
 
  االسم:          8201/9201العام الدراسي  - العلوممادة  - سلم املذاكرة األوىل                 

 النموذج ) أ(  –الثالــــث الثانوي العلمي                                                         
   

 درجة( 50أوالً: أجيبي عن األسئلة اآلتية : )     
 مّم يتركب غمد النخاعين، وكيف يتشكل في داخل المحور الدماغي الشوكي ) المادة البيضاء ( ،وما دوره، وما المادة التي يحويها -1    

 الغشاء الهيولي لخلية شوان التي تشكل هذا الغمد.        
  ماذا يؤدي كل من: -2    

 تقع على السطح الداخلي للغشاء قبل المشبكي. أ( ارتباط شوارد الكالسيوم مع مستقبالت بروتينية     
 ب( انتشار شوارد الصوديوم عبر قنوات الصوديوم إلى داخل الخلية العصبية عند تنبيه هذه الخلية بمنبه عتبوي.    
 ج( انعكاس االستقطاب في المنطقة المنبهة عند النقل في ليف عصبي مجرد من النخاعين.    
 ما العناصر التي تشترك في القوس االنعكاسية بالترتيب عندما تضعين قطعة من الطعام في فمك ويتدفق اللعاب. -3    
 ج:    
 يتشكل بدءاً من الخاليا الدبقية قليلة االستطاالت،) إذ يلتف كل فرع منها حول محوار خلية عصبية(  –يتركب من مادة دهنية فوسفورية  -1    

ً يعمل على عزل األلياف العصبية   دوره:         كهربائيا
               التي يحويها الغشاء هي السفينغوميلين. المادة -سرعة السيالة العصبية  زيادة 

 .(كيقبل المشب) تعمل على ارتباط غشاء الحويصالت المشبكية مع الغشاء نوعيةأنظيمات  إلى تنشيطأ( يؤدي   -2   
 (.  حتى يزولفي االستقطاب  ) سريعب( يؤدي إلى انخفاض       

 ج( نشوء فرق في الكمون بينها وبين المناطق المجاورة.       

 في البصلة السيسائية فراز اإلمركز  عصبون حسي وارد  في اللسان  حسيةالعناصر هي: نهايات  -3    

 غدد لعابية إفراز اللعاب.    مفرزعصبون نابذ  –       
     ً  درجة( 50: أجيبي عن األسئلة اآلتية : ) ثانيا
 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي:  -1    

 مضخة الصوديوم و البوتاسيوم. –األلياف االلتقائية  –األندروفينات  –محاوير عصبونات المادة السوداء  –الجسمين المخططين          
 حّددي بدقة موقع كل مما يأتي:  -2    

 مركز  ضبط حركات القلب. –العصب الوركي  –الحويصالت المشبكية  –اللوحة المحركة  –العقد الشوكية          
 اللويحة العصبية. –مرض الصرع  –كمون الراحة  –المشابك الكهربائية  –ما المقصود بكل مما يلي :األعصاب  -3    
 -1ج:    

 .الدماغ المتوسطالنازلة من القشرة المخية إلى المراكز العصبية في  المحركةمرحلة لمرور الحزم  مين المخططين :  الجس -
                                 الجسم والحركات التلقائية. ) السير ، الكالم ، الكتابة( لحفظ توازنضروريان 

 الدوبامين إلى الجسم المخطط.محاوير عصبونات المادة السوداء: تنقل  -
 األندروفينات: مسكنات داخلية لأللم أو محسنات للمزاج. -
 الكرة المخية. نصفياأللياف االلتقائية: ) تعبر الجسم الثفني ومثلث المخ( لتصل بين المناطق المتناظرة في كل من  -
 الث شوارد صوديوم إلى خارج الخلية و شاردتي بوتاسيوم إلى داخلها مضخة الصوديوم و البوتاسيوم: تقوم بنقل ث -

 أو المسؤولة عن تثبيت حالة االستقطاب في أثناء الراحة. (ATp) بصرف طاقةوذلك 

 الحسي للعصب الشوكي. أو على الجذر الخلفيالحسية لألعصاب الشوكية  على الجذور الخلفيةالعقد الشوكية:  -2    
 العصبون الحركي وغمد ) غالف ( الليف العضلي.  نهاياتالمحركة: بين اللوحة         
 المشبك أو في األزرار.قبل الحويصالت المشبكية: في الخلية العصبية         
 العصب الوركي: في فخذ الضفدع أو في الفخذ أو موصول بالعضلة الساقية البطنية.       
 للبصلة السيسائية. الرماديةمركز ضبط حركة القلب: في المادة        

 األعصاب: حبال بيضاء صدفية اللون مختلفة األطوال و األقطار.  -3    
 يفصل بينهما فالق ضيق. لخاليا متجاورةالمشابك الكهربائية: يتشكل من بنيتين غشائيتين متناظرتين        
 بين السطح الخارجي لليف الذي يحمل شحنات موجبة والسطح الداخلي الذي يحمل أثناء الراحةكمون الراحة: هو الفرق في الكمون        

 شحنات سالبة.        
 .المشوشمرض الصرع: اختالل ناجم عن اضطرابات عصبية ناتجة عن نوبات من النشاط الكهربائي الدماغي        
 الخارجية ) وفق المحور األمامي الخلفي( أو هي ثخانة خلوية تنخمصاللويحة العصبية: هي ثخانة خلوية في القسم الظهري من الوريقة       

 من وسطها نحو الداخل مشكلة الميزابة العصبية.                           
     ً  درجة( 50: )  السؤالين اآلتيين : أجيبي عن ثالثا
 اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة على الشكل المجاور مع المسمى المناسب. -1    
 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:  -2    

          تتضمن المادة السنجابية:               أ( ألياف مغمدة بالنخاعين     ب( محاوير عارية 
 ج( أجسام الخاليا العصبية      د( كل من ب وج                                                  
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      :تشكل ممرات إجبارية للتيارات الموضعية 

 أ( األزرار    ب( اختناقات رانفيه         ج( األبواق الوعائية   د( اللييفات العصبية        
      االستيل كولين   ج( غاز األعصاب د( النور أدرينالينله دور كبير في عمليات الذاكرة: أ( السيروتونين    ب ) 
 ج:    

 البصلة السيسائية  -4الحدبة الحلقية      -3الحدبات التوأمية )األربع(    -2الدماغ البيني ) المهادي (   -1الرسم:  -1     
 االستيل كولين  -3              اختناقات رانفيه -2كل من ب و ج           -1اختاري:   -2     
 درجة( 50أعطي تفسيراً علمياً لخمس مما يأتي: ): رابعا    
 أكثر من نصف الباحة المحركة األولية تهتم بالتحكم باليدين وعضالت الكالم. -1    
 لمس جسم ساخن مثالً بسرعة كبيرة تجعلنا ال نحس بسخونته. -2    
 زيادة الوقت الالزم لحدوث الفعل المنعكس في القوس االنعكاسي عديد المشبك. -3    
 النقل في األلياف المغمدة بالنخاعين يوفر كمية كبيرة من الطاقة لعمل مضخة الصوديوم و البوتاسيوم -4    
 يصاب المنغوليين بالزهايمر قبل األوان. -5    
 ي المشبك الكيميائي.تقل سرعة السيالة العصبية ف -6    
 ج:    
 تتناسب سعتها طرداً مع المهارة الالزمة إلنجاز الحركة ال على كتلة العضالت المشاركة  معينةحركة ألّن الباحة المسيطرة على  -1    

 في الحركة .        
 ألّن زمن التنبيه أقل من زمن االستنفاد.  -2    
 وصلة ) البينية ( التي تكون قوسا انعكاسيا ما .لكثرة العصبونات الم -3    
 . فقطألّن الضخ )شوارد الصوديوم و وشوارد البوتاسيوم( يحدث في سوية اختناقات رانفيه  -4    
 21صبغيات  3المنغوليين لديهم و 21على الصبغي  هألّن المورثة التي تشرف على تركيب بروتين بيتا النشواني ) األميلوئيد( محمول -5    

  لتثبيت الناقليعود ذلك للزمن الالزم لتحرر الناقل من الحويصالت المشبكية والزمن الالزم النتشار الناقل في الفالق والزمن الالزم  -6    
 على المستقبل والزمن الالزم لتشكل الكمون بعد المشبكي. ) يكتفى بثالثة منها(        

 درجة( 50تية: ) خامساً: أجيبي عن األسئلة اآل    
 لألعصاب خاصتان، ما هما؟ -1    
 كيف يتعطل األداء السلس للدارة الحركية. -2    
 بماذا يتميز الغشاء بعد المشبكي؟ -3    
 ج:    
 أ( قابلية التنبه         ب(  نقل التنبيه -1    
 موت عصبونات المادة السوداء يسبب هبوطاً في اإليعاز الدوباميني. -2    
 للنواقل العصبية. ) ترتبط ( معها قنوات بروتينية للشوارد نوعيةيتميز الغشاء بعد المشبكي بوجود مستقبالت  -3    

 المختلفة.        
 درجة( 50سادساً: )     
      انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم 

 إلى ورقة إجابتك واكتبي المفهوم المناسب لكل رقم .      
     قارني بين : 
 العصبونات الموصلة االلتقائية األفقية في النخاع الشوكي. -1    

 .من حيث الوظيفة والعصبونات الموصلة في الباحات الترابطية في القشرة المخية        
 المسلك األول و المسلك الثاني للفعل اإلرادي من حيث: مكان تصالب المحاوير الصادرة عن العصبونات الهرمية في الباحة المحركة. -2    
 :  ما المصطلح العلمي لكل مما يأتيب(     
 انتقالها يتم دون أي تالشي في طبيعتها وسعتها من نشوئها إلى نقطة غايتها. -1    
 تعتمد صفتها على درجة فعالية القشرة المخية وتتغير بين حاالت اليقظة والنوم -2    
 ج:     
 باحة أمام  الجبهية -4   مباشرةأمام شق روالندو  -3اإلدراك الحسي الجسمي أو المحسوس    -2باحات ترابطية   -1(  1    

 (  المقارنة:    2    

 العصبونات الموصلة في الباحات الترابطية العصبونات االلتقائية األفقية في النخاع من حيث

في  المحركةنقل السيالة العصبية للعصبونات  الوظيفة
المستوى  ذاته من النخاع ولكن في الجهة 

 المقابلة.

العصبية المحركة بعد عملية  الحس الشعوري و تتكون السيالة
 نشاط مخي أو تصل المسالك الحسية بالمسالك الحركية.

 

 المسلك الثاني المسلك األول من حيث

 في النخاع الشوكي في البصلة السيسائية مكان التصالب

 مصطلح علمي: أ( سيالة عصبية          ب( األمواج الدماغية -3     
 انتهى السلم
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