
 

 اتصباحيدوام ات األوىلاذارة  اتححةرةر  سلم تصحيح امل

 علــــــــــــــــــوماملاد  : 
 (0202– 0202اتثاتث اتثانوي اتعلمي )

  دزجة( 011) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:أواًل: 

 . َع َطتكبالت٘ يف ايػصا٤ بعد املصبهٞ ٜطبب: (غًٝطني)ازتباط ايٓاقٌ ايعصيب  

 دخٍٛ شٛازد

 Na ٌٚتصهIPSP 

 خسٚج شٛازد د

 C ٌٚتصهIPSP 

خسٚج شٛازد  ج

K ٌٚتصهEPSP 

خسٚج شٛازد  ب

K ٌٚتصهIPSP 

 أ

 .قُٝت٘ ٚاحد٠ يف ايٓطج ذات ايٛظٝف١ ايٛاحد٠ املتها١ًَ:  

 أ ايهسْٚانطٞ ب شَٔ َفٝد أضاضٞ ج شَٔ َفٝد د َا ضبل خطأنٌ 

 .تكع أَاّ ايباحات اذتسن١ٝ يف ْصفٞ ايهس٠ املد١ٝ : 

١ٝ ج باح١ ايرتابط اذتاف١ٝ د باح١ فريْه٘ ّ جٗب َا ١ٝ أ  أ باح١ حمسن١ ثا١ْٜٛ ب ايباح١ ايرتابط

 .ٟيًدَاغ تتصٌ بايٓٗا١ٜ ايع١ًٜٛ يًٓداع ايصٛنٞ ٚتصاٖد ع٢ً ايٛج٘ ايعٗس : 

 أ ايطٝطا١ٝ٥ ايبص١ً ب اذتدب١ اذتًك١ٝ ج ايدَاغ ايبٝين  د ايطٜٛكتإ املدٝتإ

 . ايدبلاألبٛام ايٛعا١ٝ٥ :ٖٞ ايٓٗاٜات املتٛضع١ يبعض اضتطاالت خالٜا:   

 أ ايصػري٠ ب ق١ًًٝ االتصاالت ج شٛإ د ايٓج١ُٝ

 .ايٓاقٌ ايعصيب يف ايعكد ايرات١ٝ : 

 أ األضتٌٝ نٛيني ب ايدٚباَني ج ايٓٛزأدزٜٓايني د pاملاد٠ 

 .٘بصٜاد٠ دزج١ حساز٠ ايعصب املٓب : 

ٜصداد ايسٜٛباش ٜٚكٌ 

 ايهسْٚانطٞ

ٜصداد ايسٜٛباش ٜٚصداد  د

 ايهسْٚانطٞ

ٜكٌ ايسٜٛباش ٜٚصداد  ج

 ايهسْٚانطٞ

ٜكٌ ايسٜٛباش ٜٚكٌ   ب

 ايهسْٚانطٞ

 أ

 . ايتٓبٝ٘ ايفعاٍايصازد٠ اييت تطبب شٚاٍ االضتكطاب عٓد: 

 أ ايصٛدّٜٛ  ب ايبٛتاضّٝٛ ج ايصسضبات  د ايهًٛز

 .ٕإٕ عدّ ظٗٛز تكًص يًعض١ً ايطاق١ٝ ايبط١ٝٓ عٓد ايضفدع أثٓا٤ تٓبٝ٘ ايعصب املتصٌ بٗا مبٓب٘ نٗسبا٥ٞ ديٌٝ ع٢ً أ : 

شَٔ ايتٓبٝ٘ أقٌ َٔ  د االجابتإ أ  ٚ  ب

 ايصد٠ اذتد١ٜ

شَٔ ايتٓبٝ٘ أقٌ َٔ  ج

املفٝدايصَٔ   

املٓب٘ شدت٘ أقٌ َٔ  ب

 ايصد٠ اذتد١ٜ

 أ

 .:  عٓد ٚضع َطسٜٞ زاضِ االٖتصاش املٗبطٞ يف ْكطتني َتباعدتني ع٢ً ايططح ارتازجٞ يًٝف املٓب٘ ٜعٗس ع٢ً شاش١ ادتٗاش املٛج١ 

 

 ج  د

 

 ب

 

 أ

 عال١َ( 5..5)يهٌ إجاب١ صخٝخ١   دزجة( 36) :أجب عن السؤالني التالينيثانيًا: 

. ٚاملطًٛب ضع املط٢ُ املٓاضب, ٝ٘ يف األيٝاف املػُد٠ بايٓداعنييدٜو ايصهٌ اجملاٚز ايرٟ ٜٛضح اْتكاٍ ايتٓب: 

 يٝف عصيب أٚ حمٛاز-4غُد ايٓداعني - 3قٓٛات ايتبٜٛب ايفٛيط١ٝ -.جطِ ارت١ًٝ -1     

 . ٔمما ًٜٞ: ضؤايني فكطأجب ع 

  :حدد موقع كاًل مما يلي (0

 .َتص١ً بهٌ ٖدب َػُٛز٠ يف اهلٝٛال:  اذتبٝبات ايكاعد١ٜ 

 .ّٛٝٛيط١ٝ ارتاص١ بايهايط ٛات ايتبٜٛب ايف ١ قٌب : قٓ  املصبويف غصا٤ ارتًٝ

 .ع٢ً ادترٚز ارتًف١ٝ يألعصاب ايصٛن١ٝ:  ايعكد ايصٛن١ٝ 

 .يف املاد٠ ايبٝضا٤: األيٝاف املػُد٠ بايٓداعني فكط 

 



 

 اذكس وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: (2

 .ايهٛيني أضترياش      .باح١ ايرتابط اذتاف١ٝ  .خالٜا ايبطا١ْ ايعصب١ٝ  .ايٓٛا٠ املته١٦ 

نٛيني إىل ٜفهو األضتٌٝ 

 نٛيني ٚ محض ارتٌ

هلا عالق١ بطًٛى ايصدص ٚ 

 اْفعاالت٘ ٚ دٚافع٘ حنٛ ع١ًُٝ ايتعًِ

تفسش ايطا٥ٌ ايدَاغٞ 

 ايصٛنٞ

 إدزاى املٛضٝكا املفسح١

 
 ماذا ينتج عن كل مما يلي: (6

 .أٚ َٓع ٚصٍٛ ايطٝاالت األمل١ٝ َٓع دخٍٛ شٛازد ايهايطّٝٛ إىل ايػصا٤ قبٌ املصبهٞ: ازتباط االْهفايٝٓات مبطتكبالتٗا 

 Pأٚ تجبٝط حتسز املاد٠ 

.  فكدإ ايبصس أٚ ايع٢ُٞ ادتاْب يًباح١ ايبصس١ٜ األٚي١ٝ: ايتدسٜب ثٓا٥ 

 .ّٛٝتٛقف حسن١ األٖداب املتص١ً بٗا: تًف بعض ايًٝٝفات ايعصب١ٝ يد٣ ايرباَط 

 .ٟتسانِ ايطا٥ٌ ايدَاغٞ ايصٛنٞ داخٌ ايبطٝٓات أٚ شٜاد٠ حجِ ايبطٝٓات أٚ شٜاد٠ : اْطداد ثكيب يٛشها ٚثكب َاجٓد

 حجِ زأس ايسضٝع أٚ ختًف عكًٞ أٚ االضتطكا٤ ايدَاغٞ

    دزجة( 01) لكل مما يلي : ًا علنيًااعط تفسريثالثًا: 

. ايصٛنٞ ٜٓتٗٞ يف َطت٣ٛ ايفكس٠ ايكط١ٝٓ ألٕ ايٓداع :ٜٓفر إجسا٤ ايبصٍ ايكطين عاد٠ بني ايفكسات ايكط١ٝٓ ايجايج١ ٚايسابع١

 ايجا١ْٝ أٚ ألٕ ايكٓا٠ ايفكس١ٜ يف ٖرٙ املٓطك١ ال حتٟٛ خناع شٛنٞ

 .ٛيتٛضٝع ايكصبات: ايٓٛزأدزٜٓايني  ٜعط٢ املسض٢ يف أثٓا٤ ْٛب١ ايسب 

 . ع٢ً ضطخ٘ ارتازجٞ ٚ  ألْ٘ ٜفصٌ بني ْٛعني َٔ ايصخٓات املٛجب١َطتكطبًا نٗسبا٥ًٝا أثٓا٤ ايساح١: ٜعد غصا٤ ايًٝف

 ايطايب ع٢ً ضطخ٘ ايداخًٞ

 .ٚ يٛجٛد ايٓداعني بطبب ايٓكٌ ايكفصٟ أٚ : بصٜاد٠ قطس ايًٝف ايعصيب تصداد ضسع١ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ بٛجٛد غُد ايٓداعني

 ايّٛثاب, بصٜاد٠ ايكطس ألٕ ق١ُٝ ايتػري يف ايهُٕٛ ايالش١َ يًٛصٍٛ إىل حد ايعتب١ صػري٠

 .ألٕ ايرانستني ايط١ًٜٛ األَد ٚ ايكصري٠ األَد تٓصإٓ عٓد املصابو:  عصب١ٝ أضاض١ٝ يف تصهٌ ايرنسٜاتتعد املس١ْٚ اي             

 ضع املط٢ُ ايعًُٞ املٓاضب يهٌ زقِ َٔ املدطط:  دزجة( 61) :لديك املخطط التالي :زابعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلاليا العصبية

تتواصل مع بعضها 
 البعض عن طريق

 مشابك

 أغشيتها حتوي  

قنوات تبويب 
 فلوطية

تؤدي إلزالة االشتقطاب 
 وإعادة االشتقطاب

كمون الغشاء 
 لديها

 متبدل أو متغير

ال تجدد او ال 
 تنقسم

لعدم احتوائها 
على جصيم 

 مركسي

 وظيفتها

 تتنبه و تنقل التنبيه



 

   دزجة( 03) قازن بني :: خامسًا

 .األَد ٚايط١ًٜٛ األَد َٔ حٝح ايرانس٠ ايكصري٠              :. .ْٛع املصابو          . .َهإ تصّهٌ املصابو 

 مكان تشّكل املشابك نوع املشابك 

 تًفٝف اذتصني َؤقت١  الراكسة القصرية األمد

 ايكصس٠ املد١ٝ دا١ُ٥ األمد الطويلةالراكسة 

 

 .َصابو ايتٓبٝ٘ َٚصابو ايتجبٝط َٔ حٝح  :  .        ٌايهُٕٛ املتصه. ايتبدٍ يف االضتكطاب يف ايػصا٤ بعد املصبو. 

 التبدل يف االستقطاب يف الغشاء بعد املشبك الكنون املتشكل        

 إشاي١ اضتكطاب   EPSPنُٕٛ بعد َصبهٞ تٓبٝٗٞ أٚ  مشابك التنبيه

 فسط اضتكطاب  IPSPنُٕٛ بعد َصبهٞ تجبٝطٞ أٚ  مشابك التثبيط

     دزجة( 20) أجب عن السؤال التالي:: سادسًا

 زتب ايب٢ٓ اييت تصاٖد ع٢ً ايٛج٘ ايبطين يًدَاغ َٔ ارتًف إىل األَاّ.-          

 فصإ مشٝإ-6تصايب بصسٟ  -5ٚطا٤  -4ضٜٛكتإ خمٝتإ  -3حدب١ حًك١ٝ   -.بص١ً ضٝطا١ٝ٥ -1

 املراحل اليت تليهامالحظة: أي خطأ يف أي مرحلة أو ترتيب خيسر الطالب كل 
   دزجة( 03)  دزاسة حالة::سابعًا

 ناْت ايٓتا٥ج نايتايٞ:(دزج١ ١ٜٛ٦َ 20عٓد دزج١ حساز٠ ) عٓد دزاض١ تٓبٝ٘ عصب ٚزنٞ عٓد ضفدع

 10 8 6 3 3 ايصد٠ بـ)ًَٝٞ فٛيط(

 1.3 2 4 7 10 ايصَٔ بـ)ًَٝٞ ثا١ْٝ(

 )يًسضِ ايصخٝح دزجتإ( َجٌ ٖرٙ ايٓتا٥ج يف زضِ بٝاْٞ. .     ٚ املطًٛب: 

 

 

 

 

 

 .ٚ يهٌ ق١ُٝ دزجتإ( ايهسْٚانطٞ ع٢ً ايسضِ. حدد قِٝ ايسٜٛباش( 

 

 .( ع٢ً اضتجاب١ ٖرا ايعصب عًٌ إجابتو.10ٌٖ ضتؤثس شٜاد٠ شد٠ املٓب٘ فٛم ايك١ُٝ ) (5 )دزجات 

 ْعِ ضتؤثس ألْ٘ بصٜاد٠ شد٠ ايتٓبٝ٘ ضٝصداد عدد األيٝاف املّٓبٗ٘ يف ٖرا ايعصب

 .دزجات( 5) .اقرتح طسٜك١ يصٜاد٠ قاب١ًٝ تٓب٘ ٖرا ايعصب 

 بصٜاد٠ دزج١ حساز٠ ايعصب املّٓب٘.

 

 ****انتهى سلم التصحيح

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 


