
 

 (5-4-3-2-1املستقبالت احلسية الدروس )

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي :األولالسؤال 

 زيادة عدد اخلاليا احلسية اليت ينتقل إليها التنبيه -2العمل اليت يثريها الكمون املولد  زيادة عدد كمونات -1يفسر ذلك:  تزداد شدة اإلحساس بزيادة شدة املنبه -

 ألنه حيول طاقة املنبه إىل استجابة وأي تغري يف طاقة املنبه يؤدي إىل تغري يف شدة االستجابة . يعمل املستقبل احلسي كمحول بيولوجي -

 نوع معني من املنبهاتألن كل منها يتنبه باخلاليا احلسية نوعية.  -

 ألن املستقبالت احلسية تتوزع يف اجللد بشكل غري متجانستوصف  احلساسية اجللدية بأنها نقطية.  -

 بسبب وجود نهايات عصبية حرة حساسة جدًا يف اجللد .الشعور حبس احلكة عند وجود منبهات ضعيفة على سطح اجللد -

  شأ عصيبألنه من منيعد جسيم باشيين مستقبل أولي.  -

 بسبب غزارة جسيمات كراوس )احلساسة للربودة( فيهاأسفل القدمني أكثر أعضاء اجلسم برودة يف الشتاء.  -

 عصيب املستقبالت الذوقية ثانوية ألنها من منشأ غري –املستقبالت الشمية أولية ألنها من منشأ عصيب  .تعد املستقبالت الشمية أولية بينما املستقبالت الذوقية ثانوية -

 ألن مساحة البطانة املخاطية الشمية عندها أوسع وعتبة تنبيه مستقبالتها الشمية أقل مما هي عليه عند اإلنسان. تتفوق بعض احليوانات على اإلنسان يف احلساسية الشمية -

 ألنها حتوي براعم ذوقيةللحلميات الكمئية والكأسية والتوجيية دور مهم يف عملية التذوق.  -

 لعدم وجود حليمات ذوقيةعر بطعم املادة عندما توضع أسفل اللسان. ال نش -

 ألنها ال حتوي براعم ذوقيةاحللميات اخليطية ملسية ال ذوقية.  -

 ألن كل برعم يتنبه بعدة طعومالرباعم الذوقية غري نوعية.  -

 تمرار من اخلاليا القاعديةألن عمرها قصري لذلك تعوض باساخلاليا احلسية الشمية والذوقية تعوض باستمرار.  -

 لتحجب رائحة العرقوضع مادة ذات رائحة لطيفة حتت اإلبطني عند اإلنسان .  -

 ألنها تؤمن جمرى هوائي متحرك يرافق وجود املادة ذات الرائحةعملية االستنشاق ضرورية حلدوث الشم.  -

 ية باألوعية الدمويةألن املشيمية غناملشيمية تقوم دور مغذ للشكية ومتدها األوكسجني . -

 ألن احليوانات اليت تنشط ليال توجد يف مشيمية عينيها طبقة عاكسة تدعى )السجادة الشفيفة( تبدو عني القطة مضاءة ليال عند تسليط الضوء عليها. -

 اخلاليا البصريةألنه يعد طليعة لألصبغة احلساسة للضوء يف . Aخيزن صباغ امليالنني يف الشبكية كميات كرية من فيتامني  -

 ألنها من منشأ عصيبتعد اخلاليا البصرية مستقبالت أولية.  -

 ألنها حتوي على خماريط فقط وكل خمروط يتقابل مع ليف عصيب واحد من الياف العصب البصري تكون حدة اإلصار عالية يف احلفرية املركزية -

 عصية تتقابل مع ليف عصيب واحد من ألياف العصب البصري 200وي عصي فقط وتنعدم فيها املخاريط وكل ألنها حت تكون حدة اإلبصار منخفضة يف الشكية األكثر حميطية -

 ألنها خالية من العصي واملخاريط فهي منطقة خروج العصب البصرييكون اإلبصار معدومًا يف النقطة العمياء.  -

 ألنها حتوي نوع واحد من األصبغة احلساسة للضوء )الرودبسني( وبالتالي تكون متساوية احلساسية ألطوال األمواج الضوئية املختلفة  العصي ال متيز األلوان .  -

 ألن املخاريط حتوي ثالثة أنواع من األصبغة املختلفة يف احلساسية ألطوال األمواج الضوئيةاملخاريط قادرة على متييز األلوان.  -

 ألن صباغ الرودبسني يتفكك يف الضوء الضعيف إىل ريتانال وسكوتوبسني  .قادرة على رؤية البيئة احمليطة يف شروط اإلضاءة الضعيفةتكون العصي  -

 ألن أصبغة املخاريط تتفكك بالضوء القوي إىل ريتا نال وفوتوبسني . تكون املخاريط قادرة على رؤية البيئة احمليطة يف شروط اإلضاءة القوية -
 ون قنوات الصوديوم يف غشاء القطعة اخلارجية  للعصية مفتوحة أثناء الراحة)الظالم(تك -

 (( بهاGMPCبسبب ارتباط مركب الغوانوزين أحادي الفوسفات احللقي 
 غلق معظم قنوات الصوديوم يف غشاء القطعة اخلارجية للعصية يف الضوء الضعيف )عند تفكك الرودبسني( -

 (GMPCين أحادي الفوسفات احللقي )بسبب تفكك مركب الغوانوز

 بسبب تنبيه األنواع الثالثة من املخاريط بنسب متساويةيتولد اإلحساس برؤية اللون األبيض.   -

 الكاسرة ثابتة ال تتغريألن القوة الكاسرة للجسم البلوري تتغري حبسب حتدبه بينما بقية األوساط الشفافة األخرى قوتها . للجسم البلوري الدور الرئيس يف املطابقة -

 بسبب توقف اجلسم البلوري عن زيادة حتدبه وبالتالي توقف عملية املطابقةتصبح الرؤية غري واضحة دون املسافة احلدية للرؤية .  -

ة زمنية معينة بعد زوال ألنه يرتك انطباعًا ضوئيًا على الشبكية يدوم لفرت عندما يسقط ضوء على الشكية فإن آثره ال يزول بزوال الومضة الضوئية -

 ثا 60\1الومضة ويبقى هذا االنطباع حبدود 

 يف الضوء الضعيف 20\1يف الضوء القوي وحبدود   
 تولد اإلحساس باستقبال إضاءة متواصلة كما يف رؤية الصور املتحركة يف التلفزيون والسينما -

 صورة يف الثانية يف الضوء الضعيف 20 الضوء الساطع وصورة يف الثانية يف 60بسبب توالي االنطباعات على الشبكية حبدود  
 تصل الصورة إىل املخ مقلوبة ومعكوسة ولكننا نراها بوضعها يف وضعها الطبيعي -

 ألن املخ مدرب على أن يعد هذه احلالة هي الشيء السوي فندرك اجلسم ضمن وضعه الصحيح 
 سمة( بالرغم من تشكيل خيالني لهرؤية صورة واحدة للجسم بأبعاده الثالثة )الرؤية جمل -

 ألن اجلسم الواحد يتشكل له خيالني يف منطقتني متناظرتني من الشبكيتني وعندما يصل ذلك إىل املخ يقوم بدجمهمًا معًا 

 بسبب ختثر األلياف الربوتينية ضمن اجلسم البلوريتصبح عدسة اجلسم البلوري مع التقدم يف العمر غري نفوذة للضوء.  -



 

 :حدد موقع كل منل الثاني: السؤا

 اجلسيمات احلسية: أدمة اجللد - طبقة البشرة يف اجللد والقرنية الشفافة يف العنيالنهايات العصبية احلرة اجملردة من النخاعني:  -

                                    توجد يف مناطق عديدة من اجللد وتغزر يف رؤوس األصابع والشفاهجسيمات مايسنر :  -

 توجد يف أدمة اجللد وتغزر أسفل القدمنيجسيمات كراوس:  -                              يف األدمة واملفاصلجسميات روفيين :  -

 يف البطانة املخاطية الصفراء يف احلفرية األنفيةخاليا شولتز)اخلاليا احلسية الشمية( :  -

 توجد يف الفص الشمياخلاليا التاجية:  -       تنتشر بني اخلاليا احلسية الشمية )خاليا شولتز(غدد بومان:  -

  توجد يف ذروة اللساناحلليمات الكمئية )الفطرية(:  -

                                  وتسمى السبعة السانية  vتوجد يف قاعدة اللسان بشكل حرف احللميات الكأسية :  -

 تغطي معظم سطح اللسان وتبدو بشكل زغباحلليمات اخليطية:  -       توجد على حواف اللسن بشكل ثنياتيات التوجيية: احللم -

 يف اجلزء السفلي من األذن الوسطىالردهة:  -                     يف اجلزء العلوي من األذن الوسطىالعلية:  -

 يصل بني الردهة والبلعومنفري أوستاش:  -األذن الوسطى( يف العلية )التجويف األعلى يفعظميات السمع :  -

 يف األذن الوسطىالعضلة الشادة الطبلية والشادة الركابية:   -

 يفصل بني التيه الغشائي والتيه العظمياللمف اخلارجي :  - ميأل التيه الغشائي )األجواف والقنوات الغشائية(اللمف الداخلي:  -

 يوجد يف اجملرى املتوسط للحلزون )القوقعة(عضو كورتي:  -       غشاء رايسنر والغشاء القاعدييقع بنياجملرى املتوسط :  -

 يف القنوات اهلاللية الغشائيةمستقبالت التوازن الساكن:  -                  يف الدهليز الغشائيمستقبالت التوازن احلركي:  -

                                   خلف القزحيةاجلسم اهلدبي:  -                                       يف منتصف القزحيةاحلدقة:  -

 منخفض صغري يف مركز اللطخة الصفراءاحلفرية املركزية:  -                              حتيط باجلسم اهلدبيالزوائد اهلدبية:  -

 يف الوريقة العصبية الداخلية للشبكية                                                                                      اخلاليا البصرية:  -                 باحة على الشبكية مقابل احلدقةاللطخة الصفراء:  -

                                        ارجية للعصيةأغشية األقراص املنضدة يف القطعة اخلالرودبسني:  -        يف القطعة اخلارجية للعصيةاألقراص املنضدة للعصية:  -

 يوجد خلف القزحيةاجلسم البلوري:  -      يف القطعة الداخلية للعصيةاجلسميات الكوندرية للعصية:  - 

 للعنييوجد يف احلجرة اخللفية اخللط الزجاجي:  - يوجد يف احلجرة األمامية للعني بني القرنية والقزحيةاخللط املائي:  -

 :اذكر وظيفة واحدة لكل من: الثالثالسؤال 

 دورها األساسي اإلحساس باألمل كما هلا دور يف  حس اللمس واحلرارة النهايات العصبية احلرة اجملردة من النخاعني: -

 لمس الدقيقمستقبالت ل جسيمات مايسنر: -مستقبل آلي للضغط                                            جسيم باشيين: -

                         مستقبالت للمس وتعد مستقبل أليًا تنبهه العوامل اليت تغري شكل سطح اجللد والسيما املنتهات العمودية على ذلك السطح                أقراص مريكل: -

 للضغطدور كمستقبل  –هلا دور يف حس السخونة  –مستقبالت حتدد جهة التنبيه  جسميات روفيين: -

 تفرز املادة املخاطية اليت تنغرس فيها أهداب اخلاليا احلسية الشمية غدد بومان: -مستقبالت للربودة                  جسيمات كراوس: -

 تنقسم خيطيًا لتعويض اخلاليا احلسية الشمية و الذوقية باستمرار اخلاليا القاعدية)اجلذعية(: -

 هلا دور ملسي احلليمات اخليطية: -هلا دور مهم  يف عملية التذوق     جيية:احلليمات الكمئية والكأسية والتو -

 تؤمن تساوي الضغط على وجهي غشاء الطبل نفري أوستاش: -رباط حلقي يثبت غشاء الطبل يف موقعه                  احللقة الطبلية: -

 محاية األذن الداخلية من األصوات عالية الشدة                                               العضلة الشادة الطبلية والركابية: -

 حيوي مستقبالت التوازن اليت تؤمن التوازن الساكن الدهليز الغشائي: -

 حيوي مستقبالت التوازن اليت تؤمن التوازن احلركي القنوات اهلاللية الغشائية: -

 السيالة العصبية الناجتة عن تنبيه مستقبالت التوازن إىل مراكز التوازن يف الدماغ )املخيخ(ينقل  العصب الدهليزي: -

 تقوم بدور مغذ للخاليا البصرية ومتدها باألوكسجني  املشيمية : -محاية كرة العني                                                 الصلبة : -

 يغذي القرنية الشفافة                                                                    اخللط املائي: -ائي                                       تفرز اخللط امل الزوائد اهلدبية: -

 لضعيف                           اجلز احلساس للضوء ا القطعة اخلارجية للعصية: -يغذي السطح الداخلي )الطبقات الداخلية( للشبكية   الشريان الشيكي: -

 صباغ امليالنني يف الوريقة اخلارجية للشبكية: -

 ميتص الفائض من األشعة الضوئية اليت جتتاز اخلاليا البصرية ومينع انعكاسها فيسبب وضوح الرؤية -1 

 بصرية                                   الذي يعد طليعة لألصبغة احلساسة للضوء يف اخلاليا ال Aخيزن كميات كرية من فيتامني  -2 

 تؤمن الطاقة الالزمة لعمل املستقبل الضوئي  اجلسيمات الكوندرية يف القطعة الداخلية: -

              له الدور الرئيس يف املطابقة                       اجلسم البلوري : -يؤمن االتصال مع العصبونات ثنائية القطب         اجلسيم املشبكي : -

 تسمح مبرور الضوء من خالهلا القرنية الشفافة:-جيعل كرة العني ممتلئة و ثابتة                         اخللط الزجاجي: -



 

 :قارن بني: الرابعالسؤال 
 حس األمل وحسس الضغط من حيث نوع املستقبل ومكان وجوده  - أ

 حس الضغط حس األمل 

 (جسيم حسي )جسيم باشيين عصبية حرة جمردة من النخاعنينهايات   نوع املستقبل

 طبقة األدمة يف اجللد طبقة البشرة يف اجللد مكان وجود املستقبل

 :آداه احلس –وجود املشبك  -املستقبل األولي والثانوي من حيث: املنشأ  -ب 

 املستقبل الثانوي املستقبل األولي 

 من منشأ غري عصيب من منشأ عصيب املنشأ

 يوجد مشبك ال يوجد مشبك وجود املشبك

 خاليا حسية مهدبة تكيفت الستقبال التنبيه ونقل االستجابة نهاية االستطالة اهليولية اجملردة من النخاعني أداة احلس

 :اجملرى الدهليزي والطبلي من حيث املوقع والنافذة اليت يتصل بها -ج 

 اجملرى الطبلي اجملرى الدهليزي 

 حتت الرف العظمي والغشاء القاعدي فوق الرف العظمي وغشاء رايسنر املوقع 

 يتصل بالنافذة املدورة يتصل بالنافذة البيضية النافذة

 :الصمم التوصيلي واملركزي من حيث السبب والعالج - د

 الصمم املركزي الصمم التوصيلي 

انسداد جمرى السمع أ إصابة عظيمات السمع  السبب

 بأذية

مستقبالت السمع يف األذن الداخلية أو األلياف إصابة 

 العصبية أو املراكز العصبية بأذية

 يصعب عالجه ميكن عالجه العالج 

 :نوع األصبغة احلساسة للضوء –اجلذر الربوتيين  –رؤية األلوان-العصي واملخاريط من حيث : ظروف العمل  - هـ

 املخاريط العصي  

  يف ظروف اإلضاءة القوية الضعيفةيف ظروف اإلضاءة  ظروف العمل 

 متيز األلوان ال متيز األلوان متييز األلوان

 فوتوبسني سكوتوبسني اجلذر الربوتيين

 (أزرق –أخضر  –ثالثة أنواع  .حساسة )أمحر  نوع واحد )الرودبسني( نوع األصبغة احلساسة للضوء

 :عددا خلاليا البصرية املقابلة لليف –حدة اإلبصار  –اخلاليا البصرية  احلفرية املركزية ولشبكية األكثر حميطية من حيث: نوع - و

 الشبكية األكثر حميطية احلفرية املركزية 

 عصي فقط خماريط فقط نوع اخلاليا البصرية

 منخفضة عالية حدة اإلبصار

 عصية تتقابل مع ليف واحد من ألياف العصب البصري 200كل  خمروط واحد يتقابل مع ليف من ألياف العصب البصري  عدد اخلاليا البصرية املقابلة لليف واحد

 :التصحيح –الطمس واحلسر من حيث: وقوع اخليال  - ح

 ر(قصر البصر )احلس مد البصر )الطمس( 

 أمام الشبكية خلف الشبكية وقوع اخليال

 مبعدةعدسات  عدسات مقربة  التصحيح

 :ضع املصطلح العلمي املناسب: اخلامسالسؤال 
خاليا متخصصة الستقبال التنبيه من الوسط الداخلي واخلارجي وحتويله إىل سيالة عصبية تنتقل إىل املراكز العصبية حيث )اخلاليا احلسية(: -

 يستطيع الكائن االستعالم عما حيدث يف بيئته من تغريات والتكيف معها

 خاليا حسية )جابذة( من منشأ عصيب أداة احلس فيها نهاية االستطالة اهليولية اجملردة من النخاعنياألولية(: )املستقبالت -

خاليا حسية مهدبة من منشأ غري عصيب تكيفت الستقبال التنبيه ونقل االستجابة احلاصلة إىل االستطالة  اهليولية لعصبون )املستقبالت الثانوية(: -

 حسي عرب مشبك بينهما



 

 كمون يتشكل يف اخللية احلسية عند التنبيه الكايف لغشائها ويثري كمون عمل يف حموار اخللية احلسية)الكمون املولد(: -

 ( مليون خلية100عصبونات ثنائية القطب توجد يف البطانة املخاطية الصفراء يف احلفرية األنفية وعددها حبدود ))خاليا شولتز (: -

 الفص الشمي يتشابك فيها حماوير اخلاليا الشمية مع االستطاالت اهليولية للخاليا التاجية بنية توجد يف)الكبيبة(: -

 غدد خماطية تفرز مادة خماطية تنغرس فيها أهداب اخلاليا احلسية الشمية وتنتشر بني أهداب اخلاليا احلسية الشمية)غدد بومان(: -

تتشابك استطاالتها مع اخلاليا الشمية وتشكل أليافها العصب الشمي الذي ينقل السيالة خاليا عصبية توجد يف الفص الشمي )اخلاليا التاجية(: -

 العصبية الشمية إىل باحة الشم دون أن مير على املهاد

 ظاهرة مشية ميكن فيها ملادة ذات رائحة أن توقف اإلحساس الشمي ملادة أخرى)احلجب الشمي(: -

 على الغشاء املخاطي للسان حتتوي معظمها براعم ذوقيةبروزات دقيقة توجد )احلليمات الذوقية(: -

بنى خاصة حتوي خاليا حسية ذوقية يتم بواسطتها االستقبال الذوقي و يتوضع معظمها ضمن بروزات دقيقة تدعى احلليمات كما )الرباعم الذوقية(: -

 يوجد بها خارج احلليمات تتوزع يف الفم والبلعوم

 صوتوحدة قياس شدة ال)الديسبل(:  -

 غشاء يسد القناة السمعية من الداخل له شكل خمروطي وتتجه ذروته حنو األذن الوسطى)غشاء الطبل(: -

 قناة حلمية تصل بني الردهة والبلعوم تؤمن تساوي الضغط على وجهي غشاء الطبل)نفري أوستاش(: -

 التجويف العلوي من األذن الوسطى تتوضع فيه عظيمات السمع)العلية(: -

 التجويف السفلي من األذن الوسطى يتصل مع البلعوم بواسطة قناة نفري أوستاشهة(:)الرد -

 يتألف من جمموعة قنوات وأجواف غشائية ميأله سائل هو اللمف الداخلي)التيه الغشائي(: -

 خاليا ذات كل قضييب تشكل نفق كورتي)خاليا كورتي(:  -

 يعلو ويالمس اهداب اخلاليا احلسية املهدبة لعضو كورتيغشاء هالمي غري خلوي )الغشاء الالمس أو الساتر(: -

 طبقة ثخينة قاسية غنية باألوعبة الدموية هلا دور يف محاية كرة العني)الصلبة(: -

 الطبقة الوسطى اليت تبطن الصلبة من اخللف واجلوانب وتشكل من األمام بنيتني هما القزحية واجلسم اهلدبي)املشيمية(: -

 ملون يف منتصفه فتحة متغرية القطر تدعى احلدقة وحتتوي ألياف عضلية ملساء بعضها دائري وبعضها شعاعي التوضع قرص )القزحية(: -

   جسم يقع خلف القزحية حيوي ألياف عضلية ملساء بعضها دائري وبعضها شعاعي التوضع ويرتبط باجلسم البلوري بوساطة أربطة معلقة)اجلسم اهلدبي(: -

 الطبقة اليت تبطن املشيمية من اخللف واجلوانب وال متتد إىل األمام تتألف من وريقتني صباغية خارجية وعصبية داخلية)الشبكية(: -

 باحة على الشبكية مقابل فتحة احلدقة تكثر فيها املخاريط وتقل العصي)اللطخة الصفراء(: -

 مركزها خماريط فقطمنخفض صغري يف مركز اللطخة الصفراء حتوي يف )احلفرية املركزية(: -

 منطقة خروج ألياف العصب البصري, خالية من العصي واملخاريط ويكون اإلبصار فيها معدومًا)النقطة العمياء(: -

 صباغ حساس  للضوء يوجد يف العصي و يتكون من الريتانال والفوتوبسني)الرودبسني(: -

 ساسة ملنطقة األمحر ويعجز الشخص عن متييز اللون األمحرمرض وراثي مرتبط باجلنس تفقد فيه املخاريط احل)مرض دالتون(: -

 مرض ال مييز املصاب فيه بني األلوان يف منطقة األرزق وهو مرض وراثي غري مرتبط باجلنس)ضعف األزرق(:  -

 اجلزء الشفاف من الصلبة واخلالي من األوعية الدموية)القرنية الشفافة(: -

 مامية للعني ويغذي القرنية الشفافةيوجد يف احلجرة األ)اخللط املائي(: -

 عدسة حمدبة الوجهني توجد خلف القزحية ويثبت يف مكانه بوساطة األربطة املعلقة باجلسم اهلدبي)اجلسم البلوري(: -

 يوجد يف احلجرة اخللفية للعني وجيعل كرة العني ممتلئة وثابتة)اخللط الزجاجي(: -

 بها العني لضمان بقاء اخليال على الشبكيةعملة ضبط وإحكام آلي تقوم )املطابقة(: -

 مسافة معينة يتوقف عندها اجلسم البلوري عن زيادة حتدبه وتتوقف عندها عملية املطابقة)املسافة احلدية للرؤية الواضحة(: -

 جمموعة النقاط اليت ميكن رؤيتها بعني واحدة ثابتة يف حلظة زمنية معينة)احلقل البصري(: -

 تشكل العني للجسم خيااًل يقع جزء منه أمام الشبكية وجزء عليها وجزء خلفها فتصبح الرؤية مشوشةج البصر(:حر -)الألبؤرية -

 :أجب عن األسئلة التالية :السادسالسؤال 
 كيف تعمل اخللية احلسية -1

 داخل اخللية يؤدي تنبيه اخللية احلسية مبنبه كاف إىل تغري يف نفوذية غشائها لشوارد الصوديوم اليت تدخل إىل -

 نتيجة ذلك يتغري استقطاب غشاء اخللية يف املنطقة املنبهة -

 يؤدي ذلك إىل تشكيل كمون مولد يف اخللية احلسية تزداد قيمته بزيادة شدة املنبه -

 ولديثري الكمون املولد كمون عمل يف حموار اخللية احلسية ويزداد عدد كمونات العمل املتشكلة بزيادة قيمة الكمون امل -

 ينتقل كمون العمل عل شكل سيالة عصبية إىل املركز العصيب املختص  -

 تصنف املستقبالت اآللية واحلرارية حسب البنية إىل نوعني ما هما ؟ وأين يوجد كل منهما؟  -2

 نهايات عصبية حرة جمردة من النخاعني : وتوجد يف طبقة البشرة يف اجللد-أ 

 مواقع متعددة من اجلسم منها أدمة اجللداجلسيمات احلسية : وتوجد يف  -ب 



 

 :يتألف من مم يتألف جسيمات باشيين ؟ -3

 ليف عصيب ثخني مغمد بالنخاعني وتكون نهايته الطرفية جمردة من النخاعني -أ 

 على األقلة مكونة من صفائح متحدة املركز يدخل إليها الليف العصيب املغمد بالنخاعني وحتوي عقدة رانفيه واحدة حمفظة ضام -ب 

 خاليا ضامة تقع بني الصفائح وهي اليت تولد الصفائح -ج 

 جيب أن تكون: ما الشروط الواجب توفرها يف املادة ليكون هلا رائحة؟ وكيف حيدث اإلحساس بالشم؟ -4

 تنحل يف السائل املخاطي  -برتكيز مناسب ج -غازية أو خبارية ب-أ 

 ا احلسية الشمية مولدة فيها كمون مولد يثري كمون عمل يف حموار هذه اخللية , تنقل كمونات تنبه املادة ذات الرائحة أهداب اخلالي - 

 العمل إىل اخلاليا التاجية , ومنها إىل ألياف العصب الشمي , الذي ينقلها على شكل سيالة عصبية مشية إىل مركز اإلحساس بالشم 

 يتألف الربعم الذوقي: ؟؟ ومباذا تتصل قواعد اخلاليا احلسية الذوقية مم يتألف الربعم الذوقي -5

 خاليا حسية ذوقية من منشأ غري عصيب هلا زغابات تربز من فتحة يف الربعم تدعى السم وتكون على اتصال مع اللعاب-أ 

 خاليا قاعدية )جذعية(-ج       خاليا ساندة توجد حول اخلاليا الذوقية-ب 

 خلاليا احلسية الذوقية مع ألياف األعصاب القحفية الذوقيةتتصل قواعد ا- 

 غشاء الطبل -القناة السمعية اخلارجية ج-الصيوان ب-تتألف من : أ  مم تتألف األذن اخلارجية؟-6

 مم يتألف غشاء الطبل ؟ ومتى حيدث الشعور باألم فيه؟ وكيف يثبت يف مكانه؟ -7
 وعية دموية ونهايات عصبية تسبب الشعور باألم عند :من ثالث طبقات حتوي الوسطى منها أ يتألف 

 ديسبال 160عند مساع أصوات شدتها حبدود  -2تعرض غشاء الطبل لفروق يف الضغط على وجهيه  -1 

 يثبت غشاء الطبل يف موقعه بواسطة رباط حلقي يدعى احللقة الطبلية 

 ة البيضيةعدد عظيمات السمع وبني طرق اتصاهلا مع غشاء الطبل والنافذ -8

 تتصل مع النافذة البيضية بعظم الركاب –تتصل مع غشاء الطبل بعظم املطرقة  –املطرقة والسندان والركاب  

 يوجد يف األذن الوسطى اصغر عضلتني ما هما ؟ وما دورهما؟ وماذا ينتج عن تقلصهما؟ -9

 محاية األذن الداخلية من األصوات عالية الشدة –العضلة الشادة الطبلية والعضلة الشادة الركابية  

 عند تقلص الركابية تسحب الصفيحة القدمية الركابية للخارج –عند تقلص الطبلية تسحب غشاء الطبل واملطرقة حنو الداخل  - 

 ويسبب ذلك تقارب عظيمات السمع مما خيفف قدرتها على نقل األصوات إىل األذن الداخلية 

  زون بوساطة رف عظمي وغشائيني إىل ثالثة جمار واملطلوب:يقسم جوف احلل -10

 غشاء رايسنر والغشاء القاعدي ما هذان الغشاءان؟ -أ

 اجملرى الطبلي: ملف خارجي -اجملرى املتوسط: ملف داخلي  ج -2اجملرى الدهليزي: ملف خارجي -1 ما اجملاري  الثالثة وما اللمف الذي ميأل كل منها ؟ –ب 

 نافذة يتصل كل منها ؟مع أي  -ج 

 الطبلي يتصل بالنافذة املدورة -3املتوسط بالربزخ العظمي  -2اجملرى الدهليزي يتصل بالنافذة البيضية  - 

 يوجد يف اجملرى املتوسط للقوقعة ويرتبط بإلغاء القاعدي . يتألف من: أين يوجد عضو كورتي ومباذا يرتبط؟ ومم يتألف؟ -11

 يا ذات كل قضييب تدعى خاليا كورتينفق كورتي: وتشكله خال-أ 

 اء هالمي غري خلوي يدعى الغاء الساتر وقواعدها تتصل عرب مشابك شأ غري عصيب وأهدابها تالمس غشخاليا حسية مهدبة من من -ب

 لقوقعيمع االستطاالت اهليولية لعصبونات ثنائية القطب أجسامها توجد يف عقدة كورتي احللزونية وأليافها تشكل العصب ا    

 خاليا ساندة هلا أمناط متعددة -ج

 تتوزع وفق اآلتي: كيف تتوزع احلساسية لالهتزازات الصوتية على طول احللزون. -12

 قاعدة احللزون : حساسة للتواترات العالية  -1  

 املنطقة القريبة من الذروة حساسة للتواترات املنخفضة-2 

 سافة بني القمة والقاعدة حساسية التواترات الوسطية تتوزع على امل -3 
 رتب مراحل سلوك األمواج الصوتية من اهتزاز غشاء الطبل حتى اهتزاز الغشاء القاعدي -13
 تسبب االمواج الصوتية اهتزاز غشاء الطبل بكل موافق هلا -

 تنتقل االهتزازات إىل عظيمات السمع -

 يهتز غاء النافذة البيضية -

 الدهليزي مف اخلارجي يف اجملرىليهتز ال -

 خلي يف اجملرى املتوسطرايسنر االهتزازات إىل اللمف الدا ينقل غشاء -

 بكل موجي اء القاعديشيسبب ذلك اهتزاز الغ -
 رتب األحداث من اهتزاز الغشاء القاعدي حتى وصول السيالة العصبية إىل القشرة املخية -14

 احلسيةاء القاعدي بكل موجي اهتزاز اخلاليا شيسبب اهتزاز الغ - 

 تتغري العالقة اللمسية بني أهداب هذه اخلاليا وإلغاء الالمس فتنثين األهداب- 

 يتشكل كمون مولد يثري كمون عمل ينتقل على كل سيالة عصبية عرب ألياف العصب القوقعي إىل مركز السمع يف القرة املخية-

 الشبكية -3املشيمية   -2الصلبة   -1 رتب طبقات جدار كرة العني من اخلارج إىل الداخل. -15



 

 تتحدب قليال وتشف وتصبح خالية من األوعية الدموية  ؟ما التغريات اليت تطرأ على الصلبة من األمام ؟ وماذا تشكل وما دور البنية املتشكلة -16

 مشكلة القرنية الشفافة : دورها تسمح مبرور الضوء خالهلا

حتوي ألياف عضلية ملساء بعضها  –تشكل البنية األمامية للمشيمية  ؟ أليافها وكيف يتحدد لونهاأبن توجد القزحية وما ذا حتوي وكيف تتوضع   -17

 يتحدد لونها حبسب كمية صباغ امليالنني ومكان وضعه يف طبقاتهاو دائري وبعضها شعاعي التوضع 
  ما أنواع األلياف يف اجلسم اهلدبي وكيف تتوضع وكيف يرتبط باجلسم البلوري -18

 يرتبط مع اجلسم البلوري بوساطة أربطة معلقة–حيوي ألياف عضلية ملساء بعضها دائري وبعضها شعاعي التوضع  

 تفرز اخللط املائي دورها  –حتيط باجلسم اهلدبي  أين توجد الزوائد اهلدبية وما دورها. -19
 يا يف كل طبقةعدد طبقات الوريقة العصبية الداخلية للشبكية بالرتتيب وما أنواع اخلال  -20

 وهي عصبونات ثنائية قطب هلا منطان حسب شكلها :العصي واملخاريط طبقة اخلاليا البصرية :-1 

  طبقة املشابك اخلارجية-2 

 حتوي أمناًط خلوية عديدة أهمها عصبونات ثنائية القطب طبقة وسطى:-3 

 طبقة املشابك الداخلية-4 

  لقطاب تشكل أليافها العصب البصريحتوي خاليا متعددة ا طبقة داخلية عقدية-5 

  الشبكية احمليطية الشبكية األكثر حميطية –احلفرية املركزية –كيف تتوزع العصي واملخاريط يف كل من : اللطخة الصفراء  -21

 تكثر املخاريط وتقل العصي اللطخة الصفراء: -أ 

 حتوي خماريط فقط وتنعدم العصي احلفرية املركزية:-ب

 تكثر العصي  وتقل املخاريط  احمليطية:الشبكية  -ج

 حتوي عصي فقط وتنعدم املخاريط الشبكية األكثر حميطية:-د

 اجلسيم املشبكي -4النواة -3القطعة الداخلية -2القطعة اخلارجية -1 مم تتألف العصية؟ -22

يتفكك عند  -السكوتوبسني )جذر بروتيين(-2( A الريتانال )جذر ألدهيد الفيتامني -1يتألف من:  مما يتألف الرود بسني ومتى يتفكك؟ -23

  سقوط الضوء الضعيف 
 مما تتألف األصبغة احلساسة للضوء يف املخاريط ؟ ومباذا ختتلف عن بعضها ؟ ومتى تتفكك.-24

 الفوتوبسني )جذر بروتيين(-2الريتانال -تتألف من : ا 

 ف عن بعضها بنوع احلموض األمينية الداخلة يف تركيبهاختتلف عن بعضها بالفوتوبسني إذ توجد ثالثة أنواع منه ختتل -

 تتفكك اصبغة املخاريط بالضوء القوي -
 ما أنواع املخاريط حبسب حساسيتها ألطوال األمواج الضوئية وأين تبلغ ذروة امتصاص كل منها؟ -25

 نانو مرت (570خماريط حساسة ملنطقة األمحر من الطيف وتبلغ ذروة امتصاصها عند طول املوجة) -1 

 نانو مرت (535خماريط حساسة ملنطقة األخضر من الطيف وتبلغ ذروة امتصاصها عند طول املوجة ) -2 

 (  نانو مرت455خماريط حساسة ملنطقة األزرق وتبلغ ذروة امتصاصها عند طول املوجة ) -3 
 كيف تفسر رؤية األلوان ومتى يتولد اإلحساس برؤية اللون األبيض -26

ترسل عرب  يسقط ضوء ذو لون معني على املخاريط فإنه ينبه حبسب طول موجته نوعًا أو نوعني أو ثالثة أنواع من املخاريط بنسب متفاوتةعندما -

  ألياف العصب البصري إىل الفص القفوي إذ يفسرها كإحساس بلون معني

 ريط بنسب متفاوتةيتولد اإلحساس باللون األبيض عند ما يتم تنبيه األنواع الثالثة من املخا-

 اخللط لزجاجي-4اجلسم البلوري  -3اخللط املائي  -2القرنية الشفافة -1 عدد األوساط الشفافة يف العني بالرتتيب من األمام إىل اخللف -27
 م وأكثر؟ ومتى تبدأ املطابقة؟ ومتى تتوقف؟6ما صفات اخليال اليت تشكله العني لألجسام اليت تقع على مسافة  -28

 كل العني خيال حقيقي ومقلوب وأصغر من اجلسم على الشبكية تش -  

 م 6تبدأ عند اقرتاب اجلسم إىل أقل من  -  

 تتوقف عند وصول اجلسم إىل دون مسافة معينة ختتلف حسب العمر تدعى املسافة احلدية للرؤية الواضحة-  
 كيف حتدث املطابقة ؟ رتب مراحل حدوت عملية املطابقة -29

 تسحب املشيمية باجتاه اجلسم البلوري -لياف العضلية املوجودة يف اجلسم اهلدبي بألية انعكاسية    تتقلص األ - 

 مما يسبب اسرتخاء احملفظة املرنة احمليطة باجلسم البلوري -                 يؤدي ذلك إىل اسرتخاء األربطة املعلقة                          - 

 تزداد نتيجة لذلك قوته الكاسرة ويصغر بعده احملرقي -     بب مرونته فيزداد حتدب وجهه األمامي  يسرتخي اجلسم البلوري بس-

 يؤدي ذلك إىل بقاء اخليال على الشبكية وتبقى الرؤية واضحة للجسم املنظور -
  كم تبلغ املسافة احلدية والقوة الكاسرة عند األطفال ويف األربعينيات -30

 ( ديوبرت20القوة الكاسرة ) –( سم 5املسافة احلدية لرؤية الواضحة تبلغ وسطيًا) -

 ( ديوبرت2القوة الكاسرة ) –( سم 50املسافة احلدية يف األربعينيات تبلغ وسطيًا ) - 
  ما املسار اليت جتتازه حالة التنبيه من الشبكية حتى وصوهلا إىل مركز الرؤية يف املخ -31

 مركز الرؤية يف املخ –ألياف العصب البصري  –عصبونات عقدية  –عصبونات ثنائية القطب  –خاليا بصرية  
 ما دور املخ يف الرؤية؟ -32

 يدرك اجلسم بوضعه السوي بالرغم من أن الصورة تصل إليه مقلوبة ومعكوسة وأصغر من اجلسم ألن املخ مدرب على ذلك-1 

 منطقتني متناظرتني من الشبكيتني عند وصوهلما مما يسبب صورة واحدة للجسم  يقوم املخ بدمج اخليالني املتشكلني على-2 

 بأبعاده الثالثة )الرؤية اجملسمة(   



 

 ماذا ينتج عن كل من:: السابعالسؤال 
تغري يف نفوذية غشائها لشوارد الصوديوم اليت تدخل إىل داخل اخللية فيتغري استقطاب غشاء اخللية يف  تنبيه اخللية احلسية مبنبه نوعي كاف: -1

 أو تشكيل كمون مولد يف اخللية احلسيةاملنطقة املنبهة 

 ختفيف حس احلكة ويولد حس األملحك اجللد عند الشعور حبس احلكة:  -2

وتنثين واألهداب  يا احلسية وتغري العالقة اللمسية بني أهداب هذه اخلاليا والغشاء الالمساهتزاز اخلالاهتزاز الغشاء القاعدي بكل موجي:  -3

 وتشكل كمون مولد 

 صمم توصيليانسداد جمرى السمع أو إصابة عظيمات السمع بأذية:  -4

 صمم مركزي :إصابة مستقبالت السمع أو األلياف أو املراكز العصبية بأذية -5

  GMPCتفكك صباغ الرودبسني إىل ريتانال وسكوتوبسني يف القطعة اخلارجية وتفكك مركب : على العصيةسقوط الضوء الضعيف  -6

 اإلحساس برؤية اللون األبيضتنبيه األنواع الثالثة من املخاريط بنسب متساوية. -7

 مرض دالتونفقدان املخاريط احلساسة ملنطقة األمحر.  -8

 توليد اإلحساس باستقبال إضاءة متواصلة ثا للضوء الضعيف\صورة  20ثا للضوء الساطع و \صورة  60كية حبدود توالي االنطباعات الضوئية على الشب -9

 السادختثر األلياف الربوتينية يف اجلسم البلوري.  -10

 العمىانفصال الوريقة العصبية الداخلية عن الوريقة الصباغية اخلارجية .  -11
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