املذاكرة االوىل  -مادة العلوم  -العام الدراسي  2021/2020الدرجة300 :
الثالــــث الثانوي العلمي (ج)

أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 100( :د ):
)1نما الدماغ وتخصصت أقسامه وتعددت مراكزه ووظائفه لدى :
أ

الزواحف

ب

الثدييات

ج

د

الطيور

البرمائيات

 )2واحدا ً مما يلي يشكل صلة وصل بين نصفي الكرة المخية وجذع الدماغ :
أ

الدماغ البيني

ب

الدماغ المتوسط

ج

د

الحدبة الحلقية

البصلة السيسائية

 )3زمن محدد ال يحدث من دونه أي تنبيه مهما ارتفعت شدة المنبه
أ

الزمن المفيد

ب

الزمن المفيد االساسي

ج

د

زمن االستنفاد

الكروناكسي

 )4ألياف عصبية مجردة من غمد النخاعين وتحاط بغمد شوان فقط وتوجد في :
أ

المادة البيضاء

ب

العصب البصري

ج

د

العصب الشمي

العصب الوركي

 )5يتصالب العصب القوقعي جزئيا ً في :
أ

البصلة السيسائية

ب

النخاع الشوكي

ج

د

امام الوطاء

جذع الدماغ

 )6يكون كمون الغشاء ثابتا ً في :
أ

خاليا شوان

ب

الخاليا العصبية

ج

د

الخاليا العضلية

الخلية البيضية الثانوية

 )7يصدر السبيل القشري النخاعي عن :
أ

العصبونات الهرمية في
المخيخ

ب

العصبونات النجمية في
القرون االمامية للنخاع
الشوكي

العصبون وحيد القطب في
العصبونات الهرمية في قشرة
د
ج
العقدة الشوكية
المخ

 )8أحد العصبونات التالية ليست من المسلك الحسي الخشن الصاعد :
عصبون يقع جسمه في
عصبون يقع جسمه في
عصبون يقع جسمه في
ج
ب
أ
البصلة السيسائية
المهاد
العقدة الشوكية

د

عصبون يقع جسمه في
المادة الرمادية للنخاع
الشوكي

 )9يؤدي تحرير االسيتل كولين إلى تشكل ( )IPSPكمون بعد مشبكي تثبيطي في :
أ

عضلة العضد

ب

عضلة الساق

ج

عضلة القلب

د

العضلة رباعية الرؤوس

 )10قنوات تفتح وتغلق نتيجة تبدل في كمون الغشاء ( استقطاب ):
أ

التسرب البروتينية

ب

التبويب الفولطية

ج

ثانياً :أجيبي على األسئلة التالية 38 ( :درجة)
 -1في الشكل المجاور :أنقلي االرقام المحددة عليه إلى ورقة إجابتك
ثم اكتبي المسمى المناسب لكل منها :

التبويب الكيميائية

د

القنيات البروتينية

 -2أجيبي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالث التالية :
 حددي بدقة موقع كل مما يأتي:
أ -المخيخ

ج -النواة المتكئة ( من النوى القاعدية )

ب -العصبون عديم المحوار

 ماذا ينتج عن كل مما يأتي :
أ -مالمسة لوامس هيدرية الماء العذب بشكل مفاجئ .
ب -إزالة االستقطاب في القطعة األولية للمحوار نتيجة تدفق شوارد الصوديوم نحو الداخل .
ج -تضرر في تلفيف الحصين عند بعض االشخاص .
ب -الجسم الثفني

 اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي  :أ – غمد شوان

ج -مضخات الصوديوم والبوتاسيوم .
ثالثاً :أعطي تفسيراً علميا ً لخمس فقط مما يلي 50( :د)
 -1يعد غشاء الليف العصبي مستقطبا ً كهربائيا ً في أثناء الراحة .
 -2ال ينطبق مبدأ الكل أو الال شيء على العصب .
-3يقتصر نشوء التيارات المحلية على اختناقات رانفيه في األلياف المغمدة بالنخاعين .
-4وجود مشبك واحد فقط على طول السبيل القشري النخاعي
-5من ميزات الفعل المنعكس أنه عرضة للتعب
 -6يبقى حس األلم بالرغم من تخريب الباحة الحسية الجسمية في نصفي الكرة المخية .
رابعاً :رتبي بدقة  50 ( :درجة)
أ -التبدالت في استقطاب الغشاء بدءا ً من لحظة الوصول إلى حد العتبة ( دون شرح).
ب -مراحل تحرر الناقل العصبي اعتبارا ً من وصول كمون العمل إلى الغشاء
قبل المشبكي وحتى تحرير الناقل الكيميائي في الفالق المشبكي
خامسا ً :في المخطط اآلتي ( 30درجة) :

جدارية قفوية صدغية

الباحات الترابطية
تقسم إلى

2

1

انقلي األرقام المحددة عليه إلى ورقة إجابتك
ثم اكتبي المفاهيم العلمية المناسبة لكل منها:
سادسا ً :قارني بين  16 (:درجة)

يوجد ضمنها باحة

3

 -1المادة البيضاء للسويقتين المخيتين والمادة البيضاء للحدبة الحلقية

مسؤولة عن
إدراك معاني
السياالت
الحسيّة

تقع في

مسؤولة عن

4

يوجد ضمنها
باحة

مركز التحكم
بالقيم االجتماعية

5
الدوافع نحو
عملية التعلم

من حيث الوظيفة .
 -2المشبك الكيميائي والمشبك الكهربائي .من حيث مكان وجود كل منهما
سابعاً 16 ( :درجة) ينتهي أحد األعصاب الحوضية إلى المثانة والمطلوب :
 -1من أين تخرج األعصاب الحوضية .

 -2ما تأثير تنبيه هذا العصب على المثانة .

 -3ما اسم الناقل العصبي المتحرر في نهايته  - 4.من أين يخرج ليف العصبون النابذ قبل العقدة في المسلك العصبي الودي
انتهت األسئلة

