
  االسم:          2017/2018العام الدراسي  العلوممادة  - املذاكرة األوىلسلم                   

 الثالــــث الثانوي العلمي )أ(                                                           
 

 (د 50بي عن األسئلة اآلتية:   )أوالً: أجي

 الناقل الكيميائي؟ وما مصيره بعد أداء دورة في منطقة المشبك؟ما أنواع المشابك، وأين توجد، وأين يتكون  -1

 ماذا ينتج من: أ( تغير استقطاب غشاء الخلية الحسية في المنطقة المنبهة. -2

 ب(مريض مصاب بأذية في الباحة الحسية الجسمية الثانوية.                   

 حـ( إصابة عظيمات السمع بأذية.                   

 ا تسلسل األحداث من اهتزاز غشاء الطبل حتى اهتزاز الغشاء القاعدي؟م -3
 ج:
 أنواع المشابك : أ( كيميائية   ب( كهربائية أو -1

 المشابك الكيميائية: توجد بين عصبون وعصبون آخر أو بين عصبون و خلية مستجيبة.     
 أو بين التفرعات النهائية لمحوار عصبون مع استطاالت هيولية أو محوار أو جسم عصبون آخر.    
 المشابك الكهربائية: توجد بين ألياف عضلة القلب و األحشاء أو بين ألياف العضو الواحد. -
 يتكون الناقل الكيميائي :أ( إما في جسم الخلية و ينتقل عبر المحوار إلى الزر.   -

 .أنظيمات خاصةبتدخل  مباشرةب( أو في الزر  
 مصير الناقل بعد أن يؤدي عمله: أ( إما بإعادة امتصاصه من الغشاء قبل المشبكي -

 أو بانتشاره خارج الفالق ب(                                    
 تفككه( بأنظيمات نوعية.أو بحلمهته )  ج(                                    

 ماذا ينتج عن: أ( تشكل كمون مولد  في الخلية الحسية، )وتزداد قيمته بزيادة شد ة المنبه(.  -2
 ال يبدي أمارات الخدر،ولكنه يصاب بالعمه اللمسي أو يصبح عاجزاً  ب(                   

  يلمس.عن تحديد ماهية ما يلمس أو ال يدرك ما                       
 أو فقدان السمع التوصيلي. توصيليج( صمم                    

 أ( تسبب األمواج الصوتية اهتزاز غشاء الطبل بشكل موافق لها.    -3
 ب( تنتقل االهتزازات إلى عظيمات السمع الثالث.    
 النافذة البيضية. غشاءج( يهتز      
 زي.د( يهتز اللمف الخارجي في المجرى الدهلي     
 هـ( ينقل غشاء رايسنر االهتزازات إلى اللمف الداخلي في المجرى المتوسط.    
 و( يسبب ذلك اهتزاز الغشاء القاعدي بشكل موجي. ) مالحظة: إذا أخطأ الطالب في أحد التراتيب يفقد عالمته وعالمه ما بعده(     

 (د 50جيبي عن األسئلة اآلتية :  )ثانياً: أ

 واحدة لكل مما يأتي:اذكري وظيفة  -1 

 هـ( الكوة القوقعية -د( السويقتان المخيتان -جـ( الحليمات الخيطية  -ب( عصبونات االرتباط الحبلية ) الموصلة الشاقولية(  -المادة السوداءأ( 

 (المخيخ  – اللييفات العصبية – غدد بومان – في الجلد جسيمات روفيني –اللوحة المحركة  :حددي بدقة موقع كل مما يأتي -2

 ما المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:  -3

 أ( خاليا حسية ) جابذة ( أداة الحس فيها نهاية االستطالة الهيولية المجردة من غمد النخاعين.  

 ب( تقوم خالياه بدور فعال في حفظ التوازن الشاردي في المراكز العصبية.

 صوات عالية الشد ة.ج( لهما دور في حماية األذن الداخلية من األ
 د( هو فرق الكمون بين المناطق السليمة والمناطق المصابة باألذى. 

 ج:

 تفرز الدوبامين أو تقوم بدور مهم في التحكم بنشاط العضالت وتوترها. –أ( المادة السوداء  -1

 أو  تصدر اإلشارات المتحكمة في الحركات إلى الجسم المخطط على هيئة دوبامين.       

 من النخاع ببعضها. مختلفةب(عصبونات االرتباط الحبلية: تقوم بربط مستويات   

 ج( الحليمات الخيطية : لمسية  )ال ذوقية(.  

 الصادرة عن الدماغ.د( السويقتان المخيتان: طريق نقل السياالت العصبية المحركة    

 هـ( الكوة القوقعية: تصل المجرى الدهليزي بالمجرى الطبلي. في ذروة الحلزون  

 أ( اللوحة المحركة: )مشبك( يقع بين نهايات العصبون الحركي وغمد الليف العضلي. -2

 ب( جسيمات روفيني: في األدمة وفي المفاصل.  

 .ج( غدد بومان: بين الخاليا الحسية الشمية   

 د( اللييفات العصبية: جميع أقسام العصبون.    

 هـ( المخيخ: خلف البصلة و الحدبة الحلقية ) و يغطي المخ قسماً منه(   

 أ( مستقبل أولي       ب( الدبق العصبي       -3

 ج( العضلة الشاد ة الطبلية والعضلة الشاد ة الركابية.    د( كمون األذى أو كمون التحديد      
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 يكتفى بواحدة منها
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 د( 50ثالثاً: أجيبي عن السؤالين اآلتيين: ) 

 مع المسمى المناسب لكل منها. اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة على الشكل المجاور -1

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك: -2

 يسبب إعاقة تفكك األستيل كولين: .1

 أ( الكورار        ب( الدوبامين           ج( غاز األعصاب    د( النورأدرينالين. 

 البنى العصبية المسؤولة عن ضبط توازن الجسم عند اإلنسان هي: .2

 الوطاءأ( الحدبات التوأمية األربعة               ب( المهادين والمخيخ    ج( المخيخ والجسمين المخططين       د( الحدبة الحلقية و 

 :العصب الذي ينقل السيالة العصبية إلى باحات حسية في المخ دون أن يمر على المهاد .3

ي   د( العصب القحفي الذوقي  أ( العصب القوقعي    ب( العصب الدهليزي  ج( العصب الشم 

 ج:

 البطين الرابع( -4 –الحدبة الحلقية  -3-المادة الرمادية  -2الحدبات التوأمية األربعة  -1)  -1 

 العصب الشمي أو )ج( -3 –المخيخ والجسمين المخططين أو )ج(  -2غاز األعصاب أو )ج(     -1)  -2

 د( 50رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لخمس مما يأتي:  )

 المنعكس الداغصي وحيد المشبك. -1

 البراعم الذوقية غير نوعية. -2

 وضع مواد ذات رائحة لطيفة تحت اإلبطين عند اإلنسان. -3

 ضمور الخاليا العصبية وتشابكها مع الخاليا األخرى في داء الزهايمر. -4

 نشوء كمونات العمل في األلياف المغمدة بالنخاعين تقتصر على اختناقات رانفيه. -5

 يتصف المشبك الكيميائي بالقطبية. -6

 ج:

 والتشابك يتم بين العصبونن العصبونات البينية ) الواصلة  أتخلو مألن قوسه االنعكاسية  -1

 الصادر والعصبون الوارد.     

 ألن كل برعم ذوقي يتنبه بطعوم عد ة. -2

 ألن الرائحة اللطيفة توقف اإلحساس الشمي لرائحة العرق الكريهة أو الرائحة اللطيفة تحجب الرائحة الكريهة. -3

 سب لويحات من البروتين بيتا النشواتي أو االميلوئيد حول الخاليا العصبية في مناطق الدماغ الضرورية يعود لتر -4

 للوظيفة المعرفية.    

 في األماكن التي يغطيها غمد النخاعين ومقاومة أقل الموضعيةألن الغشاء يبدي مقاومة عالية لخروج التيارات  -5

 عند سوية اختناقات رانفيه.    

 إلى الخلية بعد  توجد الحويصالت المشبكيةمن الخلية قبل المشبك إذ  باتجاه واحدألن حالة التنبيه تجتاز المشبك  -6

 . توجد المستقبالتالمشبك إذ      

 د(50خامساً: أجيبي عن السؤالين اآلتيين: )

 ،يظهر المخطط البياني التبدالت في الكمون عند تنبيه نقطة من ليف عصبي -1

 المطلوب:     

 أ( ما التبدالت التي تحدث في تلك النقطة؟)دون شرح(    

 ب( ما الخاصة التي تتصف بها السيالة العصبية من مكان نشوئها إلى نقطة غايتها؟  

 قارني بين : أ( انخفاض االستقطاب وفرط االستقطاب في الغشاء  -2
 مون المتولد في الغشاء.بعد المشبكي من حيث السبب والك                    

 ب(خاليا شولتز والخاليا الحسية الذوقية من حيث الموقع والمنشأ.

 ج:

 انخفاض سريع الىستقطاب الغشاء -1أ( -1

ً ثم انعكاسه  -3ينتهي بزواله   -2        ليعود بعدها إلى كمون الراحة. -4 جزئيا

 وسعتها من مكان طبيعتهافي  من دون أي تالش  ب(الخاصة هي: انتقالها يتم 

 نشوئها إلى نقطة غايتها.    

 قارني: -2

 فرط االستقطاب انخفاض االستقطاب من حيث

 في الغشاء بعد المشبكي في الغشاء بعد المشبكي السبب

 خروج شوارد البوتاسيوم  دخول شوارد الصوديوم

 بعد مشبكي تثبيطي كمون كمون بعد مشبكي تنبيهي الكمون المتولد
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 الخاليا الحسية الذوقية خاليا شولتز من حيث

الصفراء في الحفيرة في البطانة المخاطية  الموقع
 األنفية 

 في البرعم الذوقي

 غير عصبي عصبي المنشأ

 

 د(50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 الحسي؟مم يتألف العضو  -1

 لظاهرة النقل في األلياف ذات النخاعين ميزتان، ما هما؟ -2

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم -3

 إلى ورقة إجابتك واكتبي المفهوم المناسب لكل رقم.    

 ما تأثير الجملة نظيرة الودية على المصرة الصفراوية.   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج:

 يتألف العضو الحسي من تجمع خاليا حسية وتراكيب خاصة. -1

 أ( زيادة سرعة السيالة بسبب النقل القفزي -2

 ب( توفير كمية كبيرة من الطاقة لعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم إذا يحدث الضخ في سوية    

 .فقطاختناقات رانفيه       

 ( كمون عمل جديد4( التيارات الخارجة            3موضعية            ( تيارات 2( ينعكس االستقطاب           1 -3

 تأثيرها على المصرة الصفراوية: تقلص المصرة الصفراوية.  -4

                                                          

  
 انتهى السلم

 

2×6=12  

2×6=12  
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1×2=2  

لليفعند التنبيه الفعال   
 مجرد من النخاعين

1 

مما يؤدي إلى نشوء فرق في 

نتيجة لذلكالكمون تتشكل   

2 

تجه إلى المناطق ت
نطقة المجاورة نحو الم

خارج الليف وباالتجاه 
 المعاكس داخله

3 

بتنبيه المنطقة 

 المجاورة مولدة فيها

4 

وتعود المنطقة المنبهة 

 إلى استقطاب الراحة

 تقوم


