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 االحساس واالستجابة والتنظيم في جسم االنسان

 س:فسر يتآزر الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم لضمان عمل االجهزة االخرى ؟

 لضبط العمليات الحيوية في الجسم -1

 لضبط االتزان الداخلي في الجسم -2

 

 

 يتعرض لها االنسان في حياته اليومية ؟س : اذكر امثلة على منبهات 

 الحرارة   الضوء   الضوضاء 

 س: ما المكون االساسي ألجزاء الجهاز العصبي ؟

 النسيج العصبي 

 س: ما أنواع الخاليا الرئيسية التي يتألف منها النسيج العصبي ؟

 الخاليا الدبقية ) خاليا داعمة ( -2العصبونات   -1 

 س: ما االجزاء الرئيسية التي يتكون منها العصبون ؟

 الزوائد الشجرية  -1 

 : يحتوي على النواة  جسم الخلية -2

 : نقطة اتصال جسم الخلية بالمحور  هضبة المحور -3

 : يحيط به غمد ماليني الذي تكونه خاليا شفان والتي يوجد بينها عقد رانفيير محور الخلية -4

 النهايات العصبية  -5

 أزرار تشابكية-6

 

 

 أوالً : السيال العصبي
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 س: قارن بين العصبون والخلية الدبقية من حيث الحجم والعدد والوظيفة ؟

 الخلية الدبقية الخلية العصبية 

 صغير كبير الحجم

 أكثر أقل العدد

نقل المعلومات بين أجزاء  الوظيفة
الجسم والدماغ والحبل 

الشوكي وبين العصبونات 
 نفسها

 دعم العصبونات ➢
 حماية العصبونات ➢
تزويد العصبونات  ➢

 بالغذاء

 

 : عبارة عن إشارات كهروكيميائية , تنقل المعلومات من أجزاء الجسم والدماغ  السيال العصبي

 والحبل الشوكي والعصبونات نفسها .

 س: يعد السيال العصبي رسالة ذات طبيعة :

 كهروكيميائيةمغناطيسية    ب( كهربائية   ج( كهروضوئية    د( (أ

 

 س: يمثل الشكل المجاور تركيب العصبون في الجهاز العصبي لجسم االنسان , والمطلوب :

 ( ؟ 4,  3,  2,  1ما أسشماء االجزاء المشار إليها باالرقام )  -1

 انتقال السيال العصبي في العصبون ؟حدد اتجاه  -2

 ( عقد رانفيير 4( نواة خلية شفان  3( محور عصبي  2( زوائد شجرية 1 

 ) ينتقل السيال من جسم الخلية الى النهايات العصبية (

 

 

 

 

 

 س:ما هو التسلسل الصحيح ألتجاه نقل السيال العصبي في العصبون ؟

 النهايات العصبية   -المحور العصبي    -جسم العصبون  –الزوائد الشجرية 
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سياالت عصبية تنتقل عبر محوره الى عصبون آخر او غدة ,أو  أعند تعرض العصبون لمنبه ما تنش

 خلية عضلية 

 

 السيال العصبي ؟س:فسر,يساهم تركيب الغشاء البالزمي للعصبون مساهمة فاعلة في تكوين 

 الحتواءه على قنوات متخصصة تسمى قنوات االيونات 

 

 س:تقسم قنوات االيونات حسب طبيعة العمل الى نوعين أذكرهما ؟.

 

 قنوات تحتاج الى منظم لفتحها وأغالقها :مثل :-أ

 القنوات الحساسة للنواقل الكيميائية  -1

 القنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  -2

 

 تحتاج الى منظم لفتحها واغالقها :مثل :قنوات ال -ب

 ( Naقنوات تسرب ايونات الصوديم ) -1

 ( kقنوات تسرب أيونات البوتاسيوم ) -2

 

 

 

 س:صف حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب )مرحلة الراحة (؟

يحاط العصبون بغشاء بالزمي يفصل مكونات السيتوسول )السائل داخل الخاليا (عن السائل  -1

 بين الخلوي المحيط به 

 

يونات داخل العصبون يختلف عن تركيزها خارج العصبون حيث تتركز لوحظ ان تركيز األ-2

في  (Kالبوتاسيوم )في السائل بين الخلوي ,في حين تتركز أيونات  (Naايونات الصوديوم )

 . جهد الراحةالسيتوسول وينشأ عن هذه المرحلة جهد يسمى 

 

 

 

 حالة العصبون قبل وصول منبه مناسب )مرحلة الراحة (

 

 أ

 تكّون السيال العصبي )جهد الفعل(

 



 

منصة جو سكول                        0772081568فن األحياء | األستاذ أسامة شعبان   

 س:ما المقصود بحالة االستقطاب )جهد الراحة (؟

حيث يكون تركيز الشحنات كهربائي على جانبي غشاء العصبون , هي حالة وجود فرق في الجهد ال

تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على  يكون في حين الموجبة مرتفعا على السطح الخارجي للعصبون ,

 .السطح الداخلي للعصبون 

 

 س:ما الذي يحدث جهد الراحة في العصبون ؟

 أختالف توزيع االيونات داخل العصبون وخارجه 

 

 س:كيف يتم قياس فرق الجهد الكهربائي خالل حالة االستقطاب )جهد الراحة (؟

 بأستخدام فولتميتر حساس 

 

 س:ما مقدار فرق الجهد الكهربائي على جانبي غشاء العصبون في أثناء مرحلة الراحة ؟

 (mv(ملي فولت )70-)

 لى ان داخل العصبون سالب الشحنة مقارنة مع خارجهتشير االشارة السالبة إ

 

 في حالة جهد الراحة  ا في الخارجس: ما العوامل التي تجعل العصبون سالبا في الداخل وموجب

 ؟ )ما العوامل التي تساهم في تكوين جهد الراحة(

من عدد قنوات تسرب ايونات  أكثرعدد قنوات تسرب ايونات البوتاسيوم الى خارج العصبون  -1

  . الصوديوم الى الداخل

ثل البروتينات (على النفاذ الى يونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم )معدم قدرة األ -2

  . خارج العصبون

قل كل مضخة ثالث أيونات صوديوم , إذ تنبوتاسيوم  –وجود مضخات أيونات الصوديوم  -3

(+Na3) ( موجبة خارج العصبون مقابل أيوني بوتاسيوم+K2) نحو الداخل .  
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 الشكل التالي يوضح ما يلي :

 *حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بين داخل

 العصبون وخارجه وتأثير مضخة صوديوم  

 مقابل ضخ أيوني  صوديوم للخارج 3بوتاسيوم التي تضخ 

 .بوتاسيوم نحو الداخل 

 

 *عدد قنوات تسرب أيونات البوتاسيوم مقارنة 

 .مع عدد قنوات تسرب أيونات الصوديوم 

 

 س:احدى أاليونات والمواد آالتية تتركز خارج العصبون في حالة جهد الراحة 

 أيونات الصوديوم  .1

 أيونات البوتاسيوم  .2

 أيونات كبيرة الحجم سالبة الشحنة  .3

 بروتينات كبيرة الحجم سالبة الشحنة  .4

 

كز خارج العصبون,أو أيونات تتركز داخله ترتية حسب تركيزها الى أيونات تس:صنف االيونات آال

 في حالة جهد الراحة 

 أيونات كبيرة الحجم سالبة الشحنة -4أيونات الكلوريد  -3أيونات البوتاسيوم   -2أيونات الصوديوم  -1

 

 :داخل العصبون أيونات البوتاسيوم

 :خارج العصبونأيونات الصوديوم 

 :خارج العصبونأيونات الكلوريد

 :داخل العصبون كبيرة الحجم سالبة الشحنةأيونات 
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س:يبين الشكل اآلتي حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم بين داخل العصبون وخارجه في حالة 

 جهد الراحة ,والمطلوب :

 (؟1ما اسم الجزء المشار اليه بالرقم ) .1

 ما أسم ألية نقل أيونات البوتاسيوم خارج  .2

 (؟2العصبون والمشار أليها بالرقم )

 

 بوتاسيوم  –مضخة صوديوم   .1

 نتشار اإل .2

 

بوتاسيوم  –س:قارن بين عدد أيونات الصوديوم وأيونات البوتاسيوم التي تضخها مضخة صوديوم 

 )لتكوين جهد الراحة (عدد أاليونات ؟

 )الرقم يكفي لتحديد العنصر (    أيون 2أيونات       ,البوتاسيوم  3الصوديم 

 

 تجاه خارج العصبون ؟س:أي أاليونات أكثر تسربا بإ

 م أيونات البوتاسيو

 

 العصبون ؟ متى يتكون )ينشأ(السيال العصبي فيس:

 ما سبب تغير العصبون من مرحلة الراحة الى مرحلة نشوء جهد الفعل ؟

 مستوى العتبةوصول منبه يحدث تغيرا سريعا في نفاذية غشاء العصبون ليصل فرق جهد الغشاء الى 

 

 س:ما مقدار مستوى التنبيه في بعض العصبونات ؟

 فولت(ملي  55 -)

 

 س:ما شرط استجابة العصبون لمنبه ما ؟

 أن تكون شدة المنبه تساوي مستوى العتبة أو أكثر 

 ملي فولت (55-بديل )المنبه <مستوى العتبة (أو )المنبه <
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 التي تحدث بعد وصول منبه معين ؟ س:ما ألتغيرات

 الستقطاب إزالة أالستقطاب ,إعادة ا

 الستقطاب ؟س:ما المقصود بإزالة ا

 جة منبه معين على منطقة معينة من غشاء العصبون بحيث يعادلتيوهي تغير في حالة جهد الراحة ن

 هذا المؤثر مستوى التنبيه أو أكثر 

 

 مستوى التنبيه ؟بس:ما المقصود 

م الحساسة لفرق الجهد الكهربائي لتمرير أيونات وهي اقل شدة للمنبه تلزم لفتح قنوات أيونات الصودي

 .الصوديوم داخل العصبون 

 

 

 84أسئلة الكتاب صفحة 

 

 س: فسر ,يكون فرق الجهد غشاء العصبون خالل مرحلة الراحة سالبا ؟.

عدد قنوات تسرب ايونات البوتاسيوم الى خارج العصبون أكثر من عدد قنوات تسرب ايونات  .1

 الصوديوم الى الداخل 

يونات السالبة المرتبطة بمركبات كبيرة الحجم )مثل البروتينات (على النفاذ الى عدم قدرة األ .2

 الخارج العصبون 

ضخة ثالث أيونات صوديوم ),أذ بوتاسيوم ,أذ تنتقل كل م –وجود مضخات أيونات الصوديوم  .3

(موجبة خارج العصبون مقابل أيوني بوتاسيوم Na3+تنتقل كل مضخة ثالث أيونات صوديوم )

(+K2نحو الداخل) 

 

 س:فسر ,قد يبقى العصبون في مرحلة الراحة بالرغم من وصول عدة منبهات اليه 

 يجب أن تكون شدة المنبه تساوي مستوى العتبة أو أكثر 

 

 حالة العصبون بعد وصوله منبه معين 

 

 ب
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 س:أقل شدة للمؤثر تلزم ألزالة أالستقطاب تسمى ؟

 مستوى العتبة -4السيال العصبي -3فترة الجموح -2جهد الفعل  -1

 

حدوث منبه س:ما التغيرات التي تحدث على جانبي غشاء العصبون في حالة أزالة أالستقطاب عند 

 معين ؟

  فتح قنوات أيونات الصوديم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي 

 ويؤدي ذلك الى دخول كميات كبيرة  من أيونات الصودي( م+Na) السائل بين الخلوي  الموجودة في

 صبون مسببة تراكم الشحنات الموجبة مسببا أزالة االستقطاب الى داخل الع

 ( تستمر دخول أيونات الصوديم+Na)  الى داخل العصبون فتزيد الشحنات الموجبة داخل العصبون

 مدة قصيره ل(ملي فولت 35حيث يصل فرق الجهد الى )+

 الجهد الكهربائي  م الحساسة لفرق ووات أيونات الصوديغالق قنيؤدي هذا التغير الى ا 

 

 :ما مقدرار فرق الجهد الكهربائي الذي يصل اليه العصبون في حالة أزالة أالستقطاب ؟س

 ملي فولت  (35)+

 

ثر ذلك على ه او اكثر , ما أالعتبثير على العصبون بمنبه يساوي مستواه مستوى س:في حالة التإ

 الصوديوم,أيونات البوتاسيوم ؟  :أيوناتاذية غشاء العصبون لكل من نف

        تزداد نفاذية غشاء العصبون أليونات الصوديوم 

  ال يحدث تغير في نفاذية أيونات البوتاسيوم 

س:يمثل الرسم البياني المجاور احدى حاالت تغير فرق الجهد على طرفي غشاء العصبون , أي 

 الحاالت اآلتيه يمثلها  هذا الرسم ؟ 

 احه جهد الر .1

 ازالة االستقطاب  .2

 مستوى التنبيه  .3

 اعادة االستقطاب  .4

 التي تدخل العصبون مسببه أزالة أستقطاب ألغشاء البالزمي ؟  تس:ما أاليونا

 أيونات الصوديوم 
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 س: ماذا يحدث عند عدم دخول ايونات الصوديوم داخل محاور العصبونات الحسيه ؟

التالي توقف انتقال جهد بأيونات الصوديوم الى منع حدوث أزالة أالستقطاب ويؤدي منع دخول 

 حساس في تلك المنطقة بونات الحسيه مما يفقد المريض اإلالفعل )السيال العصبي ( في العص

 س: ما التغيرات التي تحدث للعصبون في حالة أعادة االستقطاب ؟

 بوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي تفتح قنوات أيونات ال .1

 الموجبة الى خارج العصبون  (k+يؤدي ذالك الى انتقال أيونات البوتاسيوم ) .2

وج المزيد من أيونات قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مسببا خريستمر فتح  .3

 إلىستقطاب ويصل فرق الجهد الكهربائي البوتاسيوم الى خارج العصبون فتحدث زيادة إ

 .ملي فولت  (90-) 

 س:تغلق بوابات قنوات أيونات الصوديوم تلقائيا وتفتح بوابات قنوات ايونات البوتاسيوم في حالة ؟

 جهد الراحه -1

 ازالة االستقطاب -2

 مستوى التنبيه -3

 اعادة االستقطاب -4

 ؟بون اثناء مرحلة اعادة االستقطابالغشاء البالزمي للعصقنوات الخاصه في اليحدث لبوابات  ذاس: ما

حساسه لفرق الجهد الكهربائي وتفتح قنوات أيونات البوتاسيوم التغلق قنوات أيونات الصوديوم 

 .الحساسه لفرق الجهد الكهربائي 

 س:ما المقصود بجهد الفعل ؟ 

 االستقطاب واعادة االستقطاب هو مرحلة أزالة 

 اس االستقطاب واعادة االستقطاب من حيث حالة بوابات قنوات الصوديوم في كلس: قارن بين انعك

 منهما ؟

 : قنوات الصوديوم مفتوحه  زالة االستقطابإ

 : قنوات الصوديوم مغلقه عادة االستقطابإ
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 س:قارن بين مرحلة أزالة أالستقطاب واعادة االستقطاب من حيث : 

 واعادة االستقطاب أزالة أالستقطاب 

مقدار فرق الجهد الكهربائي 
 بالملي فولت 

+35 -90 

حالة بوابات قنوات 
 الصوديوم 

 مغلقه مفتوحة

حالة بوابات قنوات 
 البوتاسيوم 

 مفتوحة مغلقة

 

 فترة الجموح؟بس: وضح المقصود 

 .ي منبه آخر ة التي ال يستجيب فيها العصبون ألهي الفترة الزمني

 س:فسر,ال تستجيب المنطقة من غشاء العصبون ألي مؤثر خالل فترة الجموح 

 تغلق قنوات ايونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي  .1

م للخارج وعادة ضخ أيونات الصوديالبوتاسيوم ( إل–م وتنشط مضخة أيونات )الصودي .2

 وأيونات البوتاسيوم للداخل 

عادة تكون جهد الراحة ويصل يونات الصوديوم والبوتاسيوم الى إتساهم قنوات تسرب أ .3

 .لي فولت (م70-فرق الجهد الى )

 س:فسر,تعد فترة الجموح ضرورية ألنتقال سيال عصبي جديد ؟

 عادة ضخ ايونات الصوديوم للخارج وأيونات البوتاسيوم للداخل عبر مضخة بسبب إ

 بوتاسيوم  –صوديوم 

 س:ما مقدار فرق الجهد الكهربائي الذي يصل اليه العصبون خالل فترة الجموح ؟

  (ملي فولت 90-)
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س:يمثل الشكل المجاور التغيرات التي تحدث عند وصول منبه معين الى الخلية العصبيه 

 والمطلوب :

 سم المرحلتين المشار أليهما بالرقمين .1

 (3(,)4) 

 لماذا ال يستجيب العصبون ألي منبه  .2

 (؟5أثناء الفتره المشار أليها )

 (أعادة أستقطاب        4(أزالة أستقطاب     )3) --1       

 ألن العصبون اثنائها يقوم بعملية نقل نشط --2 

 ألخراج أيونات الصوديوم وأدخال أيونات  

 البوتاسيوم أو بسبب فترة الجموح أو الستعادة حالة 

 جهد الراحة 

س:قارن بين مرحلة الراحة ومستوى العتبة وأزالة أالستقطاب وأعادة أالستقطاب وفترة 

 الجموح من حيث :

 مقدار فرق الجهد الكهربائي بالملي فولت  

 70- مرحلة الراحة 

 55- مستوى العتبة 

 35+ أزالة االستقطاب 

 70- أعادة أالستقطاب 

 90- فترة الجموح 

 

 س:متى تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي ؟

 (ملي فولت 90-عندما يصبح فرق الجهد )
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س:وضح آلية أنتقال السيال العصبي على طول محور العصبون غير المحاط بغمد ميليني 

 للعصبون ؟

نشوء جهد فعل في المنطقة )أ(من المحور عند دخول أيونات الصوديوم بكمية كبيرة الى  .1

 داخل العصبون محدثه ازالة االستقطاب 

 حدوث أعادة أالستقطاب )أ(,وأزالة أالستقطاب )ب(مسببا جهد فعل بالمنطقة )ب( .2

رحلة أعادة عودة المنطقة )أ(الى مرحلة الراحة بعد فترة الجموح,وتكون المرحلة )ب(في م .3

 أالستقطاب والمنطقة )ج(في مرحلة أزالة أالستقطاب 

 ول محور العصبون تتكرر الخطوات السابقة على ط .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية أنتقال السيال العصبي على طول محور العصبون غير المحاط بغمد ميليني 
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 س: يمثل الشكل المجاور جزء من عصبون ,أجب عما يلي : 

 اه انتقال جهد الفعل في العصبونحدد أتج -1

 بإستخدام الرموز ) س , ص , ع ( ؟ 

 ماذا يحدث في المنطقة ) س( عندما تتعرض -2

 لمؤثر يزيد عن مستوى التنبية ؟ 

 ما اسم مرحلة جهد الفعل التي تمثلها كل من -3

 المناطق ) س , ع ( ؟ 

 الجواب:

 ص  -ع  -س  -1

 زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات  -2

 الصوديوم محدثه إزالة االستقطاب 

 عادة استقطاب     ) ع ( ازالة االستقطاب ) س( ا -3

 

 

 سيال العصبي على طول المحور المحاط بغمد ميليني للعصبون ؟س : وضح آلية انتقال ال

 عن طريق النقل الوثبي من عقدة رانفيير الى اخرى مجاورة .

 

 

 

 

 

 

 على ماذا تعتمد سرعة انتقال السيال العصبي من عصبون الى اخر ؟س: 

 ) وجود الغمد الميليني وسمكه ) إن وجد 

  قطر محور العصبون 

 انتقال السيال العصبي على طول محور العصبون المحاط بغمد ميليني .
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 س: ما تأثير وجود الغمد الميليني على سرعة انتقال السيال العصبي ؟

 تزداد سرعة انتقال السيال العصبي بوجود الغمد الميليني وزيادة سمكه .

 ؟ ل السيال العصبيقطر محور العصبون على سرعة انتقاس: ما تأثير 

 تزداد سرعة انتقال السيال العصبي بزيادة قطر المحور) عالقة طردية ( 

 

 (  120 – 70س: افترض ان سرعة انتقال السيال العصبي في العصبون ) س ( تتراوح بين ) 

 ( م/ث . أي  15 – 3م/ث وان سرعة انتقاله في العصبون ) ص ( تتراوح بين ) 

 العصبونين أكبر قطر , علما ان كليهما غير محاط بغمد ميليني ويتشابهان في جميع 

 الصفات االخرى ؟

 العصبون ) س ( أكبر قطرا , وذلك ألن سرعة انتقال السيال فيه أكبر .  

 

 

 

 :هو عبارة عن منطقة اتصال عصبونين متجاورين  التشابك العصبي

 س:مما تتكون منطقة التشابك العصبي ؟

التشابكية (:التي توجد في نهاية المحاور العصبية تحتوي  عصبون قبل تشابكي )األزار .1

 -:على 

 حويصالت تشابكية تحتوي على مواد كيميائية تسمى النواقل العصبية مثل  -أ

 )أستيل كولين ,نورادرينالين (

 (الحساسة لفرق الجهد الكهربائي Ca+2قنوات أليونات الكالسيوم ) -ب

 

 قبل التشابكي والعصبون بعد التشابكي غشاء  وهي المسافة الفاصلة بين:  الشق التشابكي .2

عن التشابك العصبي ,ويحتوي الغشاء  ايحمل السيال العصبي بعيد عصبون بعد التشابكي : .3

 على مستقبالت بروتينية خاصة بالنواقل العصبية البالزمي 

 

 السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي  انتقال

 



 

منصة جو سكول                        0772081568فن األحياء | األستاذ أسامة شعبان   

 س:صف تركيب الزر التشابكي في التشابك العصبي ؟

 الزرار التشابكية على العديد من الحويصالت التشابكية التي تحتوي على مواد تحتوي ا

 أليونات الكالسيوم  توي غشاء الزر التشابكي على قنواتكيميائية تسمى النواقل العصبية ويح

 الحساسة لفرق الجهد الكهربائي 

 س:اين توجد التراكيب أالتية في منطقة التشابك العصبي 

  النواقل العصبية .1

 القنوات الخاصة بأيونات الكالسيوم  .2

 

 المستقبالت البروتينية الخاصة بالنواقل العصبية في منطقة التشابك العصبي  .3

 الحويصالت التشابكية-1

 الغشاء قبل التشابكي للخلية العصبية )غشاء الزر التشابكي (-2

 الغشاء بعد التشابكي للخلية العصبية -3

 نواقل عصبية توجد في الحويصالت الغشائية في الغشاء قبل التشابكي ؟س:أذكر مثالين على 

 )أستل كولين ,نورأدرينالين (

س:صف آلية أنتقال السيال العصبي في منطقة الشق التشابكي )أنتقال السيال العصبي بين 

 عصبونين متجاورين (؟

 ؟ لتغيرات التي تعقب وصول السيال العصبي الى الزر التشابكياما 

 يصل السيال العصبي الى الزر التشابكي  .1

ى دخول فرق الجهد الكهربائي مما يؤدي ال(الحساسة لCa+2تفتح قنوات أيونات الكالسيوم ) .2

 من السائل بين الخلوي الى داخل الزر التشابكي أيونات الكالسيوم 

 ترتبط أيونات الكالسيوم بالحويصالت التشابكية  .3

محتوياتها من النواقل  التشابكي وتندمج فيه ,ويتحررء قبل تندفع الحويصالت نحو الغشا .4

 العصبية في الشق التشابكي 

يرتبط الناقل العصبي بمستقبالت خاصة موجودة على قنوات أيونات حساسة للنواقل  .5

 الكيميائية على الغشاء بعد التشابكي 

ابكي ؤدي ذلك الى دخول أيونات موجبة )مثل أيونات الصوديوم (ألى الغشاء بعد التشي .6

 مسببه أزالة االستقطاب وأنتقال جهد الفعل في هذا الغشاء 
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 التنبيه بعد انتقال جهد الفعل في منطقة التشابك العصبي ؟س:ما طرق منع استمرار 

 نتشار نواتج تحطمه تشابكي بواسطة أنزيمات معينة ثم إتحطم الناقل العصبي في منطقة الشق ال -

 التشابكي  الل الغشاء قبل التشابكي في الزرخ

 عودة الناقل العصبي الى الزر التشابكي  -

 س:ما التغير الذي يحصل لغشاء الزر الطرفي )التشابكي(عند وصول السيال العصبي اليه ؟

الحساسة لفرق الجهد الكهربائي مما يؤدي الى دخول أيونات  (Ca+2تفتح قنوات أيونات الكالسيوم )

 الكالسيوم من السائل بين الخلوي الى داخل الزر التشابكي 

س:وضح كيف يعمل الناقل العصبي على نقل السيال العصبي من عصبون الى اخر في منطقة 

 التشابك العصبي ؟

يونات حساسة للنواقل الكيميائية يرتبط الناقل العصبي بمستقبالت خاصة موجودة على قنوات أ

على الغشاء بعد التشابكي مما يؤدي الى دخول أيونات الصوديوم الى الغشاء بعد التشابكي مسببا 

 أزالة أالستقطاب وانتقال جهد الفعل في هذا الغشاء 

 علل كل مما يلي ؟ س:

 طويال هاالنواقل العصبيه بمستقبالت ال يدوم ارتباط .1

 في منطقة الشق التشابكي وجود انزيمات معينه  .2

 عدم وجود انزيمات في منطقة التشابك  .3

 الجواب 

من خالل تحطم الناقل العصبي بالشق التشابكي , أو عودة الناقل العصبي الى الزر قبل  .1

 التشابكي 

 يعمل على تحطيم الناقل العصبي في منطقه الشق التشابكي  .2

 كوين جهد فعل بالعصبونعدم تحطم الناقل العصبي , مما يؤدي الى استمرار ت .3
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 س:يمثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبي بين عصبونين متجاورين .والمطلوب : 

 (؟1,2ما اسم الجزأين المشار اليهم بالرقمين ) .1

 ما اهمية دخول أيونات الكالسيوم الى الزر  .2

 التشابكي بعد وصول سيال عصبي اليه 

 حدد اتجاه انتقال السيال العصبي عبر التشابك  .3

 العصبي باستخدام الرمزين )أ ,ب(؟

 الجواب

 ( مستقبل بروتيني 2( حويصله تشابكيه     )1) .1

فيه ,ويتحرر محتواها من النواقل  تندفع الحويصالت نحو الغشاء قبل التشابكي وتندمج .2

 العصبيه في الشق التشابكي 

 ب –أ  .3
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 :  تعريفها

ي تنبه تراكيب متخصصه توجد في أعضاء االحساس )العين ,األذن,اللسان ,األنف ,الجلد(والت

ما كيميائية )الروائح المختلفة (وتحولها بواسطة منبهات خاصه بها ,إما فيزيائية )الضوء,الصوت (وإ

 الى سياالت عصبية 

 :  وظيفتها

 ما فيزيائية )الضوء,والصوت(نبهات خاصة بها ,إتنبه بواسطة م

 واما كيميائية )الروائح المختلفة (وتحولها الى سياالت عصبية 

 

 

 مستقبالت الضوء في العين -
 

 الضوءس:ما المنبه لمستقبالت الضوء في العين ؟

 س:مما تتركب العين في االنسان ؟

 تتركب العين من ثالث طبقات هي :

 ترتبط بعضالت(: الصلبةالطبقة الخارجية ) .1

 هيكلية لتحريك العين والجزء أالمامي منها محدب 

 وشفاف يسمى القرنية  

 حتواءلونها داكن إل(:المشيميةالطبقة الوسطى ). 2

 خالياها على صبغة الميالنين وغزارة االوعية 

 االمامي منها كون في الجزءالدموية فيها ,وي 

 تركيبين هما : 

 :يساهم في تغيير شكل العدسة  الجسم الهدبي 

 ً المستقبالت الحسية:  ثالثا  

 المستقبالت المستجيبة للمنبهات الفيزيائية
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 : تحتوي في مركزها فتحة البؤبؤ الذي يتحكم في  ,تمتاز بتنوع ألوانها بين االفراد القزحية

 .كمية االشعة الضوئية المارة الى داخل العين عن طريق تضيقه وتوسعه 

 

 تقع خلف البؤبؤ وتمتاز بشفافيتها  :العدسية ✓

 وهو تجويف مملوء بمادة شفافة شبه جالتينية يقع خلف العدسة وتساهم على  :السائل الزجاجي ✓

  . الحفاظ على حجم العين ثابتا

 

 والمخاريط  من المستقبالت الضوئية هما العصي تحتوي على نوعين(: الشبكيةالطبقة الداخلية ) .2

 .خرى تنظم عملها الدقيق وتحتوي على خاليا أ

 ما الطبقات التي يتكون منها جدار كرة العين في االنسان ؟س:

 الشبكية -3المشيمية       -2الصلبة         -1

 س:كيف يتالءم تركيب المشيمية في عين االنسان مع وظيفتها ؟

,وتكون في الجزء لونها داكن الحتواء خالياها على صبغة الميالنين وغزارة االوعية الدموية فيها 

 االمامي منها تركيبين هما :

 يساهم في تغيير شكل العدسة  :الجسم الهدبي ▪

 تمتاز بتنوع ألوانها بين االفراد تحتوي في مركزها فتحة البؤبؤ الذي يتحكم في كمية  : القزحية ▪

 االشعة الضوئية المارة الى داخل العين عن طريق تضيقه أو توسعه 

 لبة الذي يسمح بمرور الضوء الى داخل العين يسمى س:الجزء الشفاف من الص

  المخاريط -4القزحية       -3القرنية     -2البؤبؤ     -1

 س:حدد وظيفة البؤبؤ في العين ؟

 يتحكم في كمية االشعة الضوئية المارة الى داخل العين عن طريق تضيقه أو توسعه 

 ملونا دائري الشكل يسمى :س:تشكل المشيمية في مقدمة العين قرصا عضليا 

 الصلبة-4القزحية       -3القرنية       -2الشبكية      -1

 ؟ سودة في عين االنسان أس:فسر,لون المشيمي

 الحتوائها على صبغة الميالنين وغزارة االوعية الدموية فيها 
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 س:حدد وظيفة السائل الزجاجي في مشيمية العين ؟

 يحافظ على حجم العين ثابتا 

 س:حدد وظيفة الجسم الهدبي في مشيمية العين ؟

 يساهم في تغيير شكل العدسة 

 س:حدد مكان وجود كل من التراكيب التالية في شبكية العين :

 )القزحية,العدسة ,فتحة البؤبؤ ,الجسم الهدبي,السائل الزجاجي(

 في الجزء االمامي  القزحية

 البؤبؤخلف  العدسة

 في وسط القزحية  فتحة البؤبؤ

 في الجزء االمامي  الجسم الهدبي

 خلف العدسة  السائل الزجاجي

 س:حدد مكان وجود كل من التراكيب التالية في طبقات العين :

 المشيمية القزحية

 الشبكية العصي

 الصلبة القرنية

 المشيمية العدسية

 المشيمية فتحةالبؤبؤ

 الشبكية المخاريط

 لمشيميةا لهدبيا الجسم

 المشيمية الزجاجي السائل
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 ظيفتها ؟في عين االنسان مع والشبكية س:كيف يتالءم تركيب 

 يمن المستقبالت الضوئية هما العص تحتوي على نوعين

 ي ث تمتاز العصوالمخاريط حي 

 بأنها تستجيب للضوء الخافت واألبصار باللون االبيض 

 واألسود في حين تمتاز المخاريط 

 بالقدرة على تميز األلوان واالستجابة لالضاءة الشديدة

 س:أين توجد المستقبالت الضوئية 

 توجد في طبقة الشبكية للعين حيث تتكون من العصي والمخاريط

  : س:قارن بين العصي والمخاريط من حيث

 المخاريط العصي  وجه المقارنة

 اقل حساسية للضوء أكثر حساسية للضوء الحساسية للضوء

نوع االضاءةالتي تستجيب 
 لها )الوظيفة(

 *تستجيب للضوء الخافت 
*االبصار باالبيض 

 واالسود 

 *تستجيب لالضاءة الشديدة 
 *أبصار األلوان المختلفة

 نوع الصبغة الضوئية 
 

 الفوتوبسين  رودبسين

 

 س:يوجد ثالثة أنواع من المخاريط أذكرها ؟

 األزرق حساسة للضوء .1

 حساسة للضوء األخضر  .2

 حساسة للضوء األحمر  .3

س:فسر يستطيع األنسان رؤية األلوان جميعها ,بالرغم من اقتصار حساسية المخاريط على 

 ثالثة ألوان منها ؟

بسبب التداخل في أطوال األمواج التي تمتصها المخاريط الحساسة للضوء األزرق والمخاريط 

 الحساسة للضوء األخضر والمخاريط الحساسة للضوء األحمر 
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كية عين األنسان ,ادرس تخطيطيا للمستقبالت الضوئية في شبس:يمثل الشكل المجاور رسما 

 الشكل ثم أجب عن األسئلة التالية ؟

 حدد باستخدام الرمزين )أ,ب(الموجودين  .1

 على جانب الشكل اتجاه كل من الضوء والسيال العصبي 

 (1,2سم األجزاء المشار اليها باألرقام ) .2

 الجواب

 ب)من أ  الى ب ( اتجاه السيال العصبي-أاتجاه الضوء  .1

 أ )من  ب الى أ(-ب 

 (عصبونات 2(عصبي   ,)1) .2

 المخاريط في شبكية عين االنسان ؟س:فسر عدم تكون خاليا 

 عدم القدرة على تمييز األلوان والرؤية في االضاءة الشديدة 

 س:ما اسم المنطقة التي تتركز بها المخاريط على شبكية عين االنسان؟ 

 البقعة المركزية 

 لوان في الضوء الخافت ؟س:فسريصعب تمييز االنسان لأل

 ضاءة تمييز األلوان وهي ال تستجيب لإلضاءة الخافتة بل لإل ألن المخاريط هي القادرة على

 الشديدة 

 س:فسر,تساعد العصي الموجودة في شبكية العين على الرؤية في الليل ؟

 تستجيب للضوء الخافت نها أل

 س:كيف نرى األشياء )آلية االبصار(؟

 ؟ها في الدماغ تتبع االشعة الضوئية المنعكسة عن األشياء التي نراها حتى أدراك صورت

 يصل الضوء المنعكس عن االشياء الى شبكية العين ليصل الى العصي والمخاريط  .1

 يتغير شكل جزئيات الصبغة الموجودة في كل منهما )رودبسين وفوتوبسين( .2

يحدث جهد فعل في العصي والمخاريط ينتقل بواسطة العصب البصري الى الدماغ حيث  .3

 يتم أدراك الصورة 
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 س:تتضمن عملية االبصار عند االنسان امتصاص الصبغات الضوئية للضوء والمطلوب:

 ما اسم الصبغة الضوئية في كل من : العصي ,المخاريط  .1

 امتصاص الطاقة الضوئية كيف يحدث جهد فعل في العصي والمخاريط نتيجة .2

 ما الذي ينقل جهد الفعل الى الدماغ الدراك الصورة ؟ .3

 الجواب

 رودوبسين في العصي          فوتوبسين في المخاريط .1

 يتغير شكل الجزئيات الصبغات الضوئية فيحدث جهد فعل في العصي والمخاريط  .2

 العصب البصري  .3

 العين الى مركز االبصار في الدماغ ؟س:ماذا تسمى نقطة خروج العصب البصري من 

 البقعة العمياء 

 س:فسر,تسمية نقطة خروج العصب البصري من العين الى مراكز االبصار في الدماغ باسم 

 ؟البقعة العمياء 

 لعدم وجود مستقبالت حسية فيها 

 

 

 مستقبالت الصوت -

 س:وضح تركيب االذن في االنسان ؟

 :وتتكون من : االذن الخارجية .1

 الذي يجمع موجات الصوتية  الصيوان -   

 القناة السمعية -   

 غشاء الطبلة -   

 خلها مثل الغباردوتحتوي على غدد تفرز مادة شمعية لحماية االذن من المواد الغريبة التي قد ت. 

 



 

منصة جو سكول                        0772081568فن األحياء | األستاذ أسامة شعبان   

الطبلة ,وعن :وهي تجويف صغير مملوء بالهواء,يفصلها عن االذن الخارجية غشاء االذن الوسطى  .2

االذن الداخلية حاجز عظمي رقيق يحتوي على فتحتين صغيرتين مغطاتين بأغشية رقيقة هما 

 النافذة الدائرية ( , )النافذة البيضوية

 وتحتوي األذن الوسطى على :

 المطرقة ,والسندان ,والركابالعظيمات الثالث وهي  -

ويحتوي الجدار االمامي على فتحة تقود الى قناة استاكيوس وهي تصل بين األذن الوسطى بالجزء 

 العلوي من البلعوم وتساهم في تساوي ضغط الهواء داخل األذن الوسطى بضغط الهواء 

 :وتتكون من سلسلة معقدة من القنوات تسمى التيه وتشمل : الدخليةاألذن . 3

 الدهليز -

 الدائرية  القنوات شبه -

 القوقعة  -

 س:اين تتصل كل من المطرقة والركاب في أالذن الداخلية ؟

 :غشاء الطبلة المطرقة

 النافذة البيضوية  : الركاب

 س:فسر,يكون ضغط الهواء داخل االذن الوسطى مساويا للضغط الجوي ؟

 استاكيوس وهي تصل بين االذنبسبب وجود فتحة في الجدار االمامي لألذن الوسطى تقود الى قناة 

 البلعوم من الوسطى بالجزء العلوي 

 س:ما اسماء القنوات التي تحتويها القوقعة في االذن الداخلية؟

 القناة الدهليزية )من االعلى( -

 القناة القوقعية )في الوسط( -

 القناة الطبلية)في االسفل ( -

 س:اين يوجد المستقبل الصوتي؟

 القناة القوقعية أو عضو كورتييوجد في القوقعة أو 
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 س:أين يوجد عضو كورتي؟

 يوجد على سطح القناة القوقعية في االذن الداخلية

 س:كيف يتالءم تركيب عضو كورتي مع وظيفته 

 صف تركيب عضو كورتي؟

 خاليا داعمة  -

 خاليا شعرية )خاليا حسية (والتي تتميز بوجود -

 أهداب على أطرافها الحرة العلوية  

 اعدي ترتكز عليه الخاليا الشعرية ويفصل غشاء ق -

 ة الطبلية بينه وبين القنا

 غشاء سقفي -

 س:كيف نسمع االصوات)آلية السمع (

  يجمع صيوان األذن الموجات الصوتية ثم يمررها الى القناة السمعية فيهتز غشاء الطبلة 

 لتسبب  لى العظيمات الثالث )المطرقة ,السندان,الركاب (تقل االهتزازات من غشاء الطبلة اتن

يمفي الذي لاهتزازغشاء النافذة البيضوية وتضخيم االهتزازات ونشوء موجات ضغط في السائل ال

 قنوات القوقعة الثالث ئ يمل

  فتتحرك الخاليا  منطقة محددة من الغشاء القاعدي )حسب مقدار تردد الصوت (يسبب ذلك إهتزاز

 الشعرية مما يؤدي الى تحريك االهداب المالمسة للغشاء السقفي وثنيها 

 معي الى مراكز السمع في الدماغ يؤدي ذلك الى نشوء جهد فعل فينتقل عن طريق العصب الس

 راك الصوت دإل

 يتم التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن 

 س:على ماذا تعتمد سرعة أهتزاز غشاء الطبلة؟

 ليه تردد الموجات الواصلة إ

 س:ما وظيفة كل من قناة استاكيوس ,العظيمات الثالث غشاء النافذة الدائرية المرن؟

 :تساهم في تساوي الضغط الهواء داخل األذن الوسطى بالضغط الجويوسيكاستا ةقنا -

 هتزاز غشاء الطبلة (مرة من إ20زازات بما يزيد عن ):تضخيم االهتالعظيمات الثالث -

 الليمفي  غط الزائد في السائل:التخلص من الض غشاء النافذة الدائرية المرن -
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 س:بما تساهم مساحة سطح غشاء النافذة البيضوية؟

 (مرة من اهتزاز غشاء الطبلة 20م االهتزازات بما يزيد عن )تضخي

 ة الدائرية المرن؟سائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذس:فسر,يتم التخلص من الضغط الزائد في ال

 نفجار بإها المرن لتسببت موجات الضغط الناتجة من الصوت لوال وجود النافذة الدائرية وغشائ

 القوقعة 

 بها للغشاء السقفي توجد في :لف في درجة مالمسته اهداعرية تختس:خاليا ش

 القنوات شبه الدائرية -4القناة القوقعية     -3القنات الطبلية        -2القناة الدهليزية      -1

 س:كيف يتكون جهد فعل في المستقبالت الصوتية في االذن ؟

 القنوات القوقعة الثالث  ضغط في السائل الليمفي الذي يملىء تنشا موجات -

 مسببا اهتزاز منطقة محددة من الغشاء القاعدي )حسب تردد الصوت( -

 فتتحرك الخاليا الشعرية  -

 مما يؤدي الى

 تحريك االهداب المالمسة للغشاء السقفي وثنيها فيؤدي ذلك الى نشوء جهد فعل   -

وصول الموجات الصوتية الى القنوات القوقعة وحتى نشوء جهد س:تتبع آلية السمع ابتداء من 

 فعل يصل الى الدماغ الدراك الصوت ؟

 القنوات القوقعة الثالث  ضغط في السائل الليمفي الذي يملىء تنشا موجات -

 مسببا اهتزاز منطقة محددة من الغشاء القاعدي )حسب تردد الصوت( -

 فتتحرك الخاليا الشعرية  -

 مما يؤدي الى

 ريك االهداب المالمسة للغشاء السقفي وثنيها فيؤدي ذلك الى نشوء جهد فعلتح -

 س:فسر ,عدم تكون الخاليا الشعرية في قوقعة اذن االنسان؟.

 لن ينتج جهد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي الى مراكز السمع في الدماغ الدراك 

 الصوت 

 دي؟س:ما مصير الموجات الصوتية بعد تحريك الغشاء القاع

 ة الدائرية المرن سائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذيتم التخلص من الضغط الزائد في ال
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 س:ما وظيفة غشاء النافذة الدائرية المرن في األذن؟

 التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي من خالل أهتزازه 

 والمطلوب:س:يمثل الشكل المجاور المستقبل الصوتي في جسم االنسان 

 ما أسماء االجزاء المشار اليها باالرقام  .1

(1,2,3 ) 

 ما اسم التركيب من االذن الداخلية الذي  .2

 يوجد فيه المستقبل الصوتي ؟

 ما مصير الموجات الصوتية بعد تحريكها  .3

 (3للجزء رقم )

 الجواب

 (خاليا شعرية 3(غشاء قاعدي       )2(غشاء سقفي       )1) .1

 القوقعة .2

 يتم التخلص من الضغط الزائد في السائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذة الدائرية المرن  .3

 

 س:اكتب اسم المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات االتية 

 تركيب عظمي حلزوني في االذن الداخلية يحتوي على قنوات -

 عضو في القناة القوقعية يحتوي على مستقبالت الصوت  -

 تصل االذن الوسطى بالجزء العلوي من البلعوم  ةقنا -

 الجواب 

 قناة استاكيوس -عضو كورتي      -القوقعة       -

 

 

 مختلفة ؟رائحة  (10,000س:فسر,يستطيع االنسان تمييز نحو )

 بسبب احتواء االنف على مستقبالت للروائح 

 المستقبالت المستجيبة للمنبهات الكيميائية
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 س:أين توجد مستقبالت الشم؟

 في المنطقة الطالئية االنفية التي تقع اعلى التجويف االنفي 

 

 س:مما تتكون المنطقة الطالئية االنفية ؟

 الخاليا الشمية :عصبونات تنتهي بعدد من االهداب تقع عليها مستقبالت المواد التي تنبهها  .1

 الخاليا الداعمة: خاليا طالئية عمادية تسند الخاليا الشمية  .2

 الخاليا القاعدية:تقع بين قواعد الخاليا الداعمة ويعتقد بأنها تجدد الخاليا الشمية  .3

 ستنشاقها مخاطية :تفرز المخاط الذي يعد مذيبا للمواد التي يتم إغدد  .4

 غدد وخاليا تفرز محلول مائي :تزيل المادة الكيميائية)المنبه (بعد انتهاء عملية الشم  .5

 

 الخاليا التي تتألف منها المنطقة الطالئية االنفية؟س:أذكر انواع 

 الخاليا القاعدية -3الخاليا الداعمة       -2الخاليا الشمية      -1    

 

 تحتوي المنطقة الطالئية االنفية على غدد وخاليا تزيل المنبه بعد أنتهاء عملية الشم س:فسر 

 لجعل المستقبالت جاهزة لالرتباط بمادة جديدة 

 

 س:من وظائف الخاليا القاعدية التي توجد بين الخاليا الشمية ؟

 نتهاء عملية الشمتزيل المنبه بعد إ -

 تسند الخاليا الشمية  -

 افراز المخاط الذابة جزيئات المواد المراد شمها  -

 يعتقد بأنها تجدد الخاليا الشمية  -

 

تفرزه بعض مائي الذي المحلول ال,الخاليا الداعمة , س:ما وظيفة كل من الغدد المخاطية 

 الخاليا الشمية في االنف ؟,القاعدية الخاليا ,الخاليا 

 :افراز المخاط الذي يعمل مذيبا للمواد التي يجري أستنشاقهاالمخاط

 :تسند الخاليا الشمية الخاليا الداعمة

 ية الشم :تزيل المادة الكيميائية المنبه بعد أنتهاء عمل المحلول المائي الذي تفرزه بعض الخاليا

 :يعتقد بأنها تجدد الخاليا الشمية  الخاليا القاعدية

 تقع  عليها مستقبالت المواد التي تنبهها : تنتهي بعدد من االهداب الخاليا الشمية في االنف
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 تلف الخاليا المفرزة للمخاط في بطانة االنف؟س:فسر 

 عدم ذوبان المواد التي يتم أستنشاقها لعدم توفر وسطا مالئما لذلك 

 س:فسر ,افراز محلول مائي من غدد في المنطقة الطالئية االنفية ؟

 نتهاء عملية الشم ,فتكون ه من المستقبالت الخاصة بها بعد إزالة المادة الكيميائية للمنبإل

 جديدة قبالت جاهزة لالرتباط بمواد المست

 س: ما االمور الواجب  توفرها في أي مادة كيميائية معينة لكي نشمها ؟

 متطايرة  -

 تذوب جزيئات الروائح في المخاط  -

 يتناسب شكلها مع شكل المستقبالت البروتينية الموجودة على أهداب الخاليا الشمية  -

 

 الروائح(؟.س:وضح آلية عمل مستقبالت الشم )كيف نشم 

ترتبط المواد الكيميائية المتطايرة الذائبة في المخاط بمستقبالتها البروتينية الخاصة المناسبة لشكلها  -

 على اهداب الخاليا الشمية 

 تحدث سلسلة من التفاعالت الكيميائية  -

 ينشأ جهد فعل ينتقل عن طريق العصب الشمي الى مراكز الشم في الدماغ لتمييز الرائحة  -

 

 

 

 ؟ س: ما انواع العضالت في جسم االنسان 

 العضالت القلبية  -    العضالت الملساء  - العضالت الهيكلية   -

 تركيب العضلة الهيكلية

 من األلياف العضلية ) خاليا عضلية متعددة النوى(تتكون العضلة من حزم  -

 يتكون كل ليف عضلي من لييفات عضلية  -

 يتكون كل لييف عضلي من نوعين من الخيوط البروتينية هما : -

خيوط سميكة ) تحتوي على بروتين الميوسين , لها رؤوس تسمى رؤوس الميوسين ( ,  .أ

 M-lineوتكون مثبته في مواقعها لتعطي شكل يسمى 

 يوط رفيعة : تحتوي على بروتين األكتين . وتكون مثبته من نهاياتها لتعطي شكل خ .ب

 Z-lineيسمى 

 ً العضالت الهيكلية:  رابعا  
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 س: فسر ظهور القطعة العضلية بمظهر مخطط تخطيط عرضي تحت المجهر ؟

 بسبب تداخل خيوط األكتين وخيوط الميوسين .

 إنقباض العضلة الهيكليةآلية 

سيال  عصبي من عصبون حركي الى الليف العضلي في نشوء جهد فعل ينتشر يتسبب وصول  -

 على طول غشاء الليف العضلي مارا باالنيبيبات المستعرضة .

 

 : هي انغمادات غشائية في الغشاء البالزمي تقع على طرفي خيوط  االنيبيبات المستعرضة| 

  الميوسين تمتد بين اللييفات العضلية وتكون محاطة بالشبكة

 ( .2ca+)االندوبالزمية الملساء التي تخزن أيونات الكالسيوم

 

يؤدي وصول جهد الفعل الى خروج أيونات الكالسيوم من مخازنها في الشبكة االندوبالزمية  -

 الملساء لتنتشر في السيتوسول بين اللييفات العضلية .

 

فتتكشف مواقع ارتباط رؤوس  ترتبط ايونات الكالسيوم بمستقبالت خاصة على خيوط االكتين , -

 (. ATPفتكون جسور عرضية )تحتاج  الميوسين بخيوط األكتين,

 

تنثني الجسور العرضية )حركة الخيوط الرفيعة بإتجاه وسط القطعة العضلية( فتنزلق خيوط  -

 األكتين بين خيوط الميوسين مما يؤدي الى قصر القطعة العضلية.

 

داث انقباض في العضلة, لذا يجب تكرار عملية االنزالق هذا القدر من االنزالق غير كافي إلح -

 (. ATPوهذا يتطلب فك الجسور العرضية وتكون جسور عرضية جديدة  )تحتاج 

 

عند زوال المنبه يعاد ضخ ايونات الكالسيوم الى مخازنها في الشبكة االندوبالزمية الملساء بعملية  -

الميوسين باالكتين غير متكشفة فال  النقل النشط وتصبح االماكن المخصصه إلتصال روؤس

 جسور عرضية ويحدث انبساط للعضلة.تتكون 
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 في حالتي وصول سيال عصبي الى اللييف العضلي ,وعند زوال  ATPس:وضح دور جزيئات 

 المنبه ؟

 لتستخدم الطاقة  ADPالى  ATPتتحلل جزيئات  عند وصول سيال عصبي الى اللييف العضلي

 فك الجسور العرضية . -2جسور العرضية تكون ال-1الناتجة في 

 في ضخ أيونات الكالسيوم الى مخازنها في الشبكة  ATPتستهلك الطاقة  عند زوال المنبه

 االندوبالزميه الملساء بعملية النقل النشط .

 ATP( تحلل جزيئات  Pi +  ADP             ATP  +  طاقة ( 

 

 الميوسين باألكتين حسب نظرية الخيوط المنزلقة ؟س: متى تتكشف مواقع ارتباط روؤس 

 عند ارتفاع مستوى أيونات الكالسيوم
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 و خاليا متخصصه , وتعمل على تنظيم أنشطه هي مركبات كيميائية تفرزها غدد أ :الهرمونات 

 مختلفه بالجسم .

 ة بالجسم ؟فاألنشطة المختلس: ما الذي يعمل على تنظيم 

 الجهاز العصبي والهرمونات 

, والتي يوجد علي أغشيتها او داخلها الخاليا الهدفيؤثر كل هرمون في خاليا محددة تسمى  -

حدوث سلسلة من العمليات )تختلف مستقبالت خاصة لإلرتباط بهرمون معين , مما يسبب 

 ختالف تركيب الهرمون( والتي تؤدي الى استجابة الخلية . بإ

 التنظيم الهرموني التنظيم العصبي  وجه المقارنه

 تأثير بطيء تأثير سريع سرعة استجابة األعضاء

 الدم األعصاب  وسيلة النقل 

 واسع اإلنتشار غير واسع اإلنتشار سعة اإلنتشار

 طويل األمد قصير األمد مدة التأثير

 

 س: فسر يدوم التأثير الهرموني مدة أطول من تأثير التنظيم العصبي؟

 بسبب حدوث عمليتان تثبطان استمرار تنبيه النواقل العصبية للعصبون , في حين عدم وجود  

 آليات تثبط عمل الهرمونات .

 سرع من التنظيم الهرموني ؟تأثيره أ س: فسر التنظيم العصبي

 التنظيم العصبي تأثيره سريع ألن افراز النواقل العصبية يعتمد على انتقال السيال العصبي في 

 محاور العصبونات ,أما التنظيم الهرموني تأثيره بطيء ألن الهرمونات تنتقل مع الدم الى 

 جميع انحاء الجسم .

 جسم ؟س: علل تأثير الهرمونات نوعي رغم انتقالها مع الدم الى جميع انحاء ال

 ال يستجيب للهرمون إال الخاليا الهدف ألنها تحتوي على مستقبالت خاصة لها .

 

 

 خامساً: التنظيم الهرموني
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 س: تقسم الهرمونات اعتمادا على تركيبها الكيميائي إلى اربعة مجموعات. اذكرها؟ 

 رويدية يهرمونات ست-1

 هرمونات ببتيدية-2

 هرمونات مشتقة من الحموض األمينية -3

 هرمونات بروتينات سكرية -4

 

 *آلية عمل الهرمونات 

 دية .؟س: وضح آلية عمل الهرمونات الستيروي

 يعبر الهرمون الغشاء البالزمي الى داخل الخلية الهدف .1

 مستقبل( –هرمون وسول فيتكون معقد)يرتبط بمستقبله البروتيني داخل السيت .2

 مستقبل( من ثقوب الغالف النووي الى النواة  -هرمونينتقل معقد ) .4

لبناء بروتينات جم الذي يتر m-RNAمنبهآ لتكوين  DNAأحد المواقع في جزيء بيرتبط  .5

 بالزم الخلية الهدف جديدة في سيتو

 يتأثر نشاط الخلية الهدف وتحدث االستجابة  .6

 

 دف بسهولة)هرمون التستوستيرون( الخلية اله س: فسر تدخل الهرمونات الستيرويدية

 النها تستطيع عبور الغشاء البالزمي )ذائبة في الدهون (

 

 ستيرويديةرمونات الهمن األمثلة على ال

 هرمون التستوستيرون-1

 األلدوستيرون.-2

 

 

 تصيف الهرمونات حسب تركيبها الكيميائي

 

 آلية عمل الهرمونات
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