
 

 علم األحياء واالرضمادة : يف  ورقة عمل

 (8102 – 8102) الثانوي العلمي الثالث
                                                                                                                                                                                    لكل مما يلي : علميًا عط تفصريًاأ السؤال االول:

 ١ أثٓا٤ ْػاطٗاألْٗا تػهٌ غرا٤ َدخسًا تطتًٗه٘ ارت١ًٝ ايعصبٝ . تهاقص جسيمات نيسل أثهاء نشاط اخللية العصبية -

 ألٕ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ تٓتكٌ باجتاٙ ٚاحد َٔ االضتطاالت اهلٝٛي١ٝ إىل جطِ ارت١ًٝ ثِ احملٛاز ثِ بعٝدًا عٔ جطِ ارت١ًٝمستكطب .  العصبية اخللية يف الهكل يعز -

 بايعصبْٛات األخس٣يتخكل أنرب قدز َٔ إَها١ْٝ االيتكا٤ . عزيزة شجضية تػصهات اهليولية االستطاالت تبزي -

 ألٕ ي٘ اضتطاي١ ستٛز١ٜ تتػعب بعد خسٚجٗا َٔ جطِ ارت١ًٝ إىل غعبتني إحداُٖا احملٛاز ٚايجا١ْٝ . T حضف شهل الكطب أحاري العصبوى يأخش -

 االضتطاي١ اهلٝٛي١ٝ                                                      

 ألٕ هلا اضتطايتإ األٚىل ٖٞ احملٛاز ٚايجا١ْٝ اضتطاي١ ٖٝٛي١ٝ ط١ًٜٛ تػبٗ٘ . الهاحية الشهلية ثهائي الكطبتصهف العصبونات يف شبهية العني مو  -

 تٓبجكإ َٔ نٌ َٔ ْٗاٜيت جطِ ارت١ًٝ                                                                                      

 ألٕ هلا ستٛاز ٚاحد ٚاضتطاالت ٖٝٛي١ٝ قصري٠ عدٜد٠ .  مو الهاحية الشهلية متعزرة الكطبية تصهف العصبونات الهجمية واهلضمية -

 ألْٗا حتٟٛ أيٝاف عصب١ٝ َػُد٠ بايٓداعني  تأخش املارة البيضاء اللوى األبيض . -

 ألْ٘ حيٟٛ ْٛا٠ يف نٌ قطع١ بني حًك١ٝ خاليا. موً  مهونا شواى غمز يعز -

 ألْٗا تٗاجس إىل َٛقع اإلصاب١ فتتهاثس ٚتعٌُ َع ايًُفٝات ايتا١ٝ٥ ع٢ً ايتصدٟ .  الشزيزة االلتًابات يف مهاعيا فعالة لصػريةا الزبكية اخلاليا تصبح -

 تكّٛ بايتٗاَٗايألجطاّ ايػسٜب١ املٗامج١ ٖٚٞ قادز٠ ع٢ً ايبًع١ُ حٝح حتٝط بايعصبْٛات ايتايف١ ٚ                                                             

 ْتٝج١ ع١ًُٝ ايتٗدّ ايطبٝعٞ يًٓطج ايعصب١ٝ ٚعدّ قدزتٗا ع٢ً االْكطاّ ٚايتعٜٛض.  عزر اخلاليا العصبية يف تهاقص مستمض -

 ايطبٝعٞ يًٓطج ايعصب١ٝيكدزتٗا ع٢ً االْكطاّ ٤ٌَٚ فساغات ايٓطٝج ايعصيب ايٓاجت١ عٔ ايتٗدّ قزصة خاليا الزبل العصيب على تضميم جضوح اجلملة العصبية.  -

 حدد موقع كل مو : السؤال الثاني:
 يف غبه١ٝ ايعني العصبونات ثهائية الكطب: -       يف ايعكد ايػٛن١ٝ                               العصبونات أحارية الكطب : -

 تٛجد يف ايدَاغ ٚيف بعض أعضا٤ اذتٛاع احملواص:عزمية  -   يف ايكسٕٚ األَا١َٝ يًٓداع ايػٛنٞ العصبونات الهجمية متعزرة الكطبية: -

 يف قػس٠ املذ ٚيف ايكسٕٚ األَا١َٝ يًٓداع ايػٛنٞ العصبونات احملضنة: -                      يف ايعكد ايػٛن١ٝ                        العصبونات احلسية: -

 قػس٠ املذ اخلاليا اهلضمية: -                 تٛجد يف املسانص ايعصب١ٝ         العصبونات الواصلة)البيهية( : -

 يف املاد٠ ايبٝضا٤ األلياف املػمزة بالهداعني فكط: -               يف األعصاب                         األلياف املػمزة بالهداعني وشواى: -

 ػُٞبعض أعصاب ادت١ًُ اإلعاغ١ٝ ٚايعصب اي األلياف العصبية اجملضرة مو الهداعني : -

 تبطٔ قٓا٠ ايطٝطا٤ ٚ بطٝٓات ايدَاغ اخلاليا العًاصية السيسائية: -           يف املاد٠ ايسَاد١ٜ )ايطٓجاب١ٝ(                  األلياف العصبية العاصية: -

 تػطٞ ضطٛح ايضفا٥س املػ١ُٝٝ املٛجٛد٠ يف بطٝٓات ايدَاغ اخلاليا العًاصية املشيمية: -

 َالش١َ ألجطاّ ايعصبْٛات يف ايسَاد١ٜ َٚع األيٝاف ايعصب١ٝ يف ايبٝضا٤ الستطاالت:خاليا الزبل قليلة ا -

 ختتصٕ يف األشزاز الهواقل العصبية : -         تهٕٛ َبعجس٠ يف ادتٗاش ايعصيب املسنصٟ       خاليا الزبل الصػرية: -

  اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلي: السؤال الثالث:

 تعد غرا٤ َدخسًا تطتًٗه٘ ارت١ًٝ ايعصب١ٝ أثٓا٤ ْػاطٗا جسيمات نيسل : -

 تٓكٌ ايطٝاي١ باجتاٙ جطِ ارت١ًٝ ايعصب١ٝ االستطاالت اهليولية: -

 ٜٓكٌ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ بعٝدًا عٔ جطِ ارت١ًٝ ايعصب١ٝ احملواص: -

 تٓكٌ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ َٔ أعضا٤ اذتظ إىل املسانص ايعصب١ٝ العصبونات احلسية: -

 تٓكٌ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ َٔ املسانص ايعصب١ٝ إىل ايعضالت صبونات احملضنة:الع -

 تصٌ ٚظٝفًٝا بني ايعصبْٛات اذتط١ٝ ٚاحملسن١ العصبونات الواصلة )البيهية(: -

 شٜاد٠ ضسع١ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ –عصٍ األيٝاف ايعصب١ٝ نٗسبا٥ًٝا  غمز الهداعني : -

 حملٛز ايدَاغٞ ايػٛنٞ )األعصاب(تػهٌٝ غُد ايٓداعني خازج ا خاليا شواى: -

 تػهٌٝ غُد ايٓداعني حٍٛ األيٝاف ايعصب١ٝ يف املاد٠ ايبٝضا٤ )داخٌ احملٛز ايدَاغٞ ايػٛنٞ( خاليا الزبل قليلة االستطاالت: -

 تػهٌٝ اذتاجص ايدَاغٞ ايدَٟٛ خاليا الزبل الهجمية:-

 تٗاب١ٝتصبح فعاي١ َٓاعًٝا يف اذتاالت االي خاليا الزبل الصػرية: -

 تفسش ايطا٥ٌ ايدَاغٞ ايػٛنٞاخلاليا العًاصية املشيمية : -                                 ختتصٕ فٝٗا ايٓٛاقٌ ايعصب١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥   األطصاص: -



 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مو اإلجابات التالية: السؤال الرابع:

 غبه١ٝ ايعني-4   ايكسٕٚ األَا١َٝ يًٓداع - 3ايعكد٠ ايػٛن١ٝ  -2     قػس٠ املح -1                         توجز العصبونات الهجمية يف: -

 جطُٝات ْٝطٌ -4   خالٜا غٛإ -3ارتالٜا ايٓج١ُٝ  -2خالٜا ايدبل ق١ًًٝ االضتطاالت  -1يهوى غمز الهداعني خاصج احملوص الزماغي الشوني: -

 أجطاّ ارتالٜا -4عكد زاْفٝ٘  -3 ستاٜٚس بعض ارتالٜا ايعصب١ٝ -2  مجٝع االضتطاالت  -1                            حييط غمز الهداعني: -

 ايعصب ايػُٞ -4                  األعصاب -3     املاد٠ ايبٝضا٤ -2املاد٠ ايطٓجاب١ٝ  -1                األلياف املػمزة بالهداعني فكط توجز: -

 غبه١ٝ ايعني-4   ايكسٕٚ األَا١َٝ يًٓداع -3ايعكد٠ ايػٛن١ٝ  -2       قػس٠ املح  -1                      توجز العصبونات ثهائية الكطب: -

  أجب عو األشئلة التالية: السؤال اخلامس:

 يتألف الهسيج العصيب مو نوعني مو الوحزات البهائية ما يما ؟ وما وظيفة نل مهًما ؟ -1

 دبل  عصيب: ٜدعِ ايعصبْٛات ٚحيُٝٗا -تٓب٘ ٚتػهٌٝ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ ْٚكًٗا بخالٜا عصب١ٝ )عصبْٛات(: قاب١ً يً -أ

 مم ترتنب اخللية العصبية )العصبوى( -2

 ترتنب َٔ : جطِ ارت١ًٝ ْٚٛعني َٔ االضتطاالت ُٖا: االضتطاالت اهلٝٛي١ٝ ٚ احملٛاز  )احملٛز األضطٛاْٞ(

 ما الرتانيب اخلاصة باخللية العصبية ؟  ماسا حيتوي جسم اخللية ؟عزر بعض املهتهفات فيٌ؟ -3

 حيٝط ب٘ غػا٤ ٖٝٛيٞ ٚحيتٟٛ ْٛا٠ نبري٠ اذتجِ فٝٗا ١ْٜٛ أٚ ْٜٛتإ ٖٚٝٛىل تتضُٔ املهتٓفات 

 جطُٝات نْٛدز١ٜ جٗاش غٛدتٞ حبٝبات د١ٖٝٓ ٚغًٝهٛجني( ٚايرتانٝب ارتاص١ ٖٞ جطُٝات ْٝطٌ ٚايًٝٝفات ايعصب١ٝ–)جطُٝات حاي١ 

 مو ايو تهتج جسيمات نيسل ونيف تتوطع يف اخللية العصبية -4

 تٛجد يف جطِ ارت١ًٝ ٚاالضتطاالت اهلٝٛي١ٝ ٚتٓعدّ يف احملٛاز –تٓتج عٔ ايػبه١ اهلٝٛي١ٝ ايداخ١ًٝ ارتػ١ٓ 

 عدمي١ احملٛاز –َتعدد٠ األقطاب  د  –ثٓا١ٝ٥ ايكطب  ج  -أحاد١ٜ ايكطب ب -أ    عزر أنواع األعصاب حسب الهاحية الشهلية -5

 ٚاص١ً )ب١ٝٓٝ( –ستسن١ ج  -حط١ٝ  ب -أ     عزر أنواع األعصاب حسب الهاحية الوظيفية -6

 ايٝاف عصب١ٝ عاز١ٜ –ايٝاف عصب١ٝ زتسد٠ َٔ ايٓداعني  ج  -أيٝاف عصب١ٝ َػُد٠ بايٓداعني  ب -أ                        عزر أنواع األلياف العصبية -7

 داعني؟ وما لونٌ؟ ومو أيو يهشأ خاصج احملوص الزماغي الشوني وراخلٌ ونيف يتم سلو.مم يرتنب غمز اله -8

 ٜرتنب َٔ َاد٠ د١ٖٝٓ فٛضفٛز١ٜ يْٛ٘ أبٝض صديف . 

زن١ عد٠ تاٜتػهٌ خازج احملٛز: بد٤ًا َٔ خالٜا غٛإ إذ ٜػًف غػا٤ خ١ًٝ غٛإ احملٛاز أٚ االضتطاي١ اهلٝٛي١ٝ ايط١ًٜٛ ثِ تدٚز ارت١ًٝ حٛي٘ َسات 

 ٚزا٤ٖا طبكات عدٜد٠ منٔ غػا٤ ٖٝٛيٞ حيٟٛ املاد٠ ايد١ٖٝٓ املطُا٠)ايطفٝٓػًَٛٝني( َػه١ً غُد ايٓداعني

 ٜتػهٌ داخٌ احملٛاز: بد٤ًا َٔ ارتالٜا ايدبك١ٝ ق١ًًٝ االضتطاالت إذ ًٜتف نٌ فسع َٓٗا حٍٛ ستٛاز خ١ًٝ عصب١ٝ

 مم يرتنب العصب؟  -9

اجملتُع١ إىل بعضٗا بعضًا بػهٌ حصّ ٚحيٝط بهٌ َٓٗا غالف اذتص١َ ايضاّ  ٚحيٝط باذتصّ ْطٝج ضاّ ٜرتنب َٔ عدد َٔ األيٝاف ايعصب١ٝ 

 حيٟٛ أٚع١ٝ د١َٜٛ ٚحيٝط بايعصب غالف ثدني ضاّ ٜدع٢ غُد ايعصب

 ضع املصطلح العلمي املهاشب: السؤال السادس:

 ٚتٓعدّ يف احملٛاز تٓتج عٔ ايػبه١ اهلٝٛي١ٝ ايداخ١ًٝ نتٌ أٚ حبٝبات ضد١ُ َبعجس٠ يف ادتطِ ارتًٟٛ ٚاالضتطاالت اهلٝٛي١ٝ  -

 (جسيمات نيسل)                                                                                                                   RNA ٜدخٌ يف تسنٝبٗا ايـ  

 (اللييفات العصبية)                  تػهالت خٝط١ٝ دقٝك١ تٛجد يف أجصا٤ ايعصبٕٛ                                                                      -

 (احملواص)    اضتطاي١ ٖٝٛيٝ٘ َفسد٠ ٚط١ًٜٛ ذات قطس ثابت ع٢ً اَتدادٖا تٓػا َٔ جطِ ارت١ًٝ َٔ َٓطك١ تدع٢ بسش٠ احملٛاز   -

 (بضطة أو صبوة احملواص)               َٓطك١ شتسٚط١ٝ َٔ جطِ ارت١ًٝ ايعصب١ٝ ٜٓػا َٓٗا احملٛاز                                                          -

 (العصبونات عزمية احملواص)           عصبْٛات صػري٠ يدٜٗا تػصٓات غجري١ٜ نجري٠ ٚيٝظ هلا ستٛاز ٚتٛجد يف ايدَاغ ٚبعض أعضا٤ اذتٛاع   -

 (  الليف العصيب)                  احملٛاز أٚ اضتطاي١ ٖٝٛيٝ٘ ط١ًٜٛ َٚا حيٝط بٗا َٔ أغًف١                                                              -

 (ألياف عصبية عاصية)              يف املاد٠ ايسَاد١ٜ      أيٝاف التهٕٛ ستاط١ بأٟ غُد ٚتهٕٛ ستاط١ جص٥ًٝا خبالٜا ايدبل ايعصيب ٚتٛجد -

 (غمز الهداعني)            غُد يْٛ٘ أبٝض صديف ٜرتنب َٔ َاد٠ د١ٖٝٓ فٛضفٛز١ٜ ٜٚعطٞ املاد٠ ايبٝضا٤ يْٛٗا األبٝض                     -

 ( اختهاقات صانفيٌتتابع١  قطعًا بني حًك١ٝ َتطا١ٜٚ             )اْكطاعات ٜبدٜٗا غُد ايٓداعني ع٢ً طٍٛ ايًٝف ايعصيب حتدد ع٢ً أبعاد َ -

 (                        السفيهػوميلني)                  َاد٠ د١ٖٝٓ فٛضفٛز١ٜ تٛجد يف ايػػا٤ اهلٝٛيٞ يًد١ًٝ ٜرتنب َٓٗا غُد ايٓداعني                              -

 (غمز شواى)                يف نٌ قطع١ بني حًك١ٝ يريو ٜعد مبٓصي١ خالٜا                             غُد ٖٝٛيٞ زقٝل غفاف حيٟٛ ْٛا٠ -

 (           الضفرية املشيمية)             ط١ٝ َٔ األّ اذتٕٓٛ تربش يف ايبطني غ١ٝٓ باألٚع١ٝ ايد١َٜٛ تػطٝٗا ارتالٜا ايظٗاز١ٜ املػ١ُٝٝ                      -

(                                            األبوام الوعائية)          فاخات تٓتٗٞ بٗا بعض اضتطاالت ارتالٜا ايدبك١ٝ ايٓج١ُٝ تتٛضع ع٢ً ايظٗاز٠ ارتازج١ٝ يًٛعا٤ ايدَٟٛ     اْت-

 (األعصاب)                                               حباٍ بٝضا٤ صدف١ٝ ايًٕٛ شتتًف١ األقطاز ٚاأليٛإ                                       -



 

 الوظيفة –الكطض  –االستطالة اهليولية واحملواص مو حيث : العزر  -أ قارى بني كل مو: السؤال السابع:

 الوظيفة –االنكسام  –اخلاليا العصبية وخاليا الزبل مو حيث: العزر   - ب                                          

 موقعًا يف البصلة والهداع الشوني –موقعًا يف املذ واملديذ  –املارة البيضاء واملارة الضمارية مو حيث: املهونات   - ج

 العكزة الشونية والعصبوى الهجمي يف الكضوى األمامية مو  حيث الشهل والوظيفةقاصى بني عصبوى  -ر

 العصبوى الهجمي يف القروى األمامية عصبوى العقدة الشوكية 
 َتعدد ايكطب١ٝ أحادٟ ايكطب الشكل

 ستسى حطٞ الوظيفة

 ضع املصميات املهاشبة حصب أرقامًا -  السؤال الثامن:

 

 
 

 

 

 احملوار االشتطالة اهليولية 
 َفسد دًَٚا َفسد٠ أٚ َتعدد٠ ) حطب ارتالٜا ايعصب١ٝ( العدد

 قطسٙ ثابت ع٢ً اَتدادٙ ثِ تطتدمتبدأ ثد١ٓٝ  القطر

 ٜٓكٌ ايطٝاي١ بعٝدًا عٔ جطِ ارت١ًٝ ايعصب١ٝ تٓكٌ ايطٝاي١ باجتاٙ جطِ ارت١ًٝ الوظيفة

 تعطٞ تػصٓات غصٜس٠ التفرع
ٜٓتٗٞ بتفسعات عدٜد٠ تتطع يف ْٗاٜتٗا َػه١ً  –ختسج َٓ٘ اَتدادات جاْب١ٝ 

 اْتفاخات تدع٢ األشزاز

 خاليا الدبق العصيب اخلاليا العصبية 
 عددٖا ٜفٛم عدد ارتالٜا ايعصب١ٝ عددٖا أقٌ العدد

 قادز٠ ع٢ً االْكطاّ َد٣ اذتٝا٠ ال تٓكطِ االنقصام

 غري قاب١ً يًتٓب٘ فٗٞ تدعِ ٚتدعِ ايعصبْٛات قاب١ً يًتٓب٘ ٚتػهٌ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ ٚتٓكًٗا الوظيفة

 املادة البيضاء املادة الرمادية 

 املكونات
َٔ خالٜا عصب١ٝ ذات اضتطاالت ٖٝٛي١ٝ   ٚ ستاٜٚس 

 عاز١ٜ َٔ ايٓداعني ٚدبل عصيب ٚغعريات د١َٜٛ

َٔ جتُع االيٝاف ايعصب١ٝ ذات ايٓداعٝين ٚدبل 

 عصب١ٝ ٚغعريات د١َٜٛ

 َسنص١ٜ ستٝط١ٝ موقعًا يف املخ واملخيخ

 ستٝط١ٝ َسنص١ٜ موقعًا يف البصلة والهخاع الشوكي



 

 

  اكمل خريطة املفاييم باملصطلحات العلمية املهاشبة:– السؤال التاسع:

    

            
 

 

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

 الدبق العصيب

 خاليا الدبق الكبرية

خاليا الدبق قليلة 
 االشتطاالت 

تشكل غمد الهخاعني يف املادة 
 البيضاء

اخلاليا الدبقية 
 الظًارية

 الظًارية املشيمية

تفرز الصائل الدماغي 
 الشوكي

 الظًارية الصيصائية

تبطو قهاة الصيصاء 
 بطيهات الدماغو

 اخلاليا الهجمية

تصًم يف تشكيل احلاجس 
 الدماغي الدموي

 خاليا الدبق الصػرية

فعالة مهاعيًا يف احلاالت 
 االلتًابية

 دورها

 دورها

 دورها

 تقسم دورها

 تقسم

 توجد


