
 

 

 : اسم الطالب                 0200-0202للعام الذساسي – سلم تصحيح                             
 تنياملدة :ساع     033:الدرجة               األندلس اخلاصةمدرسة: 

  دزدة( 011)                                                                ايصشيشة يهٌ مما يأتي:اخرت اإلدابة أواًل: 

 : يٓػأ اجلٗاش ايعصيب عٓد االْطإ َٔ -1

ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية يف 

 األضبوع ايسابع َٔ احلٌُ

 خالٍايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية 

 األضبوع ايسابع َٔ احلٌُ

ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية يف 

 َٔ احلٌُايجايح  األضبوع 

 خالٍ ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية 

 َٔ احلٌُايجايح األضبوع 

 :   تػهٌ غُد ايٓخاعني سوٍ حماويس اخلاليا ايعصبية يف املادة ايبيضاء -2

 اخلاليا ايتابعة)ايطاتًة( اخلاليا ايدبكية ايٓذُية ايعصبوْات ايٓذُية خاليا ايدبل قًيًة االضتطاالت

 : عدا بايبصًة ايطيطائيةفيُا يتعًل  صح نٌ مما يًي-3

َادتٗا ايبيضاء طسيل يٓكٌ ايطياية  اغتػاٖد عًى ايود٘ ايبطين يًدَ

  احلطية واحلسنية ايعصبية 

 تعد َسنصًا عصبيُا

  اْعهاضيًا

حيدخ فيٗا تصايبات سطية 

   طفك

 أيياف ايعصبوْات ايبيٓية:-4

 أ َػُدة بايٓخاعني فكط ب َػُدة بايٓخاعني وغوإ ز َػُدة بػوإ فكط د عازية

 :  إ قيادة ايدزادة -5

  نٌ َا ضبل خطأ  خيخضبط ازاديًا بواضطة املُت خصٕ يف ايرانسة قصرية األَدُت ضبط اْعهاضيًا بواضطة املخيخُت

 :دصء َٔ ايدَاغ ايبيين يتشهِ باجلٗاش ايعصيب ايراتي -6

 ايبصًة ايطيطائية ايوطاء ايكطِ ْعري ايودي ايكطِ ايودي

 تودد يف درع ايدَاغ واملٓطكة ايعذصية يًٓخاع ايػوني ويف ايوطاء:-7

 أ املسانص ايعصبية ْعري ايودية ب املسانص ايعصبية ايودية ز املسانص ايعصبية د ايعكد ايودية

 نٌ َٔ ايعبازات ايتايية صشيشة فيُا خيص غػاء ايًيف ايعصيب عدا: -8

ْفوذيت٘ عايية بايٓطبة 

 يًبوتاضيوّ يف ساية ايساسة

حيوي قٓوات  ز نُوْ٘ ثابت د

 تطسيب 

 حيوي قٓوات تبويب ب

 فويطية

 أ

 : يؤدي ختسيبٗا إىل عدّ إدزاى َعاْي ايهًُات املكسوءة واملطُوعة -9

 نٌ َا ضبل خطأ باسة ايفساضة فسْه٘باسة  باسة بسون٘ 

 :  أسد ايبٓى ايتايية ال يػاٖد يف ايكوع االْعهاضية وسيدة املػبو-10

 ايعصبوٕ ايبيين ايعصبوٕ احلسني ايعصبوٕ املفسش ايعصبوٕ احلطي

 دزدة( 01)                      دزدات وْصف(4)يهٌ إدابة صشيشة  ثاْيًا: أدب عٔ األضئًة ايتايية : 

 . يهٌ زقِ:ضع املطُى املٓاضب واملطًوب  ميجٌ املػبو ايهيُيائي وايري يديو ايسضِ اجملاوز  

)أو غػاء اخلًية بعد املػبهي(     ايػػاء بعد املػبهي -3ايفايل املػبهي   -2   )أو غػاء اخلًية قبٌ املػبهي(ايػػاء قبٌ املػبهي -0

    يهٌ َطُى صشيح()أزبع دزدات وْصف قٓوات ايتبويب ايهيُيائية-4

.َوقع نٌ مما يًي: سدد بدقة 

    )أزبع دزدات وْصف(عًى األعصاب ايدَاغيةأو عًى األعصاب ايكشفية.:ايعكد ايكشفية-0 

    )أزبع دزدات وْصف( خًف ايبصًة ايطيطائية واحلدبة احلًكية.: املخيخ-2   

    )أزبع دزدات وْصف( يف ْصف ايهسة املخية األمئ. تكابٌ باسة فريْه٘:باسة ايفساضة-3   

    )أزبع دزدات وْصف(يف ايعصب ايػُيأو  يف أيياف ايعصب ايػُي: األيياف املػُدة بػُد غوإ فكط-4   

-:اذنس وظيفة واسدة يهٌ مما يًي 

    )أزبع دزدات وْصف( .ي٘ دوز أضاضي يف تٓعيِ ايفعاييات ايكػسية احلطية  :املٗاد-0

    )أزبع دزدات وْصف( هلا تأثري َٓب٘ وْاقٌ حلظ األمل.: pاملادة -2 

    )أزبع دزدات وْصف( تفسش ايطائٌ ايدَاغي ايػوني.: خاليا ايبطاْة ايعصبية-3 

)أزبع دزدات  االضتكطاب وإعادة االضتكطاب.شاية إسطاضة يتبدالت االضتكطاب يف غػاء اخلًية ,تؤدي إىل  : قٓوات ايتبويب ايفويطية-4  

  ) ال تكبٌ إال ناًَة(   وْصف(



 

 

-:َاذا يٓتر عٔ نٌ مما يًي 

 ايعضالت َععِ يف َطتُسة وتكًصات املخططني اجلطُني فعايية وشيادة ايدوباَني ْكص :َوت عصبوْات يف املادة ايطوداء جلرع ايدَاغ-0

    )أزبع دزدات وْصف( بازنٓطوٕ بداء يصاب أو يًذطِ اهليهًية

تصدد أو  ايعصبية املٓبٗة في٘ األييافشيادة عدد :شيادة غدة املٓب٘ املؤثس يف عصب فوم عتبة ايتٓبي٘ -2

    )أزبع دزدات وْصف(غدة االضتذابة

)أزبع دزدات  توقف ْكٌ ايطياية ايعصيب بني املخ واملخيخ.:  ختسيب املادة ايبيضاء يًشدبة احلًكية-3   

    وْصف(

ايطبات أو  يتوقف سظ األمل: ايعصبية ايوازدة إىل ايتػهيٌ ايػبهي واملٗادقطع األيياف -4   

     )أزبع دزدات وْصف( ايدائِ

-:زتب َا يًي 

 واذنس َوقع ايتصايب. احلظ ايعُيلايعصبوْات اييت تػهٌ َطًو -0
عصبوٕ -3      )أزبع دزدات وْصف(يف ايبصًة ايطيطائية دطُ٘عصبوٕ -2   )أزبع دزدات وْصف(يف ايعكدة ايػونية دطُ٘ عصبوٕ -0

    )أزبع دزدات وْصف(املٗاديف  دطُ٘

    )أزبع دزدات وْصف(ايتصايب يف : ايبصًة ايطيطائيةحيدخ 
  

 دزدة( 51)              ( يهٌ إدابة صشيشة عػس عالَات )    : مما يًي مخطة فكطأعط تفطريًا عًُيًا : يجًاثا

- ألٕ قطًُا َٔ ايطياالت احلطية يصٌ إىل ايكػسة املخية:ترتافل املٓعهطات ايػونية بإسطاضات غعوزية 

 - الٕ قٓوات ايتبويب ايفويطية  :يكتصس تػهٌ نُوْات ايعٌُ يف األيياف املػُدة بايٓخاعني عًى اختٓاقات زاْفيي٘ فكط

 )ال تجزأ(يكتصس ودودٖا عًى اختٓاقات زاْفيي٘ ,نُا يبدي ايػػاء َكاوَة عايية خلسوز ايتيازات املوضعية يف املٓاطل اييت يػطيٗا غُد ايٓخاعني.

- عرب  احملسنة ايعصبية ايطياية تٓكٌ ألْٗا :املودودة يف ايكسوٕ األَاَية يًٓخاع ايػوني عصبوْات حمسنة تعد ايعصبوْات

 املطتذيبة ايعضالت اىل ٖا زیحماو

- نٌ االجتاٖاتتوصٌ ايطياية ايعصبية يف أويية َٔ خاليا عصبية  غبهة يودود: تٓهُؼ ٖيدزية املاء ايعرب بأنًُٗا عٓد ملطٗا 

-  ايتايية.يٓكٌ ايطياية إىل ايعصبوْات  :يف ْٗايت٘ ال حييط غُد ايٓخاعني باحملواز 

-عدّ فتح قٓوات ايصوديوّ َٔ دديد إال بعد ايعودة اىل نُوٕ ايساسة. :ال تطتذيب اخلًية ألي َٓب٘ يف شَٔ االضتعصاء املطًل 

 حيرف األخري ويهتب عًي٘ شائد( تعاييٌ)إذا أداب ايطايب عًى مجيع اي

 (ةدزد21)                                                        :قازٕ بني نٌ مما يًي: زابعًا

 - 

 ثٓائي ايطوزنُوٕ ايعٌُ   نُوٕ ايعٌُ أسادي ايطوز ود٘ املكازْة

وضع أحد مسرًٌ راسم االهتزاز المهبطً  طسيكة ايتطذيٌ
على السطح الخارجً للٌف واآلخر على 

 منبه عتبويالسطح الداخلً وباستخدام 
 )ال جتصأ()درجتان ونصف(

ٌقاس بوضع مسرًٌ راسم االهتزاز 
المهبطً فً نقطتٌن متباعدتٌن على السطح 

 .المنبهالخارجً للٌف العصبً 
 )ال جتصأ( )درجتان ونصف(

عودة -2إشاية أو شواٍ اضتكطاب -0 ايتبدالت يف االضتكطاب

)ال فسط االضتكطاب-3االضتكطاب  

 جتصأ(

عودة -2إشاية أو شواٍ اضتكطاب -0

 )ال جتصأ(االضتكطاب  

 -  

 ايياف املادة ايبيضاء أيياف ايعصب ايػُي  ود٘ املكازْة

)درجتان فكطغُد غوإ  ْوع ايػُد أو األغُاد احمليطة بٗا

 ونصف(
)درجتان فكط غُد ايٓخاعني

 ونصف(

ترمٌمها)درجتان  ميهٔ اَهاْية تسَيُٗا عٓد تعسضٗا يألذية

 ونصف(
 )درجتان ونصف(ال ميهٔ

 

 



 

 

                                                                               : يديو املخطط ايتايي .دقل ب٘ ثِ اًَىء ايفساغات باملصطًشات ايعًُية املٓاضبة :خاَطًا

 دزدة(21)

 

 دزدة(21(:                                                                                      دزاضة ساية:ضادضًا

ذوثل الصىسج جاًثاً ضفذعاُ خشب دهاغه ذود اصالح جلذ الطشف الخلفي له والوثاعذج  تيي عضلري الفخز فثشص العصة الىسكي و -2

 الوطلىب :

 (دسجاخ4)في العضلح الساقيح الثطٌيح:يٌرهي هزا العصة أيي  -2

 (دسجاخ4)ذجوع حضم هي ألياف عصثيح:هن يرألف العصة -0  

 (دسجاخ4)ذرقلص العضلح؟ذٌثيهههارا يٌرج عي  -3  

 )دسجراى(لألعصاب خاصيريي : ذرٌثه وذٌقل الرٌثيهوهارا ذسرٌرج؟

 )كىى الذهاغ هخشب( )دسجراى(.ألًه حذز دوى ذذخل الوخ)دسجراى(فعل إًعكاسي هارا ذسوي سدج فعل هزا الضفذع؟ علل إجاترك؟ -4

 )دسجراى(الضفذع هي األري حوايحها الغايح )الغشض( هي سدج الفعل الساتقح؟ -5

 ******** **********اْتٗى ايطًِ

 

 النخاع الشوكً

 مادته الرمادٌة

موقعها 
 (مركزٌة)5:

فً مركزها قناة 
 السٌساء

سائل دماغً شوكً )6:تملئ بـ
 (داخلً

خالٌا البطانة )7:بـتبطن 
 (العصبٌة

ٌنشأ من القسم العجزي 
نظٌر )8:لها أعصاب 

 (ودٌة أو حوضٌة

مادته 
 البٌضاء

تقسم بواسطة القرون واألثالم إلى 
 (حبال)2:مناطق تسمى

نقل السٌالة العصبٌة الحسٌة الصاعدة )3:وظٌفتها
 (والحركٌة النازلة

مغمدة )4:نوع األلٌاف الموجودة فٌها
 (بالنخاعٌن فقط

ٌتشكل فً المرحلة الجنٌنٌة 
 1:بدءاً من 

الجزء غٌر المتضخم من )
 (  األنبوب العصبً


