سلم املذاكرة األوىل  -مادة العلوم  -العام الدراسي 2021/2020

الدرجة300:

الثالــــث الثانوي العلمي (ب)
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي ،وانقليها إلى ورقة إجابتك 100/ :د/
 .1خاليا تشكل العقد العصبية:

أ

البطانة العصبية

ب

ج

التابعة

العرف العصبي

د

بوركنج

 .2تنشط مضخة الصوديوم والبوتاسيوم عند:

أ

زوال االستقطاب

ب

ج

حد العتبة

فرط االستقطاب

د

عودة االستقطاب

 .3ناقل كيميائي يفرز من المادة السوداء لجذع الدماغ ،له تأثير مثبط ومنشط في الحاالت النفسية والعصبية :

أ

الغلوتامات

ب

ج

الدوبامين

األستيل كولين

د

المادة )(P

 .4باحة تقوم بتنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها نحو حركة هادفة:

أ

فيرنكه

ب

ج

المحركة الثانوية

المحركة األولية

د

الترابط الحافية

 .5الزمن األقصر الذي ال يزال عنده الريوباز فعاالً:

أ

الكروناكسي

ب

ج

الزمن المفيد

الزمن المفيد األساسي

د

االستنفاد

 .6مركز عصبي مسؤول عن إدراك األحاسيس المفرحة:

أ

اللوزة

ب

ج

الحدبة الحلقية

النواة المتكئة

د

تلفيف الحصين

 .7يكون كمون الغشاء ثابتا ً في الخلية:

أ

الخاليا الساتلة

ب

ج

العصبية

العضلية

د

البيضية الثانوية

 .8يؤدي تحرير االستيل كولين إلى تشكيل  IPSPفي:

أ

عضلة العضد

ب

ج

عضلة الساق

عضلة القلب

د

العضلة الرباعية الرؤوس

 .9إحدى هذه البنى العصبية ليست جزءاً من جذع الدماغ:

أ

الجسم المخطط

ب

ج

البصلة السيسائية

الدماغ المتوسط

د

الحدبة الحلقية

 . 10إحدى هذه العصبونات ليست من المسلك الحسي اللمسي الدقيق الصاعد:

أ

عصبون جسمه يقع في
العقدة الشوكية

ب

عصبون جسمه يقع في المهاد

ج

عصبون جسمه يقع في
البصلة السيسائية

د

عصبون جسمه يقع في
المادة الرمادية للنخاع
الشوكي

ثانياً :أجيبي عن األسئلة اآلتية60( :د)
① -1تصالب العصبين البصريين

② المهاد ③ الحدبتين التوأميتين العلويتين ④ الباحات البصرية في الفصين القفويين)20=54( .

 -2اذكري وظيفة واحدة لكل مما يلي :أ) خاليا الدبق قليلة االستطاالت  :تشكل غمد النخاعين حول محاوير الخاليا العصبية في المادة
البيضاء ب)السويقتين المخيتين :طريقة لنقل السياالت المحركة الصادرة عن الدماغ.
ج) التشكيل الشبكي :يعتقد بأن له دور في النوم واليقظة أو مركز الشعور باأللم)15=53( .
 -3حددي بدقة كل مما يلي)15=53( :
أ) قنوات التبويب الكيميائية :في الغشاء بعد المشبكي

ب) العقد الشوكية :على الجذر الخلفي أو (الحسي) للعصب الشوكي

ج) مركز المشي الالشعوري :في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

 -4ماذا ينتج عن كل مما يأتي)10=25( :
أ) تتجمع كمونات بعد مشبكية من نهايات قبل مشبكية عدة :تشكل كمون العمل.
ب) تأثير أحد األعصاب الحوضية على المثانة :تقلص المثانة
ثالثاً :أعطي تفسيراً علميا ً لخمس مما يلي 50 ( :د)
 -1ال يحيط غمد النخاعين بالقطعة األولية للمحوار :إلطالق كمونات العمل.
 -2عدد الخاليا العصبية عند اإلنسان في تناقص مستمر :ألن التالف منها ال يعوض إذ أنها فقدت قدرتها على االنقسام لغياب الجسيم المركزي.
 -3ينطبق مبدأ الكل أو الالشيء على الليف :ألن االستجابة تعتمد على الطاقة المختزنة في الليف ال على طاقة المنبه .
 -4تسمية الك مون المتشكل في مشابك التنبيه بكمون بعد مشبكي تنبيهي :ألنه يوجه كمون الغشاء إلى حد العتبة.
 -5أهمية وجود مشبك واحد فقط على طول السبيل القشري النخاعي :ليكسب الحركات السرعة والمهارة.
 -6تعد خاليا الدبق الصغيرة خاليا مناعية :ألنها تقوم ببلعمة العصبونات التالفة والخاليا الغريبة
رابعا ً :أ -عصبون جسمه يقع في العقدة الشوكية .ب -عصبون جسمه في النخاع الشوكي .ج -عصبون جسمه في المهاد.
من خالل إفراز األنكيفالينات و االندورفينات التي تثبط تحرير المادة P

()20=54

خامسا ً :المفهوم العلمي ① :دبق عصبي (خاليا دبقية) ② .محركة نابذة أو مفرزة ③ .في القرون األمامية للنخاع الشوكي.
④ في المراكز العصبية)20=54( .
سادسا ً :المقارنة)20=54( :
-1

مكان خروجهما

العصب المجهول

األعصاب الحوضية

من جذع الدماغ

من المنطقة العجزية للنخاع الشوكي

 -2األلياف الحسية في جميع الحبال البيض ،الحركية فقط في الحبلين األماميين والجانبيين.
سابعاً :دراسة حالة30/ :د/
تم النقر على وتر العضلة الرباعية الرؤوس للساق اليسرى لشخص فكانت االستجابة اندفاع الساق نحو األمام.
والمطلوب -1 :يقع في المادة الرمادية للنخاع الشوكي)5=51( .
 -2أهميته :يستخدم للتأكد من سالمة النخاع الشوكي واألعصاب الشوكية)10=52( .
 -3دور العصبون البيني  :تثبيط انتقال السيالة عن طريق تشكيل  I P S Pفي العصبون الحركي)10=101( .
 -4العضلة التي تعاكس عمل العضلة الرباعية الرؤوس :عضلة األوتار المأبضية)5=51( .
انتهى السلم

