
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                       جامعة القادسية
 اسئلة االمتحانات النهائية /الفصل االول              المادة/ نباتات طبية عمليكلية العلوم                           

 الوقت/                       1027 -1026للعام الدراسي     قسم علوم الحياة                  
 التاريخ/                                االول الدور                                             

 مالحظة/تذكر المصطلحات العلمية اينما وجدت.
 درجة( 3اذكر المادة الفعالة لثالث من النباتات التالية؟   )أ// 2س

1- Ocimum basilicum . 
2- Lowsonia  inermis. 
3- Datura stramonium . 
4- Curcuma longa . 

 درجة( 2؟  ) Inactive constituentsب/اعط مثالين للـ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 درجة( 1مما يأتي؟ ) الثنين  بين االثر الطبيأ/ / 1س
 . مردقوشال -3    .كليل الجبل ا -1.     لكوجراتا -2
 درجة( 3)  ماالمقصود بالزيوت الطيارة؟ وماهي اهم التراكيب الخازنة داخل النبات اذكرها مع االمثلة؟ب/

 درجة( 1ي االستخالص مع االمثلة؟  )ج/عدد فقط انواع المذيبات المستعملة ف
__________________________________________________________________                           

 درجة( 4) -مثل لما ياتي:/3س
 . pyrethrumنبات يحتوي على مادة  -1نبات يحتوي مواد صابونية.             -2
 نبات يجود في نطاق واسع من الحرارة.-nigellin           .4نبات غني بزيوت الـ -3
 

 

 درجة(. 4) ؟اليهاذكر االسم العلمي والعائلة التي ينتمي التالية بسِم النباتات / 4س
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكم بالنجاح    مــــع تمنياتـنا                                            
 

   د.انتظار عباس   
 رئيس القسم                                                س المادة                     مدر     

 
 

 الصف/ الثالث



 االجابة
 

 درجة( 3اذكر المادة الفعالة لثالث من النباتات التالية؟   )/ أ/1س

1- Ocimum basilicum الكامفورم والزيوت الطيارة والمعادن . 
2- Lowsonia  inermis.   ومادة الحنائينمادة اللوزين 
3- Datura stramonium .  القلويدات 
4- Curcuma longa قلويد الكورميين . 
 

 درجة( 2؟  ) Inactive constituentsب/اعط مثالين للـ 
 الجواب / الجدار الخلوي والسيليلوز واللكنين  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 درجة( 2/ أ/ بين االثر الطبي الثنين  مما يأتي؟ )2س
 الكوجرات.-2

 : لمعالجة حاالت البرد والزكام.  Cفيتامين  -2

1- hibicin hydrochloride .تعود لُه االهمية الطبية في زيادة وتقوية ضربات القلب : 

االوكــزاالت وعنــد تناولــُه يــتدي الــى تكــون اوكــزاالت الكالســيوم وهــي بلــورات تعمــل علــى  يحــوي علــى امــال  -3
 تفتيت حصى الكلى والمثانة. يستعمل كمشروب ملطف ومانع للعطش. يستعمل في حاالت المغص واالسهال

 يخفض ضغظ الدم وتصلب الشرايين. يقوي ضربات القلب ويقتل المايكروبات في الجهاز الهضمي..-4

  
يستخدم لمكافحة مرض الزهايمر ولتحسين الذاكرة . حيث يحتوي اكليل الجبل على مواد فعالة اكليل الجبل .   -1

وعلى بعض المركبات األخرى التي تمنع تكسر أو تحطم المادة الكيميائية  مضادة لألكسدة مثل حمض الروزمانيك

الدماغية التي يسبب تكسرها أحداث مرض الزهايمر ومن أهمها الزيت الطيار وحامض العفص. ونبات اكليل الجبل 

ب األوروبي فهو له تأثير منبه على الذاكرة فهو يعتبر أحد منبهات دوران الدم الجيدة وله شأن كبير في طب األعشا

يحسن القدرة على التركيز والذاكرة.يفيد اكليل الجبل الشعر بدرجة ملحوظة حيث أنه يؤدي إلى تماسك الشعر ومنع 

سقوطه ومساعدته على النمو بسبب مساعدته للدم على الوصول والتدفق إلى الرأس.للتعب وضعف األعصاب, يفيد 

ربو. يستخدم كعالج مساعد لحاالت االكتئاب الخفيف. مبيد للطفيليات. في عالج اضطرابات القلب . مقاوم للسعال وال

أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن نبات أكليل الجبل يمنع تكون األورام وتطورها لذا ينصح بشربه من آن آلخر كما 

دة وكان ينصح بوضعه كتوابل في الطعام.يستخدم اكليل الجبل كمادة حافظة حيث يحتوي على مواد مضادة لألكس

 يستعمل كحافظ للحوم من التعفن حيث يضاف اليها لمنع التأكسد والتلف .

 
، يحتوي على زيت طيار وأهم مكوناته السابينين وهيدرات السابينين ولينالول، كما يحتوي على المردقوش.  -3   

نطاق واسع فقد أورد فالفونيات وحمض الكافئين وحمض الروزمارينيك وتربينات ثالثية، يستخدم المردقوش على 

جون جيرارد أن المردقوش عالج ألمراض الدماغ والرأس الناتجة عن البرد وهو مضاد للتشنج وهو منبه جيد وهو 

يستعمل للجهاز العصبي، ويجب عدم استخدامه أثناء الحمل. وأشار إلى ان االبحاث التي اجريت حول سمية هذا 

غم لكل كيلوغرام من وزن الجسم. كما لم يسفر االستعمال  5يز العشب أثبتت أن خالصته آمنة تماما حتى ترك

المتواصل له لمدة شهرين عن أضرار في وظائف الكبد والكلى وصورة الدم مما يجعله آمناً تماماً عند استعماله 

وهي مادة مضادة لاللتهابات  E-beta-caryophyllene(EBCPبصورة متواصلة. وجد مؤخراً احتوائه على مادة )

 ى بجرعات صغيرة.حت
 

 
 
 



 درجة( 3)  ب/ماالمقصود بالزيوت الطيارة؟ وماهي اهم التراكيب الخازنة داخل النبات اذكرها مع االمثلة؟
   Fixed oilتعرف الزيوت الطيـارة بأنهـا الزيـوت التـي تتبخـر اوتتطـاير دون ان تتحلـل وهـذا مايميزهـا عـن الزيـوت الثابتـة  

 عرضت للتبخر او التسخين فأنها تتحلل . حيث ان االخيرة التتطاير واذا
لرائحتهــا العطريــة الجميلــة او الزيــوت االيثريــة    Aromatic oilو يطلــع علــى الزيــوت الطيــارة اســم الزيــوت العطريــة  

Ethereal oil  لذوبانها بااليثر كما تسمى ايضًا بالزيوت االساسيةEssential  oil. 
شعيرات الغدية في الغدد الزيتية  او القنوات الزيتيـة والحاويـة علـى جـدران مناسـبة تتكون هذه الزيوت في تراكيب خاصة كال

 تمنع تطاير الزيوت لسهولة فقدانها على درجة حرارة الجو
 درجة( 2ج/عدد فقط انواع المذيبات المستعملة في االستخالص مع االمثلة؟  )

 _ : المذيبات نوعان- 
: تمتاز بانخفاض درجة غليانها وبسهولة استعمالها و فصلها من الزيـت   Volatile solventsالمذيبات الطيارة  -2

المـــذيبات الطيـــارة االيثـــر  بعمليـــة التقطيـــر وعلـــى درجـــة حـــرارة منخفضـــة فـــال يتـــأثر الزيـــت او تضـــر مكوناتـــُه واهـــم
 البترولي والهيكسان والبنزين.

    
الزيوت العطرية مثل دهن البقر ودهن  :تستخدم الستخالص  Non volatile solventsالمذيبات غير الطيارة  -1

 الخنزير وزيت الزيتون.
                          _________________________________________________________________ 

 درجة( 4) -/مثل لما ياتي:3س
 نبات السوالنيم ونبات السوسنبات يحتوي مواد صابونية.   -2
 .....نبات االقحوان. pyrethrumنبات يحتوي على مادة  -1
         ....... نبات الحبة السوداء nigellinنبات غني بزيوت الـ -3

 ...... نبات التبغنبات يجود في نطاق واسع من الحرارة.-4 

 درجة(. 4/ سِم النباتات التالية بذكر االسم العلمي والعائلة التي ينتمي اليها؟ )4س

 نبات اكليل الجبل -1

 الخردل -2

 ت النعناعنبا -3

 نبات السوس -4


