
عناصر اإلجابة و سلم التنقیط

النقطةالجواب

:أوال استرداد المعارف 
الدور المقاوم ھو المدة الفاصلة بین تنبیھین متتالین بنفس الشدة ، و تكون خاللھا 

االستجابة غیر طبیعیة
المطلق  و الدور المقاوم النسبيالدور المقاوم 

يكون الدور المقاوم المطلق مباشرة بعد التنبیه األول حیث ال يستجیب اللیف للتنبیه 
Naالثاني بسبب تساوي توثر 

+Kو +

Naيكون الدور المقاوم النسبي بعد المطلق حیث تبدأ المضخة 
+K+ATPase  نشاطھا

Naلتوفر فرق تركیز 
فیتناسب وسع جھد العمل المسجل مع فرق التركیز المتوفر +Kو +

Na، وال يعود الوسع الطبیعي إال بعد تكون المضخة قد أعادت التوزيع الطبیعي ل 
+Kو +

جھتي الغشاء الخلوي للیف العصبي 

:استثمار المعارف و المعطیات : ثانیا 
I–1-ية يؤدي التنبیه إلى ارتفاع سريع و لحظي لنفاذNa

ثم إلى ارتفاع بطئ+
+Kلنفاذية 

Naتنخفض بسرعة النفاذية ل 
+Kثم  تنخفض ببطئ النفاذية ل +

Naفي الحالة الطبیعیة يؤدي التنبیه إلى ارتفاع التركیز الداخلي ل -2
بسبب دخوله إلى +

بسبب خروجه من السیتوبالزم  ثم يعود +Kالسیتوبالزم ، و ينخفض التركیز الداخلي ل 
كل إيون إلى مكانه األصلي 

في الستوبالزم بسبب خروجه ثم +Kيؤدي التنبیه إلى انخفاض تركیز TDTفي حضور 
Naيعود إلیه ، أما تركیز 

فال يتغیر +
TDT يمنع انفتاح قنواتNa

لیدخل من الوسط الخارجي+
Naيؤدي التنبیه إلى ارتفاع تركیز TEAفي حضور   

في الستوبالزم بسبب دخوله ثم +
فال يتغیر +Kيعود إلى الوسط الخارجي ، أما تركیز 

TEA يمنع انفتاح قنواتK+لیخرج إلى الوسط الخارجي

I I–1-التبلیغ السینابسي

4----- 5------- 1------ 3------ 2:  ترتیب األشكال -2

تقوم الخلیة القبل سینابسیة بإخراج الوسیط الكیمیائي  إلى الحیز السینابسي-1

I I I -1- تسجیل جھد الكمون ثم جھد عمل أحادي الطور: 1الشكل
تسجیل جھد الكمون ثم إفراط االستقطاب : 2الشكل 
تسجیل جھد الكمون فقط: 3الشكل 

سینابس مھیجة : 1السینابس - 2
سینابس كابحة : 2السنابس 

الكورار منع األستلكولین من االرتباط مع مستقبالته على سطح الخلیة البعد -3
سینابسیة  فلم يظھر أي جھد عمل
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