
 

 علم األحياء واالرضمادة : يف  ورقة عمل

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
                                                                                                                                                                                    لكل مما يلي : علميًا عط تفسريًاأ السؤال االول:

 ة أثناء نشاطهاألنها تشكل غذاء مدخرًا تستهلكه اخللية العصبي . تناقص جسيمات نيسل أثناء نشاط اخللية العصبية -

 ألن السيالة العصبية تنتقل باجتاه واحد من االستطاالت اهليولية إىل جسم اخللية ثم احملوار ثم بعيدًا عن جسم اخلليةمستقطب .  العصبية اخللية يف النقل يعد -

 بالعصبونات األخرىلتحقق أكرب قدر من إمكانية االلتقاء . عديدة شجرية تغصنات اهليولية االستطاالت تبدي -

 ألن له استطالة حمورية تتشعب بعد خروجها من جسم اخللية إىل شعبتني إحداهما احملوار والثانية . T حرف شكل القطب أحادي العصبون يأخذ -

 االستطالة اهليولية                                                      

 ألن هلا استطالتان األوىل هي احملوار والثانية استطالة هيولية طويلة تشبهه . الناحية الشكلية ثنائي القطبتصنف العصبونات يف شبكية العني من  -

 تنبثقان من كل من نهاييت جسم اخللية                                                                                      

 ألن هلا حموار واحد واستطاالت هيولية قصرية عديدة .  من الناحية الشكلية متعددة القطبية تصنف العصبونات النجمية واهلرمية -

 ألنها حتوي ألياف عصبية مغمدة بالنخاعني  تأخذ املادة البيضاء اللون األبيض . -

 ألنه حيوي نواة يف كل قطعة بني حلقية خاليا. منً  مكونا شوان غمد يعد -

 ألنها تهاجر إىل موقع اإلصابة فتتكاثر وتعمل مع اللمفيات التائية على التصدي .  الشديدة االلتهابات يف مناعيا فعالة لصغريةا الدبقية اخلاليا تصبح -

 تقوم بالتهامهالألجسام الغريبة املهامجة وهي قادرة على البلعمة حيث حتيط بالعصبونات التالفة و                                                             

 نتيجة عملية التهدم الطبيعي للنسج العصبية وعدم قدرتها على االنقسام والتعويض.  عدد اخلاليا العصبية يف تناقص مستمر -

 الطبيعي للنسج العصبيةلقدرتها على االنقسام وملء فراغات النسيج العصيب الناجتة عن التهدم قدرة خاليا الدبق العصيب على ترميم جروح اجلملة العصبية.  -

 حدد موقع كل من : السؤال الثاني:
 يف شبكية العني العصبونات ثنائية القطب: -       يف العقد الشوكية                               العصبونات أحادية القطب : -

 توجد يف الدماغ ويف بعض أعضاء احلواس احملوار:عدمية  -   يف القرون األمامية للنخاع الشوكي العصبونات النجمية متعددة القطبية: -

 يف قشرة املخ ويف القرون األمامية للنخاع الشوكي العصبونات احملركة: -                      يف العقد الشوكية                        العصبونات احلسية: -

 قشرة املخ اخلاليا اهلرمية: -                 توجد يف املراكز العصبية         العصبونات الواصلة)البينية( : -

 يف املادة البيضاء األلياف املغمدة بالنخاعني فقط: -               يف األعصاب                         األلياف املغمدة بالنخاعني وشوان: -

 شميبعض أعصاب اجلملة اإلعاشية والعصب ال األلياف العصبية اجملردة من النخاعني : -

 تبطن قناة السيساء و بطينات الدماغ اخلاليا الظهارية السيسائية: -           يف املادة الرمادية )السنجابية(                  األلياف العصبية العارية: -

 تغطي سطوح الضفائر املشيمية املوجودة يف بطينات الدماغ اخلاليا الظهارية املشيمية: -

 مالزمة ألجسام العصبونات يف الرمادية ومع األلياف العصبية يف البيضاء الستطاالت:خاليا الدبق قليلة ا -

 ختتزن يف األزرار النواقل العصبية : -         تكون مبعثرة يف اجلهاز العصيب املركزي       خاليا الدبق الصغرية: -

  اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلي: السؤال الثالث:

 تعد غذاء مدخرًا تستهلكه اخللية العصبية أثناء نشاطها جسيمات نيسل : -

 تنقل السيالة باجتاه جسم اخللية العصبية االستطاالت اهليولية: -

 ينقل السيالة العصبية بعيدًا عن جسم اخللية العصبية احملوار: -

 تنقل السيالة العصبية من أعضاء احلس إىل املراكز العصبية العصبونات احلسية: -

 تنقل السيالة العصبية من املراكز العصبية إىل العضالت صبونات احملركة:الع -

 تصل وظيفيًا بني العصبونات احلسية واحملركة العصبونات الواصلة )البينية(: -

 زيادة سرعة السيالة العصبية –عزل األلياف العصبية كهربائيًا  غمد النخاعني : -

 حملور الدماغي الشوكي )األعصاب(تشكيل غمد النخاعني خارج ا خاليا شوان: -

 تشكيل غمد النخاعني حول األلياف العصبية يف املادة البيضاء )داخل احملور الدماغي الشوكي( خاليا الدبق قليلة االستطاالت: -

 تشكيل احلاجز الدماغي الدموي خاليا الدبق النجمية:-

 تهابيةتصبح فعالة مناعيًا يف احلاالت االل خاليا الدبق الصغرية: -

 تفرز السائل الدماغي الشوكياخلاليا الظهارية املشيمية : -                                 ختتزن فيها النواقل العصبية الكيميائية   األزرار: -



 

 اخرت اإلجابة الصحيحة من اإلجابات التالية: السؤال الرابع:

 شبكية العني-4   القرون األمامية للنخاع - 3العقدة الشوكية  -2     قشرة املح -1                         توجد العصبونات النجمية يف: -

 جسيمات نيسل -4   خاليا شوان -3اخلاليا النجمية  -2خاليا الدبق قليلة االستطاالت  -1يكون غمد النخاعني خارج احملور الدماغي الشوكي: -

 أجسام اخلاليا -4عقد رانفيه  -3 حماوير بعض اخلاليا العصبية -2  مجيع االستطاالت  -1                            حييط غمد النخاعني: -

 العصب الشمي -4                  األعصاب -3     املادة البيضاء -2املادة السنجابية  -1                األلياف املغمدة بالنخاعني فقط توجد: -

 شبكية العني-4   القرون األمامية للنخاع -3العقدة الشوكية  -2       قشرة املح  -1                      توجد العصبونات ثنائية القطب: -

  أجب عن األسئلة التالية: السؤال اخلامس:

 يتألف النسيج العصيب من نوعني من الوحدات البنائية ما هما ؟ وما وظيفة كل منهما ؟ -1

 دبق  عصيب: يدعم العصبونات وحيميها -تنبه وتشكيل السيالة العصبية ونقلها بخاليا عصبية )عصبونات(: قابلة لل -أ

 مم ترتكب اخللية العصبية )العصبون( -2

 ترتكب من : جسم اخللية ونوعني من االستطاالت هما: االستطاالت اهليولية و احملوار  )احملور األسطواني(

 ما الرتاكيب اخلاصة باخللية العصبية ؟  ماذا حيتوي جسم اخللية ؟عدد بعض املكتنفات فيه؟ -3

 حييط به غشاء هيولي وحيتوي نواة كبرية احلجم فيها نوية أو نويتان وهيوىل تتضمن املكتنفات 

 جسيمات كوندرية جهاز غوجلي حبيبات دهنية وغليكوجني( والرتاكيب اخلاصة هي جسيمات نيسل واللييفات العصبية–)جسيمات حالة 

 من اين تنتج جسيمات نيسل وكيف تتوزع يف اخللية العصبية -4

 توجد يف جسم اخللية واالستطاالت اهليولية وتنعدم يف احملوار –تنتج عن الشبكة اهليولية الداخلية اخلشنة 

 عدمية احملوار –متعددة األقطاب  د  –ثنائية القطب  ج  -أحادية القطب ب -أ    عدد أنواع األعصاب حسب الناحية الشكلية -5

 واصلة )بينية( –حمركة ج  -حسية  ب -أ     عدد أنواع األعصاب حسب الناحية الوظيفية -6

 الياف عصبية عارية –الياف عصبية جمردة من النخاعني  ج  -ألياف عصبية مغمدة بالنخاعني  ب -أ                        عدد أنواع األلياف العصبية -7

 خاعني؟ وما لونه؟ ومن أين ينشأ خارج احملور الدماغي الشوكي وداخله وكيف يتم ذلك.مم يرتكب غمد الن -8

 يرتكب من مادة دهنية فوسفورية لونه أبيض صديف . 

ركة عدة تايتشكل خارج احملور: بدءًا من خاليا شوان إذ يغلف غشاء خلية شوان احملوار أو االستطالة اهليولية الطويلة ثم تدور اخللية حوله مرات 

 وراءها طبقات عديدة منن غشاء هيولي حيوي املادة الدهنية املسماة)السفينغوميلني( مشكلة غمد النخاعني

 يتشكل داخل احملوار: بدءًا من اخلاليا الدبقية قليلة االستطاالت إذ يلتف كل فرع منها حول حموار خلية عصبية

 مم يرتكب العصب؟  -9

اجملتمعة إىل بعضها بعضًا بشكل حزم وحييط بكل منها غالف احلزمة الضام  وحييط باحلزم نسيج ضام يرتكب من عدد من األلياف العصبية 

 حيوي أوعية دموية وحييط بالعصب غالف ثخني ضام يدعى غمد العصب

 ضع املصطلح العلمي املناسب: السؤال السادس:

 وتنعدم يف احملوار تنتج عن الشبكة اهليولية الداخلية كتل أو حبيبات ضخمة مبعثرة يف اجلسم اخللوي واالستطاالت اهليولية  -

 (جسيمات نيسل)                                                                                                                   RNA يدخل يف تركيبها الـ  

 (اللييفات العصبية)                  تشكالت خيطية دقيقة توجد يف أجزاء العصبون                                                                      -

 (احملوار)    استطالة هيوليه مفردة وطويلة ذات قطر ثابت على امتدادها تنشا من جسم اخللية من منطقة تدعى برزة احملوار   -

 (برزة أو ربوة احملوار)               منطقة خمروطية من جسم اخللية العصبية ينشا منها احملوار                                                          -

 (العصبونات عدمية احملوار)           عصبونات صغرية لديها تغصنات شجريية كثرية وليس هلا حموار وتوجد يف الدماغ وبعض أعضاء احلواس   -

 (  الليف العصيب)                  احملوار أو استطالة هيوليه طويلة وما حييط بها من أغلفة                                                              -

 (ألياف عصبية عارية)              يف املادة الرمادية      ألياف التكون حماطة بأي غمد وتكون حماطة جزئيًا خباليا الدبق العصيب وتوجد -

 (غمد النخاعني)            غمد لونه أبيض صديف يرتكب من مادة دهنية فوسفورية ويعطي املادة البيضاء لونها األبيض                     -

 ( اختناقات رانفيهتتابعة  قطعًا بني حلقية متساوية             )انقطاعات يبديها غمد النخاعني على طول الليف العصيب حتدد على أبعاد م -

 (                        السفينغوميلني)                  مادة دهنية فوسفورية توجد يف الغشاء اهليولي للخلية يرتكب منها غمد النخاعني                              -

 (غمد شوان)                يف كل قطعة بني حلقية لذلك يعد مبنزلة خاليا                             غمد هيولي رقيق شفاف حيوي نواة -

 (           الضفرية املشيمية)             طية من األم احلنون تربز يف البطني غنية باألوعية الدموية تغطيها اخلاليا الظهارية املشيمية                      -

(                                            األبواق الوعائية)          فاخات تنتهي بها بعض استطاالت اخلاليا الدبقية النجمية تتوضع على الظهارة اخلارجية للوعاء الدموي     انت-

 (األعصاب)                                               حبال بيضاء صدفية اللون خمتلفة األقطار واأللوان                                       -



 

 الوظيفة –القطر  –االستطالة اهليولية واحملوار من حيث : العدد  -أ قارن بني كل من: السؤال السابع:

 الوظيفة –االنقسام  –اخلاليا العصبية وخاليا الدبق من حيث: العدد   - ب                                          

 موقعها يف البصلة والنخاع الشوكي –موقعها يف املخ واملخيخ  –املادة البيضاء واملادة الرمادية من حيث: املكونات   - ج

 العقدة الشوكية والعصبون النجمي يف القرون األمامية من  حيث الشكل والوظيفةقارن بني عصبون  -د

 العصبون النجمي يف القرون األمامية عصبون العقدة الشوكية 
 متعدد القطبية أحادي القطب الشكل

 حمرك حسي الوظيفة

 ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها -  السؤال الثامن:

 

 
 

 

 

 احملوار االستطالة اهليولية 
 مفرد دومًا مفردة أو متعددة ) حسب اخلاليا العصبية( العدد

 قطره ثابت على امتداده ثم تستدقتبدأ ثخينة  القطر

 ينقل السيالة بعيدًا عن جسم اخللية العصبية تنقل السيالة باجتاه جسم اخللية الوظيفة

 تعطي تغصنات غزيرة التفرع
ينتهي بتفرعات عديدة تتسع يف نهايتها مشكلة  –خترج منه امتدادات جانبية 

 انتفاخات تدعى األزرار

 خاليا الدبق العصيب اخلاليا العصبية 
 عددها يفوق عدد اخلاليا العصبية عددها أقل العدد

 قادرة على االنقسام مدى احلياة ال تنقسم االنقسام

 غري قابلة للتنبه فهي تدعم وتدعم العصبونات قابلة للتنبه وتشكل السيالة العصبية وتنقلها الوظيفة

 املادة البيضاء املادة الرمادية 

 املكونات
من خاليا عصبية ذات استطاالت هيولية   و حماوير 

 عارية من النخاعني ودبق عصيب وشعريات دموية

من جتمع االلياف العصبية ذات النخاعيين ودبق 

 عصبية وشعريات دموية

 مركزية حميطية موقعها يف املخ واملخيخ

 حميطية مركزية موقعها يف البصلة والنخاع الشوكي



 

 

  اكمل خريطة املفاهيم باملصطلحات العلمية املناسبة:– السؤال التاسع:

    

            
 

 

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

 الدبق العصيب

 خاليا الدبق الكبرية

خاليا الدبق قليلة 
 االستطاالت 

تشكل غمد النخاعني يف املادة 
 البيضاء

اخلاليا الدبقية 
 الظهارية

 الظهارية املشيمية

تفرز السائل الدماغي 
 الشوكي

 الظهارية السيسائية

تبطن قناة السيساء 
 بطينات الدماغو

 اخلاليا النجمية

تسهم يف تشكيل احلاجز 
 الدماغي الدموي

 خاليا الدبق الصغرية

فعالة مناعيًا يف احلاالت 
 االلتهابية

 دورها

 دورها

 دورها

 تقسم دورها

 تقسم

 توجد


