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 . مالحظة :تذكر المصطلحات العلمية اينما وجدت

 
 درجة(5)                                            :وضح بالرسم :    )اثنين فقط(0س
 مقطع طولي في المثانة البولية .-1
 مكونات الشعرة .شكل يوضح -2
  خلية عصبية وحيدة القطب.-3

 درجة(11)                                    :    :امأل الفراغات التالية بما يناسبها7س
 في االنسجة الجنينية وتشبه االرومة الليفية .عبارة عن خاليا غير متخصصة موجودة ----------1
 يوجد في الجلد وسمي بهذا االسم لترسب مادة الكيراتين على خاليا الطبقة السطحية . ------النسيج-2
 ض في الحجم وتكون فيها النواة كروية .اصغر كريات الدم البي---------3
 .---------غدة سنخية غير متفرعة موجودة في -4
 هو الجزء الظاهر من الظفر والمرتبط بالجلد.------------5
 .-------------تكون االلياف في العضالت الملساء بشكل-6
7-Tunica intima  تتكون من-----------------. 
 .-------------------يوجد الجلد السميك في -8
 عبارة عن صفائح عظمية توجد بين اجهزة هافرس.--------------9

 .---------يحيط بالغضروف من الخارج غشاء ليفي يحتوي على اوعية دموية واعصاب يسمى -11
 

  درجة(5)                                              :    :اجب عن اثنين فقط3س
 التي يتكون منها الرغامي وضحها بالتفصيل؟ ما هي الطبقات-1
 ما هي انواع الخالياالموجودة في االنسجة الضامة وضحها بالتفصيل ؟-2
 .Thin skinو   Thick skinما الفرق بين -3
 

 )) مع تمنياتي للجميع بالموفقية والنجاح((                                   
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 جواب السؤال الثاني:

 .mesenchyma cellج المتوسط خلية النسي-1
 .keratinizied stratified squamous epithelial tissueالنسيج الطالئي الطبقي الحرشفي المتقرن -2
 .lymphocyteالخلية اللمفية -3
 .موجودة في جلد الضفدع-4
 .nail bodyجسم الظفر -5
 .spindleحزم -6
 internal elasticوغشاء مطاطي داخلي subendotheliumوتحت بطانية  endotheliumبطانة داخلية -7

membrane. 
 براحة اليد واخمص القدم.-8
 .interstitial lamellaeالصفائح البينية -9

 .perichondriumالسمحاق الغضروفي -11
 جواب السؤال الثالث:

 طبقات الرغامي هي :-1
هدب يحتوي على خاليا كأسية يللي هذه :تتكون من نسيج طالئي عمودي طبقي كاذب مMucosaالطبقة المخاطية -

 الطبقة طبقة اصلية مكونة من نسيج رابط مفكك.
الحدود الفاصلة بين الطبقة المخاطية وتحت المخاطية غير واضحة بسبب عدم : Sub mucosaالطبقة تحت المخاطية-2

 وجود طبقة العضلة الداخلية وتحوي على غدد من نوع مختلط)مصلية مخاطية(.
البرانية:تتكون من نسيج ضام مفكك وتحوي حلقة غير كاملة من الغضروف الزجاجي  موجود بين النهايات ،توجد الطبقة -3

 عضلة ملساء تسمى العضلة الرغامية وايضا توجد الياف بيض واوعية دموية شعرية
 
 خاليا االنسجة الضامة هي :-2
 :Fiberoblastاالرومة الليفية-1

ت اما النواة مركزية الموقع بيضوية الشكل لونها فاتح لذلك التظهرر واضرحة فرل المعرا ع  تكون نجمية الشكل تحوي بروزا
 موجودة فل جميع االنسجة ,وظيفتها تعوم بافراز االلياف فل النسيج الضام.
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 :Mast Cellالخلية البدينة-2

حبيبات غامعة موجرودة فرل السرايتوب زم لرذلك تبردو النرواة غيرر  تكون بيضوية الشكل والنواة صغيرة مركزية الموقع وفيها
 واضحة.

 :Macrophageالبلعم الكبير-3
خلية غير منتظمة الشكل والنرواة غيرر مركزيرة الموقرع والسرايتوب زم يحتروي الر  دقرا و الجرزال ومرواد ملتهمرة تشرا د ا 

 ل ال  النسيج الضام.بمع ع بالر ة.وظيفتها تعوم بالتهام االجسام الغريبة التل تدخ
 :Plasma Cellالخلية الب زمية-4

موجودة تحت االنسجة ال   ية بمن عة اللوزات والمجاري التنفسرية والنرواة تكرون كرويرة غيرر مركزيرة تحروي الر  مرادة 
 صبغية مرتبة بشكل شعاال.وظيفتها تعوم بانتاج االجسام المضادة .

 :Fatr Cellالخلية الد نية -5
الحجم والنواة جانبية الموقع وباقل السايتوب زم مملول بالمادة الد نية .وظيفتها خزن الد ون فل اماكن مختلفة  خ يا كبيرة

 من الجسم ومن امثلتها الخ يا الد نية تحت الجلد.
 :Pigment Cellالخلية الخضابية او المي نية -6

 وظيفتها منتجة لصبغة المي نين.شكلها نجمل تحوي ال  حبيبات صبغية  وموجودة فل قزحية العين.
 :Mesenchyma Cellخلية النسيج المتوس -7

 تشبه االرومة الليفية فع  تكون اصغر حجما منها و ل ابارة ان خ يا غير متخصصة موجودة فل االنسجة الجنينية .
 :Reticular Cellالخلية الشبكية  -8

 ية.توس  وموجودة فل الععد اللمفاوتشبه خلية النسيج الم
 
 الجلد السميك والجلد الرقيو: الفرو بين-3
 

 Thin sckinالجلد الرقيو   Thick sckinالجلد السميك 

  العدم يوجد فل راحة اليد واخمص-1
يتكون من البشرة واالدمة اما البشرة تتكون من ال بعات -2

 .cornium ال بعة المتعرنة-1:التالية
 loucidiumال بعة الشفافة -2
 granoluciumلحبيبية ال بعة ا-3
 spinosumال بعة الشوكية -4
 basal orال بعة العاادية او المولدة -5

germentavium  ما االدمة تتكون من ال بعة الحليمية
 وال بعة الشبكية 

 اليحوي ملحعات الجلد-3

 يوجد فل كل منا و الجسم ما ادا  اتين المن عتين-1
فتختزل بها ادد يتكون من البشرة واالدمة اما البشرة -2

ال بعات وادد الخ يا فالشفافة غير موجودة والحبيبية تتكون 
 من صف واحد واالدمة نفس تركيب الجلد السميك

 
 
 
 
يحوي ملحعات الجلد )الشعرواالظافر والغدد الد نية -3

 والعرقية

 


