
 

 

 العلــــــــومادة ـــيف مورقـــــة عمــــل 

 (0202-0202الثالث الثانوي العلمي )
  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: أواًل:

 . عذاكن وَ البٍٜ التالٗٛ ضىشت عٍذ الجذٖٗات:  

 أ  الفصاُ الؼىٗاُ ب الػذٚ الصٍٕبشٖٛ ج الفصاُ البصشٖاُ د املخٗخ

 .٘الٍّاٖٛ املظتذقٛ لمٍخاع الؼٕك:  

 أ ارتٗط االٌتّاٟ٘ ب املخشٔط الٍخاع٘ ج االٌتفاخ الكطين د االٌتفاخ الشقيب

 .ارتالٖا اهلشوٗٛ املٕدٕدٚ يف قؼشٚ املخ : 

 أ ٌابزٚ)حمشكٛ( ب دابزٚ)حظٗٛ( ج وتعذدٚ الكطبٗٛ د االدابتاُ أ  ٔ  ج

 املتٕطط بني. ٖٕدذ الذواغ : 

الذواغ البٗين ٔالٍخاع  د كن وا طبل غمط

 الؼٕك٘

الذواغ البٗين ٔاذتذبٛ  ج

 اذتمكٗٛ

الذواغ البٗين ٔالبصمٛ  ب

 الظٗظاٟٗٛ

 أ

 .:ٌٕ٘ع وَ خالٖا الذبل العصيب هلا دٔس وٍاع   

 أ الصػريٚ ب االطتطاالتقمٗمٛ  ج ػٕاُ د كن وا طبل غمط

 . ُٕالعىن بن اذتفاظ عمٜ تشاكٗض الؼٕاسد عمٜ داٌيب الػؼاٞلٗع هلا دٔس يف تػٗري كى : 

ٟٛٗ ٗا ٕٖب الكٗى ٕات التب ًٕ د قٍ ٕتاطٗ ٔالب  ً ٕٖ ٕد ٗٛ ب قٍٕات التبٕٖب الفٕلطٗٛ ج وضخات الص ٍٗ ٔت ٕات التظشب الرب  أ قٍ

٘خالٖا دبكٗٛ تكًٕ بإفشاص الظاٟن الذواغ٘ الؼٕك . : 

 أ البطاٌٛ العصبٗٛ  ب قمٗمٛ االطتطاالت ج صػريٚ د ػٕاُ

 .ٛٗختشج وَ العكذ الٕدٖٛ إىل خمتمف األعضاٞ الذاخم: 

 أ األعصاب ٌعريٚ الٕدٖٛ  ب األعصاب الٕدٖٛ ج الفشعاُ الٕاصالُ األبٗض ٔالشوادٙ د األعصاب اذتٕضٗٛ

 .هلا عالقٛ بظمٕك الؼخص ٔاٌفعاالتْ ٔدٔافعْ حنٕ عىمٗٛ التعمي : 

 أ باحٛ الرتابط اذتافٗٛ ب باحٛ الرتابط أواً ادتبّٗٛ ج باحٛ بشٔكْ د باحٛ فريٌكْ

 . استباط الٍاقن العصيب األطتٗن كٕلني مبظتكبالتْ يف العضمٛ الكمبٗٛ ٖظبب: 

EPSP ج فتح قٍٕات التظشب الربٔتٍٗٗٛ د خطأكن وا طبل  تؼكن    أ IPSPتؼكن  ب 

  :أجب عن السؤالني التالينيثانيًا: 

.  دواغ االٌظاُ ٔاملطمٕبوكطع يف داخن لذٖك الؼكن اجملأس الزٙ ميجن: 

 ضع املظىٜ املٍاطب لكن سقي.     

 . َمما ٖم٘: طؤالني فكطأدب ع 

  :حدد موقع كاًل مما يلي (1

ٛٗارتالٖا العصبٗٛ األٔل .  .خالٖا العشف العصيب 

 .ٞقٍاٚ الظٗظا الكاعذٖٛ ات. اذتبٗب 

 التابعٛ)الظاتمٛ(. ارتالٖا ٖٛالعكذ ٌعري الٕد . 

 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: (2

    قٍاٚ طٗمفٕٗغ . ٛٗارتمٗٛ العصب . 

 .الذواغ البٗين  .٘ادتّاص العصيب ادتظى 

العصبٌٕات أحادٖٛ الكطب .  .ٙالفشعاُ الٕاصالُ األبٗض ٔالشواد 



 

 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: (3

 الجفين ٔوجمح املخ.. قطع ادتظي                  

.  .ْفشط اٌتاج الظاٟن الذواغ٘ الؼٕك٘ مبعذه أطشع مما ميكَ اوتصاص 

  لكل مما يلي : ًا علميًااعط تفسريثالثًا: 

 .ْلعٍاصش الكٕغ االٌعكاطٗٛ الٍخاعٗٛ الكشٌٔاكظ٘ ٌفظ. 

 .ٛتٍذزب دٔدٚ األسض حنٕ الػزاٞ ٔالشطٕب. 

 ٛٗال تتذذد ٔالٍكن فّٗا وظتكطب.. ارتالٖا العصب  

 .ٔ االٌكفالٍٗات بتجبٗط الظٗاالت األملٗٛ تكًٕ االٌذسٔفٍٗات . 

 .ٖعذ غىذ ػٕاُ مبجابٛ خالٖا                                                      . 

 املٍاطب لكن سقي وَ املخطط:ضع املظىٜ العمى٘  :لديك املخطط التالي :رابعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قارن بني :: ًاخامس

 .الكظي الٕدٙ ٔالكظي ٌعري الٕدٙ وَ حٗح :     .                  ٛالٕظٗف. ٛٗوٕقع املشاكض العصب 

 . ٛٗوَ حٗح :العصبٌٕات اهلشوٗٛ ٔالٍذى          .                  ٛالٕظٗف. املٕقع 

  :السؤالني التاليني أجب عن: سادسًا

 .ٕٙستب التبذالت اليت تطشأ عمٜ كىُٕ الشاحٛ بذًٞا وَ ذتعٛ التٍبْٗ العتب 

 .ستب البٍٜ اليت تؼاِذ عمٜ الٕدْ العّشٙ لمذواغ 

   دراسة حالة::سابعًا

 أطعف إىل أحذ املؼايف سدن عذٕص ٖعاٌ٘ وَ األعشاض التالٗٛ :

. ٝال ٖظتطٗع حتشٖك ٖذٓ الٗظش                         . ًلذْٖ وؼاكن يف الشؤٖٛ ٔصعٕبٛ يف الكال 

. ُفكذاُ تٕاص                                                .     صذاع ػذٖذ 

 ٔاملطمٕب:

 .ٛوا تؼخٗصك هلزٓ اذتال 

 .)ُوا العٕاون اليت أدت إىل ِزٓ اذتالٛ )فكط اثٍا 

 . ٛاألدّضٚ املختمفٛ يف ادتظيكٗف تظتذه عمٜ عالق.  

 **انتهت األسئلة**

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

 بطينات الدماغ

 البطني الرابع

 ....يوجد يف 

 البطني الثالث

يف قاعدته بنيةعصبية 
 ...تدعى

 البطينان اجلانبيان

 ..........يف  انيوجد

 بـ....... ألمت تبطن بـ.......



 

 

 

 العلــــــــومادة ـــيف مورقـــــة عمــــل 

 (0202-0202الثالث الثانوي العلمي )
  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:أواًل: 

 . عذاكن وَ البٍٜ التالٗٛ ضىشت عٍذ الجذٖٗات:  

 أ  الفصاُ الؼىٗاُ ب الػذٚ الصٍٕبشٖٛ ج الفصاُ البصشٖاُ د املخٗخ

 .٘الٍّاٖٛ املظتذقٛ لمٍخاع الؼٕك:  

 أ ارتٗط االٌتّاٟ٘ ب املخشٔط الٍخاع٘ ج االٌتفاخ الكطين د االٌتفاخ الشقيب

 .ارتالٖا اهلشوٗٛ املٕدٕدٚ يف قؼشٚ املخ : 

 أ ٌابزٚ)حمشكٛ( ب دابزٚ)حظٗٛ( ج وتعذدٚ الكطبٗٛ د االدابتاُ أ  ٔ  ج

 املتٕطط بني. ٖٕدذ الذواغ : 

الذواغ البٗين ٔالٍخاع  د كن وا طبل غمط

 الؼٕك٘

الذواغ البٗين ٔاذتذبٛ  ج

 اذتمكٗٛ

الذواغ البٗين ٔالبصمٛ  ب

 الظٗظاٟٗٛ

 أ

 .:ٌٕ٘ع وَ خالٖا الذبل العصيب هلا دٔس وٍاع   

 أ الصػريٚ ب االطتطاالتقمٗمٛ  ج ػٕاُ د كن وا طبل غمط

 . ُٕالعىن بن اذتفاظ عمٜ تشاكٗض الؼٕاسد عمٜ داٌيب الػؼاٞلٗع هلا دٔس يف تػٗري كى : 

ٟٛٗ ٗا ٕٖب الكٗى ٕات التب ًٕ د قٍ ٕتاطٗ ٔالب  ً ٕٖ ٕد ٗٛ ب قٍٕات التبٕٖب الفٕلطٗٛ ج وضخات الص ٍٗ ٔت ٕات التظشب الرب  أ قٍ

٘خالٖا دبكٗٛ تكًٕ بإفشاص الظاٟن الذواغ٘ الؼٕك . : 

 أ البطاٌٛ العصبٗٛ  ب قمٗمٛ االطتطاالت ج صػريٚ د ػٕاُ

 .ٛٗختشج وَ العكذ الٕدٖٛ إىل خمتمف األعضاٞ الذاخم: 

 أ األعصاب ٌعريٚ الٕدٖٛ  ب األعصاب الٕدٖٛ ج الفشعاُ الٕاصالُ األبٗض ٔالشوادٙ د األعصاب اذتٕضٗٛ

 .هلا عالقٛ بظمٕك الؼخص ٔاٌفعاالتْ ٔدٔافعْ حنٕ عىمٗٛ التعمي : 

 أ باحٛ الرتابط اذتافٗٛ ب باحٛ الرتابط أواً ادتبّٗٛ ج باحٛ بشٔكْ د باحٛ فريٌكْ

 . استباط الٍاقن العصيب األطتٗن كٕلني مبظتكبالتْ يف العضمٛ الكمبٗٛ ٖظبب: 

EPSP ج فتح قٍٕات التظشب الربٔتٍٗٗٛ د خطأكن وا طبل  تؼكن    أ IPSPتؼكن  ب 

  :أجب عن السؤالني التالينيثانيًا: 

.  دواغ االٌظاُ ٔاملطمٕبوكطع يف داخن لذٖك الؼكن اجملأس الزٙ ميجن: 

 ضع املظىٜ املٍاطب لكن سقي.     

 . َمما ٖم٘: طؤالني فكطأدب ع 

  :حدد موقع كاًل مما يلي (1

ٛٗارتالٖا العصبٗٛ األٔل .  .خالٖا العشف العصيب 

 .ٞقٍاٚ الظٗظا الكاعذٖٛ ات. اذتبٗب 

 التابعٛ)الظاتمٛ(. ارتالٖا ٖٛالعكذ ٌعري الٕد . 

 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: (2

    قٍاٚ طٗمفٕٗغ . ٛٗارتمٗٛ العصب . 

 .الذواغ البٗين  .٘ادتّاص العصيب ادتظى 



 

 

العصبٌٕات أحادٖٛ الكطب .  .ٙالفشعاُ الٕاصالُ األبٗض ٔالشواد 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: (1

 الجفين ٔوجمح املخ.. قطع ادتظي                  

.  .ْفشط اٌتاج الظاٟن الذواغ٘ الؼٕك٘ مبعذه أطشع مما ميكَ اوتصاص 

  لكل مما يلي : ًا علميًااعط تفسريثالثًا: 

 .ْلعٍاصش الكٕغ االٌعكاطٗٛ الٍخاعٗٛ الكشٌٔاكظ٘ ٌفظ. 

 .ٛتٍذزب دٔدٚ األسض حنٕ الػزاٞ ٔالشطٕب. 

 ٛٗال تتذذد ٔالٍكن فّٗا وظتكطب.. ارتالٖا العصب  

 .ٛٗتكًٕ االٌذسٔفٍٗات ٔ االٌكفالٍٗات بتجبٗط الظٗاالت األمل . 

 .ٖعذ غىذ ػٕاُ مبجابٛ خالٖا                                                      . 

 املٍاطب لكن سقي وَ املخطط:ضع املظىٜ العمى٘  :لديك املخطط التالي :رابعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قارن بني :: خامسًا

 .الكظي الٕدٙ ٔالكظي ٌعري الٕدٙ وَ حٗح :     .                  ٛالٕظٗف. ٛٗوٕقع املشاكض العصب 

 . ٛٗوَ حٗح :العصبٌٕات اهلشوٗٛ ٔالٍذى          .                  ٛالٕظٗف. املٕقع 

  :السؤالني التاليني أجب عن: سادسًا

 .ٕٙستب التبذالت اليت تطشأ عمٜ كىُٕ الشاحٛ بذًٞا وَ ذتعٛ التٍبْٗ العتب 

 .ستب البٍٜ اليت تؼاِذ عمٜ الٕدْ العّشٙ لمذواغ 

   دراسة حالة::سابعًا

 مٗن لمظاٟن الذواغ٘ الؼٕك٘ ٔاملطمٕب:ب املعاجل وَ أحذ وشضآ إدشاٞ حتطمب الطبٗ

 . َٖملارا؟ِزا التخمٗن إلدشاٖٞتي أخز عٍٗٛ وَ أ ٔ , 

 .ٔدذ يف التخمٗن صٖادٚ كبريٚ يف عذد خالٖا الذً البٗضاٞ, وارا ٖذّه رلك؟ 

 . .اركش اثٍني وَ املضاعفات اليت قذ حتذخ وع ِزا املشٖض 

 **انتهت األسئلة**

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

 

 بطينات الدماغ

 البطني الرابع

 ....يوجد يف 

 البطني الثالث

يف قاعدته بنيةعصبية 
 ...تدعى

 البطينان اجلانبيان

 ..........يف  انيوجد

 بـ....... ألمت تبطن بـ.......


