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 درجة (. 2مالحظة: توزع الدرجة بالتساوي لكل سؤال )

 
 )يشير الى جهاز سالي(   الجواب:اذكر اسم الجهاز الموجود امامك؟  -:أ1س

 حامض الهيدروكلوريك(:( الجواب ما هو نوع المحلول المستخدم في هذا الجهاز .-ب     
 

 شير الى كريات الدم البيض(.)يالجواب ::ما هو الجزء المؤشر في الشكل الموضح امامك  ؟ 2س
عدد -4تفاعالت الصبغ -3الحبيبات  -2الحجم  -1الجواب: االسس المعتمدة في التصنيف هي : مع ذكر االسس المعتمدة في تصنيفه؟      

 وشكل النوى.

 
)يشير الى الجواب :دم ؟:النموذج الموجود امامك هو جهاز قياس الضغط  يتضمن قراءتين وضحهما مع ذكر المعدل الطبيعي لضغط ال3س

 .131الى 111المعدل الطبيعي له من   systolic pressureالقراءة العلوية تمثل الضغط االنقباضي  -1,جهاز قياس الضغط(
 .01الى  01والمعدل الطبيعي له من  diastolic pressureالقراءة السفلية تشير الى القراءة السفلية -2

 ملو زئبق.121/01و اما المعدل الطبيعي لضغط الدم ه
 

 )يشير الى مرض اللوكيميا (الجواب:ماذا يمثل الشكل الموضح امامك  ؟-:أ4س

البيض وهو تكوين متزايد الجواب :وهو سرطان الدم من اخطر االمراض التي تسبب زيادة في عدد كريات الدم ما هو سبب حدوثه؟-ب     
م الحمر واالقراص الدموية وقد يحدث بسبب االلتهابات وامراض الحساسية وامراض الربو لخاليا الدم البيض والذي يتداخل مع انتاج خاليا الد

 وااللتهابات المزمنة .
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الى )يشير الجواب::المحلول الموجود امامك يستخدم لعد كريات الدم البيضاء ,اذكر المكونات االساسية له مع ذكر وظيفة كل مكون ؟ 5س
مل والذي يعمل على تحلل كريات الدم الحمراء وصبغة جنسن  1,5دم البيض (ويتكون من حامض الخليك الثلجي  محلول عد كريات ال

 مل. 111مل والتي تستخدم لصبغ انوية الخاليا الدم البيض مما يسهل عدها وماء مقطر 1البنفسجية 
 

 ( )يشير الى الصفيحات الدمويةالجواب:اذكر اسم الجزء المؤشر امامك   ؟-:أ6س
 تقلص االوعية الدموية .-1الجواب :التي تتم بعدة طرق اذكرها ؟ Homeostasisلها وظيفة مهمة في عملية    -ب     

 تكوين كتلة من الصفيحات الدموية .-2
 عملية تخثر الدم .-3
 

        
 

 )يشير الى شريحة العد(.الجواب : حمراء ؟؟مع ذكر المعادلة التي تستخدم لعد كريات الدم ال   اذكر اسم النموذج الموجود امامك:0س
 x11111واحد=عدد الكريات المحسوبة  3اما المعادلة المستخدمة لعد كريات الدم الحمر :عدد كريات الدم الحمراء في ملم 

 ؟2اذكر اسم الحالة الموجودة امامك ؟مع ذكر اهم انواع الشكل :0س
 

 انيميا )فقر دم(-2 خاليا دم طبيعية-1
 blood loss anemiaفقر الدم الناتج عن نقص الدم -1انواع االنيميا :

 aplastic anemiaفقر الدم الالتكوني -2
 megaloplastic anemiaفقر دم الخاليا الجذعية -3
 haemolytic anemiaفقر الدم التحللي -4
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 الجواب:ذكر اسم النموذج الموجود امامك   ؟:ا1س
 (W.B.C)تشير الى الماصة المستخدمة في عد -2(  R.B.Cخدمة في عد )تشير الى الماصة المست-1
محتوية 111و 1(وتحوي على انتفاخ بين العالمة 111, 1, 1,5تكون مدرجة بالعالمات )R.B.Cالماصة الخاصة ب ؟ما الفرق بينهما -ب  

(وتحوي على كرية 1,11)لى انتفاخ بين (وتحوي ع11, 1, 1,5تكون مقسمة الى )W.B.Cعلى كرية دم حمراء اما الماصة الخاصة ب 
 بيضاء صغيرة .

 
 الخاليا الوحيدة -2الخاليا الحمضة    -1الجواب :موذج الموجود امامك ؟اذكر اسم الن-:أ11س

 الجواب مالفرق بينهما ؟-ب    

                
1-                                   2- 

 
 الخاليا الوحيدة الخاليا الحمضة

 (من مجموع كريات الدم البيض%4-2كل نسبة )تش-1
خاليا كبيرة حاوية على نواة ثنائية الفصوص تميل حبيباتها -2

  السايتوبالزمية لالصطباغ بالصبغات الحامضية
تكون نشيطة الحركة ضعيفة البلعمة وتشترك في عملية ازالة -3

  السموموالمواد الغريبة

 البيض (من مجموع كريات الدم%0-2تشكل نسبة )-1
خاليا كبيرة نسبيا اذتعد اكبر خاليا الدم البيض حجما وحاوية على -2

 نواة بيضوية او كلوية الشكل التحوي على حبيبات.
 متحركة لها القابلية على البلعمة .-3

 
 
 


