
 
  االسم:          8201/9201العام الدراسي  - العلوممادة  - 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.    
 شترك في القوس االنعكاسية بالترتيب عندما تضعين قطعة من الطعام في فمك يتدفق اللعاب.ما العناصر التي ت -3    
     ً  درجة( 50: أجيبي عن األسئلة اآلتية : ) ثانيا
 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي:  -1    

 مضخة الصوديوم و البوتاسيوم. –لتقائية األلياف اال –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    
     ً  درجة( 50: )  السؤالين اآلتيين : أجيبي عن ثالثا
 اكتبي على ورقة إجابتك األرقام المحددة  -1    

 على الشكل المجاور مع المسمى المناسب.       
 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                                                  

      ية للتيارات الموضعية:تشكل ممرات إجبار 
 أ( األزرار    ب( اختناقات رانفيه         ج( األبواق الوعائية   د( اللييفات العصبية        

      له دور كبير في عمليات الذاكرة: أ( السيروتونين    ب( االستيل كولين   ج( غاز األعصاب د( النور أدرينالين 

 درجة( 50لخمس مما يأتي: )أعطي تفسيراً علمياً : 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    
 ي األلياف المغمدة بالنخاعين يوفر كمية كبيرة من الطاقة لعمل مضخة الصوديوم و البوتاسيوم.النقل ف -4    
 يصاب المنغوليين بالزهايمر قبل األوان. -5    
 تقّل سرعة السيالة العصبية في المشبك الكيميائي. -6    
 درجة( 50األسئلة اآلتية: ) خامساً: أجيبي عن     
 لألعصاب خاصتان، ما هما؟ -1    
 كيف يتعطل األداء السلس للدارة الحركية. -2    
 بماذا يتميز الغشاء بعد المشبكي؟ -3    
 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    

 والعصبونات الموصلة في الباحات الترابطية للقشرة المخية        
 من حيث الوظيفة.         

 ي الباحة المحركة.المسلك األول و المسلك الثاني للفعل اإلرادي من حيث: مكان تصالب المحاوير الصادرة عن العصبونات الهرمية ف -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    

 
 انتهت األسئلة
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 المتوسط
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تتوضع فيها باحة 

 كاوبر

 القشرة المخية تقسم من الناحية الوظيفية إلى:

 باحات حسية منها جسمية
 باحات حركية
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 واحدة منها تدعى
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 باحة ثانوية محركة باحة محركة أولية

 توجد
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 باحة ثانوية يتم فيها باحة أولية
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