
    األولالفصل الدراسي الفترة االولى         –أحیـــــاء  العماوي        نماذج اختبارات للتدریب/ االستاذ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 ١

  :السؤال األول  
  :في كل عبارة من العبارات التالیة لھا أمام المربع المقابل )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة   )أ

 )درجات  ٣=  ١ × ٣(                           : أحد التراكیب التالیة یحتوي علي السائل الدماغي الشوكي -١
                 .الطبقة السحائیة                                                  .حاقیة مالطبقة الس         

                   .الحیز تحت الجافیة                                . القناة المركزیة بالحبل الشوكي         
  
 إلى األعضاء المنفذة هي خالیاالخالیا العصبیة المسئولة عن نقل السیاالت العصبیة من الجهاز العصبي  - ٢ 

  بلعمیة�    رابطة  �    حسیة  �    حركیة  �
  : :ھي الجزیئات واالیونات ھ بالمستقبالت الحسیة التي تستجیب لمن -٣

  .لم مستقبالت األ                     .                      المستقبالت الحراریة        
  .المستقبالت الكیمیائیة                                        .  المستقبالت المیكانیكیة        
        
        

  أمام العبارة غیر الصحیحة )  ×(  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  �( ضع عالمة  ) ب   
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     

  
  )           (             .من الخالیا التي تكون الجهاز العصبي% ٩٠ خالیا الغراء العصبي تمثل حوالي  -١

                                                                 (         )    .یضبط الجهاز العصبي  السمبثاوي األنشطة الروتینیة التي یقوم بها الجسم في أوقات الراحة  -١
  (         )       . ستخدم لتحفیز نمو العضالت وزیادة قوتها وأدائها تیرویدات هرمونات بروتینیة تستعتبر ال  - ٣ 

                                                                                                               
  

                                                                           
                                                                            

  :السؤال الثاني  
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  ) أ

  مسار الخالیا العصبیة التي تنقل السیاالت العصبیة منذ بدایة التعرض لمنبه ما   )            (     -١
  .حتي حدوث استجابة آلیة الإرادیة                         

نهایات خالیا عصبیة وخالیا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحولها  )              (. -١
  .الى سیالة عصبیة

  .العقاقیر التي تؤثر في اإلدراك الحسي للجھاز العصبي المركزي  )                   (    - ٣ 
                                                                                                                                                                                 

                                                          :العصبیة بین الخالیا  مواقع المشتبكات العصبیة واتجاه انتقال الرسائلالشكل التالي یمثل )  ١ ( )ب (  
                                                                                )درجات  ٣=  ١ × ٣(   : أكتب البیانات على الرسم: والمطلوب          

١- ........................... 
٢- ..........................                                   
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 ٢

  :والمطلوب .     نسیج عصبيتركیب الرسم الذي أمامك یمثل  ) ٢
  )٢(  )١(  :أكتب البیانات على الرسم              
١-................................  
٢-................................     

                                                               )٣(  
٣-................................  

   
٤  - .....................................  
  

   )٤ (  
 
 

    
 
  

                                             
     .خالیا طالئیة معدلة الرسم الذي أمامك یمثل )  ٣     

     :والمطلوب           
                         :أكتب البیانات على الرسم           
١- ................................    
٢- ................................  

                                              اذكر نوع المستقبالت التي توجد بھا ھذا النوع من الخالیا ؟
     

        ...........................................................                                                                                                  
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
                                                . باللون االبیض لحبل الشوكي الخارجیة لطقة المن تظھر -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
  حدوث جھد العمل عند تعرض غشاء اللیف العصبي لمنبھ فعال -٢

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
  كعضو توازن ؟ ) تعمل ( علل االذن الداخلیة مالئمة - ٣ 
.  

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  

  
  

                             
  

                                                                                                 ٦  
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 ٣

                             ) درجات ٤(   :قارن بین كل مما یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي )     ب 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                    
  

                                                   
  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  

  :لیلة التفرعات خالیا الغراء العصبي ق -١         
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  
  :األعصاب الطرفیة الدماغیة والشوكیة في الجھاز العصبي الجسمي  -٢       
     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :ماذا تتوقع أن یحدث عند  ) ب

  فتح قنوات ایونات الكالسیوم في غشاء االزرار المشتبكیة -١       
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  ...............: .............................................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  .بعد استعادة االستقطاب تاخر انغالق قنوات البوتاسیوم - ٢      
  : ...........................................................................................................................الحدث      
  ......................................................................: ......................................................السبب      

                   
  انعكاس الضوء في الجزء الخلفي لكرة العین -٣     

  ..................: .........................................................................................................الحدث       
.                : ...........................................................................................................................السبب      

............................................................................................................................   

  وجھ المقارنة
  

   المستقبالت الحسیة  الخالیا الحسیة

  
  المفھوم

    

  
  

  انزیم الكولین استریز  االستیل كولین

  
  

شتبك مالھدف من افرازة في ال
  العصبي
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 ٤

    
  ) درجات ٣(   ) ج   (  السؤال الرابع)   تابع (               

  :والمطلوب . خلیة عصبیة الرسم الذي أمامك یمثل   -١     
 )  ١( ماھي وظیفة التركیب رقم  �

...................................................................  
        ...................................................................       

  
     
  
كیفیة انتقال السیال العصبي من خالل تحرك الیونات الشكل المقابل یمثل )  ٢ 

  .عبرغشاء الخلیة العصبیة 
  :والمطلوب      

  ؟ ھفرط االستقطاب في المنطقة المنبھماذا یحدث عند حدوث  �
       ............................................................................  
       .............................................................................       

.............................................................................................  
  
 
 
  

  .مقطع طولي جانبي یبین تركیب الدماغ الشكل المقابل یمثل )  ٣   
  :والمطلوب      

  حدد علي الرسم التركیب المسئول عن ضبط تناسق   -١             
  .حركة العضالت وتوازن الجسم خالل الحركة                    

       ............................................................................  ١  
           .............................................................................     

  ما ھي اھمیة التالفیف الموجودة في الرسم  -٢
................................................................................  

  
                                                    ٣  

  ٤  ٢  
  

                                                                                            
                                    

  
  التمنیات بالتوفیق انتھت األسئلة مع                                           
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 ٥

  
  :السؤال األول  
  :أمام المربع المقابل لھا في كل عبارة من العبارات التالیة )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة )  أ

 جمیع مایلي من االعصاب الحركیة عدا  -١

  العصب الحركي للعین �        العصب البصري    �
  المتصلة بالقرن االمامي للحبل الشوكيصاب األع �      العصب الحركي للسان  �

                
 جهد غشاء الخلیة من  یتغیر   غشاء الخلیة العصبیةلمنبه فعالعند تعرض  -٢

+30mv  �    70-إلىmv                      � -70mv  30+إلىmv  
 -70mv  �              80-إلىmv  �                                            +70mv  50-إلىmv  

  :یستقبل المخیخ الرسائل العصبیة من جمیع المراكز الموجودة في كل مما یلي عدا - ٣       
  .الحبل الشوكي                        �النخاع المستطیل�       الجلد      �   المخ             �  

        
   

  أمام العبارة غیر الصحیحة )  ×(  مة أمام العبارة الصحیحة وعال)  �( ضع عالمة ) ب    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     

  
  (      )              لرابطة     دة االقطاب دور الخالیا العصبیة تؤدي بعض الخالیا العصبیة متعد)    ( -١

   
  )   (                     ٠اكثر من قنوات الصودیوم  توجد قنوات البوتاسیوم في الغشاء الخلوي)   (    -٢
  
  (     ) ال تالمس معظم الخالیا العصبیة بعضھا بعضا وال تالمس األعضاء المنفذة     )  (- ٣

                                                                                                            
  :ثاني السؤال ال 

  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  
    عدة طبقات من الخالیا العصبیة العقدیة توجد في القسم الخلفي من كرة العین )                 (  - ١

                 ..كرة المخ ي فحزمة من األلیاف العصبیة تربط  بین نص  (                ) -٢
                                                                                                 .حالة مرضیة تحدث نتیجة اصطدام الدماغ بعظام الجمجمة بسبب ضربة )                   (    - ٣ 

                                                                                                                   
                                                          :لمشتبكات العصبیة واتجاه انتقال الرسائل العصبیة بین الخالیا الشكل التالي یمثل مواقع ا)    ) ب (  
                                                                         )درجات  ٣=  ١ × ٣(   : اسم المشتبك رقمأكتب : والمطلوب          

١-............................................................. 
٢-..........................   ..............  

  
 ما ھو اسم المشتبك بین الخلیة العصبیة والعضلیة -

..................................................... 
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 ٦

١ 

٢ 

٣ 

  اكتب البیانات على الرسم ؟.لكیمیائیة في الفم واألنف الرسم التالي یوضح المستقبالت ا ) ٢
  
١-................................  
٢-................................     
٣-.................................                                                         
٤-..............................................  

  ٤ 
  
  
  
  

                                             
  .خالیا طالئیة معدلة الرسم الذي أمامك یمثل )  ٣     

     :والمطلوب           
    ٠ توجد بھا ھذة الخالیا  اكتب اسم نوعین من المستقبالت          

١-................................    
٢-.....................................  

  
  
  
  
   

                                                                                                                                                                                                                              
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
                                                .اھمیة بالغة لجھاز العصبي لدى الحیوانات الالفقاریةل  -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
  استمراریة جھد  الراحة لغشاء الخلیة العصبیة -٢

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
  مالئمة لحاسة السمع ؟علل االذن الداخلیة  -٣ 
  

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
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 ٧

    
                           )  درجات  ٤(  : قارن بین كل مما یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي )    ب  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  

  النجمیةخالیا الغراء العصبي  -١         
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  
  المستقبالت الحسیة في الجھاز العصبي - ٢

     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣( : ماذا تتوقع أن یحدث عند ) ب                 

  ء ما بعد المشتبكغشابمستقبلھ الغشائي في  جاباارتباط الناقل العصبي  -١       
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  ....................................: ........................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  . حدوث قطع في اللیف العصبي - ٢      
  : ...........................................................................................................................الحدث      
  ......................................................................................................................: ......السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  : لبؤبؤ العین عندما یكون الضوء خافت -٣     
  .......................................................................: ....................................................الحدث       
  .: ...........................................................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ..........................................................................................................................  

   

  وجھ المقارنة
  

   االلیاف المیلینیة    االلیاف المیلینیة

  
  طریقة انتقال السیالة العصبیة

    

  
  

  الجھاز نظیر السمثاوي      الجھاز السمثاوي

  
  التأثیر على االعضاء التناسلیة
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 ٨

    
  )درجات  ٣)  ( ج    (  السؤال الرابع)   تابع (               

  :والمطلوب . الرسم الذي أمامك یمثل خلیة عصبیة   -١     
 عدد ثالثة انواع منھا تختلف حسب عدد االستطاالت الممتدة من جسم الخلیة  �
٢.........................             - ١-   ..........................................  
٢ -  .     ..................................................................  

  
     
  
كیفیة انتقال السیال العصبي من خالل تحرك االیونات الشكل المقابل یمثل )  ٢ 

  .عبرغشاء الخلیة العصبیة 
  :والمطلوب      

  : ة التي یوجد علیھا الغشاء فيلما ھي الحا �
  .......................................................... : المنطقة االولي     

  :    ...........................................................     سبب حدزثھا    
  : .............................................................المنطقة الثانیة 

  ..............................................:..................االسباب      
........................................................................................... 
...........................................................................................  

  
  .مقطع طولي جانبي یبین تركیب الدماغ ثل الشكل المقابل یم)  ٣   

  :والمطلوب      
  ارن بین اھمیة التركیب     ق                    

٢......................................................................  
٣- ...............................................................  

  
  
  

                                                     
  
  

                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انتھت األسئلة مع التمنیات بالتوفیق                                                                    
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 ٩

  :السؤال األول   
  :أمام المربع المقابل لھا في كل عبارة من العبارات التالیة )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة   )أ

 واحدة مما یلي  لیست من أشكال الخالیا العصبیة   -١

  نجمیه  �     ثالثیة القطب        �  ثنائیة القطب    �  وحیدة القطب   �
 األعصاب یسمى المرض الذي یسبب تلف غالف المیلین المحیط ب  -٢

  السكته الدماغیة �    الزهایمر  �    التصلب المتعدد  �  شلل الطفال    �
  في العین ركیب یغذي العدسة و القرنیةت -٣
  الصلب  الجسم�           القزحیة   �    بؤبؤ العین  �  الخلط المائي    �

        
   

  ام العبارة غیر الصحیحة أم)  ×(  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  �( ضع عالمة ) ب    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     

  
    )      (              . ال تملك الهیدرا منطقة معالجة مركزیة للمعلومات -٢

   )  (                         أي إثارة ال توصل غشاء الخلیة الى عتبة الجهد ال تولد جهد عمل -٣
  )    (          التذوق والمستقبالت المشعرة السمعیة هي خالیا طالئیه معدلة  مستقبالت -٤

  
  :السؤال الثاني   

  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  ) ت
 .تقبل لوقف مفعولهإنزیم یختص بتفكیك االستیل كولین المرتبط بمس(...................... )  -١

  .عضو أنبوبي الشكل  داخل العمود الفقري ومغلف بالسحایا .....)..(................ -٢
 .شقوق عمیقة تظهر على سطح القشرة الخارجیة (......................)

                                                                                                                                                                                                                           
  

                                                                                                                   
  االغشیة التي تحیط بالدماغالشكل التالي یمثل )  ١ *) ب (  
                                                                                )درجات  ٣=  ١ × ٣(   : رقم التراكیباسم اأكتب : والمطلوب          

١-............................................................. 
٢-..........................   
 ١                         .........................  - ٣  

  
 ھو اسم السائل الذي یعمر الدماغ  ؟ما  -

..................................................... 
 
  
  
  

  ٣  
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 ١٠

  . الرسم الذي أمامك یمثل تركیب الحبل الشوكي ) ٢
  ١  :أكتب البیانات على الرسم              

١-................................  
٢-................................     

                                                            ٢  
٣  

 
  
  

٤  
  

                                             
  ١    . لعصبي في الدیدان الحلقبةالجھاز االرسم الذي أمامك یمثل )  ٣     

  ٢     :والمطلوب           
    ٠اسماء التراكیب المشار الیھا باالرقاماكتب           

١-................................    
٢-.....................................  

٣                                                                   
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
                                                .؟.یوصف الجھاز العصبي في الھیدرا بالبساطة   -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
  ا بعد المشتبكالناقل العصبي حابا مثبط للخلیة م -٢

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
  الجھاز العصبي الذاتي خلیتین عصبیتین حركتین بدال من خلیة عصبیة حركیة واحدةیستخدم  -٣

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  

                                                                                                                               
                           )  درجات  ٤(  : ا یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي قارن بین كل مم)    ب  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  وجھ المقارنة
  

نھایات الخالیا العصبیة   
  الحسیة الجسمیة 

  خالیا مستقبلة حسیة      

  
  نوع المنبھات التي تستقبلھا

    

  
  

  الباربیتورات والمسكنات  الكافیین  –الكوكایین 

      على الجھاز العصبيتاأثیرھا 
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 ١١

  
  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  

  الصغیرةخالیا الغراء العصبي  -١         
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  
  الوخر االبري - ٢

     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣( : ماذا تتوقع أن یحدث عند ) ب                 

  بنھایات تفرعات المحوروصول السیالة العصبیة لالزرار الموجودة  -١       
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  ........................................................................................................: ....................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  . افراط في تناول السیترویداتحدوث  - ٢      
  : ...........................................................................................................................الحدث      
  .............................................................: ...............................................................السبب      

                .............................................................................................................................  
              

  :طعسالبؤبؤ العین عندما یكون الضوء  -٣     
  ..............................................................................................................: ..................الحدث       
  : ................................................................................السبب      

                ................................................................................  
  
  

                                                                                                                                ٣  
  )درجات  ٣)  ( ج    (  السؤال الرابع)   تابع (    

  :والمطلوب  مراحل تكوین اللیف العصبيالرسم الذي أمامك یمثل   -١     
  ماھو دور الخالیا قلیلة التفرعات في ھذه العملیة ؟ �

.........................................................................................  
  ما المقصود بعقد رانفییر - ٢

 ....................................     ..........................................................  
  

  بما تفسر سرعة انتقال السیالة العصبیة في االلیاف المیلینیة عن غیر     
  المیلینیة   ؟

  
.....................................................................................  
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 ١٢

  
  . العالقة بین جھد الغشاء والزمن خالل حدوث موجة االستقطاب الشكل المقابل یمثل)  ٢ 

  :والمطلوب      
 التغیرات التي تحدث للغشاء الخلوي  ما ھي  �

  ؟ ms 2عند بدء االثارةخالل الفترة 
       :.........................................................  

  .................................     ......  :  ا  سبب حدزثھ  
  ما ھي  التغیرات التي تحدث للغشاء الخلوي عند  ا

  : )ms (3-2الفترة   
  .............:..................................................  

 ........................................................السبب
  
  
  
  
  
  .الشكل المقابل یمثل)  ٣   

  والمطلوب      
  بحسب  المشتبك الكیمیائي والمشتبك الكھربائيارن بین ق

  ........................................    انتقال الرسائل
...............................................................  

  
  ما نوع المشتبك الموضح بالرسم ؟

  
....................................................................  
  ولماذا ؟  ماذا یحدث للناقل العصبي بعد نفل السیالة ؟     

..........................................................................  
............................................................  

                                                                               
  
  

                
                            

                                    
  
  
  

 انتھت األسئلة مع التمنیات بالتوفیق                                             
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 ١٣

  :السؤال األول  
  :أمام المربع المقابل لھا في كل عبارة من العبارات التالیة )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة )  أ

 )درجات  ٣=  ١ × ٣(                           : أحد التراكیب التالیة یحتوي علي السائل الدماغي الشوكي -١
          .       الطبقة السحائیة                                                  .سمحاقیة الطبقة ال         

             .      الحیز تحت الجافیة                                .القناة المركزیة بالحبل الشوكي          
  
 ن الجهاز العصبي إلى األعضاء المنفذة هي خالیاالخالیا العصبیة المسئولة عن نقل السیاالت العصبیة م - ٢ 

  بلعمیة�    رابطة  �    حسیة  �    حركیة  �
  : :المستقبالت الحسیة التي تستجیب لمنبھ الجزیئات واالیونات ھي  -٣

  .مستقبالت األلم .                                           المستقبالت الحراریة        
  .المستقبالت الكیمیائیة .                                         المستقبالت المیكانیكیة        
        
        

  أمام العبارة غیر الصحیحة )  ×(  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  �( ضع عالمة ) ب    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     

  
  )           (             .من الخالیا التي تكون الجهاز العصبي% ٩٠خالیا الغراء العصبي تمثل حوالي   -٥

                                                         (         )    .یضبط الجهاز العصبي  السمبثاوي األنشطة الروتینیة التي یقوم بها الجسم في أوقات الراحة  -٢
  .        (         )تعتبر الستیرویدات هرمونات بروتینیة تستخدم لتحفیز نمو العضالت وزیادة قوتها وأدائها   - ٣ 

                                                                                                               
  

                                                                           
                                                                            

  :السؤال الثاني  
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  ) ث

  مسار الخالیا العصبیة التي تنقل السیاالت العصبیة منذ بدایة التعرض لمنبه ما  (                )  -١
  .حتي حدوث استجابة آلیة الإرادیة                         

حولها نهایات خالیا عصبیة وخالیا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وت )              (. -٢
  .الى سیالة عصبیة

  .العقاقیر التي تؤثر في اإلدراك الحسي للجھاز العصبي المركزي  )                   (    - ٣ 
                                                                                                                                                                                                                           

                                                          :كات العصبیة واتجاه انتقال الرسائل العصبیة بین الخالیا الشكل التالي یمثل مواقع المشتب)  ١( ) ب (  
                                                                           )درجات  ٣=  ١ × ٣(   : أكتب البیانات على الرسم: والمطلوب          

٣- ........................... 
٤- ..........................                                   
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 ١٤

  :والمطلوب .     الرسم الذي أمامك یمثل تركیب نسیج عصبي ) ٢
  )٢(  )١(  :أكتب البیانات على الرسم              

١- ................................  
٢- ................................     

                                                               )٣(  
     ٣- ................................  

   
٤  - .....................................  
  

   )٤ (  
 
 

    
 
  

                                             
     .خالیا طالئیة معدلة یمثل الرسم الذي أمامك )  ٣     

     :والمطلوب           
                         :أكتب البیانات على الرسم           
٣- ................................    
٤- ................................  

                                              اذكر نوع المستقبالت التي توجد بھا ھذا النوع من الخالیا ؟
     

        ...........................................................                                                                                                  
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
                                                .تظھر المنطقة الخارجیة للحبل الشوكي باللون االبیض   -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
  حدوث جھد العمل عند تعرض غشاء اللیف العصبي لمنبھ فعال -٢

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
  . الشم والتذوق بینھما ارتباط وثیقحاستا  - ٣ 

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  

  
  

                             
  
  
  

                                                                                                 ٦  
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 ١٥

                           )  درجات  ٤(  : قارن بین كل مما یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي )    ب  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                    
  

                            
                            

  
  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  

  :خالیا الغراء العصبي قلیلة التفرعات  -١         
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  
  :األعصاب الطرفیة الدماغیة والشوكیة في الجھاز العصبي الجسمي  -٢       
     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣( : ماذا تتوقع أن یحدث عند ) ب                 

  .ارتباط الناقل العصبي اسیتیل كولین بمستقبلھ الغشائي في حالة المشتبك المنبھ  -١       
  .....................................: ......................................................................................الحدث       
  .: ...........................................................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  .ستقطابتاخر انغالق قنوات البوتاسیوم بعد استعادة اال - ٢      
  : ...........................................................................................................................الحدث      
  ..........................: ..................................................................................................السبب      

                   
  
  

  وجھ المقارنة
  

  قبالت الحسیة المست  الخالیا الحسیة

  
  المفھوم

    

  
  

  انزیم الكولین استریز  االستیل كولین

  
  

الھدف من افرازة في الشتبك 
  العصبي
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 ١٦

  :للعین في الضوء الخافت  -٣     
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  ..................................................................................................: ..........................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

   
    

  )درجات  ٣)  ( ج    (  السؤال الرابع)   تابع (               
  :والمطلوب . الرسم الذي أمامك یمثل خلیة عصبیة   -١     

 )  ١( ة التركیب رقم ماھي وظیف �
...................................................................  

             ...................................................................  
  

     
  
كیفیة انتقال السیال العصبي من خالل تحرك الیونات الشكل المقابل یمثل )  ٢ 

  .الخلیة العصبیة  عبرغشاء
  :والمطلوب      

  ؟ فرط االستقطاب في المنطقة المنبھھماذا یحدث عند حدوث  �
       ............................................................................  
       ............................................................................     .  

.............................................................................................  
  
 
 
  

  .مقطع طولي جانبي یبین تركیب الدماغ الشكل المقابل یمثل )  ٣   
  :والمطلوب      

  حدد علي الرسم التركیب المسئول عن ضبط تناسق   -١             
  .حركة العضالت وتوازن الجسم خالل الحركة                    

       ............................................................................  ١  
           .............................................................................     

  ة في الرسم ما ھي اھمیة التالفیف الموجود -٢
................................................................................  

  
                                                    ٣  

  ٤  ٢  
  

                                                                                            
                                    

  
 انتھت األسئلة مع التمنیات بالتوفیق                                             
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 ١٧

  :السؤال األول  
  :أمام المربع المقابل لھا في كل عبارة من العبارات التالیة )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة )  أ

 عدا  جمیع مایلي من االعصاب الحركیة -١

  العصب الحركي للعین �        العصب البصري    �
  المتصلة بالقرن االمامي للحبل الشوكياألعصاب  �      العصب الحركي للسان  �

                
  جهد غشاء الخلیة من  یتغیر   عند تعرض غشاء الخلیة العصبیةلمنبه فعال -٢

+30mv  �    70-إلىmv                      � -70mv  30+إلىmv  
 -70mv  �              80-إلىmv  �                                            +70mv  50-إلىmv  

  :یستقبل المخیخ الرسائل العصبیة من جمیع المراكز الموجودة في كل مما یلي عدا - ٣       
  .الحبل الشوكي                        �النخاع المستطیل�       الجلد      �   المخ             �  

         
  أمام العبارة غیر الصحیحة )  ×(  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  �( ضع عالمة ) ب    

  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     
  
  (      )                 لرابطة  دة االقطاب دور الخالیا العصبیة تؤدي بعض الخالیا العصبیة متعد)    ( -١

   
  )   (                     ٠توجد قنوات البوتاسیوم في الغشاء الخلوي اكثر من قنوات الصودیوم )   (    -٢
  
  (     ) ال تالمس معظم الخالیا العصبیة بعضھا بعضا وال تالمس األعضاء المنفذة     )  (- ٣

                                                                                                            
  :السؤال الثاني  

  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  ) ج
    من كرة العین  عدة طبقات من الخالیا العصبیة العقدیة توجد في القسم الخلفي)                 (  - ٣

                 ..كرة المخ ي حزمة من األلیاف العصبیة تربط  بین نصف  (                ) -٢
                                                             .حالة مرضیة تحدث نتیجة اصطدام الدماغ بعظام الجمجمة بسبب ضربة )                   (    - ٣ 

                                                                                                                   
                                                          :الشكل التالي یمثل مواقع المشتبكات العصبیة واتجاه انتقال الرسائل العصبیة بین الخالیا )  ١ *) ب (  
                                                                                )ات درج ٣=  ١ × ٣(   : اسم المشتبك رقمأكتب : والمطلوب          

١-............................................................. 
٢-..........................   ..............  

  
 ما ھو اسم المشتبك بین الخلیة العصبیة والعضلیة -

..................................................... 
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 ١٨

١ 

٢ 

٣ 

  اكتب البیانات على الرسم ؟.الرسم التالي یوضح المستقبالت الكیمیائیة في الفم واألنف  ) ٢
  
١-................................  
٢-................................     
٣-.................................                                                         
٤-..............................................  

  ٤ 
  
  
  
  

                                             
  .خالیا طالئیة معدلة الرسم الذي أمامك یمثل )  ٣     

     :والمطلوب           
    ٠ توجد بھا ھذة الخالیا  التاكتب اسم نوعین من المستقب          

١-................................    
٢-.....................................  

  
  
  
  
   

                                                                                                                                                                                                                                              
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
                                                .اھمیة بالغة لجھاز العصبي لدى الحیوانات الالفقاریةل  -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
  استمراریة جھد  الراحة لغشاء الخلیة العصبیة -٢

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
  تتلقى المراكز العصبیة في المخیخ الرسائل العصبیة في المخ والنخاع المستطیل والحبل الشوكي؟ -٣ 

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
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 ١٩

                           )  درجات  ٤(  : قارن بین كل مما یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي )    ب  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  

  خالیا الغراء العصبي النجمیة -١         
     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  
  المستقبالت الحسیة في الجھاز العصبي - ٢

     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣( : ماذا تتوقع أن یحدث عند ) ب                 

  ارتباط الناقل العصبي جابا بمستقبلھ الغشائي في غشاء ما بعد المشتبك -١       
  ..........................................: .................................................................................الحدث       
  .: ...........................................................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  .حدوث قطع في اللیف العصبي  - ٢      
  ........................................................................................................................... :الحدث      
  ......: ......................................................................................................................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ............................................................................................................................  

  
  :لبؤبؤ العین عندما یكون الضوء خافت  -٣     
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  .................................................................................................: ...........................السبب      

                ............................................................................................................................  
                ..........................................................................................................................  

   

  وجھ المقارنة
  

  االلیاف المیلینیة     االلیاف المیلینیة

  
  طریقة انتقال السیالة العصبیة

    

  
  

  الجھاز نظیر السمثاوي      مثاويالجھاز الس

  
  التأثیر على االعضاء التناسلیة
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 ٢٠

    
  )درجات  ٣)  ( ج    (  السؤال الرابع)   تابع (               

  :والمطلوب . الرسم الذي أمامك یمثل خلیة عصبیة   -١     
 واع منھا تختلف حسب عدد االستطاالت الممتدة من جسم الخلیة عدد ثالثة ان �
٢.........................             - ٤-   ..........................................  
٥ -       ...................................................................  

  
     
  
قال السیال العصبي من خالل تحرك االیونات كیفیة انتالشكل المقابل یمثل )  ٢ 

  .عبرغشاء الخلیة العصبیة 
  :والمطلوب      

  : ما ھي الحالة التي یوجد علیھا الغشاء في �
  ..........................................................:  المنطقة االولي     

  ..........................     :    .................................سبب حدزثھا    
  : .............................................................المنطقة الثانیة 

  :................................................................االسباب      
........................................................................................... 

...........................................................................................  
  

  .مقطع طولي جانبي یبین تركیب الدماغ الشكل المقابل یمثل )  ٣   
  :والمطلوب      

  قارن بین اھمیة التركیب                         
٢......................................................................  
٦- ...............................................................  
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 ٢١

  :السؤال األول  
  :أمام المربع المقابل لھا في كل عبارة من العبارات التالیة )   �( اختر اإلجابة الصحیحة وضع عالمة )  أ

 لیست من أشكال الخالیا العصبیة  واحدة مما یلي   -٣

  نجمیه  �     ثالثیة القطب        �  ثنائیة القطب    �  وحیدة القطب   �
 المرض الذي یسبب تلف غالف المیلین المحیط باألعصاب یسمى   -٤

  السكته الدماغیة �    الزهایمر  �    التصلب المتعدد  �  شلل الطفال    �
  العین في ركیب یغذي العدسة و القرنیةت -٣
  الصلب الجسم�            القزحیة   �    بؤبؤ العین  �  الخلط المائي    �

   
  أمام العبارة غیر الصحیحة )  ×(  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  �( ضع عالمة ) ب    

  )درجات  ٣=  ١ × ٣(        :في كل عبارة من العبارات التالیة     
  

 )       (                        . یة من أكثر خالیا الغراء وفرةتعتبر خالیا الغراء العصبي النجم -٦

  (   )                            .طیات بارزة توجد بین الشقوق وضمن الفصوص في قشرة المخالثلم هي  -٧
  )    (                             هي خالیا طالئیه معدلة  الشمیةمستقبالت التذوق والمستقبالت  -٨

  :الثاني السؤال   
  )درجات  ٣=  ١ × ٣(  :أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي والذي تدل علیھ كل عبارة من العبارات التالیة  ) ح

نهایات خالیا عصبیة وخالیا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه (...................... ) -١
  .وتحولها الى سیالة عصبیة

  .لحد األدنى من إزالة االستقطاب لجهد الغشاء لتولید جهد العمل هو ا (.......................) -٣
موجة تنتقل على طول اللیف العصبي على شكل شحنة سالبة مؤدیة إلى تشكیل ) (...................... -٤

                                                                                                                 السیال العصبي وانتقاله إلى نهایة المحاور العصبیة
  الشكل التالي یمثل االغشیة التي تحیط بالدماغ)  ١ *) ب (  
                                                                           )درجات  ٣=  ١ × ٣(   : اسم االتراكیب رقمأكتب : والمطلوب          

١-............................................................. 
٢-..........................   
 ١  .........................                         - ٣  

  
 ؟ھي أھمیة االم العنكبوتیةما  -

..................................................... 
  
  

  ٢  ٣  
٢  
  
  
  
  

WWW.KweduFiles.Com



    األولالفصل الدراسي الفترة االولى         –أحیـــــاء  العماوي        نماذج اختبارات للتدریب/ االستاذ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 ٢٢

٣ ١ 

 

  
  :والمطلوب   ٠الرسم الذي أمامك تفحص  ) 

  ٢   :أكتب البیانات على الرسم              
١-................................  
٢-................................     

                                                             ١  
     كیف یتم االحساس بالضوء ؟  

.................................................................................. 
.........................................................................................  

  
   

  
                                             

  ١     ٣  .  العصبي  الجھازنسیج من الرسم الذي أمامك یمثل )  ٣     
          :والمطلوب           
-   اكتب البیانات على الرسم الذي أمامك          

...........................     
٢-..............................  
  ما هي اهمیة خالیا الغراء العصبي الصغیرة؟ -
  ٤  ..................................-ا

  .............................. -ب
  
  
  

  )درجات  ٦=  ٢ × ٣(  : علل لما یأتي تعلیالً علمیاً دقیقاً ) أ : السؤال الثالث 
  ؟تتلقى المراكز العصبیة في المخیخ الرسائل العصبیة في المخ والنخاع المستطیل والحبل الشوكي   -١  

     ..........................................................................................................................  
     ..........................................................................................................................  

  
 مي ؟یمتد من سطح كرة العین ست عضالت إلى نقاط مختلفة في التجویف العظ -٢
  

      ...........................................................................................................................  
      ...........................................................................................................................  

  
 یصنف النیكوتین بأنة أكثر عقار ممیت ؟:  -٣
  

       ..........................................................................................................................  
       ..........................................................................................................................  
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 ٢٣

                           )  درجات  ٤(  : قارن بین كل مما یأتي طبقا لما ھو مطلوب في الجدول التالي )    ب  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )درجات  ٤=  ٢ × ٢: ( ماھي أھمیة كل من  )أ  :السؤال الرابع  
  خالیا الغراء العصبي الصغیرة - ١

     ........................................................................................................................................  
     ........................................................................................................................................  

  الوخر االبري - ٢
     .......................................................................................................................................  
     .......................................................................................................................................  

    
  )درجات  ٣=  ١ × ٣( : ماذا تتوقع أن یحدث عند ) ب

  البیضیھ الموجودة خلف الركاب تنتقل  االھتزازات إلى سائل القوقعة عبر الكوة عندما  -١       
  : ...........................................................................................................................الحدث       
  ................................................: ............................................................................السبب      
    .............................................................................................  
  ..........................................................................................  

 وث ضیق أو تصلب للشرایین في الدماغ ؟عند حد - ٢      
  ...................................................................: ...............الحدث      
  : ..................................................................................السبب      

                ............           .....................................................................  
 ترتطم أشعة الضوء بالعدسة بعد عبورھا الحدقة  -٣   

    ........................................................................................  
........................................................................................  

.،.........................................................................................  
                                                                                                                               ٣  

  )درجات  ٣)  ( ج    (  السؤال الرابع)   تابع (    
  :الرسم الذي أمامك یمثل مراحل تكوین اللیف العصبي والمطلوب   -١     

   
  ھو المرض الذي یسبب عدم تكون الغالف المیلینيما  -

 ...................................................................     ...........................  
  

  قارن بین دور كل من خالیا شوان والخالیا قلیلة التفرعات في ھذة العملیة    
  

.....................................................................................  

  وجھ المقارنة
  

نھایات الخالیا العصبیة   
  الحسیة الجسمیة 

  خالیا مستقبلة حسیة      

  
  نوع المنبھات التي تستقبلھا

    

  
  

  الباربیتورات والمسكنات  الكافیین  –الكوكایین 

      تاأثیرھا على الجھاز العصبي
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 ٢٤

  ث الشكل المقابل یمثل العالقة بین جھد الغشاء والزمن خالل حدو)  ٢ 
  :والمطلوب      .موجة االستقطاب 

 ما ھي  التغیرات التي تحدث للغشاء الخلوي  �
  ؟ ms  ٤-٣عند بدء االثارة خالل الفترة 

       :.........................................................  
  :    .......................................     سبب حدزثھا    

  ............................نبیھ یساوي ا  عتبة الت
  ...............................................................:  

 ........................................................السبب
  
  
  
  
  

  .الشكل المقابل یمثل)  ٣   
  والمطلوب      

  .............................؟  ماھو سبب فتح قنوات البوتاسیوم
...............................................................  

  
  )كھربائي  –كیمیائي (ما نوع المشتبك الموضح بالرسم ؟

  
....................................................................  

  لماذا توصف المستقبالت بالنوعیھ
..........................................................................  

............................................................  
                                                                               

  ما أھمیة فتح قنوات البوتاسیوم في نقل السیالة العصبیة ؟
.........................................................................  

                
                            

  اذكرأھمیة) ٠تفرز في ھذه المنطقة نوعین من االنزیمات     (  
                               كل انزیم واین   ؟

..................................................................  
........................................................  
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