد بحالة األكرومٌجالً
بسبب زٌادة إفراز هرمون النمو بعد البلوغ -
.تعتبر الغدد الصماء غدد ال قنوٌة
.ألنها تصب إفرازاتها مباشرة فً الدم دون قنوات -
.الغدد اللعابٌة غدد قنوٌة والغدد الكظرٌة غدد صماء
الغدد اللعابٌة غدد قنوٌة ألنها تصب الل عاب فً تجوٌف الفم من خالل قنوات بٌنما تعتبر الغدد الكظرٌة غدد صماء -
ألنها تصب إفرازاتها من الهرمونات فً الدم مباشرة بدون قناة
إصابة بعض األفراد بحالة المٌكسودٌما
بسبب النقص الحاد فً إفراز هرمون الثٌروكسٌن فً البالغٌن -

تسمى الغدة الكظرٌة بغدة االنفعال
ألن نخاع الغدة الكظرٌة ٌفرز هرمون األدرٌنالٌن الذي ٌفرز أثناء االنفعال فٌعمل على زٌادة نسبة السكر فً الدم -
من تحلل الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد) وزٌادة قوة وسرعة ضربات القلب ورفع ضغط الدم وزٌادة استهالك (
) األكسجٌن ( للحصول على طاقة تساعد الجسم فً مواجهة الطوارئ

حدوث العملقة فً بعض األطفال
بسبب زٌادة إفراز هرمون النمو قبل البلوغ -

ثالثا :مارا حيذث يف احلاالخ التاليح؟

.زٌادة إفراز هرمون النمو فً األطفال
ٌسبب حالة العملقة -
.زٌادة إفراز هرمون النمو فً البالغٌن
ٌسبب حالة األكرومٌجالً -
.نقص إفراز هرمون النمو قبل البلوغ
ٌسبب حالة القزامة -
.فً ذكر أو أنثى اإلنسان  FSHغٌاب هرمون
فً الذكر :تتوقف عملٌة تكوٌن االنٌببات المنوٌة وتكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً الخصٌة وتكوٌن البروستاتا -
فً األنثى :تتوقف نمو الحوٌصالت فً المبٌض وال تتحول إلى حوٌصالت جراف -
.فً ذكر أو أنثى اإلنسان  LHغٌاب هرمون
فً الذكر :ال تتكون الخالٌا البٌنٌة فً الخصٌة وبالتالً ال تتكون هرمونات التستوستٌرون واالندروستٌرون
فً األنثى ال ٌتكون الجسم األصفر
.نقص الٌود فً الغذاء
ٌؤدي لإلصابة بحالة التضخم البسٌط نتٌجة نقص إفراز هرمون الثٌروكسٌن والنقص الحاد فً هذا الهرمون قبل
البلوغ ٌسبب القماءة وبعد البلوغ ٌسبب المٌكسودٌما
.حقن امرأة حامل فً شهرها الخامس بخالصة الفص الخلفً للغدة النخامٌة للماشٌة
ٌسبب انقباضات فً جدار الرحم وٌحدث اإلجهاض لوجود الهرمون المنبه لعضالت الرحم -
.نقص إفراز هرمون الثٌروكسٌن فً مرحلة الطفولة
ٌسبب حالة القماءة -
.نقص إفراز هرمون الثٌروكسٌن فً البالغٌن
ٌسبب حالة المٌكسودٌما
.زٌادة إفراز الثٌروكسٌن
ٌسبب حالة التضخم الجحوظً
.زٌادة إفراز هرمون الباراثرمون
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.تؤدي إلً زٌادة نسبة الكالسٌوم فً الدم وهذه الزٌادة تسحب من العظام فتصبح هشة سهلة الكسر -
.نقص إفراز هرمون الباراثرمون
ٌ.تسبب ذلك فً نقص نسبة الكالسٌوم فً الدم وسرعة االنفعال والغضب ألقل سبب وحدوث تشنجات عضلٌة مؤلمة -
.تعرض اإلنسان لحاالت الخوف والفزع
)ٌزداد إفراز هرمون األدرٌنالٌن الذي ٌعمل على زٌادة نسبة السكر فً الدم ( من تحلل الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد -
وزٌادة قوة وسرعة ضربات القلب ورفع ضغط الدم وزٌادة استهالك األكسجٌن ( للحصول على طاقة تساعد الجسم
) فً مواجهة الطوارئ
.زٌادة نسبة السكر فً الدم
ٌزداد إفراز هرمون األنسولٌن لكً ٌحول السكر الزائد إلى جلٌكوجٌن وٌتم تخزٌنه فً الكبد -
.نقص نسبة السكر فً الدم
ٌؤدي إلى زٌادة إفراز هرمون الجالكاجون لكً ٌحول الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى سكر الجلوكوز -
.زٌادة إفراز هرمون الجلوكاجون
ٌؤدي إلى زٌادة نسبة السكر فً الدم ألن هرمون الجلوكاجون ٌحول الجلٌكوجٌن المخزن فً الكبد إلى -
سكرالجلوكوز
.حقن امرأة بالغة بهرمون التستوستٌرون
تظهر علٌها الصفات الذكرٌة الثانوٌة -
انخفاض ضغط الدم عقب إجراء العملٌات الجراحٌة
ٌ.عالج بالهرمون المضاد إلدرار البول والذي ٌسبب انقباض األوعٌة الدموٌة فٌعمل بذلك علً رفع ضغط الدم -

راتؼا  :لارن تني كال مما ياتي

.انغذد انقُىَت وانغذد انصًاء 1-

انغذد انصًاء

انغذد انقُىَت

راث إفشاص داخهٍ

راث إفشاص خاسجٍ

تصب إفشاصاتها يباششة يف انذو بذوٌ قُاة

تصب إفشاصاتها يٍ خالل قُاة

يثال :انغذة انذسقُت و انكظشَت

يثال :انغذد انهعابُت وانغذد انعشقُت

.األَسىنني و اجلهىكاجىٌ
اجلهىكاجىٌ

األَسىنني

وجه ادلقاسَت

خالَا أنفا

خالَا بُتا

اخلالَا ادلفشصة

َعًم عهً حتىَم اجلهُكىجني

:-خيفط َسبت انسكش يف انذو عٍ ؼشَق

األهًُت

ادلخضٌ يف انكبذ إىل جهىكىص

احلث عهً أكسذة اجلهىكىص يف خالَا وأَسجت 1-
اجلسى ادلختهفت

)َسًح مبشوس انسكشَاث األحادَت (عذا انفشكتىص2-

.خالل أغشُت اخلالَا حىت ميكٍ استخذايه

َعًم عهً حتىل اجلهىكىص إىل جهُكىجني أو يىاد 3-

دهُُت وختضٌ يف انكبذ وانععالث
عُذ َقص َسبت انسكش يف انذو

عُذ صَادة َسبت انسكش يف انذو

صَادة اإلفشاص
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.ادلُكسىدميا و االكشويُجايل
االكشويُجايل

ادلُكسىدميا

وجه ادلقاسَت

يف انبانغني  GHصَادة هشيىٌ انًُى

َقص هشيىٌ انثريوكسني يف انبانغني

انسبب

منى األجضاء انبعُذة يف انعظاو

جفاف اجلهذ  -تساقػ انشعشَ -قص انُشاغ انعقهٍ

األعشاض

انؽىَهت (األَذٌ – األقذاو – األصابع) -

تعخى عظاو انىجه

واجلسًٍ  -صَادة وصٌ اجلسى  -هبىغ يستىي

انتًثُم انغزائٍ  -تقم ظشباث انقهب – انتعب

بسشعت

.اذلشيىَاث انسكشَت واذلشيىَاث ادلعذَُت -
اذلشيىَاث ادلعذَُت

اذلشيىَاث انسكشَت

وجه ادلقاسَت

االنذوستريوٌ

انكىستُضوٌ  -انكىستُكىستريوٌ

اذلشيىَاث

.حفظ تىاصٌ ادلعادٌ باجلسى

تُظُى اَط ادلىاد انُشىَت باجلسى

األهًُت

.االَذسوجُُاث واالسرتوجُُاث
االسرتوجُُاث

االَذسوجُُاث

وجه ادلقاسَت

االسرتوجني

انتستىستريوٌ  -االَذسوستريوٌ

اذلشيىَاث

حىَصهت جشاف يف ادلبُط

اخلالَا انبُُُت يف اخلصُت

اخلالَا ادلفشصة

َعًم عهً ظهىس انصفاث اجلُسُت يف األَثً

منى انربوستاتا واحلىَصالث ادلُىَت -

األهًُت

يثم كرب انغذد انثذَُت وتُظُى انؽًث

ظهىس انصفاث اجلُسُت انثاَىَت يف انزكش -

انكانسُتىَني و انباساثىسيىٌ -
انباساثىسيىٌ

انكانسُتىَني

وجه ادلقاسَت

انغذد جاساث انذسقُت

انغذة انذسقُت

انغذة ادلفشصة

َضَذ يٍ َسبت انكانسُىو يف انذو وَسحبه يٍ

َعًم عهً تقهُم َسبت انكانسُىو يف

األهًُت

انعظاو

.انذو وميُع ايتصاصه يٍ انعظاو
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مراجؼح التكاثر
:

س 1علل لما ياتي:
• اىزنبصش ٌٍٖ ٗىنْٔ ىيس ثإَٔيخ اى٘ظبئف اىحي٘يخ األخش. ٙ
• ٗرىل ألّٔ يحبفظ ػي ٚاسزَشاسيخ اىْ٘ع ٗثقبءٓ ٗ ,أقو إَٔيخ
حيش رؼيش ثؼط اىنبئْبد ثص٘سح طجيؼيخ ثؼذ إصاىخ أػعبء اىزْبسو
ٍْٖب .ىنِ ى٘ رؼطيذ احذ ٙاى٘ظبئف اىخحي٘يخ مبىزْفس ىٖيل اىفشد
ف ٚحيِ أُ اىنبئِ اىز ٙال يزنبصش يؼيش ثص٘سح طجيؼيخ ( فبىزنبصش
يؼزَذ ػي ٚرأٍيِ عَيغ اى٘ظبئف اىحي٘يخ األخشٗ ٙىيس اىؼنس)
• اّقشاض ثؼط األّ٘اع ٗاسزَشاس اىجؼط األخش .
• يشعغ رىل ىسججيِ سئيسييِ َٕب:
-1اخزالف اىقذسح ػي ٚاىزنبصش.
-2اىزنيف ٍغ ظشٗف اىجيئخ ٗرخط ٚاىَصبػت اىز ٚر٘اعٖٖب.
• اىزنبصش اىغْسٍَ ٚيض ٗىنِ يفعو ػيئ اىالعْس ٚأحيبّب .
• ٍَيض حيش يزسيٌ اإلثِ ٍِ األث٘يِ صفبرَٖب فيصيش خييطب ثيِ
اىفشديِ ثيَْب اىالعْس ٚيزسيٌ اىَبدح اى٘ساصيخ ٍِ أة ٗاحذ.
يفعو ػيئ اىالعْس ٚأحيبّب ألّٔ غيش ٍنيف ف ٚاى٘قذ ٗاىطبقخ.
• اىزنبصش اىغْسٍ ٚنيف ف ٚاى٘قذ ٗاىطبقخ .
• حيش أّٖب ال رزٌ إال ثؼذ ػَش ٗإػذاد ٍؼيِ ,الثذ ٍِ حعبّخ اىجيط
ٗسػبيخ اىصغبس ,ييضً ثْبء اىؼش ,اإلّغبة قبصش ػيّ ٚصف ػذد أفشاد
اىْ٘ع.
• رقو قذسح اىزنيف ٍغ اىجيئخ ىألفشاد اىز ٚرزنبصش العْسيب .
• ىؼذً رغذد صفبرٔ حيش أُ اىفشد اىْبرظ يشجٔ األة رَبٍب ف ٚصفبرٔ
فيزؼشض ىيٖالك ى٘ رغيشد اىظشٗف "ٍبىٌ يزأقيٌ اآلثبء"
• ال يؼزجش رجشػٌ اىخَيشح اّشطبسا صْبئيب .
• ألّٔ يَنِ رَييض اىخييخ األً ف ٚاىزجشػٌ مَب أُ اإلّقسبً غيش
ٍزسبٗٙ
• يحشق ّغٌ اىجحش ػي ٚاىشبطئ ثؼْبيخ .
• يؼض ٙرىل إلمزشبف ٍشث٘ اىَحبس أّٔ يزنبصش ٗيضداد ميَب عَؼ٘ٓ
ٍٗضق٘ٓ صٌ سٍ٘ٓ ف ٚاىَبء حيش أُ مو رساع ٍغ عضء ٍِ اىقشص
اى٘سط ٚيزغذد إىّ ٚغٌ ثحش مبٍو ىزا ىغأٗا إى ٚحشقٔ ػيٚ
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اىشبطئ.
• ريغأ ثؼط اىنبئْبد ىيزنبصش ثبىغشاصيٌ .
• ىسشػخ ٗمضشح اإلّزبط – رحَو اىظشٗف اىقبسيخ – اإلّزشبس
ىَسبفبد ثؼيذح
• قذ ينُ٘ ّبرظ اىز٘اىذ اىجنش ٙصْبئ ٚاىَغَ٘ػخ اىصغيخ .
• رىل ثسجت أُ يْزظ اىفشد ٍِ اّقسبً ٍيز٘ص ٙىخييخ( )ُ2مَب فٚ
حششح اىَِ
• يزٌ اىيغ٘ء أحيبّب ىضساػخ األّسغخ .
• ىإلمضبس ٍِ ّجبربد ٍِ سالىخ ّبدسح – اإلمضبس ٍِ ّجبربد ٍقبٍٗخ
ىألٍشاض.
• يزنبصش طحيت اسجيشٗعيشا عْسيب ٗال عْسيب ٍٗغ رىل ال رعح ثٔ
ظبٕشح رؼبقت األعيبه .
• ألُ اىزنبصشيِ غيش ٍزؼبقجيِ ٗىنو ٍَْٖب ظشٗفٔ اىخبصخ
• يخزيف ٕذف اإلّقسبً اىَي٘ص ٙف ٚطحيت اسجيشٗعيشا ػِ عَيغ
اىنبئْبد .
• ألُ ٕذف اإلّقسبً اىَي٘ص ٙف ٚطحيت اسجيشٗعيشا ٕ٘ إػبدح اىؼذد
األصي ٚىيصجغيبد أٍب ف ٚثبق ٚاىنبئْبد فينُ٘ اىٖذف ٕ٘ رْصيف
ػذد اىصجغيبد حز ٚال يحذس رعبػف
• اىَشيظ اىَزمش يْزظ ثأػذاد مجيشح .
• ىزؼ٘يط ٍب يفقذ ٍْٔ حيش يحزَو فقذٓ
• ثبىَشيظ اىَؤّش مَيخ مجيشح ٍِ اىسيز٘ثالصً .
• ىزغزيخ اىغْيِ
• ال يْقو رمش اىجؼ٘ض ٍشض اىَالسيب ىإلّسبُ .
• ألُ اىزمش يزغز ٙػي ٚػصبسح اىْجبد
• ىٌ يْقو األّ٘فيييس ٍشض اىَالسيب ىإلّسبُ .
• ىؼذً اصبثزٖب ثبىَشض

س 2اكتب المصطلح العلمى المناسب :
• اىط٘س اىَؼذ ٙىطفيو ثالصٍ٘ديً٘ اىَالسيب( .اإلسج٘سٗصيذ)
• اىنبئِ اىز ٙيحذس فئ اىزنبصش اىغْس ٚىيطفيو( .اىجؼ٘ظخ)
• اّذٍبط ٍنّ٘بد اىَشيظ اىَزمش ٍغ ٍنّ٘بد اىَشيظ
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اىَؤّش( .اإلخصبة)
• اىط٘س اىْبرظ ٍِ إحبطخ اىالقحخ ثغذاس سَيل( .اىضيغ٘سج٘س "اىالقحخ
اىغشصٍ٘يخ")
• رَْيخ أّسغخ ّجبريخ أٗ حي٘اّيخ ف ٚأٗسبغ ٍغزيخ ىزنُ٘ أفشاد
عذيذح( .صساػخ األّسغخ)

س 3ما المقصود بكل مما يأتى :
اىزنبصش













اإلّشطبس اىضْبئٚ
اىزجشػٌ
اىزغذد
اىغشاصيٌ
اىز٘اىذ اىجنشٙ
صساػخ األّسغخ
اىزيقيح
اإلخصبة
ظبٕشح رؼبقت األعيبه
األّضشيذيب
األسشيغّ٘يب
اإلسج٘سٗصيذ

*************************
*************************

:أ) اوزت اٌّصطٍؼ أ ٚاٌّف َٛٙاٌؼٍّ ٟاٌز٠ ٞذي ػٍ ٝوً ػجبسح ِّب ٠أر(ٟ

 .خال٠ب ٚؽ١ذح ِزؾٛسح ٌٍِّٕ ٛجبششح إٌٔ ٝجبربد وبٍِخ 1-
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.لذسح اٌج٠ٛعخ ػٍ ٝإٌٌّ ٛزى ٓ٠ٛفشد عذ٠ذ ثذ ْٚإخصبة ِٓ اٌّش١ظ اٌزوش2- ٞ
 .رؼبلت اٌزىبصش اٌالعٕغِ ٟغ اٌزىبصش اٌغٕغ ٟف ٟدٚسح ؽ١بح ثؼط اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 3-
 ِٓ .األ١ٌٚبد اٌغشص١ِٛخ اٌز ٟرزطفً ػٍ ٝاإلٔغبْ ٚإٔض ٝثؼٛظخ األٔٛف١ٍ١ظ 4-
 .أشىبي ِغضٌ١خ دل١مخ ف ٟدٚسح ؽ١بح اٌجالصِٛد َٛ٠رؼزجش ٘ ٟاٌطٛس اٌّؼذ5- ٞ
 .غش٠مخ رٕمغُ ثٙب إٌٛاح ف ٟدٚسح ؽ١بح اٌجالصِٛد َٛ٠ف ٟعغُ اإلٔغبْ 6-
) .اٌطٛس اٌز٠ ٞزالش ٝف ٟدٚسح ؽ١بح اٌغشخغ١بد ( ِضً وضثشح اٌجئش ٚاٌفٛع١ش 7-
 .إٌّبعً اٌّزوشح ف ٟاٌغشخغ١بد 8-
 .إٌّبعً اٌّؤٔضخ ف ٟاٌغشخغ١بد 9-
 .األِشبط اٌزوش٠خ اٌّزؾشسح ِٓ األٔضش٠ذ٠ب ف ٟاٌغشخغ١بد 10-
 .اٌؼبئً األعبعٌٍ ٟجٍٙبسع١ب ٚاٌز ٞرزىبصش ف ٗ١عٕغ١ب 11-
 .اٌؼبئً اٌٛع١ػ ف ٟدٚسح ؽ١بح اٌجٍٙبسع١ب 12-
 .اٌطٛس اٌز٠ ٞذخً إٌ ٝاٌمٛالغ ف ٟدٚسح ؽ١بح اٌجٍٙبسع١ب 13-
 .اٌطٛس اٌغبئذ ف ٟدٚسح ؽ١بح ٔجبد اٌفٛع١ش أ ٚأ ٞعشخظ آخش 14-

 :اإلعبثخ
اٌغشاص. ُ١

 -2اٌزٛاٌذ اٌجىش.ٞ

 -3رؼبلت األع١بي .

 -4اٌجالصِٛد1- َٛ٠

.األعجٛسٚص٠زبد

 -6اٌزمطغ .

 -7إٌجبد اٌّش١غ.ٟ

 -8األٔضش٠ذ٠ب 5-

 .األسش١غ١ٔٛب.
 .اٌّ١شاع١ذ.َٛ٠

 -01اٌغبثؾبد اٌّٙذثخ .

 -00اإلٔغبْ .

 -02اٌمٛالغ 9-

 -04إٌجبد ( اٌطٛس) اٌغشص13- ِٟٛ

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
:ة) اوزت اٌّف َٛٙأ ٚاٌّصطٍؼ اٌؼٍّ ٟاٌز٠ ٞذي ػٍ ٝوً ػجبسح ِّب ٠أر(ٟ
ِ .غّٛػخ وج١شح ِٓ إٌجبربد اٌجزس٠خ رٕشأ ثزٚس٘ب داخً غالف صّشٚ ٞرؼشف ثّغطبح اٌجزٚس 1-
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 .عبق رؾٛسد أٚسالٙب ٌزى ْٛاألعضاء اٌض٘ش٠خ اٌّخزٍفخ 2-
ٚ .سلخ خعشاء أ ٚؽششف١خ رخشط ِٓ إثطٙب اٌض٘شح 3-
ِ .غّٛػخ األص٘بس ٚاٌّؾٛس اٌض٘ش ٞاٌّزغّؼخ ػٍ4- ٗ١
 .اٌّؾ١طبْ اٌخبسع١بْ ف ٟأص٘بس ِؼظُ ٔجبربد اٌفٍمخ اٌٛاؽذح وبٌز١ٌٛ١ت ٚاٌجصً 5-
ٔ .غ١ظ غزائ٠ ٟؾ١ػ ثبٌى١ظ اٌغٌٕ ٟٕ١ج٠ٛعخ إٌجبربد اٌض٘ش٠خ 6-
 .اٌخال٠ب اٌضالص١خ اٌجؼ١ذح ػٓ إٌم١ش داخً اٌى١ظ اٌغٕ7- ٟٕ١
.أزمبي ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ ِزه ص٘شح إٌ١ِ ٝغُ ٔفظ اٌض٘شح أ ٚإٌ١ِ ٝغُ ص٘شح أخش ٜػٍٔ ٝفظ إٌجبد 8-
 .أزمبي ؽجٛة ِٓ ِزه ص٘شح ػٍٔ ٝجبد إٌ١ِ ٝغُ ص٘شح ػٍٔ ٝجبد آخش ِٓ ٔفظ إٌٛع 9-
 .ثزٚس ٠ؾزفع فٙ١ب اٌغٕ ٓ١ثبإلٔذٚعج١شَ وجزٚس اٌفٍمخ اٌٛاؽذح 10-
ثزٚس اٌزؾّذ فٙ١ب أغٍفخ اٌّج١ط ِغ أغٍفخ اٌج٠ٛعخ ٌزى ٓ٠ٛصّشح ثٙب ثزسح ٚاؽذح أ ٚثص١غخ أخش( ٜصّشح 11-
ٚ ) .ؽ١ذح اٌجزسح اٌزؾّذ فٙ١ب أغٍفخ اٌّج١ط ِغ أغٍفخ اٌج٠ٛعخ
 .اٌجزٚس اٌز٠ ٟزغز ٜفٙ١ب اٌغٕ ٓ١ػٍ ٝاإلٔذٚعجشَ ِّب ٠عطش إٌجبد إٌ ٝرخض ٓ٠غزاء آخش ٌٍغٕ ٓ١ف ٟفٍمز12- ٓ١
 .األغٍفخ اٌج١ع١خ اٌّؾ١طخ ثجزٚس راد اٌفٍمز13- ٓ١
 .اٌضّشح اٌز٠ ٟزشؾُ فٙ١ب أ ٞعضء غ١ش ِج١عٙب ثبٌغزاء 14-
 .ػٍّ١خ رى ٓ٠ٛصّبس ثذ ْٚثزٚس 15-
 .ؽجٛة ٌمبػ ِطؾٔٛخ ف ٟاألص١ش اٌىؾ16- ٌٟٛ
ٛٔ .ع إٌّ ٛاٌز٠ ٞزؼطً أّٛ٠ ٚد ػٕذ ٔعظ اٌضّبس ٚاٌجزٚس غبٌجب 17-
اٌؼٍّ١خ اٌز ٟرٛفش ٌٍض٘شح اٌخال٠ب اٌزوش٠خ اٌالصِخ ٌؼٍّ١خ اإلخصبة ف ٟاٌج٠ٛعخ وّب رؾفض ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ٔشبغ 18-
 .األٚوغٕ١بد اٌالصِخ ٌّٕ ٛاٌّج١ط إٌ ٝصّشح ٔبظغخ ؽز٠ ٌُ ٌٛ ٝؾذس إخصبة
 .أذِبط ٔٛاح روش٠خ ِغ ٔٛارب اٌى١ظ اٌغٌٕ ٟٕ١زىٛٔ ٓ٠ٛاح اإلٔذٚعج١شَ 19-
 .أذِبط إؽذ ٜإٌٛار ٓ١اٌزوش٠ز ٓ١ثبٌج١عخ ٚاألخشِ ٜغ ٔٛارب اٌى١ظ اٌغٕ20- ٟٕ١
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 :اإلعبثخ
إٌجبربد اٌض٘ش٠خ .

 -2اٌض٘شح .

 -3اٌمٕبثخ .

 -4إٌٛسح 1-

.اٌغالف اٌض٘ش.ٞ

 -6إٌٛ١عٍ١خ .

 -7اٌخال٠ب اٌغّز١خ .

 -8اٌزٍم١ؼ اٌزار5- ٟ

 .اٌزٍم١ؼ اٌخٍط.ٟ

 -01اٌجزٚس اإلٔذٚعج١شِ١خ .
 -03اٌمصشح .

 .اٌجزٚس اٌالإٔذٚعج١شِ١خ .

.اإلصّبس اٌؼزس -06 . ٞخالصخ ؽجٛة اٌٍمبػ .
.اٌزٍم١ؼ .

 -00اٌؾجخ 9-
 -04اٌضّشح اٌىبرثخ 12-
 -07إٌّ ٛاٌخعش15- ٞ

 -09االٔذِبط اٌضالص.ٟ

 -21اإلخصبة اٌّضدٚط 18-

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
 :ط ) اوزت اٌّصطٍؼ اٌؼٍّ ٟاٌذاي ػٍ ٝوً ػجبسح ِّب ٠أر( ٟ
 .اٌطبئفخ اٌزٕ٠ ٟزّ ٟإٌٙ١ب اإلٔغبْ ٚرزّ١ض ثؾًّ اٌغٕ ٓ١ؽز ٝاٌٛالدح 1-
 .و١ظ ٠زذٌ ٝخبسط رغ٠ٛف ثطٓ اإلٔغبْ اٌزوش ٠ٚؾ ٞٛثذاخٍٗ اٌخص١ز2- ٓ١
 .أٔبث١ت ٍِزفخ ؽٛي ثؼعٙب رخشط ِٓ وً خص١خ ٚرصت ف ٟاٌٛػبء إٌبلً 3-
.عضء ِٓ اٌغٙبص اٌزٕبعٍ ٟاٌزوش٠ ٞفشص عبئً ٠ؾز ٞٛػٍ ٝعىش اٌفشوزٛص ٌزغز٠خ اٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ 4-
غذد رفشص عبئً لٌٍّ ٞٛؼبدٌخ اٌٛعػ اٌؾّع ٟف ٟلٕبح ِغش ٜاٌجٛي ٌى٠ ٟصجؼ ٚعػ ِزؼبدي ٌّشٚس 5-
.اٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ ف٘ٚ ٗ١زا اٌغبئً اٌمٍّ٠ ٞٛش ف ٟلٕبح ِغش ٜاٌجٛي لجً ِشٚس اٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ فٙ١ب
ػع ٛروش٠ ٞزىٔ ِٓ ْٛغ١ظ ٌ١ف ٟرّش ف ٗ١لٕبح ِغش ٜاٌجٛي ؽ١ش ٕ٠زمً ِٓ خالٌٙب اٌجٛي ٚاٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ 6-
 .وً ػٍ ٝؽذح
 .اٌٛؽذاد اٌٛظ١ف١خ ٌٍخص١خ 7-
 .خال٠ب ثبٌخص١خ رفشص ٘شِ ْٛاٌزغزٛعز١ش8- ْٚ
خال٠ب داخً وً أٔ١ج١جخ ِٕ٠ٛخ رفشص عبئً ٠ؼًّ ػٍ ٝرغز٠خ اٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ داخً اٌخص١خ ٠ٚؼزمذ أْ ٌٙب 9-
ٚ .ظ١فخ ِٕبػ١خ أ٠عب
 .اٌخال٠ب اٌّجطٕخ ٌىً أٔ١ج١جخ ِٕ٠ٛخ 10-
 .إؽذِ ٜشاؽً رى ٓ٠ٛاٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ رٕزظ ػٕٙب أِٙبد إٌّ11- ٟ
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إؽذِ ٜشاؽً رى ٓ٠ٛاٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ رخزضْ فٙ١ب أِٙبد إٌّ ٟلذسا ِٓ اٌغزاء ٚرزؾٛي إٌ ٝخال٠ب ِٕ٠ٛخ 12-
 ) .أ١ٌٚخ (ْ 2
 .إؽذِ ٜشاؽً رى ٓ٠ٛاٌؾٛ١أبد إٌّ٠ٛخ رخزضي فٙ١ب ػذد اٌصجغ١بد إٌ ٝإٌصف 13-
 .اٌّشؽٍخ اٌز ٟرزؾٛي فٙ١ب اٌطالئغ إٌّ٠ٛخ إٌ ٝؽٛ١أبد ِٕ٠ٛخ 14-
 .اٌّغئٛي ػٓ إفشاص إٔض ُ٠اٌ١ٙبٌٛ٠ٛسٔ١ض فِ ٟمذِخ سأط اٌؾٛ١اْ إٌّ15- ٞٛ
 .و١ظ ػعٍِ ٟشْ ٛ٠عذ ث ٓ١ػظبَ اٌؾٛض ف ٟاٌّشأح ِٚضٚد ثغذاس ػعٍ ٟعّ١ه ل16- ٞٛ
 .لٕبح ػعٍ١خ ٠صً غٌٙٛب إٌ ٝؽٛاٌ 7 ٟعُ رجذأ ِٓ ػٕك اٌشؽُ ٚرٕز ٟٙثبٌفزؾخ اٌزٕبعٍ١خ 17-
اٌفزشح اٌضِٕ١خ اٌز٠ ٟزٛلف فٙ١ب ٔشبغ اٌّج١ع ٓ١ػٓ إٔزبط اٌج٠ٛعبد ٚرمً اٌٙشِٔٛبد ٚرٕىّش خالٌٙب 18-
 .ثطبٔخ اٌشؽُ
 .ؽّط ٠ؼًّ ػٍ ٝرّبعه غالف اٌج٠ٛعخ 19-
فزشح ِؼٕ١خ ٕ٠شػ فٙ١ب اٌّج١ط ف ٟأٔض ٝاٌضذ١٠بد اٌّش١ّ١خ اٌجبٌغخ ثصفخ دٚس٠خ رزضآِ ِغ ٚظ١فخ اٌزضاٚط 20-
ٚ .اإلٔغبة فٙ١ب
أذِبط اٌّش١ظ اٌّزوش (اٌؾٛ١اْ إٌِّ )ٞٛغ اٌّش١ظ اٌّؤٔش ( اٌج٠ٛعخ ) ٌزى ٓ٠ٛاٌض٠غٛد  ،اٌزٕ٠ ٞمغُ 21-
ِ .ىٔٛب اٌغٕٓ١
وزٍخ ِٓ اٌخال٠ب اٌصغ١شح رٙجػ ثذفغ أ٘ذاة لٕبح فبٌٛة ٌٙب ٌزصً إٌ ٝاٌشؽُ ٚرٕغّظ ث ٓ١صٕب٠ب عذاسٖ اٌغّ١ه 22-
 .فٙٔ ٟب٠خ األعجٛع األٚي
 .اٌغشبء اٌخبسع ٟاٌّؾ١ػ ثبٌغٌٕ ٓ١ؾّب٠زٗ 23-
 .اٌغشبء اٌذاخٍ ٟاٌّؾ١ػ ثبٌغٕ24- ٓ١
 .غذح ال لٕ٠ٛخ رزى ِٓ ْٛثمب٠ب ؽ٠ٛصٍخ عشاف 25-
ٔ .غ١ظ غٕ ٟثبٌشؼ١شاد اٌذِ٠ٛخ ٠صً غ ٌٗٛؽٛاٌ 71 ٟعُ ٠ ٛ٘ٚصً ث ٓ١اٌغٕٚ ٓ١اٌّشّ١خ – 26
 .خّالد أصج١ؼخ اٌشىً رٕغّظ داخً ثطبٔخ اٌشؽُ ٚرزالِظ فٙ١ب اٌشؼ١شاد اٌذِ٠ٛخ ٌىً ِٓ اٌغٕٚ ٓ١األَ 27-
ٚ ِٓ .عبئً ِٕغ اٌؾًّ اٌز ٟرّٕغ اعزمشاس اٌج٠ٛعخ اٌّخصجخ ف ٟثطبٔخ اٌشؽُ 28-
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 :اإلعبثخ
 .اٌضذ١٠بد اٌّش١ّ١خ .

 .اٌؾٛصٍزبْ إٌّ٠ٛزبْ
 .األٔ١ج١جبد إٌّ٠ٛخ.

 -2اٌصفٓ .
 – 5اٌجشٚعزبرب ٚوٛثش.

 -3اٌجشثخبْ 1-
 -6اٌمع١ت 4-

 -8اٌخال٠ب اٌج١ٕ١خ .

 -9خال٠ب عشر7- ٌٟٛ

 .خال٠ب عشص١ِٛخ أِ١خ ( . )ْ2

ِ -00شؽٍخ اٌزعبػف .

ِ -02شؽٍخ إٌّ10- ٛ

ِ .شؽٍخ إٌعظ .

ِ -04شؽٍخ اٌزشىً إٌٙبئ. ٟ

 .اٌشؽُ .

) اٌ١ٙبٌٛ٠ٛسٕ٠ه
 .اإلخصبة .
.اٌشً٘ .
 .اٌّشّ١خ .

 -07اٌّٙجً .

 -05اٌغغُ اٌمّ13- ٟ
 -08عٓ اٌ١أط 16-

 -21دٚسح اٌزضاٚط ( ٚرغّ ٝف ٟاإلٔغبْ ثذٚسح اٌطّش أ ٚاٌؾ١ط 19-
 -22اٌزٛر١خ .
 -25اٌغغُ األصفش.

 -23اٌغٍ21- ٟ
 -26اٌؾجً اٌغش24- ٞ

 -28اٌٌٍٛت 27-
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