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اختى رمز اإلجابة الصحيحة ف

( فهو النوذج المعتمد )فقط( الحتساب عالمتك،  ي
 
ي نموذج اإلجابة )القارئ الضوت

 
اإلجابة الصحيحة  ف

(: 70وعدد الصفحات ) (   777علما بأن عدد الفقرات )    

 اإلحساس واإلستجابة والتنظٌم فً جسم اإلنسان

 اي أجزاء الخلٌة العصبٌة ٌصل جسم الخلٌة بالمحور :  –  1

 النهاٌات العصبٌة  –د          هضبة المحور    –ج         عمدة رانفٌٌر  –ب                 خلٌة شفان –أ 

 ا بالؽذاء : اي الخالٌا االتٌة تدعم العصبونات وتحمٌها وتزوده – 2

 الخالٌا الماعدٌة  –د       الخالٌا العضلٌة   –ج            خالٌا شفان    –ب           الخالٌا الدبمٌة   –أ 

 ة : كز داخل العصبون خالل مرحلة الراحاي االٌونات االتٌة تتر – 3

  + K –د                    Ca +2 –ج                    + Na  -ب                          - Cl –أ 

 اي المنوات االتٌة ال تحتاج الى منظم لفتحها وإؼاللها :  – 4

             الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً    –ب                                  تسرب الصودٌوم   –أ 
 لحساسة للنوالل العصبٌة المنوات ا –البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً      د  -ج 

 ما ممدار جهد فعل الؽشاء البالزمً للعصبون بالمٌلً فولت خالل مرحلة الراحة :  – 5
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 :  مٌلً فولت 55 -بالزمً للعصبون ما المرحلة التً ٌكون عندها جهد الفعل للؽشاء ال – 6

  الراحة -د                    مستوى العتبة  –ج         زٌادة االستمطاب  –ازالة االستمطاب     ب  –أ 

 ما ممدار جهد الفعل بالمٌلً فولت الذي ٌسبب إؼالق لنوات الودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً :  – 0

  9 –د                          09 -    -ج                        09 -   -ب                  35+  -أ 

 بوتاسٌوم :  –اي االتٌة صحٌح فٌما ٌتعلك بمضخة الصودٌوم  – 8

 تضخ اٌونً بوتاسٌوم للخارج و ثالثة اٌونات صودٌوم نحو الداخل  –أ 

 الخارجتضخ اٌونً بوتاسٌوم للداخل  و ثالثة اٌونات صودٌوم نحو  -ب 

 تضخ ثالثة اٌونات بوتاسٌوم للخارج  و اٌونً  صودٌوم نحو للداخل -ج 

 تضخ ثالثة اٌونات بوتاسٌوم للداخل  و اٌونً  صودٌوم نحو للخارج -د 

 اي االتٌة ٌعمل على زٌادة سرعة السٌال العصبً فً العصبونات :  – 0

                                          نمصان لطر المحور –ب                                        زٌادة سمن ؼمد ملٌنً   –أ 

  لنوات التسرب –د                                           عدم وجود ؼمد ملٌنً  –ج 

 اي االتٌة ٌعد مثاالً ؼلى النوالل العصبٌة :  – 19

 رٌنٌن  –د                  بٌرفورٌن  –ج                االلدوستٌرون  –ب         االستٌل كولٌن    –أ 

 الحساسة لفرق الجهد الكهربائً فً منطمة التشابن العصبً :   Ca +2اٌن تمع لنوات  – 11

 الؽشاء لبل التشابكً  –د      الشك التشابكً –ج      الؽشاء بعد التشابكً  –ب    داخل الزر التشابكً  –أ 

 تؽٌٌر شكل العدسة : اي االتٌة ٌساهم فً  – 12

 السائل الزجاجً  –د      الجسم الهدبً   –ج                المرنٌة    –ب                   المزحٌة   –أ 

 ما هو الجسم الذي تكونه الصلبة من االمام :  – 13

 العدسة  –د                 البؤبؤ  –ج                 المرنٌة   –ب                   المزحٌة    –أ 

 ما اسم العصب الذي ٌنمل السٌاالت العصبٌة من العٌن الى الدماغ :  – 14

 السمعً   –د            البصري    –ج                   الودي   - ب                     الشمً   –أ 

 المخارٌط : لٌس من خصائص اي االتٌة  – 15

 رودوبسٌن بها صبؽة  –د    البمعة المركزٌة  توجد ب –ج   انواع  3لها  –ب   فوتوبسٌن    بها صبؽة –أ 

 اٌن توجد مستمبالت الصوت  داخل االذن :  – 16

 ؼشاء الطبلة  –د      المنوات شبه الدائرٌة  –ج                  الدهلٌز    –ب                 المولعة   –أ 

 :  اي المنوات االتٌة لٌس من لنوات المولعة – 10

 ستاكٌوس  –د                     الطبلٌة–ج                    المولعٌة   –ب               الدهلٌزٌة   –أ 



 اي االجزاء االتٌة ال ٌوجد فً عضو كورتً :  – 18

 الشعرٌة أهداب الخالٌا  –الخالٌا الشعرٌة   د  –ج            الخالٌا الماعدٌة  –ب         الخالٌا الداعمة  –أ 

 اي االتٌة لٌس من لنوات التٌه :  – 10

 السمعٌة  –د          شبه الدائرٌة  –ج                    المولعة   –ب                الدهلٌز    –أ 

 ما هً المناة التً تصل االذن الوسطى بالبلعوم :  – 29

 الطبلٌة  –د               ستاكٌوس –ج                  السمعٌة  –ب                 المولعٌة    –أ 

 اي االجزاء االتٌة ٌمنع انفجار المولعة :  – 21

 عضو كورتً  –د                المطرلة  –ج      ؼشاء النافذة الدائرٌة  –ب   ؼشاء النافذة البٌضوٌة   –أ 

 ما هً الخالٌا التً ٌعتمد انها تجدد الخالٌا الشمٌة :  – 22

 المخاطٌة  –د              الشعرٌة   –ج                     الداعمة   –ب                    ٌة  الماعد –أ 

 اي الخالٌا االتٌة ال توجد فً المنطمة الطالئٌة االنفٌة :  – 23

 مٌة الش –د               الشعرٌة  –ج                    الماعدٌة   –ب                   المخاطٌة   –أ 

 االتٌة لٌس من الٌة عملٌة الشم :  اي – 24

ترتبط جزٌئات المادة مع المستمبالت البروتٌنٌة  –ب                     تذوب جزٌئات المادة فً المخاط   –أ 

 حدوث سلسلة تفاعالت كٌمٌائٌة –د                    ٌتؽٌر شكل المستمبالت البروتٌنٌة  –ج 

 :   Zالمحصورة بٌن خطً ما اسم المنطمة  – 25

 لطعة عضلٌة  -د                     Mخط  –ج              االكتٌن   –ب                  المٌوسٌن    –أ 

 ما اسم التركٌب الناتج من تثبٌت خٌوط المٌوسٌن فً موالعها :  – 26
 اللٌؾ العضلً  –د      ن    رؤوس المٌوسٌ –ج            Mخط  –ب                         Zخط  –أ 

ما هو المصطلح العلمً الدال على ) انؽمادات ؼشائٌة عرضٌة فً الؽشاء البالزمً تمع على طرفً  – 20
 خٌوط المٌوسٌن (  : 

 الشبكة االنوبالزمٌة الملساء  –د      لٌٌؾ عضلً –ج    جسور عرضٌة   –ب    أنٌبٌبات مستعرضة  –أ 

 تً تسبب تكشؾ موالع ارتباط رؤوس المٌوسٌن على خٌوط االكتٌن : ما هً االٌونات ال – 28

  – Cl –د                 Ca+2 –ج                     + K –ب                         + Na–أ 

 ما هً االلٌة التً تعود بها اٌونات الكالسٌوم الى مخازنها بعد زوال المنبه :  – 20

 االخراج الخلوي  –د      الخاصٌة االسموزٌة  –ج        النمل النشط     –ب              االنتشار    –أ 

ما المصطلح العلمً الدال على العبارة ) تراكٌب ناتجة من ارتباط رؤوس المٌوسٌن بالموالع  – 39
 المتكشفة على خٌوط االكتٌن ( 

 الجسور العرضٌة   –د         نات الهرمو –ج      اللٌؾ العضلً    –ب       انٌبٌات مستعرضة   –أ 

 عند انمباض العضالت الهٌكلٌة :   ATPما هو المكان الرئٌسً الستهالن الطالة الناتجة من تحلل  – 31

  Zخط  –د       الجسور العرضٌة  –ج       خٌوط االكتٌن   –ب    رؤوس المٌوسٌن    –أ 

 



 ات : ٌعد هرمون التستوستٌرون مثاالً على الهرمون – 32

 المشتمة من الحموض االمٌنٌة  –د     البروتٌنٌة السكرٌة   –ج     الستٌروٌدٌة   –ب       الببتٌدٌة  –أ 

 اٌن تمع مستمبالت هرمون االلدوستٌرون :  – 33

 داخل النواة  –د     الؽالؾ النووي    –ج       السٌتوسول   –ب        ؼشاء الخلٌة الهدؾ  –أ 

 اٌونات الكالسٌوم فً الخلٌة العضلٌة : اٌن تخزن  – 34

 رؤوس المٌوسٌن  –الشبكة االندوبالزمٌة الملساء   د  –االنٌبٌبات المستعرضة   ج  –السٌتوسول   ب  –أ 

 ماذا ٌطلك على المادة التً تتحرر من عصبون وتؤثر بعصبون أخر :  – 35

 الهرمون  –د          لنالل العصبً ا –ج            الهٌستامٌنات  –ب          ااالنزٌم  –أ 

 اي االتٌة ٌتسبب فً فتح لنوات اٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً :  – 36

                    صبً الى الزر النهائً وصول السٌال الع –ب         ارتباط النالل العصبً مع مستمبالنه    –أ 
 دخول اٌونات الصوٌوم الى العصبون بعد التشابكً  –د                              تحطٌم النالل العصبً  –ج 

   3ً المرحلة التً ٌشٌر الٌها الرلم ما ه – 30

 

 اعادة االستمطاب –ازالة االستمطاب  ب  –أ 

 زٌادة االستمطاب  –فترة الجموح    د  –ج  

 ات التً تعمل خالل فترة الجموح : وما هً المن –38

البوتاسٌوم  الحساسة لفرق الجهد الكهربائً     –ب            صودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً  ال –أ 

 الحساسة للنوالل العصبٌة  –د                                            بلنوات التسر –ج 

 لعصبٌة : ما هً االٌونات التً تسبب انفجار الحوٌصالت التشابكٌة وتحرر النوالل ا – 30

 Ca +2 –د                     - Cl –ج                                + K –ب                         + Na –أ 

 اٌن توجد مستمبالت النوالل العصبٌة :  – 49

 الحوٌصالت التشابكٌة  –الشك التشابكً   د  –الؽشاء لبل التشابكً   ج  –الؽشاء بعد التشابكً   ب  –أ 

 ما هو المستمبل الضوئً فً العٌن أثناء اللٌل :  – 41

 الخلٌة الشمٌة  –د         المخارٌط   –ج              الخالٌا الشعرٌة   –ب            العصً    –أ 

 اي االجزاء االتٌة لٌس من اجزاء االذن الخارجٌة :  – 42

 ؼشاء الطبلة  –د          السندان   –ج                المناة السمعٌة  –ب             الصٌوان   –أ 

 ما هً الوحدة االساسٌة المؤلفة للٌؾ العضلً : – 43

 اللٌٌؾ العضلً  –د         الؽشاء البالزمً  –ج                    Zخط  –ب             ن  المٌوسٌ –أ 

 و خالٌا متخصصة ( ما المسطلح العلمً الدال على ) مواد كٌمٌائٌة تفرزها ؼدد أ – 44

 الهٌموؼلوبٌن  –د        النالل العصبً  –ج             الهرمونات   –ب       االترفٌرونات   –أ 

 



 بالهرمونات الستٌروٌدٌة :  لٌس من خصائصاي االتٌة  – 45

                                       تكون المعمد   –ب                                        تذوب فً اللٌبٌدات    –أ 

 تدخل الخلٌة الهدؾ بسهولة  –د                 ها على الؽشاء البالزمً لتمبترتبط بمس –ج 

 اي االتٌة ٌمنع استمرار تنبٌه العصبون بعد التشابكً :  – 46

                       بكٌة      انفجار الحوٌصالت التشا –ارتباط النالل العصبً بمستمبالته                     ب  –أ 

 دخول اٌونات الكالسٌوم الى الزر التشابكً  –د         تحطٌم النالل العصبً  فً الشك التشابكً   –ج 

 اي االتٌة صحٌح فٌما ٌتعلك بالتنظٌم الهرمونً :  – 40

                              العصبونات  ٌنتمل فً محاور –ب                            اسرع من التنظٌم العصبً     –أ 

 ٌدوم لمدة ألصر من التنظٌم العصبً  –د                                  ٌؤثر فً الخالٌا الهدؾ –ج 

ما هو المصطلح العلمً الدال على العبارة ) انتمال السٌال العصبً من عمدة رانفٌٌر الى أخرى  – 48

 مجاورة لها ( : 

 السٌال العصبً  –د      المستمبالت الحسٌة   –ج         التشابن العصبً   –ب            لوثبً  النمل ا –أ 

 اي اآلتٌة ال ٌتعلك بفترة الجموح : – 40

                          منوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائًالتؽلك  –ب                     ال ٌستجٌب العصبون الي منبه    –أ 
 تعٌد العصبون الى حالة الراحة  –د        ضخ اٌونات الصوٌوم الى داخل العصبون   –ج 

 اي االتٌة ال ٌساهم فً تكوٌن جهد الراحة : – 59

                               النمل الوثبً   –ب                              بوتاسٌوم   –مضخة الصودٌوم  –أ 
 البروتٌنات كبٌرة الحجم   –د                                       اتلنوات تسرب االٌون –ج 

 اي الثنائٌات االتٌة صحٌحة :  – 51

العصً ـــــ مستمبل صوتً                                         –خالٌا شعرٌة ـــــ مستمبل ضوئً                       ب  –أ 
  المخارٌط ـــــ اإلضاءة الخافتة –ل كٌمٌائً                    د الخالٌا الشمٌة ـــــ مستمب –ج 

 النمباض اللٌؾ العضلً عند انزالق الخٌوط البروتٌنٌة :  الالزمةما هً المواد  – 52

 +K+ , Na –د           ATP , Ca+2 –ج              k+ , ATP –ب                +Ca+2 , Na –أ 

 ٌة صحٌحة عند انتمال السٌال العصبً فً منطمة التشابن العصبً :اي التؽٌرات االت – 53

 زٌادة نفاذٌة الؽشاء لبل التشابكً الٌونات الكالسٌوم ودخولها الى الزر التشابكً  –أ 

 خروجها الى الشك التشابكً وزٌادة نفاذٌة الؽشاء لبل التشابكً الٌونات الكالسٌوم  -ب 

 خروجها الى الشك التشابكًوابكً الٌونات الكالسٌوم زٌادة نفاذٌة الؽشاء بعد التش -ج 

 خروجها الى الزر التشابكً وزٌادة نفاذٌة الؽشاء لبل التشابكً الٌونات الصودٌوم  -د 

 فً آلٌة انمباض العضلة الهٌكلٌة : ٌحدث اوالً أي اآلتٌة  – 54

أرتباط رؤوس المٌوسن باألكتٌن                 -إنثناء الجسور العرضٌة                                        ج –أ 
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 ملحك اإلضافٌة
 حالة التً ٌكون بها المحور العصبً مشحون بشحنة سالبة من الداخل وموجبة من الخارج تعرؾ بـــــــ :.ال1

 ب) إزالة االستمطاب                   ج)انعكاس االستمطاب                          د) إعادة االستمطاب             أ) االستمطاب

 ؼشاء العصبون أثناء :  .تفتح بوابات البوتاسٌوم الموجودة على2

 د) إعادة االستمطابا)االستمطاب                    ب)إزالة االستمطاب                  ج) انعكاس االستمطاب                     

 .إعادة االستمطاب ٌكون ناتج عن :3

 ٌومأ) دخول أٌونات الصودٌوم                                ب) خروج أٌونات الصود

 د) خروج أٌونات البوتاسٌومج)دخول أٌونات البوتاسٌوم                               

 .واحدة من العبارات التالٌة تصؾ حالة الؽشاء للعصبون فً حالة الراحة : 4

 واٌونات البوتاسٌوم خارجةب) اٌونات الصودٌوم داخل الغشاء                هلالغشاء وأٌونات البوتاسٌوم داخ أ) أٌونات الصودٌوم خارج

 ج) أٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم داخل الغشاء                               د) أٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم خارج الغشاء

 .إن وصول السٌال العصبً إلى الزر التشابكً ٌسبب :5

     التشابكً أ)فتح بوابات أٌونات الكالسٌوم لتدخل أٌونات الكالسٌوم إلى داخل الزر

 ب)فتح بوابات أٌونات الصودٌوم لتدخل إلى داخل الزر التشابكً

            ج) فتح بوابات الكالسٌوم لتخرج خارج الزر التشابكً                            

 د)غلك بوابات الكالسٌوم ومنع دخولها إلى داخل الزر التشابكً

 ان بالطبمة التً تدعى:.توجد المستمبالت الضوئٌة فً عٌن اإلنس6

 د) المرنٌة                    ج) الشبكٌةأ) مشٌمٌة                          ب) الصلبة                          

 .الصبؽة الموجودة فً خالٌا العصً هً:0

 د) غالٌسٌن         ب) فوتوبسٌن                        ج) مٌالنٌن                              أ) رودوبسٌن

 .الصبؽة الموجودة فً خالٌا المخارٌط فً العٌن هً:8

 ج) مٌالنٌن                 د) غالٌسٌن                            ب) فوتوبسٌنأ)رودوبسٌن                  

 .الجزء من األذن الذي توجد فٌه مستمبالت الصوت ٌسمى:0

 ( المنوات الهاللٌة                   ج) الدهلٌز                 د) األذن الوسطىب                   أ) المولعة

 .الؽشاء المسؤول عن تفرٌػ طالة الموجات الصوتٌة من المولعة هو : 19

 ج) غشاء الطبلة            د) المولعة                   ب) النافذة الدائرٌةأ) النافذة البٌضوٌة      

 افة شبه جٌالتٌنٌة تحافظ على حجم العٌن ثابت تدعى:.مادة شف 11

 د) المرنٌة          ج) السائل الزجاجًأ) الجسم الهدبً         ب)الصلبة                              
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 د) حمض كاربونٌن            ج) كربونات هٌدروجٌنٌة            ) کاربامٌنو هٌموغلوبٌن      ب                 أ) كاربونٌن انهٌدرٌز

 .أي من التالٌة عبارة خاطئة بما ٌخص مادة الهٌستامٌن : 04

 تفرز من الخالٌا الصارٌة والماعدٌة وتزٌد افراز المخاط واالحمرار واالنتفاخ  -أ

 تفرز من الخالٌا الماعدٌة وتؤثر فً خالٌا األوعٌة الدموٌة -ب

 على سطح الخالٌا الصارٌة والماعدٌة IGEاألجسام المضادة  تفرز بسبب ارتباط مسبب الحساسٌة مع -ج

 ول مرة الى الجسمألتفرز عند دخول مسبب الحساسٌة  -د

 .االتجاه الصحٌح لحركة السٌال العصبً فً العصبون كما ٌلً: 05

 زوائد شجرٌة  ، جسم عصبون  ، نهاٌات عصبٌة ، محور عصبً ، أزرار تشابكٌة -أ

 عصبون ، محور عصبً ، نهاٌات عصبٌة ،  أزرار تشابكٌة زوائد شجرٌة ، جسم -ب

 زوائد شجرٌة ،  محور عصبً ، جسم العصبون ،  نهاٌات عصبٌة ،  أزرار تشابكٌة -ج

 زوائد شجرٌة ، محور عصبً ،  زوائد شجرٌة ، نهاٌات عصبٌة ، جسم العصبون -د

 . فً أي من التالٌة ٌكون السٌال العصبً أسرع ما ٌمكن :06

 مٌكرون  12نانومتر ، وسمن غمده   44صبون محاط بغمد ملٌنً و لطر محوره  ع -أ

  مٌكرون 12نانومتر وسمن غمده   64عصبون محاط بغمد ملٌنً و لطر محوره  -ب

 نانومٌتر  44عصبون غٌر محاط بغمد ملٌنً ولطر محوره   -ج

 مٌكرون  34عصبون غٌر محاط بغمد ملٌنً ولطر محوره   -د

 الٌه لٌس من العوامل التً تزٌد سرعة نمل السٌال العصبً :.أحد الت 00

 كثرة النهاٌات العصبٌة بالعصبون -د   ة لطر محور العصبون        سماك -ج   سماكة الغمد الملٌنً     -ب    وجود الغمد الملٌنً   -أ

 : .عدد الشحنات الموجبة التً تتراكم خارج العصبون فً عملٌة ضخ واحدة 08

 5 -د                                    1 -ج                                    2 -ب                                    3 -أ

 .لٌمة فرق الجهد الكهربائً فً مرحلة االستمطاب هً: 00

 +ملً فولت 35 -د                          ملً فولت  04- -ج                      ملً فولت 34- -ب          ملً فولت        55- -أ

 .لٌمة فرق الجهد الكهربائً فً مرحلة ازالة االستمطاب هً:  89

 +ملً فولت 35 -دملً فولت                                 04- -ج     ملً فولت              34- -ب   ملً فولت                 55- -أ



 ائً فً مرحلة إعادة االستمطاب هً:.لٌمة فرق الجهد الكهرب 81

 +ملً فولت 35 -ملً فولت                               د 04- -ج                  ملً فولت 34- -ب   ملً فولت              55- -أ

 .لٌمة مستوى العتبة تمدر ب: 82

 +ملً فولت 35 -ملً فولت                                  د 04- -ج     ملً فولت      34- -ب                       ملً فولت 55- -أ

 .توجد النوالل العصبٌة داخل : 83

 الشك التشابكً -د       العصبون بعد التشابكً                     -ج      غشاء لبل التشابكً             -ب                 الزر التشابكً -أ

 العصبٌة: تٌة من النواللآل.احد ا 84

  )  أ + ج ( -دنور ادرٌنالٌن                                       -ج        كربونٌن        -ل كولٌن                              بٌاست -أ

 . احد المنوات اآلتٌة هً التً تعمل فً مرحلة ازالة االستمطاب:85

 لنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً -ب                     كهربائًلنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد ال -أ

 لنوات االٌونات الحساسة للنوالل الكٌمٌائٌة -د          الكهربائً            لنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد -ج

 .وصول منبه بمستوى العتبة ٌؤدي الى فتح : 86

 لنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً -ب                    أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائًلنوات  -أ

 لنوات االٌونات الحساسة للنوالل الكٌمٌائٌة -د           لنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً           -ج

 +ملً فولت ٌسبب:35فرق الجهد الكهربائً ٌصل إلى  .حدوث تؽٌر فً 80

 فتح لنوات أٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً -بفتح لنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً              -أ

 وات االٌونات الحساسة للنوالل الكٌمٌائٌةفتح لن -د  لفرق الجهد الكهربائً         اغالق لنوات أٌونات الكالسٌوم الحساسة -ج

 .من العوامل التً تؤدي الى تولٌد جهد الراحة : 88

 وجود بروتٌنات كبٌرة الحجم مرتبطة باٌونات سالبة داخل العصبون -أ

 للداخل K 2للخارج و  Naأٌونات  3مضخة صودٌوم بوتاسٌوم التً تضخ  -ب

 ج أكثر من نفاذٌة الغشاء أٌونات الصودٌوم للداخلنفاذٌة الغشاء أٌونات البوتاسٌوم للخار -ج

 جمٌع ما ذكر -د

 عند خالٌا أنسجة الجسم والشعٌرات الدموٌة : HCO3وأٌونات  CL-. االتجاه الصحٌح ألٌونات 80

 ٌا الدم الحمراء إلى بالزما الدمالمن خ HCO 3من بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء وأٌونات -CLٌتحرن الـ  -أ

 ٌا الدم الحمراء إلى بالزما الدمالمن خ- CLمن بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء واٌونات  HCO3ٌتحرن ال  -ب

 من بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء HCO3و - CLٌتحرن الـ  -ج

 من خالٌا الدم الحمراء إلى بالزما الدم HCO3و  - CLٌتحرن الـ  -د

 عند الرئتٌن والشعٌرات الدموٌة HCO3وأٌونات - CL.االتجاه الصحٌح ألٌونات  09

 ٌا الدم الحمراء إلى بالزما الدمالمن خ HCO3-من بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء وأٌونات   -CLٌتحرن الـ  -أ

 دمٌا الدم الحمراء إلى بالزما الالمن خ- CLمن بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء واٌونات  HCO3ٌتحرن ال  -ب

 من بالزما الدم الى خالٌا الدم الحمراء HCO3و  - CLٌتحرن الـ  -ج

 من خالٌا الدم الحمراء إلى بالزما الدم HCO3و - CLٌتحرن ال  -د

 














