
 

 العلــــوم  )الدرس الثاني و الثالث(مادة يف  ورقة عمل

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلي : السؤال االول:

 يصل بني نصفي الكرة املخية مثلث املخ: -اجلسم الثفين  -                                        يعد غشاء مغذيّا للمراكز العصبية األم احلنون: -

 يشكل وسادة مائية حتيط بالدماغ والنخاع الشوكي وحتميها من الصدمات السائل الدماغي الشوكي : -

 املواد اخلطرة اليت قد تأتي مع الدم ينظم البيئة الداخلية خلاليا الدماغ , ومينع وصول احلاجز الدماغي الدموي: -

 تصل بني مناطق خمتلفة البعد من قشرة نصف الكرة املخية نفسه األلياف الواصلة: -

 تعرب اجلسم الثفين ومثلث املخ لتصل بني املناطق املتناظرة يف كل من نصفي الكرة املخية لتقائية:االاأللياف  -

 ليافًا أفيها  تصل قشرة املخ ببقية أجزاء اجلهاز العصيب كاملهادين واجلسمني املخططني واملخيخ والنخاع الشوكي ومنيز رتسامية:إلاأللياف ا -

 حركية صادرة عن القشرة املخية وحسية واردة إليها                         

 تصل بني البطني الثالث والبطني الرابع قناة سلفيوس: -                        تصل البطينني اجلانبيني بالبطني الثالث       فرجتا مونرو: -

 ينفتح بها البطني الرابع على احليز حتت العنكبوتي ومير منها السائل الدماغي الشوكي ثقب ماجندي وثقبا لوشكا: -

 يثبت النخاع الشوكي يف نهاية القناة الفقرية هائي:اخليط االنت -                 تصل بني مستويات خمتلفة من النخاع الشوكي اخلاليا احلبلية: -

 حدد موقع كل من : السؤال الثاني:
 حتت اجلسم الثفين  مثلث املخ : -                                يف قاع الشق األمامي اخللفي                       اجلسم الثفين: -

 بني املخ وجذع الدماغ الدماغ البيين: -                            قاعدة كل من البطينني اجلانبيني                  اجلسم املخطط: -

                يشكل أرضية البطني الثالث :الوطاء -                               يفصل بينهما البطني الثالث                                املهادين: -

 يقع بني النخاع الشوكي يف األسفل والدماغ البيين يف األعلى جذع الدماغ: -                                             يقع بني املهادين  :البطني الثالث  -

 يف قشرة املخ اخلاليا اهلرمية: -   تصل بني احلدبة احللقية يف األعلى والنخاع الشوكي يف األسفل البصلة السيسائية: -

 : يف كل نصف كرة خميةالبطني اجلانيب -     تقع بني الدماغ املتوسط يف األعلى والبصلة السيسائية يف األسفل : بة احللقيةدحلا -

 صلة السيسائية واحلدبة احللقية                                بني املخيخ والب البطني الرابع: -    يقع خلف البصلة واحلدبة احللقية ويغطي املخ قسمًا منه.                        املخيخ: -

                                                                                                                             واملناطق العميقة حتت القشرة املخية   يف مستوى الدماغ البيين إىل اجلانب الوحشي من املهاد النوى القاعدية: - 

                   مركز املادة الرمادية النخاع الشوكي قناة السيساء: -                   خاع الشوكييف املادة الرمادية للن اخلاليا اإلعاشية واخلاليا احلبلية: - 

 داخل القناة الفقرية النخاع الشوكي: -      يف القرون األمامية للمادة الرمادية يف النخاع الشوكي              اخلاليا النجمية: -

 أعط تفسريًا علميًا ملا يلي: السؤال الثالث:

 ألنه يكون غنيًا باألوعية الدموية   .يعد األم احلنون غشاء مغذيًا للمراكز العصبية -

 ألنه مينع وصول املواد اخلطرة اليت قد تأتي مع الدمينظم احلاجز الدماغي الدموي البيئة الداخلية خلاليا الدماغ.   -

 بسبب وجود احلاجز الدماغي الدموي صعوبة وصول املضادات احليوية إىل الدماغ . -

 حماويرها طويلة خترج من القرون ألنها تشكل رؤوس القرون األمامية وتدعى العصبونات يف القرون األمامية للنخاع الشوكي بالعصبونات احملركة.  -

 األمامية عرب اجلذور األمامية لألعصاب الشوكية وتذهب إىل األلياف العضلية

 لوجود أثالم عرضية على سطحهيدعى الفص املتوسط يف املخيخ بالفص الدودي   -

 ألن العقد يف القسم الودي تقع على جانيب العمود الفقري وإىل. يف القسم الودي للجهاز الذاتيتكون األلياف قبل العقدة قصرية وبعد العقدة طويلة  -

 األمام قلياًل )بعيدة عن األحشاء( أما العقد يف القسم قرب الودي فتقع قرب األحشاء أو فيها                                                                     

 )التغذية من هضم ودوران وإطراح وإفراز( إراديةالالألنه يسيطر على الوظائف    عاشي از العصيب الذاتي باإلتسمية اجله -

 أجب عن األسئلة التالية: السؤال الرابع:

 ومتى يتم ذلك وما املراحل اليت مير بها )دون شرح( ما منشأ اجلهاز العصيب -
 األنبوب العصيب –امليزابة العصبية  –ينشأ من الوريقة اجلنينية اخلارجية خالل األسبوع الثالث من احلمل . املراحل: اللوحية العصبية 

 صال , وماذا يكون؟تى ينفصل األنبوب العصيب عن بقية الوريقة اليت ينشأ منها وما مصري األنبوب بعد االنفم -
 حلمل, يتضخم األنبوب العصيب يف األمام ليكون الدماغ ويف اخللف يبقى غري متضخم ليشكل النخاع الشوكييف نهاية األسبوع الرابع من ا

 اذكر بالرتتيب الرتاكيب اليت تعمل على محاية الدماغ والنخاع الشوكي -

 احلاجز الدماغي الدموي -4السائل الدماغي الشوكي  -3السحايا  -2عظام القحف والعمود الفقري  -1

 األم احلنون -3الغشاء العنكبوتي   -2األم اجلافية   -1 ب أغشية السحايا من اخلارج إىل الداخل .رت -

 ومن يفرزه وما دوره نوعاه وأين يوجد كل منهما السائل الدماغي الشوكي وما مم يتكون -

 املعدنية والربوتني سائل شفاف ومتجدد له قوام املاء حيتوي على مواد مستخلصة من الدم كسكر العنب واألمالح  

 يف بطينات الدماغ وقناة لسيساء  الداخلي : -2يوجد يف احليز حتت العنكبوتي  اخلارجي: -1له نوعني : 

 ز من اخلاليا الظهارية املشيميةيفريشكل وسادة مائية حتيط بالدماغ والنخاع الشوكي وحتميهما من الصدمات , : دوره



 

 وما دورهمما يتألف احلاجز الدماغي الدموي  -

 يتألف من النهايات املتوسعة لبعض استطاالت اخلاليا الدبقية النجمية )األبواق الوعائية( واألوعية الدموية املرتبطة بها

 : ينظم البيئة الداخلية خلاليا الدماغ ومينع وصول املواد اخلطرة اليت قد تأتي مع الدمدوره

 للمخة أنواع اخلاليا اليت توجد يف املادة الرمادي ما -

 خال مشاركة )موصلة( تصل بني مناطق القشرة املختلفة -3خاليا متعددة األشكال تشكل حماويرها املادة البيضاء  -2خاليا هرمية   -1

 ارتساميهالياف  -3ألياف التقائية   -2ألياف واصلة   -1  ما أنواع األلياف اليت توجد يف املادة البيضاء للمخ؟ -

 املخيخ -4جذع الدماغ  -3الدماغ املهادي  -2املخ  -1 مم يتألف الدماغ؟ -

 من نصفي كرة خمية يفصل بينهما طوليًا الشق األمامي اخللفي مم يتألف املخ؟ -

 يتألف من املهادين والوطاء )حتت املهاد( مم يتألف الدماغ البيين )املهادي(؟ -

 احلدبة احللقية )جسر فارول( -3األربع والسويقتني املخيتني  التؤاميةمن احلدبات  ويتألفوسط :الدماغ املت -2البصلة السيسائية   -1  مم يتألف جذع الدماغ ؟ -

 سطحهيتألف من نصفي كرة خميخيه وفص متوسط دودي لوجود أثالم عرضية على   مم يتألف املخيخ ؟ وماذا يبدي مقطعه. -

 وبداخله مادة بيضاء تأخذ تغصناتها شكاًل شجرييًا دعيت شجرة احلياة يبدي مقطعه قشرة سنجابية متجانسة الثخانة 

 خاليا حبلية  -4خاليا إعاشية   -3خاليا كبرية جنمية   -2خاليا صغرية تدعى العصبونات املوصلة   -1ما اخلاليا اليت تكون املادة السنجابية للنخاع الشوكي؟ -

 بيضاء للنخاع الشوكي وما دور كل منهاما أنواع األلياف اليت تتكون منها املادة ال -

 تربط النخاع الشوكي باملراكز العصبية األخرى جتتمع  ألياف طويلة : -2تشرك طبقات النخاع ببعضها   ألياف قصرية موصلة: -1 

 لتشكل حزمًا بعضها حسي صاعد ينتهي يف الدماغ وبعضها حركي نازل ينشأ من الدماغ كاحلزم اهلرمية  

 من األعصاب اليت تربط اجلهاز العصيب املركزي بأحناء اجلسم كافة إضافة إىل العقد املرتبطة بهاهاز العصيب الطريف )احمليطي(؟مم يتكون اجل-

 عدد أنواع األعصاب تبعا لوظيفتها وما دور كل منها -

 توصل السياالت العصبية إىل اجلهاز العصيب املركزي أعصاب حسية : -1 

 توصل أوامر اجلهاز العصيب املركزي إىل األعضاء املستجيبة كالغدد والعضالت أعصاب حركية: -2 

 حتتوي ألياف جابذة وألياف نابذة فتنقل السيالة باالجتاهني املتعاكسني أعصاب خمتلطة: -3 

  وكم عدد كل منها ’عدد أنواع األعصاب تبعًا ملكان اتصاهلا باملركز اكز العصبية   -

 شفع   12عددها  أعصاب دماغية : -1 

 شفع 31عددها  أعصاب شوكية :-2 

 يتألف العصب الشوكي من جذرين ما هما وما دور كل منهما. -

 يتألف من جذرين خلفي حسي عليه عقدة شوكية: متر منه السياالت العصبية القادمة من املستقبالت احلسية إىل اجلهاز العصيب املركزي

 اليا العصبية ارحمركة اليت تنقل السياالت من اجلهاز العصيب املركزي إىل العضالت والغددوجذر أمامي حمرك: متر فيه حماوير اخل 

 يقسم اجلهاز العصيب الطريف من الناحية الوظيفية إىل قسمني ما هما؟ وما ودور كل منهما؟ -

حرارة(إىل اجلهاز العصيب املركزي ,  -يسيطر على الوظائف اإلرادية عند اإلنسان وهو قسمان: حسي ينقل األحاسيس )ملس  :اجلسمي -1 

 وحركي ينقل األوامر من اجلهاز العصيب املركزي إىل العضالت اإلرادية

يف اإلنسان , يكون حسيًا حيمل األحاسيس وغريها إىل اجلهاز العصيب املركزي   ةالالإرادييسيطر على الوظائف  الذاتي )اإلعاشي(: -2 

 امللساء والقلب والغدد  ةالالإراديوحركيًا ينقل أوامر اجلهاز العصيب املركزي إىل العضالت , كاجلوع والعطش 

 يتألف اجلهاز الذاتي من الناحية الوظيفية من قسمني ما هما؟ وكيف يعمالن ؟ وبأي ألية . -

 قسم ودي ونظري ودي يعمالن بشكل متعاكس وبألية انعكاسية 

 أعصاب -3عقد  -2مراكز عصبية  -1يتألف كل منهما من نظري الودي )دون شرح(.  مم يتألف كل من القسم الودي و -

 يتميز اجلهاز الذاتي عن اجلهاز اجلسمي من حيث املسلك الذي ينقل السيالة العصبية الصادرة إىل اخلاليا املستجيبةمباذا   -

 قدة ( بينهما مشبك يف العقدة الوديةمن خالل خليتني حركيتني )خلية قبل العقدة وخلية بعد الع :اجلهاز الذاتي

 : يتم عن طريق خلية حركية واحدةاجلهاز اجلسمي

 ما أثر تنبيه العصب اجملهول يف حركة القلب وما الناقل الكيميائي الذي يتحرر يف نهايته؟ وملاذا-

 ةيبطئ معدل ضربات القلب . الناقل الكيميائي هو األستيل كولني ألنه من األعصاب نظرية الودي

 اخرت اإلجابة الصحيحة من اإلجابات التالية: :اخلامسالسؤال 

 قناة سلفيوس -4فرجتا مونرو  -3ثقبا لوشكا  -2      قناة السيساء -1           :يتصل البطني الثالث مع الرابع -

 احلدبة احللقية -4البصلة  -3            املهاد -2    الدماغ املتوسط -1 :واحد مما يلي ليس من أجزاء جذع الدماغ -

 العضالت فيما بينها -4أعضاء احلس بالعضالت  -3 الدماغ والنخاع بالعضالت -2    لدماغ والنخاع بأعضاء احلسا-1   :تصل العصبونات احملركة -

 ونظري الودية هو:الناقل الكيميائي املتحرر يف املشابك بني العصبون قبل والعصبون بعد العقدة يف اجلملتني الودية  -

 السريوتونني -4الدوبامني   -3  األستيل كولني -2     النورأدرينالني  -1                                                       



 

 قارن بني كل من: :السادسالسؤال 

 :ضع املصطلح العلمي  املناسب السؤال السابع:
 )اللوحية العصبية(                              ثخانة خلوية تتشكل يف القسم الظهري من الوريقة اخلارجية اجلنينية وفق ارحمور األمامي اخللفي -

 )امليزابة العصبية(                                                                بنية عصبية تنشأ من اخنماص اللوحية العصبية من وسطها حنو الداخل -

 )األنبوب العصيب(                                                                     ابنية عصبية تتشكل من تقارب طريف امليزابة العصبية ثم التحامهم -

 )الغشاء العنكبوتي(                                                                                                            غشاء هش يتألف من نسيج ضام رخو -

 )األم احلنون(              يعد مغذيًا للمراكز العصبية و غشاء رقيق يلتصق بقوة وعمق باملراكز العصبية ويكون غنيًا باألوعية الدموية -

 )األبواق الوعائية(                               اليت ترتبط  باألوعية الدموية اجملاورة النجميةالنهايات املتوسعة لبعض استطاالت اخلاليا الدبقية  -

 )اجلسم املخطط(                                                           اجلانبيني وهو من النوى القاعدية   كتلة سنجابية توجد يف قاعدة البطينني -

 )النوى القاعدية  (    واملناطق العميقة حتت القشرة املخية الرمادية تقع يف مستوى الدماغ البيين إىل اجلانب الوحشي من املهادكتل من املادة  -

 )املهادين(                                        كتلتان عصبيتان هلما شكل بيضوي يتكونان من مادة سنجابية يقع بينهما البطني الثالث -

 )املخيخ(                                                    غ يقع خلف البصلة واحلدبة احللقية ويغطي املخ قسمًا منه 140كتلة عصبية تزن  -

 احلياة()شجرة                     مادة بيضاء تأخذ تغصناتها شكاًل شجرييًا وحتاط مبادة سنجابية متجانسة الثخانة وتبدو يف مقطع املخيخ -

 ()النخاع الشوكي         وينتهي يف األسفل باملنطقة القطنية حبل أبيض أسطواني ميتد داخل القناة الفقرية عليه انتفاخان رقيب وقطين ويستمر يف األعلى بالبصلة -

 ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها -  السؤال الثامن:

 

 

  

 القسم قرب الودي القسم الودي 

 موقع املراكز العصبية
يف املنطقتني  يف املادة الرمادية للنخاع الشوكي

 الظهرية والقطنية

يف املادة الرمادية لكل من البصلة السيسائية واملنطقة 

 العجزية للنخاع الشوكي

 موقع العقد
سلسلتان على جانيب العمود العمود الفقري وإىل األمام 

 قلياًل
 قرب األحشاء أو فيها

الناقل الكيميائي مع 
 اخلاليا املستجيبة

 كولني األستيل النورأدرينالني

 يبطئ يسرع معدل ضربات القلب تأثريها يف القلب

 تضيق توسع حدقة العني والقصبات

 يزيد يبطئ حركة املعدة واألمعاء

 زيادة إفراز اللعاب تثبيط إفراز اللعاب إفراز اللعاب

 تقلص اسرتخاء املثانة –احلويصل الصفراوي 



 

 
 

 
 

  املفاهيم باملصطلحات العلمية املناسبة:اكمل خريطة – السؤال التاسع:

     

 

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 
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