
  االسم:          2017/2018العام الدراسي  -العلوممادة  - سلم املذاكرة األوىل                  

 الثالــــث الثانوي العلمي )ب(                                                           
 

 (د 50بي عن األسئلة اآلتية:   )أوالً: أجي
 يقسم جوف الحلزون العظمي بوساطة رف عظمي وغشاءين إلى ثالثة مجار والمطلوب: -1
 الغشاءان وما المجاري الثالثة، وما اللمف الذي يمأل كل منهما؟ ماأ(  

 مع أي نافذة يتصل كل منهما وفي أي مجرى يوجد المستقبل الصوتي.ب( 
 ؟في األذن الداخليةأين توجد مستقبالت التوازن الساكن جـ( 
 ى السطح الداخلي للغشاء قبل المشبكي؟ارتباط شوارد الكالسيوم مع مستقبالت البروتين التي تقع عل -ماذا ينتج من : أ -2

 تقارب طرفا الميزابة العصبية والتحامهما؟  -ب                     
 كل تغير في طاقة المنبه. -جـ                     

 يمر الحس الشعوري والفعل اإلرادي بخمس مراحل، اذكريها بالترتيب. ) دون شرح(     -3

 ج:

 الغشاء القاعدي –أ( الغشاءان: غشاء رايسنر  -1

 طبلي يمأله لمف خارجي. –المتوسط يمأله لمف داخلي  –المجاري: الدهليزي يمأله لمف خارجي        

 لطبلي يتصل بالنافذة المدورة ويوجد المستقبل الصوتي ب( الدهليزي يتصل بالنافذة البيضية ، ا   

 في المجرى المتوسط )على الغشاء القاعدي(.        

 ج( توجد في الدهليز الغشائي ) القريبة و الكييس(.    

 أ( تتنشط أنظيمات نوعية تعمل على ارتباط غشاء الحويصالت المشبكية مع الغشاء قبل المشبكي. -2

 ب( يتشكل األنبوب العصبي.   

 ج( يؤدي إلى تغير في شد ة االستجابة أو اإلحساس.   

 يمر الحس الشعوري والفعل اإلرادي بالمراحل اآلتية:  -3

 أ( مرحلة التنبيه         ب( مرحلة النقل الحسي  ج(مرحلة اتصال المسالك بالمسالك الحركية    

 د(مرحلة النقل الحركي  هـ( مرحلة التنفيذ   

 (د 50جيبي عن األسئلة اآلتية :  )ثانياً: أ
 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي: -1
 بوتاسيومهـ( مضخة الصوديوم وال د( جسيمات مايسنر   جـ( الحدبة الحلقية بمادتها البيضاء  الدوبامين    ب(    ( العصبونات الموصلة االلتقائية األفقية أ

 :حددي بدقة موقع كل مما يأتي -2
 باحة بروكا( – القنوات الشاردية في الليف المغمد بالنخاعين –المادة السوداء  –مركز المنعكس الداغصي  – تلفيف الحصين)  

 ما المصطلح العلمي الموافق لكل مما يأتي:  -3
 أ( مواد كيميائية بروتينية تفرز من الدماغ والنخامة األمامية وتستعمل مسكنات داخلية لأللم.  
 ب( مستقبالت تحدد جهة التنبيه، وينسب إليها الدور في حس السخونة. 
 جـ( كمون يتشكل في الخلية الحسية عند التنبيه الكافي لغشائها. 
 العصبونية لتخزين واسترجاع الذاكرة.د( ناقل كيميائي يفعل بطريقة ما اآلليات   
 ج:
 في العصبونات المحركةأ( العصبونات الموصلة االلتقائية األفقية: تقوم بنقل السيالة إلى  -1

 .الجهة المقابلةالمستوى ذاته من النخاع الشوكي ولكن في       
 ب( الدوبامين: منشط في الحاالت النفسية و العاطفية أو منظم للوظائف الحركية.  
 طريق نقل للسياالت العصبية  -ج( الحدبة الحلقية بمادتها البيضاء:    

 أو تؤمن التواصل بين نصفي الكرة المخية و المخيخ.                                          
 .الدقيقد( جسيمات مايسنر: مستقبالت اللمس     
 هـ( مضخة الصوديوم و البوتاسيوم: تقوم بنقل ثالث شوارد صوديوم إلى خارج الخلية وشاردتي    

 أو تثبيت حالة االستقطاب في أثناء الراحة. (ATP)بصرف طاقة بوتاسيوم إلى داخلها وذلك         
 البطين الجانبي  أرضيةأ( تلفيف الحصين: يمتد في  -2
 للنخاع الشوكي المادة الرماديةب( مركز المنعكس الداغصي: في    
 ج( المادة السوداء: بين السويقتين المخيتين أوفي جذع الدماغ.   
 الليف المغمد بالنخاعين: في اختناقات رانفيه.د( القنوات الشاردية في    
 هـ( باحة بروكا: ضمن الباحة الترابطية أمام الجبهية.    
 أ( االندروفينات      ب( جسيمات روفيني         ج( كمون مولد           د( االستيل كولين -3
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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

 :وظيفة الجسمين المخططين .1
 أ( يتم فيها تنسيق التقلصات العضلية ب( طريق نقل للسياالت العصبية المحركة الصادرة عن الدماغ 

 ج( ضروريان لحفظ توازن الجسم و الحركات التلقائية.    
 د( تؤمن توازن الجسم أثناء الحركة و السكون. 

 تية ال يتضمنه القوس االنعكاسي وحيد المشبك:آلأحد التراكيب ا .2
 جابذ     ب( عصبون نابذ    ج( عصبون بيني    د( مستقبل حسيأ( عصبون 

 : الحليمات التي ال تحوي براعم ذوقية هي .3
 د( التويجية           ( الكأسية ج        ب( الخيطية           أ( الكمئية   
 ج:
 نهاية عصبية مجردة من الغمد            -2صفائح                   -1
 ليف عصبي مغمد -4اختناق رانفيه األول     -3
 ( ضروريان لحفظ توازن الجسم والحركات التلقائية أو )ج(1 -2

 ( عصبون بيني أو )ج(2    
 ( الخيطية أو )ب(3    

 د(                                     50رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لخمس مما يأتي:  )
 في الذاكرة طويلة األمد تصبح تقوية المشبك مستدامة. -1
 الخاليا الحسية نوعية. -3يصاب المنغوليون بالزهايمر قبل األوان. -2
 ند التنبيه الكافي.حدوث تيار مفاجئ لشوارد الصوديوم إلى داخل الليف ع -4
 المنعكسات عرضة للتعب.            ) يكتفى بخمس فقط والسادس زائد ال ينظر إليه( -6 تقل سرعة السيالة العصبية في المشبك. -5
 ج:
 لحدوث تغيرات بنيوية في المشابك )المحتفظة بالذاكرة قصيرة األمد( نتيجة صنع بروتينات مقوية. -1
 والبروتين بيتا النشواني الذي يسبب موت الخاليا العصبية 21وليين يمتلكون ثالث صبغيات ألن المنغ -2

 21في مناطق الدماغ الضرورية للوظيفة المعرفية يتم تركيبه بإشراف مورثة موجودة على الصبغي      
 ألنها تتنبه بمنبه نوعي كاف.  -3
 يعود لفتح )بوابات( أقنية الصوديوم. -4
 موعة أزمنة: أ( الزمن الالزم لتحرير الناقل الكيميائي     ب( زمن انتشار الناقل في الفالق المشبكييعود لمج -5

 ج( زمن تثبت الناقل على المستقبالت          د( زمن لتكون الكمون بعد المشبكي                           
 نتيجة االستعمال الزائد لها من دون وجود آليات سريعة لتعويضها.السبب نفاد النواقل العصبية من  الغشاء قبل المشبكي  -6

 د(50خامساً: أجيبي عن السؤالين اآلتيين: )
 يظهر هذا الشكل العالقة بين شدة المنبه وزمن تأثيره ،المطلوب:   -1

 أ( انقلي األرقام المحددة على الشكل وضعي المسمى المناسب لها.     
 ب( ماذا يدعى هذا المنحني؟    
 ج( ما الزمن المفيد المقابل لشدة تساوي الريوباز؟   
 قارني بين: -2
 أ( الوجه الخلفي والوجه األمامي للنخاع الشوكي من حيث األثالم والقرون. 

 من حيث المنشأ ووجود المشبك.ب( المستقبل األولي والمستقبل الثانوي 
 ج:
 الريوباز أو العتبة الدنيا -2    زمن االستنفاد -1أ(   -1
 ب( يدعى منحني العتبات أو منحني الشدة و الزمن   
 ج( الزمن المفيد األساسي.    
2- 

 الوجه األمامي الوجه الخلفي من حيث

 خلفي ضيق وعميق  األثالم

 يصل إلى حدود المادة السنجابية

 أمامي عريض قليل العمق 

 ال يصل إلى حدود المادة السنجابية

 قرنان أماميان عريضان وقصيران قرنان خلفيان ضيقان وطويالن القرون

 

 المستقبل الثانوي المستقبل األولي من حيث

 غير عصبي عصبي المنشأ

 يوجد مشبك ال يوجد مشبك وجود المشبك
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 د(50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

 انقلي األرقام المحدد على خارطة المفاهيم -1 
 إلى ورقة إجابتك واكتبي المفهوم المناسب لكل رقم.    
 كيف يتم تسجيل كمون العمل ثنائي الطور؟)دون شرح( -2
 لألعصاب خاصتان، ما هما؟ -3

 ما تأثير الجملة نظيرة الودية على القصبات الهوائية.   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج:

 ( الخاليا التاجية4( محوار هذه الخلية     3( كموناً مولداً      2           ( الخاليا الحسية الشمية  1 -1

 أ( استخدام منبه كاف   -2

 ب( وضع مسريي التسجيل لراسم االهتزاز المهبطي في منطقتين بعيدتين عن بعضهما من السطح الخارجي للغشاء المنبه.     

 أ( قابلية التنبه     ب( نقل التنبيه  -3

 تضيق القصبات -4

 

 انتهى السلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4×5=20  

2×6=12  

2×6=12  

1×6=6  

المادة ذات الرائحة 

 تنبه أهداب

1 

اهفي مولدة  

2 
 3 يثير كمون عمل في

تنتقل كمونات 

 العمل إلى

4 

يمومنها إلى ألياف العصب الش    


