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

 الثالــــث الثانوي العلمي )ب(                                                           
 

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

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

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

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

 (د 50جيبي عن األسئلة اآلتية :  )ثانياً: أ
 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي: -1
 هـ( مضخة الصوديوم والبوتاسيوم 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. 
 د( ناقل كيميائي يفعل بطريقة ما اآلليات العصبونية لتخزين واسترجاع الذاكرة.    

 د( 50ثالثاً: أجيبي عن السؤالين اآلتيين: ) 
 اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة على الشكل المجاور -1

 مع المسمى المناسب لكل منها.    
 يها إلى ورقة إجابتك:اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقل -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

 أ( عصبون جابذ     ب( عصبون نابذ    ج( عصبون بيني    د( مستقبل حسي
 : الحليمات التي ال تحوي براعم ذوقية هي .3

 د( التويجية           ( الكأسية ج        ب( الخيطية           أ( الكمئية   
 د( 50لخمس مما يأتي:  )رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً 

 في الذاكرة طويلة األمد تصبح تقوية المشبك مستدامة.. -1
 الخاليا الحسية نوعية. -3يصاب المنغوليون بالزهايمر قبل األوان. -2
 حدوث تيار مفاجئ لشوارد الصوديوم إلى داخل الليف عند التنبيه الكافي. -4
 المنعكسات عرضة للتعب -6 .تقل سرعة السيالة العصبية في المشبك -5

 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 
 د(50سادساً: أجيبي عن األسئلة اآلتية: )

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

 ما تأثير الجملة نظيرة الودية على القصبات الهوائية.   -4

 انتهت األسئلة 
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المادة ذات الرائحة 

 تنبه أهداب

1 

اهفي مولدة  
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 3 يثير كمون عمل في

تنتقل كمونات 
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يمومنها إلى ألياف العصب الش    
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