
 
 االسم:             5102/5102العام الدراسي  - العلوم مادةمذاكرة سلم                 

 011)ب(                          الدرجة:  –الثالث الثـانوي العلمي                                                               

 درجة( 21أواًل: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )    

 العصبي الذي يتحرر من نهايته. ما أثر تنبيه العصب المجهول في حركة القلب، وما نوع المشبك بينهما  وما الناقل -0   

 تتم المحافظة على فروق التراكيز الشاردية على جانبي الغشاء في حالة الراحة بآليتين ، ما هما  ) دون شرح( -5   

 ما التغيرات في االستقطاب التي تحدث عند تنبيه نقطة من سطح ليف عصبي بمنبه كاٍف )دون شرح( وكيف تبدو على شاشة    -0   

 االوسيلوسكوب        
 اإلجابة:   

 االستيل كولين –المشبك الكيميائي  –تبطئ معدل ضربات القلب   -1   

 أ( النفوذية االصطفائية التي يتمتع بها الغشاء الخلوي  -2   

 ب( عمل مضخة الصوديوم و البوتاسيوم      

 أ( انخفاض سريع في استقطاب الغشاء  -3   

 ب( ينتهي بزواله       
 حـ(  ثم انعكاسه جزئياً        
 ء ( ليعود بعدها إلى كمون الراحة تبدو على شكل موجة مؤنفة وحيدة الطور.       

 درجة( 21ثانيًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )    

 ( المادة السوداء                   ء( كمون التحديدما المقصود بكل مما يأتي:  أ( اختناقات رانفيه     ب( اللويحة العصبية     حـ -0   

 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي:  أ( الكوة القوقعية    ب( مضخة الصوديوم و البوتاسيوم    حـ( غدد بومانء( السويقتين المخيتين -5   

 حددي بدقة موقع كل مما يأتي: أ( خاليا شولتز     ب( الحليمات الكأسية        حـ( الغدة الصنوبرية             ء( مركز إفراز العرق -0   

 اإلجابة:   
 : هي مناطق ) أو اختناقات حلقية( انقطاع غمد النخاعين على طول المحوار على ابعاد متساوية. اختناقات رانفيهأ(  -1   

 : هي ثخانة خلوية في القسم الظهري من الوريقة الجنينية الخارجية وفق المحور األمامي الخلفي اللويحة العصبيةب(      

 بية(.) تنخمص من وسطها نحو الداخل مشكلة الميزابة العص         
 : هي عصبونات تقع بين السويقتين المخيتين ) لجذع الدماغ( تصدر اإلشاراتالمادة السوداءحـ(      

 المتحكمة في الحركات إلى الجسم المخطط على هيئة الدوبامين.           
 : هو فرق الكمون بين المناطق السليمة والمناطق المصابة باألذى. كمون التحديدد(      

 : تصل بين المجرى الدهليزي والمجرى الطبلي.الكوة القوقعيةأ(  -2   

 : تقوم بنقل ثالث شوارد صوديوم إلى خارج الخلية.مضخة الصوديوم و البوتاسيومب(       
 الراحة أو تعّد المسؤولة عن تثبيت حالة استقطاب الغشاء أثناء ATP)(بصرف طاقة وشاردي بوتاسيوم إلى داخلها وذلك           

 : إفراز المادة المخاطيةغدد بومانحـ(       
 المحركة الصادرة عن الدماغ :  طريق نقل للسياالت العصبية السويقتين المخيتينء(        

 : في البطانة المخاطية الصفراء للحفيرة األنفية.خاليا شولتزأ(  -3   

 : في قاعدة اللسان. الحليمات الكأسيةب(       
 : أمام الحدبات التوءمية األربعة.الغدة الصنوبريةحـ(       

 الشوكي.للنخاع  المادة الرمادية: في مركز إفراز العرقء(        

 درجة( 21ثالثًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية:  )    

 ارسمي جسيم باشيني ثم ضعي المسميات في موقعها الصحيح. -0   

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك: -5   

 في الفص الجداريفي الفص الجبهي    أمام شق روالندو مباشرة    أمام شق روالندو        أ( تقع الباحة المحركة األولية :    
 ب( معظم العصبونات الحسية التي تحمل السياالت العصبية الحسية تنتهي في:    
             الحدبة الحلقية    الجسم المخطط     الوطاء المهاد 

 درينالينالنور ا الدوبامين              االستيل كولين     السيروتونين        حـ( ناقل كيميائي منظم للوظائف الحركية:       

 اإلجابة:   

 أ( صفائح              ب( خاليا ضامة                 حـ( نهاية عصبية مجردة من النخاعين   -1   

 ء( اختناق رانفيه األول                                   هـ( ليف عصبي )مغمد بالنخاعين(             

 أ( أمام شق روالندو مباشرة  -2   

 ب( المهاد       

 حـ( الدوبامين       
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 درجة( 21أعط تفسيرًا علميًا لخمس لكل مما يلي : ) – رابعًا   

 اختفاء جسيمات نيسل أثناء التنبيه القوي للخلية العصبية. -1   

 يتميز المنعكس الشوكي بالرتابة. -5   

 ال نشعر بطعم المادة عندما توضع على السطح السفلي للسان. -0   

 تعّد القوس االنعكاسي للمنعكس الداغصي وحيد المشبك. -0   

 المستقبل الحسي يعمل كمحول بيولوجي. -2   

 تتاثر األذن الوسطى بالتهابات البلعوم. -2   

 اإلجابة:    

 تستهلكها الخلية العصبية أثناء نشاطها. ألنها تعد مدخرًا غذائيًا -1   

 ألن االستجابة ذاتها تحت تاثير المنبه ذاته. -2   

 لعدم وجود حليمات ذوقية أو براعم ذوقية. -3   

 ألنها مكونة من عصبون وارد ) حسي( وعصبون صادر ) حركي( بينهما مشبك  -4   

 أو ال يوجد عصبون واصل  أو ) بيني ( بينهما.       

 ألنه يعمل على تحويل طاقة  لمنبه إلى استجابة. -5   

 ألن األذن الوسطى تفتح على البلعوم بقناة  ) نفير( أوستاش. -6   

 درجة(01خامسًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )    

 ما المصطلح العلمي لكل مما يأتي: -0   

 أ( معيار اقترحه البيك البراز دور الزمن في مفهوم قابلية التنبه الخلوية   

 ب( باحة يتم فيها تنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة.   

 حـ( خاليا حسية) جابذة( من منشأ عصبي أداة الحس فيها نهاية االستطالة الهيولية المجردة من النخاعين   

 د في الفص الشمي وتشكل أليافها العصب الشمي.د( خاليا توج    

 : صححي ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة -5    

 في رؤوس األصابع و الشفاه. تغزر مستقبالت للبرودةأ( جسيمات مايسنر    

 مواد بروتينية تستعمل مسكنات داخلية لأللم ومحسنات للمزاج. المبيدات الحشريةب(    

 بإشراف مورثات  قبل المشبكحـ( بروتينات مقوية يتم صنعها في الخلية    

 

 ثم يلتحمان فيتشكل األنبوب العصبي. اللويحة العصبيةء( يتقارب طرفا     

 اإلجابة:   

 أ( الكروناكسي       ب( الباحة المحركة الثانوية -1   

 حـ( مستقبل أولي      ء( الخاليا التاجية      

 أ( مستقبالت اللمس الدقيق. -2   

 ب( االندروفينات     

 حـ( بعد المشبك     

 ء( الميزابة العصبية      

 درجة(21سادسًا: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )    

 قارني بين الحدبة الحلقية والحصين من حيث الشكل و الموقع. -0   

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة إجابتك  -5   

 واكتبي المفهوم العلمي المناسب لكل رقم.     

 ماذا يؤدي ارتباط شوارد الكالسيوم مع المستقبالت البروتينية -0   

 التي تقع على السطح الداخلي للغشاء قبل المشبك.       
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 : األجوبة    

   1- 

 الحصين الحلقيةالحدبة  من حيث

 تبارز منحن تبارز مستعرض الشكل

بين الدماغ المتوسط في األعلى والبصلة  الموقع بين
 السيسائية في األسفل

 يمتد في أرضية البطين الجانبي

 أ( عصبونات ) خاليا عصبية (   -2   

 ب( خاليا دبقية صغيرة       

 حـ( خاليا ثنائية القطب       

 ء( خاليا قليلة االستطاالت        

 هـ( خاليا ظهارية مشيمية        

 تؤدي إلى تنشيط أنظيمات نوعية    -3   
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 توجد في شبكة العين

ةهارية سيسائيظ 5  
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