
 

 االضه:                     الصباحيدوام ال األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعب٘:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  033الدزج٘ :                           (    0202– 0202الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      

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

 . مع مطتكبالتُ يف الػشاٛ بعد املشبهٕ ٓطبب: (غلٔطني)ازتباط الياقل العصيب  

 دخْل شْازد

 Na ّتشهلIPSP 

 خسّج شْازد د

 C ّتشهلIPSP 

خسّج شْازد  ج

K ّتشهلEPSP 

خسّج شْازد  ب

K ّتشهلIPSP 

 أ

 .٘قٔنتُ ّاحدٗ يف اليطج ذات الْظٔف٘ الْاحدٗ املتهامل:  

 أ الهسّىانطٕ ب شمً مفٔد أضاضٕ ج شمً مفٔد د ما ضبل خطأنل 

 .٘ٔتكع أماو الباحات احلسنٔ٘ يف ىصفٕ الهسٗ املد : 

ٔ٘ ج باح٘ الرتابط احلافٔ٘ د باح٘ فريىهُ ٘ أماو جَب ٘ الرتابطٔ  أ باح٘ حمسن٘ ثاىْٓ٘ ب الباح

 .ٖللدماغ تتصل باليَآ٘ العلْٓ٘ لليداع الشْنٕ ّتشاٍد علٙ الْجُ العَس : 

 أ الطٔطأٜ٘ البصل٘ ب احلدب٘ احللكٔ٘ ج الدماغ البٔين  د الطْٓكتاٌ املدٔتاٌ

 . الدبلاألبْام الْعأٜ٘ :ٍٕ اليَآات املتْضع٘ لبعض اضتطاالت خالٓا:   

 أ الصػريٗ ب قلٔل٘ االتصاالت ج شْاٌ د اليجنٔ٘

 .٘ٔالياقل العصيب يف العكد الرات : 

 أ األضتٔل نْلني ب الدّبامني ج اليْزأدزٓيالني د pاملادٗ 

 .ُبصٓادٗ دزج٘ حسازٗ العصب امليب : 

ٓصداد السْٓباش ّٓكل 

 الهسّىانطٕ

ٓصداد السْٓباش ّٓصداد  د

 الهسّىانطٕ

ٓكل السْٓباش ّٓصداد  ج

 الهسّىانطٕ

ٓكل السْٓباش ّٓكل   ب

 الهسّىانطٕ

 أ

 . التيبُٔ الفعالالشازدٗ اليت تطبب شّال االضتكطاب عيد: 

 أ الصْدْٓو  ب البْتاضْٔو ج الشسضبات  د الهلْز

 .ٌإٌ عدو ظَْز تكلص للعضل٘ الطاقٔ٘ البطئ٘ عيد الضفدع أثياٛ تيبُٔ العصب املتصل بَا مبيبُ نَسباٜٕ دلٔل علٙ أ : 

شمً التيبُٔ أقل مً  د االجابتاٌ أ  ّ  ب

 الشدٗ احلدٓ٘

شمً التيبُٔ أقل مً  ج

املفٔدالصمً   

امليبُ شدتُ أقل مً  ب

 الشدٗ احلدٓ٘

 أ

 .:  ٘عيد ّضع مطسٕٓ زاضه االٍتصاش املَبطٕ يف ىكطتني متباعدتني علٙ الططح اخلازجٕ للٔف امليبُ ٓعَس علٙ شاش٘ اجلَاش املْج 

 

 ج  د

 

 ب

 

 أ

   درجة( 36) :أجب عن السؤالني التالينيثانيًا: 

. ّاملطلْب ضع املطنٙ املياضب, ُٔ يف األلٔاف املػندٗ باليداعنيلدٓو الشهل اجملاّز الرٖ ْٓضح اىتكال التيب: 

 . ًمما ٓلٕ: ضؤالني فكطأجب ع 

  :كاًل مما يليحدد موقع  (0

 .٘ٓاحلبٔبات الكاعد 

 .قيْات التبْٓب الفْلطٔ٘ اخلاص٘ بالهالطْٔو 

 .٘ٔالعكد الشْن 

 .األلٔاف املػندٗ باليداعني فكط 

 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: (2

 .الهْلني أضترياش      .٘ٔباح٘ الرتابط احلاف  .٘ٔخالٓا البطاى٘ العصب  .٘ٝاليْاٗ املته 

 



 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: (6

.ازتباط االىهفالٔيات مبطتكبالتَا .                         .  .٘ٔالتدسٓب ثياٜٕ اجلاىب للباح٘ البصسٓ٘ األّل 

 .تلف بعض اللٔٔفات العصبٔ٘ لدٚ الربامطْٔو.              .ٖاىطداد ثكيب لْشها ّثكب ماجيد . 

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

. ٘ٓيفر إجساٛ البصل الكطين عادٗ بني الفكسات الكطئ٘ الجالج٘ ّالسابع. 

 .ْاليْزأدزٓيالني  ٓعطٙ املسضٙ يف أثياٛ ىْب٘ السب. 

 ..٘ٓعد غشاٛ اللٔف مطتكطبًا نَسبأًٜا أثياٛ الساح 

 .ّ بصٓادٗ قطس اللٔف العصيب تصداد ضسع٘ الطٔال٘ العصبٔ٘ بْجْد غند اليداعني . 

 .تعد املسّى٘ العصبٔ٘ أضاضٔ٘ يف تشهل الرنسٓات                                                      . 

 ضع املطنٙ العلنٕ املياضب لهل زقه مً املدطط:  درجة( 61) :لديك املخطط التالي :رابعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   درجة( 03) قارن بني :: خامسًا

 .الرانسٗ الكصريٗ األمد ّالطْٓل٘ األمد مً حٔح              :. .ىْع املشابو          . .مهاٌ تشّهل املشابو 

 .مشابو التيبُٔ ّمشابو التجبٔط مً حٔح  :  .        الهنٌْ املتشهل. التبدل يف االضتكطاب يف الػشاٛ بعد املشبو. 

     درجة( 20) أجب عن السؤال التالي:: سادسًا

 زتب البيٙ اليت تشاٍد علٙ الْجُ البطين للدماغ مً اخللف إىل األماو.-          

   درجة( 03)  دراسة حالة::سابعًا

 ناىت اليتاٜج نالتالٕ:(دزج٘ مْٝٓ٘ 20عيد دزج٘ حسازٗ ) عيد دزاض٘ تيبُٔ عصب ّزنٕ عيد ضفدع

 10 8 6 3 3 الشدٗ بـ)مٔلٕ فْلط(

 1.3 2 4 7 10 ثاىٔ٘(الصمً بـ)مٔلٕ 

 مجل ٍرِ اليتاٜج يف زضه بٔاىٕ. .     ّ املطلْب: 

 .ّ الهسّىانطٕ علٙ السضه. حدد قٔه السْٓباش 

 .( ٘علٙ اضتجاب٘ ٍرا العصب علل إجابتو.10ٍل ضتؤثس شٓادٗ شدٗ امليبُ فْم الكٔن ) 

 .اقرتح طسٓك٘ لصٓادٗ قابلٔ٘ تيبُ ٍرا العصب. 

 األسئلة****انتهت 

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

 اخلاليا العصبية

تتواصل مع بعضها 
 البعض عن طريق

 

 أغشيتها حتوي  

 

تؤدي إلزالة االشتقطاب 
 وإعادة االشتقطاب

كمون الغشاء 
 لديها

 

 

لعدم احتوائها 
على جصيم 

 مركسي

 وظيفتها

 


