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 حيوية عملياتلثانية ا الوحدة
التي تحدث في الكائن الحي. وهناك نوعان  العمليات الكيماويةمجموعة  يه ليةالعمليات الحيوية في الخ : مقدمة

 :رئيسيان من هذه العمليات
 بناء  : (Anabolism) + اختزان طاقةتكوين مواد معقدة 
 هدم  : (Catabolism) حليل مواد معقدة + تحرير طاقةت 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 لشوكي " المعلومات على شكل سياالت عصبية حيث يعمل على يستقبل الجهاز العصبي المركزي " الدماغ والنخاع ا

 كالتالي :  تحليلها وتفسيرها ثم يتم نقلها إلى أعضاء االستجابة "عضالت أو غدد"

 تعمل أعضاء اإلحساس على نقل المعلومات من البيئة الخارجية والداخلية إلى الجهاز العصبي المركزي .  -1

ال طاقة المنبه وتحويلها إلى طاقه كهروكيميائية , تنتقل على شكل جهد فعل تقوم المستقبالت الحسية على استقب  -2

 بواسطة األعصاب إلى الجهاز العصبي المركزي .

 .يتم إدراك المعلومات في الدماغ   -3

 

 

 هو عبارة عن رسالة ذات طبيعة كهروكيميائية , تترجم إليه المؤثرات المختلفة في الجسم إلحداث  : السيال العصبي

  جابة معينة. است

 جسم الخلية العصبية            محور اسطواني           نهائيات عصبية               زوائد شجرية  : خط سير العصبون 

 عصبون آخر أو غدة أو عضلة .             زر تشابكي                                      

  قسم إلى :     يو : الجهاز العصبي تركيب                                             

 جهاز العصبي المركزي : يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي .  -1

ويتكون من"األعصاب الحسية  الجهاز العصبي الطرفي : عبارة عن الخاليا العصبية المنتشرة في أطراف الجسم   -2

 .والحركية "

ية األساسية لتركيب الخاليا العصبية في الجهاز العصبي ينتقل خاللها العصب: الوحدة " العصبونات "  الخاليا العصبية -3

 .السيال العصبي 

 الفصل األول اإلحساس واالستجابة والتنظيم في جسم اإلنسان 

 :السيال العصبيأوال 
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   " تركيب الخاليا العصبية

 العصبون " : 

جسم العصبون " جسم الخلية  -1

: يحتوي على نواة  "

  وعضيات خلوية أخرى .

الزوائد الشجرية : وهي التي  -2

تستقبل السيال العصبي وتنقله 

 .إلى جسم الخلية 

محور العصبون : ينقل السيال  -3

 إلىالعصبي من جسم الخلية 

الخاليا األخرى عن طريق 

النهايات العصبية وتحيط به 

خاليا شفان والغمد الميليني 

 التي يتخللها عقد رانفييه .

النهايات العصبية : عبارة عن  -4

أزرار تشابكيه توجد في نهاية 

العصبون تعمل على وصل 

العصبونات مع بعضها 

 عض ونقل السياالت بينها . الب

 

 يييي                                                

  . يتكون السيال العصبي عند وصول مؤثر يؤدي إلى تغيير مقدار الجهد الكهربائي على جانبي غشاء العصبون 

 االستقطاب " جهد الراحة " جهد الغشاء البالزمي وقت الراحة :   - أ

  بالزمي يفصل مكونات السيتوبالزم عن السائل بين الخلوي المحيط به.يحيط العصبون غشاء 
يكون العصبون في حالة استقطاب " يكون السطح الداخلي للغشاء البالزمي يحمل شحنة سالبة والسطح الخارجي  -1

 يحمل شحنة موجبة " . 

 ملي فولت يسمى بجهد الراحة .  (07-) على جانبي الغشاء مقداره فرق الجهدوجود  -2

Na ))توزع االيونات على جانبي الغشاء بصورة غير متساوية , حيث تتركز أيونات الصوديوم "موجبة الشحنة"  ت -3
+

 

CL)والكلوريد "سالبة الشحنة" 
-

K)خارج العصبون , في حين تتركز ايونات البوتاسيوم "موجبة الشحنة"  (
+

 )

 خل العصبون .وبروتينات أخرى كبيرة الحجم " سالبة الشحنة " دا

يؤدي اختالف توزيع األيونات داخل العصبون وخارجه بجعل الغشاء البالزمي في حالة " استقطاب " أي أن داخل  -4

 الغشاء البالزمي يكون سالبة وخارجه موجب .

تسمى هذه يؤدي هذا االختالف في تراكيز األيونات إلى توليد فرق جهد كهربائي بين داخل الغشاء البالزمي وخارجه  -5

  ملي فولت . (07-)الراحة   العملية بجهد

 محور العصبون وخارجه في وقت الراحة . نات داخلع األيوتوز كيفهالشكل المجاور يوضح 

 : آلية تكون السيال العصبي  -1
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 " ( على جانبي غشاء العصبون , حيث 07-وهي حالة وجود فرق في الجهد الكهربائي ):  االستقطاب " حالة الراحة

 موجبة . يكون مشحون من الداخل بشحنة سالبة ومن الخارج بشحنة

  : العوامل التي تؤدي إلى تكون جهد الراحة أو حالة االستقطاب أو توزع االيونات غير المتساوي 

 سالبة الشحنة غير قادرة على النفاذ خارج العصبون . (PO4)هناك بروتينات وأيونات كبيرة الحجم -1

3Na)صوديومبوتاسيوم الموجودة في غشاء العصبون , إذ تضخ ثالثة أيونات  –مضخة صوديوم  -2
+

موجبة خارج  (

2K)العصبون مقابل ضخ أيوني بوتاسيوم
+

بسبب  ل داخل العصبون سالبة مقارنة مع خارجهعنحو الداخل , مما يج (

 . " بواسطة النقل النشط "تراكم الشحنات الموجبة خارج العصبون " في كل مرة شحنة موجبة واحدة بالخارج

, وقلة نفاذية   " االنتشار البسيط "نات البوتاسيوم الموجبة نحو خارج العصبون النفاذية العالية للغشاء البالزمي أليو -3

 الغشاء أليونات الصوديوم وايونات الكلوريد التي توجد خارج العصبون جاعلة الداخل سالبة مقارنه مع خارجه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغيرات التي تحدث عند وصول منبه معين :  - ب

   : للمؤثر تلزم لفتح بوابات قنوات ايونات الصوديوم التي توجد في غشاء العصبون . هي أقل شدةعتبة التنبيه 

    تتغير حالة الغشاء البالزمي للعصبون كما يلي :  أكثرعند تعرض العصبون لمنبه يساوي عتبة التنبيه أو 

ئي , ضوئي , حراري " تفتح قنوات عندما يتعرض العصبون لمنبه يزيد أو يعادل شدة عتبة التنبيه " كيميااالستقطاب :  إزالة -1

دخول  إلىخاصة في الغشاء البالزمي يؤدي ذلك إلى زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم في منطقة التنبيه مما يؤدي 

صفر تالشي فرق الجهد إلى ال إلىمؤدية كميات كبيره من االيونات الموجبة التي تعادل الشحنات السالبة الموجودة في الداخل 

 .  وازالة االستقطاب

 

استمرار دخول ايونات الصوديوم إلى داخل العصبون يجعل الداخل موجبا مقارنة مع خارجة الذي يصبح إنعكاس االستقطاب :  -2

  . ( ملي فولت37فرق الجهد الى )+ يصلسالبا ويؤدي ذلك الى انعكاس االستقطاب حيث 

 

 : نالحظ من الشكل المجاور
   حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داخل

العصبون وخارجه بواسطة االنتشار البسيط 

بوتاسيوم التي  –, وتأثير مضخة صوديوم 

يونات صوديوم موجبة للخارج ا 3تضخ 

 ايوني بوتاسيوم نحو الداخل  2مقابل ضخ 

  بوتاسيوم تحتاج الى  –مضخة صوديوم

بالنقل وتسمى هذه العملية  ATPطاقه 

 . النشط
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ستمر دخول ايونات الصوديوم إلى الداخل , إذ تغلق بوابات قنوات أيونات بعد انعكاس االستقطاب ال يإعادة االستقطاب:  -3

الصوديوم تلقائيا , وتفتح بوابات قنوات أيونات البوتاسيوم مؤدية إلى انتقال أيونات البوتاسيوم الموجبة إلى الخارج الغشاء وهذا 

 .يجعل الداخل سالبا مقارنه بالخارج موجب مما يؤدي إلى إعادة االستقطاب 

  : هو المراحل التي يتم فيها إزالة وانعكاس وإعادة االستقطاب.جهد الفعل  

 

  وتحتاج منطقة التنبيه إلى فترة عندما ينتقل جهد الفعل بعيدا عن منطقة التنبيه  السيال العصبيوينشأ

العصبون يقوم إثنائها  " فترة الجموح "ملي ثانية ال تستجيب فيها ألي مؤثر وتسمى ( 3-1)تتراوح بين 

بعملية نقل نشط اليونات الصوديوم إلى الخارج , وايونات البوتاسيوم إلى داخله عبر مضخة الصوديوم 

ينتقل باتجاه واحد  " السيال العصبي "والبوتاسيوم الستعادة حالة االستقطاب . لذلك فأن اثر جهد الفعل 

 على طول محور العصبون . 

تشير إلى  )أ(التغيرات التي تحدث عند وصول منبه إلى الخلية العصبية : حيث أن  نالحظ من الشكل :

 )د(تشير الى إعادة االستقطاب و  )ج(تشير إلى انعكاس االستقطاب و  ب()مرحلة إزالة االستقطاب و 

 حيث هنا ينشأ سيال عصبي عندما ينتقل جهد الفعل بعيدا عن منطقة التنبيه . فترة الجموحتشير إلى 

 أ + ب + ج = جهد الفعل
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  في منطقة ما على غشاء العصبون منبها جديدا للمنطقة يعد حدوث جهد فعل نتيجة لمنبه

 المجاورة فيؤدي إلى مما يلي : 

زيادة نفاذية غشاء العصبون   -1

اليونات الصوديوم محدثة إزالة 

االستقطاب ثم انعكاس االستقطاب 

 االستقطاب . إعادةثم 

خروج ايونات البوتاسيوم إلى  -2

حتى يعود خارج العصبون 

 حة .العصبون إلى حالة الرا

سبق على طول  يتكرر حدوث ما  -3

محور العصبون مما يؤدي إلى 

انتقال السيال العصبي  في 

 م/ث.  127-7.5العصبون بسرعة 
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 2772صيفي ( : تغلق بوابات قنوات أيونات الصوديوم تلقائيا وتفح بوابات قنوات أيونات البوتاسيوم في حالة :   1سؤال )

  إعادة االستقطاب -دانعكاس االستقطاب             -إزالة االستقطاب           ج -االستقطاب               ب - أ

 

ن , أي الحاالت اآلتية حدى حاالت تغير فرق الجهد على طرفي غشاء العصبويمثل الرسم البياني التالي إ  ( :2سؤال )

  2772صيفي يمثلها هذا الرسم :      

    إزالة االستقطاب  -ب                                                 االستقطاب   - أ

 إعادة االستقطاب  -د                                          انعكاس االستقطاب -ج                

 

 : أحدى األيونات والمواد اآلتية تتركز خارج العصبون في حالة االستقطاب : ( 3سؤال )

 2717شتوي      ايونات كبيرة الحجم سالبة الشحنة -ب                                                  مايونات الصوديو  - أ

 بروتينات كبيرة الحجم سالبة الشحنة  -د                                    ايونات البوتاسيوم              - ج

 
 2712صيفي ( : مقدار الجهد الكهربائي الذي قد يصل إليه العصبون في حالة انعكاس االستقطاب بالمليفولت يساوي:4سؤال )

 ( 37)+-د        )صفر(                -(                  ج55-) -(                     ب07-) - أ

 في العصبون : السيال العصبي انتقال  -2

يبدأ تأثير المنبه بزيادة نفاذية غشاء  )أ(عصبي في العصبون انتقال السيال ال نالحظ من الشكل السابق :

يؤثر هذا الجهد في  .)ب(العصبون أليونات الصوديوم ودخولها إلى الداخل , وبهذا يحدث جهد فعل 

عودة المنطقة األولى إلى جهد الراحة وهكذا على  .)ج(المنطقة المجاورة مسببا حدوث جهد فعل فيها 

 طول محور العصبون .
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  2711شتوي     : التسلسل الصحيح التجاه انتقال السيال العصبي في العصبون هو :                                  ( 5سؤال )

 الزوائد الشجرية  >جسم العصبون == >المحور العصبي == >النهايات العصبية == - أ

 النهايات العصبية  >ي  ==المحور العصب >جسم العصبون == >الزوائد الشجرية == - ب

 النهايات العصبية  >جسم العصبون == >المحور العصبي == >الزوائد الشجرية == - ج

 النهايات العصبية  >المحور العصبي == >الزوائد الشجرية == >جسم العصبون == - د

 

   2712شتوي                : يمثل الشكل التالي مقدار فرق الجهد الكهربائي الذي يصل إليه العصبون في حالة :( 6سؤال )
     إزالة االستقطاب -باالستقطاب                                                     - أ

 إعادة االستقطاب  -د                                          انعكاس االستقطاب -ج     

 

 

 

بوتاسيوم االيونات, وبأي  –اتجاه تضخ مضخة صوديوم ( : للوصل إلى حالة جهد الراحلة في العصبون , بأي 0سؤال )

طريقة نقل ؟ اإلجابة: )أ( : 
+

Na  إلى الخارج و
+

K 122سؤال في الكتاب صفحة                                  الداخل بالنقل النشط إلى 

 

 2772شتوي                      ( : فسر : ال تستجيب المنطقة من غشاء العصبون ألي مؤثر خالل فترة الجموح .  8سؤال )

فترة الجموح يقوم في أنثائها العصبون بعملية نقل نشط اليونات الصوديوم إلى خارج العصبون وأيونات البوتاسيوم  اإلجابة :

 بوتاسيوم , الستعادة حالة االستقطاب .-إلى داخله عبر مضخة صوديوم

 
  اإلجابة :   179ص السالبة على جانبي غشاء العصبون في حالة االستقطاب. ( : فسر : اختالف توزيع الشحنات الموجبة و9سؤال )

 ( سالبة الشحنة غير قادرة على النفاذ خارج العصبون .PO4هناك بروتينات وأيونات كبيرة الحجم) -1

3Na)بوتاسيوم الموجودة في غشاء العصبون , إذ تضخ ثالثة أيونات صوديوم –مضخة صوديوم  -2
+

ون مقابل ضخ موجبة خارج العصب (

2K)أيوني بوتاسيوم
+

بسبب تراكم الشحنات الموجبة خارج العصبون نحو الداخل , مما يجعل داخل العصبون سالبة مقارنة مع خارجه  (

 . " بواسطة النقل النشط "" في كل مرة شحنة موجبة واحدة بالخارج

, وقلة نفاذية الغشاء أليونات   " االنتشار البسيط "رج العصبون النفاذية العالية للغشاء البالزمي أليونات البوتاسيوم الموجبة نحو خا -3

 الصوديوم وايونات الكلوريد التي توجد خارج العصبون جاعلة الداخل سالبة مقارنه مع خارجه .

 

  2717شتوي                   في حالة التأثير على العصبون بمنبه يساوي عتبة التنبيه أو أكثر , أجب عما يأتي :                   ( : 17سؤال )

 ما اثر ذلك على  نفاذية غشاء العصبون لكل من : -1

 تزداد نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم. ايونات الصوديوم :   - أ

 .غير في نفاذية أيونات البوتاسيومال يحدث توايونات البوتاسيوم :  - ب

  ؟الة إزالة االستقطابما مقدار فرق الجهد الكهربائي الذي يصل إليه العصبون في ح -2

 .صفر اإلجابة : 

  

تية وصفا لعمليات حيوية في الجهاز العصبي , ويمثل محتوى الصندوق مصطلحات تعبر ( : تمثل العبارات اآل 11سؤال )

 توقع""م123سؤال في الكتاب صفحة                       كل عبارة .    يالئمعن هذه العبارات المطلوب : تحديد المصطلح الذي 

 . إعادة استقطابتتحرك أيونات البوتاسيوم خارج العصبون :  - أ

 انعكاس االستقطاب .يصبح داخل العصبون موجبا :   - ب

 بوتاسيوم . –عملية نقل نشط : مضخة صوديوم   - ج

 جهد الراحة .ال ينقل محور العصبون السيال العصبي :  - د

 . ة الجموحفترالفترة الزمنية التي ال يستجيب فيها العصبون ألي مؤثر :  - ه

 جهد الفعل .إزالة استقطاب محور عصبون وانعكاسه, ثم أعادة استقطابه :  - و
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: يبين الشكل اآلتي حركة ايونات الصوديوم والبوتاسيوم بين داخل العصبون وخارجه في حالة االستقطاب (  12سؤال )

 2717صيفي                                                      "الراحة" والمطلوب :                                                    

 ( ؟ 1ما اسم الجزء المشار إليه بالرقم ) -1

 بوتاسيوم . –مضخة صوديوم اإلجابة : 

اذكر ثالث عوامل تساهم في جعل داخل العصبون سالبا  -2

 مقارنه مع خارجه في حالة االستقطاب .

 ه( فوق أعلى الدوسي2سؤال )اإلجابة : 

ما اسم آلية نقل البوتاسيوم خارج العصبون والمشار إليها  -3

 ( . 2بالرقم )

  االنتشار .اإلجابة : 

 
 2711شتوي( : قارن بين إزالة االستقطاب وانعكاس االستقطاب من حيث فرق الجهد الكهربائي الذي يصل إليه العصبون . 13سؤال )

 ملي فولت . (37)+ إلىيصل  , انعكاس االستقطاب :  الصفرتالشي فرق الجهد إلى اإلجابة : إزالة االستقطاب : 

 

 2711صيفي      ( : وضح كيفية حدوث مرحلة إعادة االستقطاب للعصبون ؟                                                        14سؤال )

   2713شتوي                                       ( : وضح كيف تحدث مرحلة أعادة االستقطاب على جانبي غشاء العصبون ؟  14سؤال )

ثم تفتح بوابات  ’ إذ تغلق بوابات قنوات أيونات الصوديوم تلقائيا , ال يستمر دخول أيونات الصوديوم إلى داخل العصبون اإلجابة :

 .وهذا يجعل الداخل سالبا مرة أخرى , مما يؤدي إلى انتقال أيونات البوتاسيوم الموجبة نحو الخارج , قنوات أيونات البوتاسيوم

 2713صيفي                                                      ( : وضح آلية انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون ؟ 15سؤال )

 -:ة فيؤدي إلى ما يلييعد حدوث جهد فعل نتيجة لمنبه في منطقة ما على غشاء العصبون منبها جديدا للمنطقة المجاوراإلجابة : 

 زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم محدثة إزالة االستقطاب ثم انعكاس االستقطاب  -1

 خروج ايونات البوتاسيوم إلى خارج العصبون حتى يعود العصبون إلى حالة الراحة . -2

 نهايته. حتى يتكرر حدوث ما سبق على طول المحور العصبون في سلسلة متعاقبة -3

 

( : يمثل الشكل المجاور مراحل جهد الفعل محور عصبون أثناء 16ال )سؤ

  متوقعانتقال السيال العصبي فيه . المطلوب :                                 

 صود بعتبة التنبيه ؟ما المق -1

أقل شدة للمنبه تلزم لفتح بوابات قنوات خاصة في الغشاء االجابة : 

 .ات الصوديوم إلى داخل العصبونالبالزمي للعصبون لتمرير أيون

 د( ؟’ج’ب’أذكر أسماء المراحل التي يمثلها كل من )أ  -2

تمثل حالة انعكاس  -تمثل حالة إزالة االستقطاب , ب -أ: اإلجابة 

 فترة الجموح . -تمثل حالة إعادة االستقطاب , د -االستقطاب ,ج

 ب,ج( ؟ ماذا تسمى كل من المراحل )أ, -3

  . جهد الفعلاإلجابة : 

 ماذا ينشأ عن سريان موجة جهد الفعل بعيدا عن منطقة التسبب؟  -4

        سيال عصبي .اإلجابة : 

  

 2712صيفي              ما التغيرات التي تحدث لمنطقة من غشاء العصبون أثناء فترة الجموح الستعادة االستقطاب ؟( : 10سؤال )

" أليونات الصوديوم إلى خارج العصبون وأيونات البوتاسيوم إلى داخل ATPيقوم العصبون بعملية نقل نشط " تحتاج اإلجابة : 

 بوتاسيوم . –العصبون عبر مضخة صوديوم 

 

بوتاسيوم )لتكون جهد الراحة( من  –( : قارن بين ايونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم التي تضخها مضخة صوديوم 18سؤال )

 3713شتوي                                                                                                     حيث عدد األيونات .                      

تضخ ثالثة أيونات صوديوم موجة نحو خارج العصبون , مقابل ضخ أيوني بوتاسيوم نحو الداخل .االجابة : 
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 الخلية المجاورة. ن خاللها السيال العصبي إلى هو اتصال عصبونين متجاورين يمر م:  التشابك العصبي 

 تركيب التشابك العصبي :  
 نواقل عصبيةتوجد في نهايات المحاور العصبية تحتوي حويصالت تشابكية داخلها مواد كيميائية تسمى  أزرار تشابكية : -1

Caيوم ), يحتوي على قنوات خاصة بأيونات الكالس الغشاء قبل تشابكيويسمى غشاء الزر التشابكي 
+2

( التي توجد 

 بتركيز عال خارج العصبون.

منطقة تفصل بين الغشاء قبل التشابكي ألحد األزرار التشابكية , والغشاء بعد التشابكي إلحدى الزوائد :  شق تشابكي -2

 الشجرية , أو جسم عصبون آخر .
     ية .يحتوي غشاؤه على مستقبالت بروتينية خاصة بالنواقل العصب عصبون بعد التشابكي : -3

 " انتقال السيال العصبي من عصبون إلى آخر " التغيرات التي تعقب وصول سيال عصبي إلى الزر التشابكي: 
الغشاء قبل التشابكي اليونات الكالسيوم , مما يؤدي  زيادة نفاذيةإلى الزر التشابكي  وصول السيال العصبييسبب  -1

 قنوات خاصة .إلى دخولها عبر 

 يوم على : تساعد أيونات الكالس  -2

 . فتنفجر التحام الحويصالت التشابكية بغشاء الزر التشابكي - أ

 عصبية في الشق التشابكي . نواقل تحرر محتويات الحويصالت من - ب

 . بعد التشابكيخاصة على الغشاء  بمستقبالت يرتبط الناقل العصبي -3

 في العصبون التالي . جهد فعلن وتكوي لدخولها, فيؤدي  الصوديوماليونات  تزداد نفاذية الغشاء بعد التشابكي -4

. , إذ تعمل آليات مختلفة في منطقة التشابك على تحطيمه بعد فترة قصيرةبمستقبالته ال يدوم ارتباط الناقل العصبي   -5

 " االيثانويك" ) الخليك(إلى حمض  استيل كولين استريزيحطمه إنزيم  "استيل كولين "فمثال الناقل العصبي 

  استل كولين من جديد .بواسطة النقل النشط إلى الزر التشابكي لتكوين الذي ينتقل  وكولين,

  

 في منطقة التشابك العصبي :السيال ثانيا انتقال 
 

إذ ينتقل عبرها السيال العصبي يوضح : منطقة التشابك العصبي, 85( في الكتاب صفحة9-2الشكل )

)أ( يصل السيال العصبي إلى الزر الطرفي للعصبون :  من عصبون إلى آخر عبر الشق التشابكي

الحويصالت التشابكية مع الغشاء قبل التشابكي بمساعدة وتدخل أيونات الكالسيوم داخله )ب( تلتحم 

على  بمستقبالت خاصةفي الشق التشابكي , ويرتبط  وتنفجر لتحرر الناقل العصبيأيونات الكالسيوم 

في الغشاء بعد التشابكي لتدخل أيونات  تفتح قنوات ايونات الصوديومالغشاء بعد التشابكي )ج( 

 ويتكون جهد فعل فيه . الصوديوم إلى العصبون التالي ,
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 2711صيفي                                   ( : تقع مستقبالت النواقل العصبي على :                                                   1سؤال )

 غشاء العصبون في منطقة عقدة رانفيه  -غشاء الحويصالت التشابكية                     ب - أ

  الغشاء قبل التشابكي للخلية العصبية -د           الغشاء بعد التشابكي للخلية العصبية - ج

 
  2712شتوي ( : التغيرات الذي يعقب وصول سيال عصبي إلى الزر التشابكي مباشرة هو :                                         2سؤال )

 حويصالت التشابكية بغشاء الزر التشابكي. التحام ال - أ
 ارتباط الناقل العصبي بمستقبالت خاصة على الغشاء بعد التشابكي.  - ب
 اذية الغشاء قبل التشابكي أليونات الكالسيوم.فزيادة ن - ج
        زيادة نفاذية الغشاء بعد التشابكي أليونات الصوديوم . - د

 

Caالسيوم ( : توجد القنوات الخاصة بأيونات الك3سؤال )
+2 

  2712صيفيفي التشابك العصبي في :                                         

 الغشاء بعد التشابكي للخلية العصبية  -ب                    الغشاء قبل التشابكي للخلية العصبية - أ

 عقدة رانفييه       غشاء العصبون في منطقة -غشاء الحويصالت التشابكية                             د  - ب

 

Caالرقم الذي يشير إلى مكان تواجد القنوات الخاصة بأيونات الكالسيوم ’ في الشكل المجاور ( : 4سؤال )
+2

 2713شتوي :           

  (2) -ب                   ( 1)  - أ

                                            (4) -د  (                   3)  - ج

 

 172سؤال في الكتاب صفحة                               ماذا سيحدث في حالة خلو التشابك العصبي من أيونات الكالسيوم .( : 5سؤال )

عدم قدرة الحويصالت التشابكية على االلتحام بالغشاء قبل التشابكي, وبالتالي عدم خروج النواقل العصبية إلى الشق التشابكي  اإلجابة :

 د فعل . وعدم تكون جه

  

 :( : فسر : كل مما يلي 6سؤال )

                         122سؤال في الكتاب صفحة                               انتقال السيال العصبي في اتجاه واحد في مناطق التشابك العصبي ؟               -أ

 ر مناطق التشابك العصبي .وذلك الن السيال العصبي يمر من عصبون إلى آخر عباإلجابة :     

 123سؤال في الكتاب صفحة                                                     أدوار أيونات الكالسيوم في نقل السيال العصبي بين العصبونات ؟  - ب
ابكي لتحرير النواقل العصبية   تعمل أيونات الكالسيوم على مساعدة الحويصالت التشابكية على االلتحام مع الغشاء قبل التشاإلجابة :  

 في الشق التشابكي .            

   2772شتوي                                                  نتيجة عدم إفراز إنزيم كولين إستريز عند مواضع التشابك العصبي ؟        -ج
  تمرار تكوين جهد فعل في العصبون .عدم تحطم الناقل العصبي أستيل كولين , مما يؤدي إلى اساإلجابة :  

 2711شتوي                                                            ال يدوم ارتباط الناقل العصبي أستيل كولين بمستقبالته طويال ؟        -د

. فالنقل العصبي أستيل كولين يحطمه  تعمل آليات مختلفة في منطقة التشابك على تحطيم األستيل كولين بعد فترة قصيرةاإلجابة :  

 إنزيم أستيل كولين إستريز إلى حمض اإلثانويك ) الخليك( , وكولين .

 2712شتوي ال تستجيب المنطقة من غشاء العصبون ألي مؤثر خالل فترة الجموح ؟                                                      -هـ 

في أثنائها بعملية نقل نشط أليونات الصوديوم إلى خارج العصبون , وأيونات البوتاسيوم إلى داخله ألن العصبون يقوم اإلجابة :  

 بوتاسيوم , ال ستعادة حالة االستقطاب .   –عبر مضخة صوديوم 

 

 2711شتوي                   ( : صف تركيب الزر التشابكي في التشابك العصبي ؟                                                     0سؤال )

تسمى بالنواقل العصبة . ويحتوي غشاء الزر ية ئيحتوي الزر التشابكي على حويصالت تشابكية يوجد داخلها مواد كيميااإلجابة : 

على قنوات خاصة بأيونات الكالسيوم التشابكي 
+2

Ca  التي توجد بتركيز عال خارج العصبون . 

 

. . . خير الزاد التقوى  إنتزودوا 
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( : يمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبي بين عصبونين متجاورين والمطلوب    8سؤال )
 2772شتوي                                                                                                                     

( 1,2)ما اسم الجزأين المشار إليهما بالرقمين  -1

 ؟ 
مستقبل  -2, حويصلة تشابكية  -1 اإلجابة :

 بروتيني 

ماذا يحدث للغشاء قبل التشابكي عند وصول  -2

 السيال العصبي إليه ؟
 تزداد نفاذيته أليونات الكالسيوم .اإلجابة : 

وضح دور إنزيم استيل كولين إستريز في منطقة  -3

 الشق التشابكي العصبي ؟
إستيل كولين إلى يحطم الناقل العصبي : اإلجابة 

 حمض اإليثانويك )الخليك( وكولين .

 حدد اتجاه انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي بإستخدام الرمزين )أ,ب( ؟ -4
 .)أ( إلى )ب( اإلجابة : 

 
يمثل الشكل المجاور يبين تركيب العصبون في الجهاز العصبي لجسم اإلنسان , ( :  9سؤال )

 2772شتوي                                                                             المطلوب :              

 ( ؟ 1,2,3,4ما اسماء األجزاء المشار إليها باألرقام ) -1
 -3محور عصبي , -2زوائد شجرية ,  -1اإلجابة : 

 عقد رانفيه . -4نواة خلية شفان , 

سيال حدد باستخدام الرمزين )أ,ب( اتجاه انتقال ال -2

 العصبي في العصبون ؟
من )أ( إلى )ب( اتجاه انتقال السيال العصبي اإلجابة : 

. 

لتغير الذي يحصل لغشاء الرز الطرفي )التشابكي( ا ما -3

 عند وصل السيال العصبي إليه ؟
زيادة نفاذية الغشاء قبل التشابكي أليونات اإلجابة : 

 الكالسيوم , مما يؤدي إلى دخولها عبر قنوات خاصة .

أي مراحل جهد الفعل تمثلها المنطقة المشار إليها بالرمز )س( ؟ وما التغيرات التي تحدث  -4

 فيها ؟
إغالق بوابات قنوات  -1إعادة االستقطاب , التغيرات التي تحدث فيها :  مرحلةاإلجابة : 

فتح بوابات قنوات البوتاسيوم أو خروج البوتاسيوم إلى الخارج جاعلة  -2الصوديوم , 

العصبون سالبا .داخل 
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 : ز لجهاا لىإ تلمعلوماا بنقل متقو لتيوا سإلحساا ءعضاأ في توجد متخصصة كيباتر المستقبالت الحسية

 للجسم . خليةالدوا جيةرلخاا لبيئةا من نإلنساا في يلمركزا لعصبيا

 : بألعصاا سطةابو صبيةع تسياال يئةه على تنتقل كيميائيةوكهر طاقة لىإ تحولهاو اتلمؤثرا طاقة تستقبل وظيفتها 

 . تلمعلوماإدراك ا يتم حيث يلمركزا لعصبيا زلجهاا لىإ

 أنواع المستقبالت الحسية :  

 المستقبالت الضوئية :  -1

  العين . عضو االستقبال فيها 

  الخارج إلى الداخل :  ثالثة طبقات مرتبةتتكون العين من 

 يسمىو لعيناخل دا لىإ ءلضوا ريمر فشفا منها ألماميا ءلجزوا ءبيضا ,لعينا من جيةرلخاا لطبقةا يوه الصلبة :  - أ

 .لقرنية ا

 من تمكنها لتيا لميالنينا صبغة على اهخاليا اءالحتو دسوالونها   لعينا من لوسطىا لطبقةا يوه: المشيمية  - ب

 . لعينا خلدا نعكاسهاا منعو لضوئيةا لطاقةا صمتصاا

 .  لعينا شبكية لىإ نألكسجيوائية الغذا ادلموا تنقل مويةد عيةأو على يتحتو   -

 فتحة على همركز في يتحتو لقزحيةا يسمى لشكلا يئردا ملونا عضليا قرصا لعينا مقدمة في لمشيميةا تشكل   -

 .ءلضوا ةلشد تبعا اهقطر يتغير لعينا حدقة تسمى

 . يطرالمخوا لعصيا ماه لضوئيةا تلمستقبالا من نوعين على يتحتو لعينا من خليةالدا لطبقةا يوه : لشبكية ا - ج

  

 

 

 

 

 : مقارنة بين كل من العصبي والمخاريط 

 ثالثا المستقبالت الحسية :
 

ن مقطع طولي في عين : يبي 80( في الكتاب صفحة 17-2الشكل )

وهي الصلبة , المشيمية , ’ األنسان أنها مكونة من طبقات ثالث 

 والشبكية

يبين المستقبالت الضوئية  : 88( في الكتاب صفحة 11-2الشكل )

في شبكية العين , وهي تتكون من العصي والمخاريط , كما يظهر 

 اتجاه دخول الضوء إلى العين واتجاه نقل السيال العصبي .
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 : مميزات كل من العصبي والمخاريط 
   بأنها أكثر حساسية للضوء مقارنة بالمخاريط , فهي تستجيب للضوء الخافت , فتساعد على الرؤية في  العصبيتمتاز

 .رودوبسين , وتحتوي على صبغة  األسود واألبيضالليل ولكن باللونين 
  بالقدرة على تمييز األلوان واالستجابة لإلضاءة العالية , وهي بذلك مسؤولة عن الرؤية في النهار , المخاريط  از تمت

 فوتوبسين.وتحتوي خالياها على صبغة 
 . " مالحظة : توجد المستقبالت الضوئية في شبكية العين " حيث تتكون من الخاريط والعصي 

 

  " آلية اإلبصار " كيف نرى األشياء : 
 . لعينا شبكية لىإ ءألشياا عن منعكسة شعةأ شكل على لضوئيةا لطاقةا تصل  -1

 شكل فيتغير لشبكيةا في يطرلمخاوا لعصيا في دةلموجوا فوتوبسينو بسينرود لضوئيةا تلصبغاا تجزيئا تمتصها  -2

 .تلجزيئاا هذه

 . كيةلشبا في ىخرأ تعصبونا ينبه يطرلمخاوا لعصيا في فعل جهد تكوين لىإ لكذ دييؤ  -3

 .رلصوإدراك ا يتم حيث غلدماا في متخصصة كزامر لىإ يلبصرا لعصبا في لفعلا جهد ينتقل  -4

 

 

 

 

 

 

 

يوضح : آلية األبصار وتتضمن امتصاص الصبغات الضوئية  89( في الكتاب صفحة 12-2الشكل )

ك للضوء , وسريان جهد الفعل من الشبكية عبر العصب البصري إلى الدماغ , حيث يتم تفسيرها وأدرا

 األشياء .
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 المستقبالت الصوتية :  -2

 ذن .األ عضو االستقبال فيها 

 اءجزأ ثالثة من نإلنساا في ذنألا نتتكو 

 رئيسية : 

 من :  نتتكوو -:جيةرلخاا ذنألا - أ

 تلموجاا يجمع يلذا:  انلصيوا -1

 .لصوتيةا

: تنقل الصوت لغشاء  لسمعيةا ةلقناا -2

 الطبلة .

: يضخم الصوت وينقله  لطبلةا ءغشا -3

 لألذن الوسطى .

 :  على يتحتوو -: لوسطىا ذنألا - ب

  يتصل اءبالهو ءمملو صغير تجويف -1

 ةقنا سطةابو ملبلعوا بتجويف

  سستاكيوا

 ضغط نيكو لالتصاا اذه نتيجةو

  اءلهوا

 .الدمتعا لطبلةا ءغشا جانبي على

 ءغشا من تضخيمها بعد لصوتيةا ازاتتزهالا توصل لتيا بلركاوا انلسندوا لمطرقةا يوه ثلثالا تعظيمالا -2

 لبيضوية.ا ةلكوا ءغشا عبر خليةالدا ذنألا لىإ لطبلةا

 :  من نتتكوو -:خليةالدا ذنألا -ج    

 : ينقل االهتزازات الكوة البيضوية .ليزهلدا  -1

 لها دور في اتزان الجسم والحفاظ عليه " مستقبل توازن حركي ".: قنوات متعامدة ثلثالا لهالليةا اتلقنوا -2

   وتتكون من ثالث قنوات :: تحتوي على المستقبالت الصوتية  لقوقعةا  -3

 الدهليزية :  القناة 

 الطبلية . القناة 

 شعرية خاليا من نيتكو يلذوا تيركو عضو يسمى اعضو سطحها على يتحتو يوهالقوقعية :  القناة 

 لشعريةا لخالياا تعدو ,سقفي ءغشا ألعلىا من تهااشعير يلمسو ,يقاعد ءغشا على ترتكز (حسيةلا لخاليا)ا

 صوتية. تمستقبال لقوقعةا في

 

 

 

 

 

وتحتوي على القناة  يوضح مقطع عرضي في القوقعة 91صفحة  ( في الكتاب14-2الشكل )

الدهليزية والقناة الطبلية والقناة القوقعية , التي تحتوي على عضو كورتي وهو الذي يتكون من 

 خاليا شعرية و غشاء قاعدي وغشاء سقفي .
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  ( ؟  لسمعا لية) إ اتألصوا نسمع كيف 
 .ازهتزاه لتسبب,  لسمعيةا ةلقناا طريق عن لطبلةا ءغشا لىإ لصوتيةا تلموجاا تصل  -1

  لبيضويةا ةلكوا ءغشا ازتزاه لتسبب(  بفالركا انفالسند لمطرقة) ا ثلثالا لسمعا تعظيما لىإ ازاتتزهالا تنتقل  -2

 .لقوقعةا اتقنو يملئ يلذا لسائلا في ضغط ءنشو, و تضخيمهاو

  من معينة منطقة تحريك لىإ لسائلا حركة ديتؤو,  لطبليةا ةلقناا عبر فالقوقعية ليزيةهلدا ةلقناا في تلموجاا تنتشر  -3

 .تةومتفا تجاربد لسقفيا ءلغشاا لتالمس لشعريةا لخالياا كفتتحر,  لقوقعيةا ةلقناا يف يلقاعدا ءلغشاا

 تلصوا دراكأل غلدماا في لسمعا كزامر لىإ لسمعيا لعصبا طريق عن ينتقل فعل جهد ءنشو لىإ لكذ دييؤ  -4

 .علمسموا

  فقو لطبليةا ةلقناا نهاية في دةلموجوا ةلمستديرا ةلكوا ءغشا ازتزهبا لقوقعةا رجخا لصوتيةا اجألموا طاقة غتفر  -5

 . علمسموا تلصوا تموجا ازتزاه

3-  

 

 

 

 

 مستقبالت التوازن :   -3

 ن : إلنساا جسم في ازنلتوا اعنوأ 

  : لحركيا ازنلتوا  -1        

 .لهالليةا اتلقنوا في مستقبالته توجد -

 .ورانلدا مثل حركة لمفاجئةا تللحركا الستجابةا عند لجسما ازنتو على لمحافظةا في يتمثل -            

 : لساكنا ازنلتوا  - 2        

 .ليزهلدا في مستقبالته توجد -

 .ضيةرألا بيةذلجاا ةلقو بالنسبة لجسما ضعيةو على لمحافظةا في يتمثل -

 

 :  " التوازن الحركي "القنوات الهاللية  -1

 : عند يوجد ليمفي بسائل ءةمملو ةامدمتع تمستويا ثبثال تترتب اتقنو ثثال من نتتكو تركيب القنوات الهاللية 

 شعرية خاليا من تلمستقبالا هذه نتتكوو لحركيا ازنلتوا تمستقال على منها كل يتحتو تحويصال اهعداقو

 . ازنلتوا عصب تشكل عصبية فلياأ لها الميةه دةبما تهااشعير تغطى

 

 ء الحسنى األسما , له   األحد الواحد القهار ال شريك له   والعزة هلل وحده  هللا أكبر 

, وتتضمن انتشار الموجات الصوتية في قنوات  آلية السمع 92صفحة  ( في الكتاب15-2الشكل )

 القوقعة , ونشوء جهد فعل وانتقاله عبر العصب السمعي إلى الدماغ , حيث يتم إدراك الصوت
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 ية : لهاللا اتلقنوا عمل ليةآ 

 يلذا لسائلا كيتحر ئريةدا حركة أسلرا حركة عند - أ

 هباالتجا لهالميةا دةلماا محركا لهالليةا اتلقنوا يمأل

 . فعل جهد فينشأ لشعريةا لخالياا منبها, و نفسه

 لشعريةا  للخاليا لعصبيةا فأللياا عبر لفعلا جهد ينتقل  - ب

 من مةدلقاا تلمعلومااإدراك  يتم حيث غلدماا لىإ

 ئريةالدا أسلرا حركة هتجاا دليحد ثلثالا اتلقنوا

في الكتاب صفحة  10-2 لشكلا يبين كما . سرعتهاو

 )أ(+)ب(. 24

 

 

  : " التوازن الساكن " ليزهلدا -2
  على منهما كل ييحتو حيث لكييسوا لقربةا ماه ليمفي سائل فيهما صغيرين كيسين من يتركب ز من :ليهلدا يتركب 

 ينيةذألا لحصىا تسمى ملكالسيوا تكربونا من تحبيبا على يتحتو الميةه دةبما تهااشعير تغطى شعرية خاليا
 ز : ليهلدا عمل ليةآ 

 تضغط ألسفلا لىإ أسلرا تحريك عند - أ

 بيةذلجاا بفعل ألسفلا لىإ ينيةذألا لحصىا

 لشعريةا لخالياا على تنزلقو ,ضيةرألا

 ءنحناا مسببة نفسها أسلرا حركة هباتجا

  .تهااشعير
لى إ ينتقل فعل جهد وثحد لىإ لكذ دييؤ  - ب

 لشكلا يبين كما أسلرا ضعو دراكأل غلدماا

 . 25في الكتاب صفحة    12 -2

 

 

  : " وقلذا تمستقبالو لشما تمستقبال يوه "لكيميائية ا تلمستقبالا   -4

 لمنبها طاقة تستقبل تمستقبال :لكيميائية ا تلمستقبالا 

لى إ بألعصاا في ينتقل فعل جهد لىإ تحولهاو ,لكيميائيةا

 . غلدماا في متخصصة كزامر

  : لشما تمستقبال - أ
  : مكان التواجد 

 سقف التجويف األنفي . -2األنف.             -1
 شم منلا تمستقبال نتتكو  : 

 في يوجدو لشميةا لخالياا تسمى رةمتحو تعصبونا -1

 تمستقبال غشائها على تحمل ابدأه لخالياا هذه نهاية

 .  لشميا لعصبا ليافهاأ تشكلو ,تينيةوبر

 :  يلي بما متقو عمةدا خاليا -2

 لشميةا لخالياا يتغذ. 

 ألنفا تدخل لتيا ادلموا بعض سمية تزيل. 

 نباولذ مالئما سطاويوفر  يلذا طللمخا زةمفر دغد  -3

 .شمها ادلمرا ادلموا تجزيئا

 



9577985870هاتف /                       والتنظيم في جسم االنسان واالستجابةاإلحساس ( ( 3العلوم الحياتية )م)                  حمد الجّمالاألستاذ: أ  

 

  9577985870هاتف /                                                                  15                                                             ال الفصل األول                                أحمد الجّم    
 

 : نشمها لكي معينة كيميائية دةما في اهفراتو جبالوا رألموا 
 . ألنفا بطانة لىإ لتصل ةمتطاير دةالما هذه نتكوأن  يجب  -1

 لنظريةا حسب دة,لماا يءجز شكل مع لشميةا لخالياا ابدأه على دةلموجوا تينيةولبرا تلمستقبالا شكل ءميتال  -2

 . لمجسمةا لكيميائيةا

 تمستقبال تنبيه جلا من تينيةولبرا تلمستقبالا ابدأه تغط لتيا لمخاطيةا لطبقةا في دةلماا هذه وبتذأن  يجب  -3

 . لشما

 م لشا تمستقبال عمل ليةآ : 

 محدثة تينيةولبرا تبالمستقبال ترتبط ثم,  طلمخاا في ألنفا لىإ خلالدا اءلهوا رتيا في لمحمولةا ئحوالرا وبتذ  -1

 .لكيميائيةا تلتفاعالا من سلسلة

 . غلدماا في ئحةالرا تمييز كزامر لىإ لشميا لعصبا طريق عن ينتقل فعل جهد ينشأ  -2

 

 2772صيفي                                                ف الخاليا الداعمة التي توجد بين الخاليا الشمية :         ( : من وظائ1سؤال )

 حمل المستقبالت البروتينية  -االرتباط بجزيئات الروائح                                    ب - أ

 إزالة سمية بعض المواد التي تدخل األنف . -د       إفراز المخاط إلذابة جزيئات المواد المراد شمها  - ج

 122سؤال في الكتاب صفحة                                                                      : أين توجد مستقبالت الصوت في األذن ؟ ( 2سؤال )

  الدهليز  -د           القتاة الدهليزية     -ج           القناة القوقعية -بالقناة الطبلية        - أ
 2772شتوي ( : من الشروط الواجب توفرها في المواد حتى يتم شمها حسب النظرية الكيميائية المجسمة أن تكون جزيئاتها :3سؤال )

 سائلة -محفزة للخاليا المخاطية إلفراز المخاط       د -جمتطايرة       -ب ذا شكل يتناسب مع شكل الخاليا الشمية         - أ

 يتكون عضو كورتي في أذن اإلنسان من : ( : 4سؤال )
 خاليا شعرية , وغشاء الكوة البيضوية , وغشاء الكوة المستديرة . - أ

 خاليا شعرية , وغشاء قاعدي , وغشاء سقفي . - ب

 خاليا داعمة , وغشاء الكوة البيضوية , وغشاء الكوة المستديرة . - ج

 خاليا داعمة , وغشاء قاعدي , وغشاء سقفي . - د

  2712شتوي                                                          ( : التسلسل الصحيح النتشار الموجات الصوتية في قنوات القوقعة :5) سؤال

 قوقعية . –طبلية  –دهليزية  -بطبلية .                           –قوقعية  -دهليزية   - أ

 دهليزية .   –طبلية  –قوقعية  -د          قوقعية .                –دهليزية  –طبلية  - ج

 2713شتوي ( : تقوم الخاليا الداعمة في سقف التجويف األنفي بإحدى الوظائف اآلتية :                                         6سؤال )

 نف .ي تدخل األإزالة سمية بعض المواد الت -ب   حمل المستقبالت البروتينية على غشاء أهدابها               - أ

 توفير وسط مالئم لذوبان جزيئات المواد المراد شمها .  -نقل جهد الفعل إلى مراكز تمييز الرائحة في الدماغ             د - ب

( : قارن بين المحافظة على وضعية الجسم بالنسبة لقوة الجاذبية األرضية , والحافظة على توازن الجسم عند حركة 0سؤال )

 2712صيفي ة من حيث نوع توازن الجسم لكل منهما .                                                                        الدوران المفاجئ

 توازن حركي .:  توازن الجسم عند حركة الدوران,         توازن ساكن وضع الجسم بالنسبة للجاذبية : اإلجابة :

تخطيطيا للمستقبالت الضوئية في شبكية عين اإلنسان , أدرس الشكل ثم أجب عن األسئلة ( : يمثل الشكل التالي رسما 8سؤال )

 2772شتوي                                                                                                                             اآلتية : 

ين على جانب الشكل اتجاه حدد باستخدام الرمزين )أ,ب( الموجود -1

 كل من الضوء والسيال العصبي ؟
 من )أ( إلى )ب( .اإلجابة : اتجاه الضوء : 

 من )ب( إلى )أ(.اتجاه السيال العصبي :             

 

 ( ؟ 1,2باألرقام ) إليهاسم األجزاء المشار  -2
  عصبونات -2,   عصي -1اإلجابة : 
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 ن الحاالت اآلتية : ( : فسر : نتيجة كل حالة م9سؤال )

 عدم تكون الخاليا الشعرية في قوقعة أذن اإلنسان ؟ - أ

 .لن ينتج جهد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ إلدراك الصوت اإلجابة : 
 تلف الخاليا المفرزة للمخاط في بطانة األنف . - ب

 عدم ذوبان جزيئات المواد المراد شمها , لعدم توفر وسطا مالئما لذلك .اإلجابة : 

 عدم تكون خاليا المخاريط في شبكية عين اإلنسان . - ج
 عدم القدرة على تمييز األلوان والرؤية في النهار أو في اإلضاءة العالية .اإلجابة : 

 172سؤال في الكتاب صفحة                                                                                       ( : فسر كل مما يأتي :     17سؤال )

 يصعب تميز اإلنسان لأللوان في الضوء الخافت . - أ

 الن الخاليا القادرة على تمييز األلوان هي المخاريط  , وهي ال تستجيب لإلضاءة الخافتة بل لإلضاءة العالية .اإلجابة : 

 عملية السم .دور المخاط في   - ب

يعد المخاط وسطا مالئما لذوبان جزيئات المواد ذات الرائحة ليسهل وصولها إلى المستقبالت الموجودة على شعيرات الخاليا : اإلجابة 

 الشمية .
  172ة سؤال في الكتاب صفح  ( : تتبع الموجات الصوتية من لحظة دخولها القناة السمعية وحتى إدراك الصوت في الدماغ ؟ 11سؤال )

, غشاء الطبلة , مطرقة , سندان , ركاب , كوة بيضوية , قناه دهليزية , قناه طبلية , قناة قوقعية , عضو كورتي , قناة سمعيةاإلجابة : 

 عصب سمعي , الدماغ لتفسير المأثر ثم إعطاء استجابة .

 |( : ما وظيفة كل من : 12سؤال )

 تغذية الخاليا الشمية , إزالة سمية المواد التي تدخل في األنف .في األنف : الخاليا الداعمة المحيطة بالخاليا الشعرية  - أ

 تفريغ طاقة الموجات الصوتية عن طريق اهتزاز غشاءها وفق اهتزاز موجات الصوت المسموع الكّوة المستديرة في األذن : - ب

  122سؤال في الكتاب صفحة                        ن ؟ ( : قارن بين القنوات الهاللية والدهليز من حيث : نوع مستقبالت التواز13سؤال )

 التوازن الساكن .الدهليز : ,           التوازن حركيالقنوات الهاللية : اإلجابة :  

 2772صيفي 2772شتوي( : كيف يتالءم تركيب كال مما يأتي مع وظيفته ؟                                                              14سؤال )

تحتوي على خاليا صبغة الميالنين مما يمكنها من امتصاص األشعة الضوئية ومنع انعكاسها داخل المشيمية في عين اإلنسان :  -1

 على الحدقة التي تنظم مرور الضوء يالعين, كما تحتوي على أوعية دموية تنقل المواد الغذائية واألكسجين إلى شبكية العين, وتحتو

تحتوي على خاليا شعرية تغطي شعراتها بماده هالمية, عند تحريك الرأس حركة زن الحركي في األذن : مستقبالت التوا -2

             دورانية يتحرك السائل الليمفي في القنوان الهاللية مسببا حركة للمادة الهالمية باالتجاه نفسه .

 2712شتوي                                                                      ( : كيف يتالءم تركيب كال مما يأتي مع وظيفته ؟        15سؤال )

 نقل المواد الغذائية أو األكسجين إلى شبكية العين .اإلجابة : 

 2772شتوي                ( : كيف يتالءم تركيب كال مما يأتي مع وظيفتة ؟                                                              16سؤال )

تحتوي الشبكية في العين على نوعين من المستقبال الضوئية هما العصبي والمخاريط , حيث تمتاز العصبي الشبكة في عين األنسان :  -1

ض بأنها أكثر حساسية للضوء مقارنة بالمخاريط , فهي تستجيب للضوء الخافت , فتساعد على الرؤية في الليل ولكن باللونين األبي

واألسود , بينما في حين تمتاز المخاريط بالقدرة على تمييز األلوان واالستجابة لإلضاءة العالية , وهي بذلك مسؤولة عن الرؤية في 

  النهار.

يتكون عضو كورتي من خاليا حسية تسمى خاليا شعرية ترتكز على غشاء قاعدي ويالمس شعيراتها عضو كورتي آذن اإلنسان :   -2

آخر سقفيا . حركة الغشاء القاعدي تحرك الخاليا الشعرية لتالمس الغشاء السقفي بدرجات متفاوتة . ينتج من ذلك نشوء  من األعلى غشاء

 .             جهد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي إلى مراكز السمع في الدماغ إلدراك الصوت 

 2717شتويأذان اإلنسان , والمطلوب :                                  ( : يبين الشكل المجاور مستقبالت التوازن الساكن في16سؤال )

 في القربة والكيس .:  حدد مكان وجود هذه المستقبالت في الدهليز -1

  ( .2( والتركيب التي يشير اليها الرقم )1اكتب اسم الخلية ) -2
 حصى أذينية .   -2  خلية شعرية -1

 إلى األسفل . وضح كيفية حدوث جهد فعل عند تحريك الرأس  -3
عند تحريك الرأس إلى أسفل , تسحب الحصى األذينية إلى األسفل بفعل الجاذبية األرضية , وتنزلق 

على الخاليا الشعرية باتجاه حركة الرأس نفسها , مسببة انحناء شعيراتها , ويؤدي ذلك إلى حدوث 

 جهد فعل .

 2717صيفيلى أهداب الخاليا الشمية ؟( : حدد وظيفة المستقبالت البروتينية الموجودة ع10سؤال )

 ترتبط بها جزيئات الروائح المنتشرة في الهواء .اإلجابة : 
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  2711شتوي                                                                         ( : صف تركيب عضو كورتي في آذان اإلنسان ؟ 18سؤال )

يا حسية تسمى خاليا شعرية تتركز على غشاء قاعدي ويالمس شعيراتها من األعلى غشاء آخر يتكون عضو كورتي من خالاإلجابة : 

 يسمى غشاء سقفيا .

 2711شتوي( : حدد وظيفة الحصى اإلذنية في الدهليز ؟                                                                                  19سؤال )

يك الرأس إلى األسفل تسحب الحصى األذنية إلى األسفل بفعل الجاذبية األرضية . وتنزلق على الخاليا الشعرية عند تحراإلجابة : 

 باتجاه حركة الرأس نفسها , مسببة انحناء شعيراتها , ويؤدي ذلك إلى حدوث جهد فعل ينتقل إلى الدماغ إلدراك وضع الرأس .

 2712صيفي                                                                            في األنف ؟  ( : حدد وظيفة واحدة للخاليا الشمية27سؤال )

تحمل على غشائها مستقبالت بروتينية ترتبط بها جزيئات المادة المراد شمها ليتكون جهد فعل ينتقل إلى  تكون ذات أهداب اإلجابة :

   الدماغ . 

 2711صيفي      سان الكثير من المؤثرات من البيئة الخارجية عن طريق أعضاء حسية , والمطلوب : ( : يستقبل جسم اإلن21سؤال )

 حدد بدقة مكان وجود مستقبالت كل مما يأتي في جسم اإلنسان : -1

   القوقعة.الصوت في األذن الداخلية :  -

 الشبكية .الضوء في جدار كرة العين :  -

   قنوات الهاللية .  ال التوازن الحركي في األذن الداخلية : -

 اذكر شرطين يجب توافرهما في جزيئات المواد ذات الرائحة حتى يتم شمها حسب النظرية الكيميائية المجسمة ؟ -2

 يتناسب شكلها مع شكل المستقبالت البروتينية الموجودة على أهداب الخاليا الشمية . -2    متطايرة . -1اإلجابة : 

    2713شت الصوتية ومستقبالت التوازن الحركي من حيث مكان وجود كل منهما في األذن الداخلية؟( : قارن بين المستقبال22سؤال )

 . الهاللية القنواتتقع مستقبالت التوازن الحركي في  -.  القوقعةتقع المستقبالت الصوتية في  - اإلجابة :

 2713شتوي   ذان ؟                                             ( : فسر يكون ضغط الهواء متعادال على جانبي غشاء الطبلة في اآل23سؤال )

تحتوي اإلذن الوسطى على تجويف صغير مملوء بالهواء يتصل بتجويف البلعوم بوساطة قناة استاكيوس وبسبب هذا االتصال اإلجابة : 

     يكون ضغط الهواء على جانبي غشاء الطبلة متعادال .

 

 

 

 م اإلنسان : أنواع العضالت في جس 

 " المخططة " .العضالت الهيكلية  -1

  " الحشوية " .العضالت الملساء  -2

  " ال إرادية " . العضالت القلبية    -3

 لعضلية : ا لخالياا تصفا مأه 

 رلمحو لعصبيةا تلنهاياا من عصبي ناقل لصوو عند للتهيج : قابليتها   -1

 .لعضليةا لخليةا ءغشا لطو على عصبي لسيا نيتكو عصبي

 .طالنبساوا ضلالنقبا قابلة لعضليةا لخالياأن ا تعنيو : نةورلما -2

 : تركيب الخاليا العضلة الهيكلية 

 من يةازمتو محز من نسيج من لعضلةا نتتكو : 

 من فبغال طتحا لشكلا نيةاسطو( ا لعضليةا لخاليا) ا لعضليةا فأللياا  -

 يذلا لوترا مع لعضلةا نهايتي عند معا لضامةا ألنسجةا تلتقي ثم مضا نسيج

 .بالعظم لعضلةا يربط

 تللييفاا من حزمة من نتتكو(  ةحدالوا لعضليةا لخلية) ا لعضليا لليفا  -

 شبكةو ىلنوا من لعديدوا حدوا ميزبال ءبغشا جميعها طتحا لعضليةا

 .ضلالنقبا وريلضرا ملكالسيوا نتخز ءملسا ميةزبالوندا

 :من  نيتكو:  لعضليا للييفا  -

 . لسميكةا لميوسينا طخيو  -1

 .لرفيعةا الكتينا طخيو -2

 ( .Z خطي بين لمسافة) ا لعضليةا لقطعةا  -3

 .الكتينا طخيو بين لفاصلا لحدا : H منطقة  -4

 

 رابعا آلية انقباض العضالت في اإلنسان : 
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 لهيكليةا لعضلةا ضنقباا  : 
 .لعصبيا زلجهاا من تنبيه نتيجة لعضليةا لقطعةا تنقبض  -

 في لعضليةا لخالياا من بمجموعة حركي نعصبو رلمحو لعصبيةا تلنهاياا تتصل -

 .لعضليةا لعصبيةا لوصلةاتسمى دةمحد تشابك منطقة

 ؟ لعصبيةا ورلمحاا حدا تنبيه عند ثيحد ذاما( : 1سؤال )
 مةزلالا لتنبيها عتبة لىإ يصل يقو بمنبه لعصبيةا ورلمحاا حدا تنبيه عند 

 رلمحوا بذلك لمتصلةا لعضليةا لخالياا جميع ضنقباا لىإ ديتؤ لتيا

 .يمكن ما بأقصى

 يلذوا ضالنقباا في جميعها لعضليةا خاليالا كةرمشا وريلضرا من ليس 

 لمطلوبةا لحركةا طبيعة لكذ ديحد

  ركتشا لتيا لعضليةا لخالياا دعد دةبزيا لعضلةا ضنقباا ةقو دادتز 

 ,علل؟  ةحدالوا لعضليةا لخليةا ضنقباا ةقو دةياز يمكن ال, إذ  ضباالنقبا

 صىبأق تستجيب أن ماإ نها, أي أ ملعدأو ا لكلا نلقانو تخضع ألنها 
 .لمنبها ةلشد تبعا تستجيب الأو  لها ضنقباا

  : لمنبها ةلشد تبعا تستجيب الأو  لها ضنقباا بأقصى تستجيبأن  ماإ " الليف العضلي " لعضليةا لخليةانص قانون الكل او العدم 

 منها .  علىأو أ لتنبيها عتبة من قلا شدته كانتإذا  فيما

 

 لعضليةا لعصبيةا لوصلةا لىإ صبيلعا للسياا لصوو عند ثتحد لتيا اتلتغيرا  : 

 : آلية انقباض العضلة  
 ريتحر كولين ستيلا لعصبيا لناقلا نفأ لعصبيةا ورلمحاا حدا تنبيه عند -1

 للخلية ميزلبالا ءلغشاا على بمستقبالته يرتبطو لعصبيةا تلنهاياا من

 .فعل جهد وثحد لىإ دييؤ مما لعضليةا

 غشائية داتنغماا عبرو يلعضلا لليفا لطو على لفعلا جهد ينتشر  -2

 بقر تصل ,لمستعرضةا تالنيبيباا  تدعى لعضليةا تللييفاا بين تمتد

 .ءلملساا ميةزبالوالندا لشبكةا في ملكالسيوا تيوناا زنمخا

 لتنتشر ,نهازمخا من ملكالسيوا تيوناا تحرير لىإ لفعلا جهد دييؤ  -3

 . تينيةولبرا لعضليةا طلخيوا بين

 صخا بموقع لميوسينرؤوس ا طتباار على ملكالسيوا تيوناا تساعد  -4

 .                                                                        لعرضيةا رلجسوا مكونة الكتينا طخيو على

 لمنطقة) ا لعضليةا لقطعةا سطو نحو خلاللد لعرضيةا رلجسوا تنثني  -5

H ) تنزلق)  لعضليةا لقطعةا سطونحو  الكتينا طخيو معها فتسحب 

 لقطعةا قصر لىإ دييؤ مما نــلميوسيا طوــخي على الكتينا طخيو

 (.سمكها دةياوزلعضلية ا

 لتيا  ATPتجزيئا امباستخد قالنزالا عملية ارتكر يجب الذ ,لعضلةا في ضنقباا اثإلحد كافي غير قالنزالا من رلقدا اذه  -6

 لعضليةا لقطعةا سطو نحو تنثنيو كتينا طخيو على ةجديد قعابمو ثانية لتربط ,لعرضيةا رلجسوا طتباار فك في متستخد

 .بلمطلوا ضالنقباا يتم حتى تباطهاوار ,لعرضيةا رلجسوا فك ريتكر ا,كذوه

 :  " بعد زوال المنبهآلية االنبساط "   

يعاد ضخ ايونات الكالسيوم إلى مخازنها في الشبكة  -1

تحتاج إلى جزيئات  بعملية نقل نشطاإلندوبالزمنية الملساء 

ATP  االنقباض.مما ينهي حالة 
 االنبساط . تعود العضلة إلى وضع 

 بعد لميوسينرؤوس ا تنشط) أ (  ,لعضلةا ضنقباا ليةآ يبين لشكلا

 لعرضيا لجسرا طتبا) ب ( ار ,ةلعرضيا رلجسوا مكونة ATP تحلل

 ساحبة لعرضيةا رلجسوا ءنثنا) ج ( ا ,كتينأ طخيو على خاصة قعابمو

 , H منطقة نحو لعضليةا لقطعةا سطو نحو كتينأ طخيو معها

 ة,جديد قعابمو طتبارلال كتينأ طخيو من لعرضيةا رلجسوا تنفك) د ( 

 طاقة. لىإ لعمليةا هذه جتحتاو
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 لقلب ا نبض تنظيم : 

 مصما ينظمو بطينينو ينينأذ اتحجر بعأر من لقلبا نيتكو 

 جانب. كل في لبطينا لىإ ينذألا من ملدا تدفق

 نلشريااورألبها نلشرياا ماه شريانين لقلبا عن ريصد 

 نلشرياا لتصاا منطقة في يقمر نصف مصما يوجدو يلرئوا

 منطقة في خرآ يقمر نصف مصماو أليسرا بالبطين ألبهرا

 .نأليما بالبطين يلرئوا نلشرياا لتصاا

 ةحدالوا لدقيقةا في نبضة 05 لبمعد ينبض. 

 تلصواما , رهمصد ,صوتين نبضة كل في لقلبا يعطي 

 لبطينوا ينذألا بين قعينالوا لصمامينا قغالإ من ينتج ولألا

 لصمامينا قغالإ من ينتج  لثانيا تلصواب.   كل جان في

 نلشرياوا ألبهرا نلشرياا فتحة عند قعينالوا لقمريينا نصف

 .يلرئوا
 

 : آلية نبض القلب  

 عند أليمنا ينذألا ارجد في توجد لمتخصصةا لخالياا من ةعقد دجوو بسبب منظمو مستمر بشكل تياذا لقلبا ينبض

 :   يلي كما(  ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا)  لخطوا صانع تسمى ألجوفينايدين رلوا مدخل

 .معا نقباضهماا مسببا ينينذألا ارجد على لينتشر لثانيةا من 7.8 كل فعل جهد ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا من ينشأ  -1

 ارلجدا في تقع لتيوا لبطينيةا ينيةذألا ةلعقدا يسمى متخصص عضلي نسيج لىإ صولهوو لفعلا جهد رنتشاا دييؤ  -2

 .أليمنا لبطينوا أليمنا ينذألا بين لفاصلا
 .كليا ملدا من تفريغهماو تماما ينينذألا ضنقباا تضمن لثانيةا من 7.1 مدتها لفعلا لجهد عاقةإ ثتحد  -3

 .معا لبطينينا ضنقباا مسببة لعضليةا فأللياا سطةابو لبطينينا قمة لىإ لفعلا جهد ينقل  -4

 

 ب : لقلا نبض تنظيم في بألعصادور ا 
 : يلي بما متقو حيث تنظيميدور  وه بألعصاودور ا ,تياذا تعمل فهي تحفيز لىإ جتحتا ال ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا

 .ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا من لفعلا جهد ارصدإ لمعد اعسرأو إ ءبطاإ  -1

 .لقلبا عضلة ضنقباا ةقو في تؤثر  -2
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 122سؤال في الكتاب صفحة                     ( ؟                       Z( : ماذا يسمى الجزء من الليف العضلي الواقع بين خطي )2سؤال )

 .قطعة عضلية االجابة : 

 2772شتوي                                      .  لمنبها ةشدزادت  مهما ةحدالوا لعضليةا لخليةا ضنقباا ةقو دةياز يمكن ال ,: علل( 3سؤال )

 .تستجيب الأو  لها ضنقباا بأقصى تستجيب أن ماإ نهاأي أ م,لعدأو ا لكلا نلقانو تخضع ألنها االجابة :
 2772صيفي        .لعضلةا ضنقباا ءثناأ لعرضيةا رلجسوا مكونة ATP يءجز تحلل بعد لميوسينرؤوس ا تنشط ,رـفس :( 4سؤال )

 لعضليةا لقطعةا  سطو نحو الكتينا طخيو معه ساحبا الكتينا طخيو على خاصة قعابمو لعرضيا لجسرا يرتبط حتى االجابة :
 2772شتوي                :بلمطلووا ,لعصبيةا تللمنبها ستجابةا طالنبساوا ضالنقباا على تهاربقد لعضليةا لخالياا تتصف :( 5سؤال )

 ؟لعضلية ا لعصبيةا لوصلةا لىإ عصبي لسيا لصوو عند فعل جهد ثيحد كيف -1
  لخليةا ءغشا على خاصة تبمستقبال  يرتبطو لعصبيةا تلنهاياا من كولين ستيلأ لعصبيا لناقلا ريتحراإلجابة : 

 .فعل جهد وثحد لىإ دييؤ مما لعضليةا

 ؟  لقلبا نبض تنظيم عملية في لعصبيا زلجهادور ا ما -2
 كما تسرعهاأو  ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا من لفعلا دجهو ارصدإ لمعد تبطئ فهي ,تنظيمي بألعصادور ااإلجابة : 

   لقلب.ا عضلة ضنقباا ةقو في تؤثر
 2772صيفي          ؟ لمنبهزوال ا عندو ,لعضليا للييفا لىإ عصبي لسيا لصو: وحالتي في ATP تجزيئادور  ضحو : (6سؤال )
  في لكوذ قالنزالا عملية ارلتكر ميلز وه لعضليا للييفا لىإ عصبي لسيا لصوو عند ATP تجزيئادور   اإلجابة :

  لعضليةا لقطعةا سطو نحو تنثنيو الكتينا طخيو على جديد بموقع لترتبط لعرضيةا  رلجسوا طتباار فك

 لشبكةا في نهازمخا لىإ ملكالسيوا تيوناا ضخ ديعا لمنبهزوال ا عند , بلمطلوا ضالنقباا يتم حتى بسرعةو اتمر ةعد لكذ ريتكرو

 ATP .  لىإ جتحتا نشط نقل بعملية ءلملساا ميةزبالوالندا

 2717شتوي ؟                                                            ةحدالوا لعضليةا لخليةا ضنقباا ةقو دةياز يمكن ال ,رــفسّ( : 0سؤال )

 لمنبه.ا ةلشد تبعا تستجيب الأو  لها ضنقباا بأقصى تستجيبأن  ماإ نهاأي أ م,لعدأو ا لكلا نلقانو تخضع ألنهااإلجابة : 

 ملكالسيوا تاـــيونأ ررـــتح تمــيأن  ىـلإ لعضليةا لعصبيةا لوصلةا لىإ عصبي لسيا لصوو تلي لتيا اتلتغيرا تتبع( : 8سؤال )

 2717صيفي ؟                                                                               لعضلية ا تللييفاا لىإ تينيةولبرا طلخيوا بين ارهنتشاوا

 ءلغشاا على بمستقبالته يرتبطو لعصبيةا تلنهاياا من ريتحر كولين ستيلا صبيلعا لناقلا نفأ لعصبيةا ورلمحاا حدا تنبيه عند اإلجابة :

 بين تمتد غشائية داتنغماا عبرو لعضليا لليفا لطو على لفعلا جهد ينتشر. فعل جهد وثحد لىإ دييؤ مما لعضليةا للخلية ميزلبالا

 لصوو دييؤ ء,لملساا ميةزبالوالندا لشبكةا في مسيولكالا تيوناا زنمخا بقر تصل ,لمستعرضةا تالنيبيباا تسمى لعضليةا تللييفاا

  . تينيةولبرا لعضليةا  طلخيوا بين لتنتشر ,نهازمخا من ملكالسيوا تيوناا تحرير لىإ لفعلا جهد

 2711شتوي                                                    :لعضليا للييفا ضنقباا في يأتي مما كل به ميقو يلذا ورلدا ضحو( : 9سؤال )

 لعرضية .              رالجسوا مكونة الكتينا طخيو على صخا بموقع لميوسينرؤوس ا طتباار على تساعدايونات الكالسيوم :  -1

 لقطعةا سطو نحو تنثنيو كتينا طخيو على ةجديد قعابمو ثانية لتربط ,لعرضيةا رلجسوا طتباار فك في متستخد لتيا:  ATPجزيئات  -2

  .لعضليةا

 2711صيفي؟                                                        لعضليةا لخليةا في ءلملساا ميةزبالوالندا لشبكةا ظيفةو دحد( : 17سؤال )

 .  ملكالسيوا تيوناا زنمخا على يتحتو اإلجابة :

  2712شتوي                   تينيةولبرا طلخيوا من نساسياأ ننوعا يظهر لعضليةا تللييفاا ـل لدقيقا لتركيبا سةدرا عند( : 11سؤال )

 -:بلمطلووا ,خلهادا

  نميوسي ؟لعضليا لليفا في لسميكةا تينيةولبرا طلخيوا تسمى ذاما  -1

 . Z خطاأو  Z خط  ؟جانب كل من لعضليةا لقطعةا يحد ذاما  -2

 .ءلملساا ميةزبالوالندا لشبكةا؟  لعضليةا لخليةا في ملكالسيوا تيوناأ نتخز ينأ  -3

 2712صيفي؟                                                                           لهيكليةا لعضلةا ضنقباا ةقو دةياز يمكن كيف( : 12سؤال )

 .ضالنقباا في كةرلمشاا لعضليةا لخالياا دعد دةياز يجب اإلجابة :

 2717شتوي            صانع تسمّى لمتخصصةا لخالياا نم ةعقد طلنشا نتيجة منظمو مستمر بشكل لقلبا عضلة تنقبض( : 13سؤال )

 :                                                                                              بلمطلووا ,لخطوا

 ألجوفين.ا يدينرلوا مدخل بين أليمنا ينذألا ارجد في توجد ؟لقلبا في ةلعقدا هذه موقع بدقة دحد -1

 .2,7 من لثانيةا  ة؟لعقدا هذم ه ينشأ خروآ لفعلا جهد بين لزمنيةا ةلفترا ما  -2

 .ملدا من تماما تفريغهماو ينينذألا ضنقباا ؟ةلعقدا هذه من ينشأ يلذا لفعلا لجهد عاقةإ وثحد ميةأه ما  -3

 حمد نبيا , وباإلسالم دينارضيت باهلل ربا , وبم
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 2711صيفي                                                                          :في نإلنساا قلب في لخطوا صانع ةعقد توجد( : 14سؤال )

 .          لرئويةا وردةألا مدخل عند أليسرا ينذألا ارجد -ب     . ألجوفينا يدينرلوا مدخل بين أليمنا ينذألا ارجد  -أ

 .أليسرا لبطينوا أليسرا ينذألا بين لفاصلا ارلجدا -.      دأليمنا لبطينوا أليمنا ينذألا بين لفاصلا ارلجدا  -ج

 2712صيفي لب ؟                                                            لقا نبض عملية في بلألعصا لتنظيميا ورلدا ضحو( : 15)سؤال 

  .لقلبا عضلة ضنقباا ةقو في يؤثر كما ,يسرعهاأو  ينيةذألا لجيبيةا ةلعقدا من لفعلا جهد ارصدإ لمعد تبطئ اإلجابة :

  2713شتويف قمري في القلب في منطقه اتصال :                                                                 يوجد صمام نص( : 16سؤال )

  الشريان الرئوي بالبطين األيمن . -جاإلجابة : 

  2713شتوي                                   ( : حدد وظيفة واحدة لألنيبيبات المستعرضة التي تمتد بين اللييفات العضلية .     10سؤال )

 ينتشر جهد الفعل عبر األنيبيبات المستعرضة إلى الشبكلة األندوبالزمية الملساء .اإلجابة : 

 

 

 

   بيئتها الداخليةأجهز جسم اإلنسان بمختلف عملياتها الحيوية الوصول إلى حالة من االتزان والثبات في تحاول . 

 خليةالدا لبيئةا في تلثباوا انالتزا حالة لىإ لللوصو لحيويةا تيالعملا مختلف على تسيطر لتيا ةألجهزا : 

 الجهاز العصبي . - أ

 |جهاز الغدد الصماء . - ب

   تحتوي على مستقبالت تلك الهرمونات . خاليا الهدفمعظم هرمونات الغدد الصم تنتقل في الدم , لتصل إلى خاليا محددة تسمى 

   تنتقل بواسطة السائل بين خلوي تفرزها بعض الخاليا لتؤثر في الخلية  موضعيةهورمونات هناك نوع آخر من الهرمونات تسمى

 نفسها أو في الخاليا المجاورة .

 مقارنة بين التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني :  -1

 يعمل الجهاز العصبي والهرموني معا لتنظيم وظائف الجسم المختلفة , لكن هناك بينهما وهي :  -

 التنظيم الهرموني لعصبيالتنظيم ا وجه المقارن

 

 سرعة التأثير

 على يعتمد لعصبيةا قلالنوا ازفرإ نأل سريع هتأثير

 في بسرعة ينتقل يلذا لعصبيا للسياا لصوو

 لعصبيةا فأللياا

 

 تنتقل تلهرموناا نأل ءبطي هتأثير

 لجسما ءنحاأ جميع لىإ مبالد

 ملدا بألعصاا للنقا سيلةو

 رالنتشاا عسوا رالنتشاا سعوا غير رالنتشاا سعة

 

 رلتأثيا ةمد

 عمل تثبط تلياآ ةعد دلوجو لك, وذ ألمدا قصير

 طويلة ةلفتر لعملا من تمنعهاو لعصبيةا قلالنوا

 تلياآ دجوو معد بسبب ألمدا طويل

 تلهرموناا تثبط عمل

 

  رمونات هي تلك الخاليا تحتوي ألن الخاليا التي تستجيب للهرغم انتقالها بالدم إلى مختلف أنحاء الجسم ,  تأثير الهرمونات نوعيا

  على مستقبالت هذا الهرمون وتسمى الخاليا الهدف .

 

 

 خامسا التنظيم الهرموني  : 
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 : التأثير الهرموني على المستويين الجزيئي والخلوي  -2
 مجموعتين لىإ لكيميائيا تركيبها على داعتماا تلهرموناا تقسم  : 

 بما تتميزو لببتيديةا تلهرموناا مثل : ءلماا في ئبةذا ترموناه -1

 يلي :

 .ناقل تينوبر لىإ لحاجةدون ا حر بشكل ملدا مازبال في كتتحر -

 في وبتذ كونها فلهدا للخاليا ميزلبالا ءلغشاا رعبو تستطيع ال -

 .  نوهلدا في وبتذ الو ءلماا

  ( لببتيديةا تلهرمونا) ا ءلماا في ئبةالذا تلهرموناا عمل ليةآ 
 ميزلبالا ءغشا على صخا تينيوبر بمستقبل نلهرموا يرتبط  -1

 .فلهدا يةللخل

 يلذ) ج ( ا تينوبر يسمى صخا تينوبر تنشيط لىإ لكذ دييؤ  -2

 تعمل ميزلبالا ءلغشاا خلدا تنزيماإ  تنشيط لىإ ورهبد يعمل

 (. cAMP)  لحلقيا AMP تجزيئا جنتاوإ ATP تحلل على

 تمثل معينة تتفاعال تحفز لخليةا في تنزيماإ cAMP ينشط  -3

 .نللهرمو فلهدا لخليةا ستجابةا

 

 

 

 

 

 

 ,يديةولسترا تلهرموناا مثل : اتلليبيدا في ئبةذا ترموناه -2

 يلي : بما تتميزو  كسينولثيرا نرمووه

 .ناقل تينوبر سطةابو ملدا في تنتقل  -

 في وبتذ كونها فلهدا للخاليا ميزلبالا ءلغشاا رعبو تستطيع  -

  ىسو نللهرمو تستجيب ال لكنو ن,وهلدا

 .فلهدا لخالياا -

 

 تلهرمونا) ا لليبيداتا في ةئبالذا تلهرموناا عمل ليةآ 

  ( لسترويديةا

 حيث فلهدا لخليةا خلدا لىإ ميزلبالا ءلغشاا نلهرموا يعبر  -1

 زملسيتوبالا في يوجد قد يلذا صلخاا تينيولبرا بمستقبله يرتبط

 .امعقد مركبا مكونا اةلنوا فيأو 

 طنشا تغير ةجديد تتيناوبر ءلبنا معينا جينا لمركبا اذه ينبه  -2

 .فلهدا لخليةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات 
 في وبتذ ال تلهرموناا هذه نأل فلهدا للخاليا ميزلبالا ءلغشاا رعبو لببتيديةا تلهرموناا تستطيع ال -1

 .ءلماا في وبتذ نما( وإ نوهلد) ا اتلليبيدا

 في وبتذ  تلهرموناا هذه نأل  فلهدا للخاليا ميزلبالا ءلغشاا رعبو يديةولسترا تلهرموناا تستطيع -2

  .( نوهلد) ا اتلليبيدا
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  : مقارنة بين الهرمونات الببتيدية والهرمونات السترويدية 

 الهرمونات السترويدية الهرمونات الببتيدية وجه المقارنة
 تحتاج اجتالتح الحاجة إلى بروتين ناقل

 في سيتوبالزم أو نواة الخلية الهدف الغشاء البالزمي للخلية الهدف مكان وجود مستقبل البروتين
 تؤثر رال تؤث التأثير في نواة الخلية
 بواسطة بروتين ناقل بشكل حر وسيلة النقل في الدم

 دية "يليبيدات " دهون ستيرو بروتينات طبيعية التركيب الكيميائي

 

 تنظيم اإلفراز الهرموني : -3
  : يتحكم جسم اإلنسان بإفراز الهرمونات بطرائق عدة 

 .النيندرالا نرموه ازفرإ ينظم مثال لكظريةا ةلغدا عنخا لىإ لعصبيا للسياا لصوو عند: لعصبي ا زلجهاا  -1

 .قيرلدا رجا نلهرموا ازفرإ ملدا في ملكالسيوا تيوناا تركيز ىمستو ينظم فمثال : ملدا في لكيميائيةا اتلتغيرا  -2

 ولتيزركو نرموازهفرإ تنشيط على ألماميةا لنخاميةا ةلغدا من زلمفرا لكظريةا ةللغد لنشطا نلهرموا يعمل فمثال : ىخرأ ترموناه  -3

 لكظريةا ةلغدا ةقشر من

 

 عالقة تحت المهاد بالغدة النخامية : -4
  يتحكم الجهاز العصبي بإفرازات الغدد الصم , مثال : مثال تفرز العصبونات اإلفرازية في غدة تحت المهاد هرمونات تحت المهاد التي

 تنتقل إلى : 

 للغدة التناسلية ., الهرمونات المنشطة  هرمون النموا على إفراز هرموناتها مثل لتحثه من خالل الدم : األماميةالنخامية  - أ

توسين تنقلها عبر المحاور واكست ADHتنقل هرمونين هنا المناع إلدرار البول  من خالل عصبونات إفرازية النخامية الخلفية : - ب

هذين الهرمونين نات اإلفرازية , فان نهاياتها العصبية تفرز , فإذا نبهت العصبو ليخزنا في النهايات العصبية في النخامية الخلفية

   إلى الدم .
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   2711شتوي  2772صيفي :             حيث من ات,لليبيدا في ئبةالذا تلهرموناوا ء,لماا في ئبةالذا تلهرموناا بين رنقا( : 1سؤال )

 . ناقلة تتيناوبر لىإ لحاجةا  -1

 . فلهدا خليةلل ميزلبالا ءلغشاا رعبو على رةلقدا -2

 . فلهدا لخليةا في تينيولبرا لمستقبلا دجوو نمكا -3

            اإلجابة : 

 

 

 

 

 

 2772شتوي                                                                                  .  لصما دلغدا ازاتبإفر لعصبيا زلجهاا يتحكم كيف ( :2سؤال )

 تسمى تعصبونا دلمهاا تحت في توجدو ,النيندرالا نرموه ازفرإ ينظم  لكضريةا ةلغدا عنخا لىإ لعصبيا للسياا لصوو عنداإلجابة : 

 ازفرإ على اهخاليا لتحث ألماميةا لنخاميةا لىإ ملدا ينقلها لتيا زةلمفرا دلمهاا تحت ترموناه تسمى ترموناه زتفر يوه يةازإلفرا تلعصبوناا

 في لعصبيةا تلنهاياا في ليخزنا لعصبيةا ورلمحاا عبر نينتقال رمونينه تصنع دلمهاا تحت في ىخرأ يةازفرإ تعصبونا توجدو  ,رموناتهاه

 .للبوا درارإل لمانعا نلهرموو ا كسيتوسينا ماه لهرمونينا ذينوه ملدا لىإ لهرمونينا ذينه زتفر تلعصبوناا هذه تنبيه عندو ,لخلفيةا لنخاميةا

 2772صيفي                                              : اتلليبيدا في ئبةالذا تبالهرمونا يتعلق فيما حيحةص آلتيةا راتلعباا ىحدإ( : 3سؤال )

 .ATP تحلل  ءلغشاا خلدا تنزيماإ تنشط  -.                بفلهدا للخلية ميزلبالا ءلغشاا في مستقبالتها توجد  -أ

 ) ج (. تينوبر يسمى تينوبر تنشط  -د          . ةجديد تتيناوبر ءلبنا معيناً جيناً مستقبلهو نلهرموا ينبه -ج

 2772صيفي                 تنتقل كيف. ورةلمجاا لخالياا فيأو  نفسه لخليةا في لتؤثر موضعية ترموناه لخالياا بعض زتفر( : 4سؤال )

 ؟ ورةلمجاا لخالياا لىإ تلهرموناا هذه

 .يخلو بين لسائلا سطةابو تنتقل اإلجابة :
2717شتوي                                               ؟فلهدا لخليةا في اتلليبيدا في ئبةالذا تلهرموناا عمل ليةآ اتبخطو ضحو( : 5سؤال )  

 في يوجد  يلذا صلخاا تينيولبرا بمستقبله يرتبط حيث ف,لهدا لخليةا خلدا لىإ ميزلبالا ءلغشاا عبر نلهرموا ينتشراإلجابة : 

 . فلهدا لخليةا طنشا تغير ةجديد تتيناوبر ءلبنا معينا جينا لمركبا اذه ينبه. وامعقد مركبا مكونا اةلنوا فيأو  زماللسيتوبا

 2717صيفي                                                                        :  آلتيةا لخصائصا ىبإحد يديةولستيرا تلهرموناا تتصف ( :6سؤال )

 .فلهدا للخلية ميزلبالا ءلغشاا في مستقبالتها توجد  -ب.                                        ءلماا في وبذت  -أ

 ج. تينوبر يسمى صخا تينوبر تنشط  -.          دملدا في نتقالهاا ءثناأ ناقل تينوببر ترتبط -ج

 2711صيفي            .           لخالياا لىإ نتقالهاا طريقة حيث من لموضعيةا تلهرموناوا لصما دلغدا ترموناه بين رنقا( : 0سؤال )

  .يلخلوا بين لسائلا سطةابو لموضعيةا تلهرموناا تنتقلو م,لدا في لصما دلغدا ترموناه تنتقل اإلجابة :

 2711صيفي                    ؟              ءلماا في ئبةالذا تلهرموناا عمل ليةآ في(  G proteinج )  تينوبر ظيفةو دحد( : 8سؤال )

 .ATP تحلل على تعمل ءلغشاا خلدا تنزيماإ تنشيطاإلجابة : 

                                                       2712شتوي                                                تلهرموناا عمل ليةآ آلتيا لشكلا يبين( : 9سؤال )

 :     بلمطلووا ات,لليبيدا في ئبةالذا

 ( 1,  2: ) رقمينلا من كل يشير ذاما لىإ -

  في مستقبلهو نلهرموا من لمعقدا لمركبا تأثير ما -

 ف؟لهدا لخليةا طنشا تغير

 .اةنو -2.   ناقل تينوبر  -1اإلجابة :

 .ةجديد تتيناوبر ءلبنا معينا جينا ينبه -3

 

 نرمووه ألماميةا لنخاميةا لىإ زةلمفرا دلمهاا تحت ترموناه بين رنقا( : 17سؤال )

                                                                                                                                         ؟ منها كل لنتقاا حيث من لخلفيةا لنخاميةا لىإ كسيتوسينأ

                                                                                                                            2712صيفي 2772صيفي

 . ملدا ينقلها : ألماميةا لنخاميةا لىإ زةلمفرا دلمهاا تحت ترموناهاإلجابة : 

 . يةازإلفرا تلعصبوناا ورمحا عبر : لخلفيةا لنخاميةا لىإ كسيتوسينا نرموه           

 2712صيفي                     ءلغشاا روعب على رةلقدا حيث من يديةولسترا تلهرموناوا لببتيديةا تلهرموناا بين رنقا( : 11سؤال )

 ؟منها لكل فلهدا للخلية ميزلبالا

 .ميزلبالا ءلغشاا رعبو تستطيع ال :  لببتيديةا تلهرموناااإلجابة : 

 .ميزلبالا ءلغشاا رعبو على رةلقدا لديها  : يديةولسترا تلهرموناا         
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 السؤال األول : 

 :  يوه بسباأ ةعد لىإ لكذ ديعو -أ

 حجمها لكبر ذلنفاا تستطيع الو ءلغشاا خلدا في سالبة بشحنة مشحونة لحجما ةكبير تتيناوبرو تيوناا دجوو. 

  تيوناا ثالثة مبوتاسيو – ميودلصوا مضخة تضخ Na يونيا مقابل نلعصبوا رجخا نحو K مما نلعصبوا  خلدا 

 .جهرخا مع نةرمقا سالبا خلالدا يجعل

 جهاوخر لىإ دييؤ مما ,خلالدا في ةبكثر دةلموجووا لموجبةا ملبوتاسيوا تأليونا اليةلعا نلعصبوا ءغشا يةذنفا 

 .سالبا خلالدوا موجبا رجلخاا جاعال

 . لعاليةا ءةإلضاا بل لخافتةا ءةلإلضا تستجيب ال يوه انأللوا تمييز على درةلقاا يه يطرلمخاا نأل -ب

 ألنفالىإ خلالدا اءلهوا رتيا في لمحمولةا ئحوالرا وبتذ حيث ئحةالرذات ا ادلموا نباولذ مالئما سطاو يعد طلمخاا نأل -ج

 لعصبا طريق عن ينتقل فعل جهد فينشأ لكيميائيةا تلتفاعالا من سلسلة محدثة تينيةولبرا تبالمستقبال ترتبط ثم,  طلمخاا في

 .   غلدماا في ئحةالرا تمييز كزامر لىإ لشميا

 ةلشد تبعا تستجيب الأو  لها ضنقباا بأقصى تستجيبأن  فأما م,لعدأو ا للكا نلقانو تخضع ةحدالوا لعضليةا لخليةا نأل -د

 .ضالنقباا في كةرلمشاا لعضليةا لخالياا دعد على يعتمد لعضلةا ضنقباا نفا الذ ,لمنبها

 

 الثاني : السؤال 

 من محتوياتها رتحر مدع بالتالي( و لتشابكيا رلز) ا لتشابكيا قبل ءبالغشا ماللتحاا على لتشابكيةا تلحويصالا رةقد معد -أ

 .فعل جهد تكوين معدو لتشابكيا لشقا في لعصبيةا قلالنوا

 .لنموا نرموه منهاو تلهرموناا من لعديدا ازفرإ في خلل وثحد -ب

 

 الثالث :  السؤال 

  ليزيةده ةقنا◄  بيضوية ةكو◄  بكار◄  انسند◄  مطرقة◄  لطبلةا ءغشا◄  سمعية ةقنا

 .غلدماا◄  سمعي عصب◄  تيركو عضو◄  قوقعية ةقنا◄  طبلية ةقنا◄ 

 

 الرابع :  السؤال 

 . ألنفا تدخل لتيا ادلموا بعض سمية لةوإزا لشميةا لخالياا يتغذ -أ

 .مةدلقاا تلصوا تموجا ازتزاه فقو غشائها ازتزاه لخال من لصوتيةا تلموجاا طاقة تفريغ -ب

 .تينكأ طخيو على خاصة قعابمو طتبارالا على لميوسينرؤوس ا تساعد -ج

 

 الخامس : السؤال 

  تصنيع على يةازإلفرا تلعصبوناا تعمل بينما,  ملدا طريق عن ألماميةا لنخاميةا دلمهاا تحت تلهرموناا تصل اإلجابة :

 .يةازإلفرا تلعصبوناا ورلمحاا طريق عن لخلفيةا لنخاميةا لىإ توصلهاو ترموناه

 

 

 سبحان هللا 

 والحمد هلل              

 و ال اله اال هللا                           

 وهللا أكبر                                             
 

 إجابات أسئلة الفصل األول اإلحساس واالستجابة والتنظيم 
 


