
 

 ( 7 - 6 - 5 - 4 - 3العلــــوم  )الدرس مادة يف  ورقة عمل

 (8109 – 8108) الثانوي العلمي الثالث
 :أعط تفشريًا عمميًا ملا يمي السؤال االول:

 ٓؼػل اللظاٌ ّالْدُ ّالٔذ مظاسات ّاطع٘ مً الباس٘ الكؼشٓ٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ -1
 اَتداد ايباس١ اذتط١ٝ ايكػس١ٜ املٛافك١ يكطاع دطُٞ َعني ال ٜعتُد ع٢ً اَتداد ٖرا ايكطاع ٚإمنا ع٢ً دزد١ سطاضٝت٘ألٕ 

 ٓؼػل الْدُ ّالٔذ مظاسات ّاطع٘ مً الباس٘ الكؼشٓ٘ احملشن٘ -2
 ع٢ً نت١ً ايعطالت املػازن١ بٗا ألٕ ايباس١ املطٝطس٠ ع٢ً سسن١ َع١ٓٝ تتٓاضب ضعتٗا طسدًا َع املٗاز٠ ايالش١َ إلصتاش اذتسن١ ال

 ألٕ َسٚز املعًَٛات املتهسز يف ايرانس٠ ٚالضُٝا قصري٠ األَد ٜكّٛ بٛظٝفتني :  ٓكْو تهشاس املعلْمات ىفظَا بذّس مَه يف عنلٔ٘ التزنش -3

 ْكٌ املعًَٛات إىل ايرانس٠ ط١ًٜٛ األَد مما ٜؤدٟ إىل زضٛخٗا –     إسٝا٤ املعًَٛات احملفٛظ١ يف ايرانس٠ قصري٠ األَد يتذٓب يٓطٝاْٗا  -

ٛا٠  يف الزانشٗ طْٓل٘ األمذ تصبح تكْٓ٘ املؼبو مظتذام٘ -4 ٛدٛد٠ يفْ  ٛزثاتَ  ٚ بإغسافَ  ١ًٝ بعد املػبو  ٗا يف ارت ِ صٓع ٜت  ١ٜٛ ك ٓاتَ  ٚتٝ ٜتطًب بس ٕ ذيو  أل

ٚ تؤثس يف املػب  ١ ٓات يف ارتًٝ ٚتٝ ٓتػس ايرب ٕ سٝح ت ١ًٜ األَدايعصبٛ كًب ايرانس٠ إىل طٛ ١ٜٛ فٓت ٝٓ ؤقتاً ستدث١ تػريات ب ٟ تك٣َٛ  ٚاير  و احملتفغ بايرانس٠ قصري٠ األَد 

 خٓعنل املَاد ننشنض معاجل٘ ّتهامل ّتْصٔل املعلْمات احلظٔ٘ عذا الؼنٔ٘ إىل قؼشٗ امل -5
 ٗاد ثِ تٓتكٌ بعد ذيو إىل ايباسات اذتط١ٝ املٓاضب١ألٕ َععِ ايعصبْٛات اذتط١ٝ اييت حتٌُ ايطٝاالت ايعصب١ٝ اذتط١ٝ تٓتٗٞ يف امل

 تعذ املادٗ الشمادٓ٘ للبصل٘ الظٔظائٔ٘ مشنض عصيب -6

 ٚايبًع ٚايطعاٍ ٚ اإلقٝا٤ ٚإفساش ايًعاب ألْٗا حتٟٛ َٓعهطات ١َُٗ تٓعِ ايفعايٝات ايرات١ٝ اييت تتطُٔ ضبط سسنات ايكًب ٚايطػط ايدَٟٛ َٚعدٍ ايت١ٜٛٗ 

ٛازد االىعهاطٕ يف امليعهع الذاغصٕ ّسٔذ املؼبوٓعذ الكْغ  -7 ٕ اي ٚايعصٛب ٕ ايصادز  سٝد بني ايعصٛب ٔ ايتػابو اٛي ِ ع ْاد  ٛ ٖٚ ١ٝ ٓٝ ْات ايب ٔ ايعصٛب  َٛ ٘ خيً  ألْ

                                                    ألْ٘ حيدخ دٕٚ تدخٌ قػس٠ املخ .الفعل االىعهاطٕ الإسادٖ -8

 بطبب ْفاد ايٓٛاقٌ ايعصب١ٝ َٔ ايػػا٤ قبٌ املػبهٞ ْتٝذ١ االضتعُاٍ هلا َٔ دٕٚ ٚدٛد آيٝات ضسٜع١ يتعٜٛطٗا عشض٘ للتعبامليعهظات  -9 

 . ألٕ االضتذاب١ تهٕٛ ذاتٗا حتت تأثري املٓب٘ ذات٘ ٚزد فعً٘ َتٛقعتتنٔض امليعهع الؼْنٕ بالشتاب٘ -11

 ١ٓٝ ٖادف١ إىل إبعاد األذ٣ عٔ ادتطِألْٗا حتدخ يتشكٝل أغساض َع امليعهظات ٍادف٘. -11

 ألٕ املخ نٕٛ زابط١ بني املٓب٘ ايػسطٞ ٚاالضتذاب١ .للنيعهع الؼشطٕ عالق٘ باملخ -12

 يف قاىٌْ التنشنض عيذ بفلْدش تتنشنض االطتذاب٘ يف عذد حمذّد دذًا مً العضالت -13
 عصبٕٛ ستسى –عصبٕٛ َٛصٌ  –ألٕ َطاز ايطٝاي١ ايعصب١ٝ ٜػٌُ: عصبٕٛ سطٞ 

ألٕ ستٛاز ايعصبٕٛ املطتكبٌ ٜتفسع إىل:  .يف قاىٌْ أسادٓ٘ اجلاىب ىالسظ اىجياء الطشف اخللفٕ امليبُ بأننلُ دٌّ أٌ ٓكْو الطشف املياظش بأٖ سشن٘ -14

 افسع صاعد ٚآخس ٖابط َٛشعًا ايطٝاي١ ايٛازد٠ إىل املسنص يف َطتٜٛات طتاع١ٝ أع٢ً ٚأد٢ْ قًٝاًل ٚيف ادت١ٗ ذاتٗ

بطبب تدخٌ عصبْٛات َٛص١ً ايتكا١ٝ٥ أفك١ٝ تكّٛ بٓكٌ ايطٝاي١ إىل ايعصبْٛات . يف قاىٌْ التياظش ىالسظ اىجياء الطشفٔني اخللفٔني معًا امليبُ  ّىظريِ -15

 ٚيهٔ يف ادت١ٗ املكاب١ً احملسن١ يف املطت٣ٛ ذات٘ َٔ ايٓخاع
 ألمامٔني أٓضًايف قاىٌْ التؼعع ميتذ سد الفعل لٔؼنل إىل الطشفني ا -16

 تكّٛ بسبط َطتٜٛات شتتًف١ َٔ ايٓخاع ببعطٗا بطبب تدخٌ عصبْٛات ازتباط سب١ًٝ )َٛص١ً غاقٛي١ٝ(

 بطبب تدخٌ املصٜد َٔ عصبْٛات االزتباط اذتب١ًٝ .يف قاىٌْ الؼنْل ٓؼنل سد الفعل احلْٔاٌ بأننلُ -17

 بطبب ايتٗدّ ايطبٝعٞ يًخالٜا ايعصب١ٝ َع ايتكدّ بايعُس ٚعدّ قدزتٗا ع٢ً االْكطاّ فال ميهٔ تعٜٛطٗا تضعف الزانشٗ مع التكذو بالعنش. -18

  حدد موقع كل من : -ثانيًا

 أَاّ غل زٚالْدٚ َباغس٠ الباس٘ احملشن٘ األّلٔ٘:  -                يف ايفص ادتدازٟ خًف غل زٚالْدٚ :الباس٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ األّلٔ٘  -

 يف ايفصني ايصدغٝني الباس٘ احلظٔ٘ الظنعٔ٘:  -               خًف ايباس١ اذتط١ٝ ادتط١ُٝ األٚي١ٝ لباس٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ الجاىْٓ٘:ا  -

 يف املخٝخ:خالٓا بْسنير   -                                                يف ايفصني ايكفٜٛني الباس٘ احلظٔ٘ البصشٓ٘:  -

 يف ايكطب األَاَٞ يًفص ايصدغٞ ٚيف األدصا٤ ايبط١ٝٓ يًفصني ادتبٗٝني :الرتابط احلافٔ٘باس٘   -

                 يف املاد٠ ايسَاد١ٜ يًٓخاع ايػٛنٞ  املؼٕ الالػعْسٖ: –امليعهع الذاغصٕ  –إفشاص العشم  مشنض  -                ميتد يف أزض١ٝ ايبطني ادتاْيب :احلصني   -

 يف املاد٠ ايسَاد١ٜ يًبص١ً ايطٝطا١ٝ٥ الضػط الذمْٖ: –الظعال  –معذل التَْٓ٘  –إفشاص اللعاب  -البلعمشنض   -

 اذكر وظيفة واحدة لكل من: –ثالثًا 

 ادتطُٜٞتِ فٝٗا اإلدزاى اذتطٞ  الباس٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ الجاىْٓ٘: -             ٜتِ فٝٗا اإلسطاع ادتطُٞ الباس٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ األّلٔ٘: -

 تٓطٝل ايتكًصات ايعط١ًٝ ٚتٛدٝٗٗا ضتٛ سسن١ ٖادف١ )االتطام( :الباس٘ احملشن٘ الجاىْٓ٘ -

زبط املعًَٛات اإلبصاز١ٜ اييت تتًكاٖا ايباس١ ايبصس١ٜ األٚي١ٝ بايتذازب ٚارتربات ايبصس١ٜ ايطابك١ َٚٔ ثِ متهٔ ايػخص  :الباس٘ البصشٓ٘ الجاىْٓ٘  -

 ٚحتًٌٝ املعاْٞ اإلبصاز١ٜ  أٚ)اإلدزاى ايبصسٟ(َٔ تعسف َا ٜساٙ ٚتكدٜس ٙ 

- :٘ ٓ ٘ الجاْى ٘ الظنعٔ )اإلدزاى اي الباس َات ايطُع١ٝ ايطابك١ ٚأ ٚي١ٝ باملعًٛ ٔ ايباس١ ايطُع١ٝ األ ٛازد٠َ  َات اي زبط املعًٛ ٖاٚ  ٓا َع ٛاتٚ  ٌ تفطري األص ٔ أد ٞ(ضسٚز١َٜ   طُع

 تعٌُ  ع٢ً إدزاى َعاْٞ ايطٝاالت ايكاد١َ َٔ نٌ ايباسات اذتط١ٝ احملٝط١ بٗا  الباس٘ الرتابطٔ٘ اجلذاسٓ٘ الكفْٓ٘ الصذغٔ٘: -

- : ٘ َٔ ٘ أماو اجلب ٘ الرتابطٔ ١ٝ الباس ١ُ ايعكً ٚاحملان ١ٜ الضتشداخ األفهاز اجملسد٠  ٚز ٗا ضس ُا ْأ ٔ اذتسنات ن  َ١ٝ َتتاي عكد٠ٚ  َع ايكػس٠ احملسن١ إلصتاش أمناطَ   ٌ  تعُ



 

 عالق١ بايطًٛى ٚاالْفعاالت ٚايدٚافع إىل ايتعًِ هلا باس٘ الرتابط احلافٔ٘: -

 ميٓشإ اذتسنات اإلزاد١ٜ ايطسع١ ٚاملٗاز٠ الظبٔالٌ الكؼشٓاٌ الؼْنٔاٌ: -

 ٜعٌُ ع٢ً ختصٜٔ ايرنسٜات ادتدٜد٠ يف ايدَاغ احلصني أّ سصاٌ البشش: -

 ايكػس٠ املخ١ٝ ٜعٌُ نُسنص َعادت١ ٚتهاٌَ ٚتٛصٌٝ املعًَٛات اذتط١ٝ عدا ايػ١ُٝ إىل املَاد: -

حيتٟٛ ع٢ً َسانص ايتشهِ بتٓعِٝ دزد١ اذتساز٠ , ٚنت١ً املا٤ ٚتٓعِٝ ايطػط ايػسٜاْٞ ,ٜٚتشهِ بايٓخا١َ األَا١َٝ ٜٚٓعِ تكًص  الْطاء: -

 ايسسِ ٚإفساغ اذتًٝب َٔ ايجدٜني عٓد اإلزضاع

 عني باجتاٙ املٓبع ايط٥ٛٞ ٚدٚزإ ايسأع باجتاٙ ايصٛتتٓعِٝ املٓعهطات ايبصس١ٜ ٚايطُع١ٝ َجٌ دٚزإ نستٞ اي :احلذبات التْأمٔ٘   -

                                  طسٜل ْكٌ ايطٝاالت ايعصب١ٝ احملسن١ ايصادز٠ عٔ ايدَاغ الظْٓكتني املخٔتني: -

 تؤَٔ ايتٛاصٌ بني ْصفٞ ايهس٠ املخ١ٝ ٚاملخٝخ  –طسٜل ْكٌ ايطٝاالت مبادتَا البٔضاء:احلذب٘ احللكٔ٘  -

حتٟٛ  –حتٟٛ َسانص عصب١ٝ تتعإٚ َع َسانص عصب١ٝ يف ايبص١ً ايططا١ٝ٥ يًطٝطس٠ ع٢ً َعدٍ ايتٓفظ ٚعُك٘  احلذب٘ احللكٔ٘ مبادتَا الشمادٓ٘: -

 َسانص سطاض١ يرتنٝص األٚنطذني ٚدزد١ محٛض١ ايدّ

 اشي١ بعد إٔ تتصايب َععُٗا فٝٗاطسٜل يٓكٌ ايطٝاالت اذتط١ٝ ايصاعد٠ ٚاذتسن١ٝ ايٓ الظٔظائٔ٘: املادٗ البٔضاء البصل٘ -

 طسٜل يٓكٌ ايطٝاالت اذتط١ٝ ايصاعد٠ ٚاذتسن١ٝ ايٓاشي١ :املادٗ البٔضاء لليخاع الؼْنٕ -

 َسنص عصيب ألْٗا حتٟٛ َٓعهطات ١َُٗ تٓعِ ايفعايٝات ايرات١ٝ نايبًع  ٚايعطاع ٚاإلقٝا٤ ٚايطعاٍ املادٗ الشمادٓ٘ للبصل٘ الظٔظائٔ٘:-

 َسنص عصيب ألفعاٍ اْعهاض١ٝ نإفساش ايعسم ٚاملٓعهظ ايداغصٞ ٚاملػٞ ايالغعٛزٟ لليخاع الؼْنٕ: املادٗ الشمادٓ٘ -

َسس١ً ملسٚز اذتصّ احملسن١ ايٓاشي١ َٔ ايكػس٠ املخ١ٝ إىل املسانص ايعصب١ٝ يف ايدَاغ املتٛع ُٖٚا ضسٚزٜإ ذتفغ تٛاشٕ  :اجلظنني املخططني  -

 ايهتاب١( -ايهالّ  –ادتطِ ٚاذتسنات ايتًكا١ٝ٥ )ايطري 

 إسداخ فعايٝات عط١ًٝ َتٓاضك١ يف نٌ ايعطالت ايالش١َ ذتسن١ َع١ٓٝ تؤَٔ تٛاشٕ ادتطِ يف أثٓا٤ اذتسن١ ٚايطهٕٛ  )خالٓا بْسنير(:املخٔخ -

 ايهتاب١ ع٢ً يٛس١ َفاتٝح اذتاضٛب(  –ي٘ دٚز يف ضبط ايفعايٝات ايعط١ًٝ ايطسٜع١ )ايسنض   -

 من:ماذا ينتج عن كل  -رابعًا

 خدز يف ادت١ٗ املعانط١ دت١ٗ االضت٦صاٍ اطتئصال الباس٘ احلظٔ٘ اجلظنٔ٘ األّلٔ٘ :  - 1

 ايعُ٘ ايًُطٞ أٚ ٜصبح عادصًا عٔ ختدٜد َا١ٖٝ َا ًُٜظ :الجاىْٓ٘اجلظنٔ٘  أرٓ٘ يف الباس٘ احلظٔ٘   - 2

 فكدإ ايسؤ١ٜ التخشٓب ثيائٕ اجلاىب للباس٘ البصشٓ٘ األّلٔ٘:  - 3

 ايعُ٘ ايبصسٟ  الباس٘ البصشٓ٘ الجاىْٓ٘ : ختشٓب  - 4

 ايصُِ ختشٓب الباس٘ الظنعٔ٘ األّلٔ٘ ثيائٕ اجلاىب:  - 5

 ايعُ٘ ايطُعٞ ختشٓب الباس٘ الظنعٔ٘ الجاىْٓ٘:  -6

 دتطِغًٌ يف زتُٛع١ ايعطالت يف ادتص٤ األٜطس َٔ ا ميً:اطتئصال دضء مً الباس٘ احملشن٘ األّلٔ٘ يف ىصف الهشٗ املخٔ٘ األ  - 7

 فكدإ االتطام ختشٓب الباس٘ احملشن٘ الجاىْٓ٘:  - 8

 ايعذص عٔ تجبٝت ذنسٜات ددٜد٠ ط١ًٜٛ األَد ٚيهٓ٘ ال ٜؤثس ع٢ً املعًَٛات املختص١ْ يف ايدَاغ قبٌ االضت٦صاٍ :اطتئصال احلصني - 9

 فكدإ اذتسنات االْعهاض١ٝ :ختشٓب اليخاع الؼْنٕ يف الضفذع  -11

 اْجٓا٤ أصابع ايطسف ارتًفٞ املٓب٘ :لرت\ مْل 451 /1اخللفٕ برتنٔضتيبُٔ الطشف   -11

ٕ للضفذع برتنٔض -12 ُ الطشف اخللف ً محض اخلل بعذ ختشٓب دماغُ\مْل  351\1 -411\1تئب ٟ سسن١  لرت م ٓاظس بأ ّ ايطسف امل كٛ  ٜٕ ٕ أ ٘ فكط دٚ ٓب ٞ امل ٓا٤ ايطسف ارتًف ْج  ا

 اْجٓا٤ ايطسفني ارتًفٝني َعاص املٓب٘ ْٚعريٙ لرت مً محض اخلل بعذ ختشٓب دماغُ\مْل  311\1تيبُٔ الطشف اخللفٕ للضفذع برتنٔض  -13

 اْجٓا٤ األطساف األزبع١ األَاَٝني ٚارتًفٝني لرت بعذ ختشٓب دماغُ\مْل   211\1 -251\1تيبُٔ الطشف اخللفٕ للضفذع برتنٔض  -14

 ٜػٌُ زد ايفعٌ اذتٝٛإ بأنًُ٘ :لرت مً محض اخلل بعذ ختشٓب دماغُ\ مْل  51\1 -111\1تيبُٔ الطشف اخللفٕ للضفذع برتنٔض  -15

 ضع املصطلح العلني املناسب: -خامسًا
 (  احلع الؼعْسٖ)                    ٌ احملٝطٞ إيٝٗا     سادث١ تتٛيد يف ايكػس٠ املخ١ٝ بعد ٚصٍٛ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ ايٓاجت١ عٔ تٓبٝ٘ املطتكب-

 ( الزانشٗ)                         ايكدز٠ ع٢ً خصٕ املعًَٛات ٚاضرتداعٗا بػهًٗا ايصشٝح                                                       -

 ايػخص  إىل بطع دقا٥ل ٜطتطٝع ٜتِ فٝٗا االستفاظ باملعًَٛات ملد٠ قصري٠ إىل إٔ تصبح َٓط١ٝ أٚ تتشٍٛ إىل شتصٕ أنجس اضتكسازًا ٚأَدًا َدتٗا عػس ثٛإ -

 ( الزانشٗ قصريٗ األمذ )  نًُات ٖٚٞ ٚسدات ذات َع٢ٓ ( عٓاصس أٚ بٓٛد ميهٔ إٔ تهٕٛ أعدادًا أٚ سسٚفا أ9ٚ-5ايعادٟ إٔ خيتصٕ فٝٗا َا بني )      

 عًَٛات املختص١ْ فٝٗا ْطتطٝع اضرتداع سٛادخ ٜتِ فٝٗا االستفاظ بهٌ َا ْعسف٘ عٔ ايعامل َٔ سٛيٓا ٚملد٠ ط١ًٜٛ ٚضعتٗا غري ستدٚد٠ ٚبفطٌ امل -

 ( الزانشٗ طْٓل٘ األمذ )                                                   املاضٞ ٚسٌ املطا٥ٌ ٚتعسف ايصٛز                                                  

 (احلصني)                        تبازش َٓشٔ َٔ َاد٠ ضٓذاب١ٝ ميتد يف أزض١ٝ ايبطني ادتاْيب ْٗاٜت٘ األَا١َٝ َتطخ١ُ                   -

 ( غ االىعهاطٔ٘الكْ  )                                              ايعصبْٛات اييت تػهٌ َطاز ايطٝاي١ ايعصب١ٝ يف ايفعٌ املٓعهظ              -

 ( التياطل قاىٌْ)                                              إٔ يًتكًصات اذتسن١ٝ املتتابع١ غايبًا َا تأخر َٓشاٖا اهلادف إلصتاش ١َُٗ ستدد٠-

 ع٢ً إثاز٠ االضتذاب١ اييت ٜجريٖا  ايجاْٟٛ ٚسدٙ قادزًا تكدِٜ َٓب٘ أٚيٞ )طبٝعٞ( َكرتٕ مبٓب٘ ثاْٟٛ صٓاعٞ ستاٜد َسات عد٠ ٜصبح عٓدٖا املٓب٘-

 (الفعل امليعهع الؼشطٕ)                                                                                                   املٓب٘ األٚيٞ ٚسدٙ    



 

 باس٘ بشّنا ّفريىها مً سٔح املْقع ّالْظٔف٘ - أ سادسًا: قارن بني :

 باحة بزوكا فرينكا باحة 

 يف ايباس١ ايرتابط١ٝ أَاّ ادتب١ٝٗ يف ايباس١ ايرتابط١ٝ ادتداز١ٜ ايكف١ٜٛ ايصدغ١ٝ املوقع

 تؤَٔ ايداز٠ ايعصب١ٝ يتػهٌٝ ايه١ًُ باس١ اإلدزاى ايًػٟٛ ٚايرنا٤ ٚتٗتِ بايٛظا٥ف ايفهس١ٜ عاي١ٝ املطت٣ٛ الوظيفة

 العصيب مظلو سع اللنع ّسع األمل مً سٔح مهاٌ التصالب -ب 

 حص األمل حص الممص 

 يف ايٓخاع ايػٛنٞ يف ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥ مكاى التصالب

 التػريات البئْٓ٘   املؼبو- احلاد٘ لربّتني دذٓذ  -الظع٘   -البكاء  -طْٓل٘ األمذ مً سٔح: تكْٓ٘ املؼبو ّالكصريٗ الالزانشٗ  -ز 

 الذاكزة طويمة األمد الذاكزة قصرية األمد 
 ايتك١ٜٛ َطتدا١َ َؤقت١ )نافًٝا يتكٜٛت٘( املشبكتقوية 

 َد٠ ط١ًٜٛ بطع دقا٥ل –َد٠ قصري٠ )عػس ثٛإ  البقاء

( عٓاصس أٚ بٓٛد تهٕٛ 9-5ستدٚد٠ ) الشعة

 أعداد أٚ سسٚف أٚ نًُات

 ضعتٗا غري ستدٚد٠

 حتتاز ال حتتاز احلاجة لرتكيب بزوتني جديد

 حتدخ تػريات فتٓكًب ايرانس٠ ايكصري٠ إىل ط١ًٜٛ األَد تػرياتال حتدخ  التغريات البهيوية يف املشبك

 التفظري  -االطتذاب٘  -الرتنٔض املظتخذو قاىٌْ التياظش ّالتؼعع مً سٔح:  -د 

 قانوى التشعع قانوى التهاظز 
 يرت\ٍَٛ   533\1 -553\1 يرت\ٍَٛ  033\1 الرتكيز املشتخدم

ميتد زد ايفعٌ يٝػٌُ باإلضاف١ يًطسفني األَاَٝني ايطسفني  ايطسف ارتًفٞ املٓب٘ ْٚعريٙ االستجابة

 ارتًفٝني أٜطًا

 التفشري
بطبب تدخٌ عصبْٛات َٛص١ً ايتكا١ٝ٥ أفك١ٝ تكّٛ 

بٓكٌ ايطٝاي١ إىل ايعصبْٛات احملسن١ يف املطت٣ٛ ذات٘ 

 ٚيهٔ يف ادت١ٗ املكاب١ً َٔ ايٓخاع

 بطبب تدخٌ عصبْٛات ازتباط سب١ًٝ )َٛص١ً غاقٛي١ٝ(

 ّٛ بسبط َطتٜٛات شتتًف١ َٔ ايٓخاع ببعطٗاتك

 أجب عن األسئلة التالية: –سابعًا 
 ٓكظه اجلَاص العصيب املشنضٖ إىل ثالخ مظتْٓات ّظٔفٔ٘ مإٍ؟ -1

 املطت٣ٛ ايدَاغٞ ايعًٟٛ )املطت٣ٛ ايكػسٟ( -أ 

 املخٝخ - ايٛطا٤ - املٗاد - ايدَاغ املتٛضط - اذتب١ اذتًك١ٝ –املطت٣ٛ ايدَاغٞ ايطفًٞ : ٜتأيف َٔ ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥  –ب 

 َطت٣ٛ ايٓخاع ايػٛنٞ-ز

 مبارا تتنٔض الباسات الرتابطٔ٘؟ -2

 تعد ضعتٗا ديٝاًل ع٢ً زقٞ ايدَاغ ٚتطٛزٙ  –تػٌُ مجٝع ايباسات ايكػس١ٜ عدا اذتط١ٝ ٚاذتسن١ٝ  - 

 املخ١ٝ املختًف١ َع ايب٢ٓ ايعصب١ٝ ايٛاقع١ حتتٗاتكّٛ بٛظٝف١ زبط باسات ايكػس٠  -ستط ارترب٠ ٚايرنا٤ ٚقاب١ًٝ ايتعًِ  -

 ؟ّ أًٓ حيذخ التصالب؟ ّأًٓ تيَٕ الظٔال٘ احلظٔ٘. عذد العصبْىات املؼاسن٘ يف مظلو سع اللنع ّإًٓ ٓكع نل ميَا  -3

 عصبٕٛ دطُ٘ ٜكع يف املٗاد -0عصبٕٛ دطُ٘ ٜكع يف ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥  -5عصبٕٛ دطُ٘ ٜكع يف ايعكد٠ ايػٛن١ٝ  -1

 ٜتِ ايتصايب يف َطًو سظ ايًُظ يف ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥.  

 تٓتٗٞ يف ايباس١ اذتط١ٝ ادتط١ُٝ األٚي١ٝ خًف غل زٚالْدٚ يٓصف ايهس٠ املخ١ٝ املعانظ دت١ ايتٓبٝ٘

 نٔتَناالكؼشٗ املخٔ٘ مصذس الفعل اإلسادٖ ما ٍٕ العصبْىات املظؤّل٘ عً رلو ّمارا ٓصذس عيَا ّمارا ٓذعٙ املظلهاٌ ّما أٍ  -4

ٕ اذتسنات ُا ميٓشا ٖ  ٕٚ ٝا ٕ ايػٛن ٜا ٕ ايكػس ال ُا: ايطٝب ٖابطنيٖ  طًهني سسنٝني  ٗاَ  ٜٚصدز عٓ ١ٝ يف ايباس١ احملسن١  ْات اهلسَ ٗاز٠ ايعصبٛ ٚامل  اإلزاد١ٜ ايطسع١ 

 ستب مشاسل احلع الؼعْسٖ ّالفعل اإلسادٖ سظب تظلظلَا  -5

 َسس١ً ايتٓفٝر -5ايٓكٌ اذتسنٞ  -4اذتط١ٝ باملطايو اذتسن١ٝ اتصاٍ املطايو  -0ايٓكٌ اذتطٞ  -5َسس١ً ايتٓبٝ٘  -1

 نٔف ٓته اتصال املظالو احلظٔ٘ باملظالو احلشنٔ٘ ؟ ّمارا ٓيتر ّمارا ٓتهٌْ؟ ّأًٓ حيذخ التصالب احلشنٕ  -6

احملسن١ بعد ع١ًُٝ ْػاط شتٞ.  عٔ طسٜل عدد َٔ ايعصبْٛات املٛص١ً يف ايباسات ايرتابط١ٝ  إذ ٜٓتر اذتظ ايػعٛزٟ ٚتتهٕٛ ايطٝاي١ ايعصب١ٝ

 حيدخ ايتصايب اذتسنٞ يف ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥ أٚ ايٓخاع ايػٛنٞ

 ايعطالت املطتذٝب١ –ادترز األَاَٞ يًعصب ايػٛنٞ –ايكسْني األَاَٝني يًٓخاع ايػٛنٞ  –املخ ستب مشاسل اليكل احلشنٕ .   -7

 ٔف ٓؤمً تْاصٌ اجلظه.ما أىْاع  الذفعات العصبٔ٘ اليت ٓتلكاٍا املخٔخ ؟ ّن  -8

 -0 عطالتيف املفاصٌ ٚاألٚتاز ٚايَطتكبالت اذتظ  -5َطتكبالت ايتٛاشٕ يف األذٕ -1ٜتًك٢ ضٝاالت عصب١ٝ هلا عالق١ بايتكًصات ايعط١ًٝ َٔ 

 َٔ ايباسات اذتسن١ٝ يف قػس٠ املخ . ٜعٌُ ع٢ً تهاٌَ ٖرٙ املعًَٛات إلسداخ فعاي١ٝ عط١ًٝ َتٓاضك١ يف نٌ ايعطالت 

 يالش١َ ذتسن١ َع١ٓٝ تؤَٔ تٛاشٕ ادتطِ يف أثٓا٤ اذتسن١ ٚايطهٕٛا 



 

 عذد أىْاع األقْاغ االىعاطٔ٘ ّعلل طبب تظنٔتَا؟  -9

 ثٓا٥ٞ املػبو: ألْ٘ حيٟٛ عصبٕٛ بٝين -ٚسٝد٠ املػبو: ألْٗا ختًٛ َٔ أٟ عصبٕٛ بٝين    -

 عدٜد ايتػابو: ألٕ قٛض٘ االْعهاض١ٝ حتٟٛ أنجس َٔ عصبٕٛ بٝين-

 مه تتألف الكْغ االىعهاطٔ٘؟  -11

 األعطا٤ املٓفر٠ -5ايعصبْٛات ايصادز٠ عٔ ادتٗاش ايعصيب -4ايعصبْٛات ايٛاص١ً )ايب١ٝٓٝ(  -0ايعصبْٛات ايٛازد٠  -5املطتكبٌ  -1

 ستب مظاس الظٔال٘ العصبٔ٘)عياصش قْطُ االىعهاطٕ( يف ميعهع إفشاص اللعاب عيذ تياّل الطعاو؟  -11

 غدد يعاب١ٝ –عصبٕٛ َفسش ْابر  –ا١ٝ٥ ٝططايَسنص اإلفساش يف ايبص١ً   -عصبٕٛ سطٞ ٚازد  –ايًطإ ْٗاٜات سط١ٝ يف  

 ستب مظاس الظٔال٘ العصبٔ٘ يف الفعل امليعهع الؼشطٕ )جتشب٘ بافلْف عيذ الهلب(  -12

 ايػدد ايًعاب١ٝ ٚ إفساش ايًعاب –ايبص١ً ايطٝطا١ٝ٥  –ايكػس٠ املخ١ٝ  –األذٕ  -دسع 

 أجب عن السؤالني التاليني: –ثامنًا 
 أننل خشٓط٘ املفأٍه باملصطلشات العلنٔ٘ املياطب٘: –أ 

 
                                                ضع املظنٔات املياطب٘ سظب أسقامَا: -ب

 

   

  
 

 

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

 الرتابطية الباحات

 الباحة الرتابطية احلافية

يف القطب األمامي لمفص الصغي واألجزاء 
 البطهية لمفصي اجلبهيني

هلا عالقة بالشموك 
 واالنفعاالت 

 الباحة الرتابطية أمام اجلبهية

 باحة بزوكا

تؤمو الدارة العصبية 
 لتشكين الكممة

 الباحة الرتابطية اجلدارية القفوية الصدغية

 باحة فرينكا

 اإلدراك المغوي والذكاء


