
 

 االضِ:                     الصباحيدوام ال األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   ايػعبة:                                                     علــــــــــــــــــوماملادة :                                                                                                                                    
  033ايدزدة :                           (    0200– 0202الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      

  درجة( 011) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:أواًل: 

 . َٔ ٕيٓػأ اجلٗاش ايعصيب عٓد االْطا :  

 أ ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية يف األضبوع ايسابع َٔ احلٌُ ب ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية خالٍ األضبوع ايسابع َٔ احلٌُ

 ز احلٌُ ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية يف األضبوع  ايجايح َٔ د ايوزيكة اجلٓيٓية اخلازدية خالٍ  األضبوع ايجايح َٔ احلٌُ

 .تػهٌ غُد ايٓخاعني سوٍ حماويس اخلاليا ايعصبية يف املادة ايبيضاء:  

 أ خاليا ايدبل قًيًة االضتطاالت ب ايعصبوْات ايٓذُية ز اخلاليا ايدبكية ايٓذُية د اخلاليا ايتابعة)ايطاتًة(

 .عدافيُا يتعًل بايبصًة ايطيطائية  صح نٌ مما يًي : 

ٗا ايبيضاء طسيل  ٌ ايطياية ايعصبية  احلطية واحلسنيةَادت ك  أ تػاٖد عًى ايود٘ ايبطين يًدَاغ ب ٓي

 ز تعد َسنصًا عصبيُا اْعهاضيًا د   .حيدخ فيٗا تصايبات سطية فكط

 .أيياف ايعصبوْات ايبيٓية: 

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

 .إٕ قيادة ايدزادة:   

َد ز ُتضبط ازادياً بواضطة املخيخ د نٌ َا ضبل خطأ ٕ يف ايرانسة قصرية األ  أ ُتضبط اْعهاضياً بواضطة املخيخ ب ُتخص

 .دصء َٔ ايدَاغ ايبيين يتشهِ باجلٗاش ايعصيب ايراتي : 

 أ ايكطِ ايودي ب ايكطِ ْظري ايودي ز ايوطاء د ايبصًة ايطيطائية

 . واملٓطكة ايعذصية يًٓخاع ايػوني ويف ايوطاءتودد يف درع ايدَاغ : 

ظري ايودية  ب املسانص ايعصبية ايودية ز  املسانص ايعصبية د ايعكد ايودية  أ املسانص ايعصبيةْ 

 . عدانٌ َٔ ايعبازات ايتايية صشيشة فيُا خيص غػاء ايًيف ايعصيب: 

ْفوذيت٘ عايية بايٓطبة 

 يًبوتاضيوّ يف ساية ايساسة

ثابتنُوْ٘  د  أ فويطية حيوي قٓوات تبويب  ب حيوي قٓوات تطسيب ز 

 .يؤدي ختسيبٗا إىل عدّ إدزاى َعاْي ايهًُات املكسوءة واملطُوعة : 

 أ باسة بسون٘ ب باسة فسْه٘ ز باسة ايفساضة د نٌ َا ضبل خطأ

 .أسد ايبٓى ايتايية ال يػاٖد يف ايكوع االْعهاضية وسيدة املػبو: 

 أ ايعصبوٕ احلطي ب ايعصبوٕ املفسش ز ايعصبوٕ احلسني د ايعصبوٕ ايبيين

   درجة( 01) :أجب عن السؤالني التالينيثانيًا: 

ٌ زقِ (0 ٓاضب يه  :يديو ايسضِ اجملاوز وايري  ميجٌ املػبو ايهيُيائي واملطًوب ضع املطُى امل

 :حدد بدقة موقع كل مما يلي (2

 .ايعكد ايكشفية     .املخيخ     

 .   باسة ايفساضة  .األيياف املػُدة بػُد غوإ فكط 

 اذكر وظيفة واحدة فقط لكل مما يلي: (3

 .  املٗاد  . املادةp   

 .  خاليا ايبطاْة ايعصبية  .   قٓوات ايتبويب ايفويطية 

 ماذا ينتج عن كل مما يلي: (4

 .    َوت عصبوْات يف املادة ايطوداء جلرع ايدَاغ  .   ٘شيادة غدة املٓب٘ املؤثس يف عصب فوم عتبة ايتٓبي 

 .ختسيب املادة ايبيضاء يًشدبة احلًكية  .قطع األيياف ايعصبية ايوازدة إىل ايتػهيٌ ايػبهي واملٗاد 

 



 

 :رتب ما يلي (5

 . ايعصبوْات اييت تػهٌ َطًو احلظ ايعُيل واذنس َوقع ايتصايب

    درجة( 51) مما يلي : خلمس فقط ًا علميًااعط تفسريثالثًا: 

. ترتافل املٓعهطات ايػونية بإسطاضات غعوزية. 

 .يكتصس تػهٌ نُوْات ايعٌُ يف األيياف املػُدة بايٓخاعني عًى اختٓاقات زاْفيي٘ فكط. 

 .تعد ايعصبوْات املودودة يف ايكسوٕ األَاَية يًٓخاع ايػوني عصبوْات حمسنة. 

 .املاء ايعرب بأنًُٗا عٓد ملطٗا تٓهُؼ ٖيدزية . 

 .٘ال حييط غُد ايٓخاعني باحملواز يف ْٗايت                                                     . 

 .ال تطتذيب اخلًية ألي َٓب٘ يف شَٔ االضتعصاء املطًل                                                     . 
   درجة( 21) قارن بني : رابعًا:

. 

 نُوٕ ايعٌُ أسادي ايطوز نُوٕ ايعٌُ أسادي ايطوز ود٘ املكازْة

   طسيكة ايتطذيٌ

   ايتبدالت يف االضتكطاب

 . 

 ايياف املادة ايبيضاء أيياف ايعصب ايػُي ود٘ املكازْة

   ْوع ايػُد أو األغُاد احمليطة بٗا

   اَهاْية تسَيُٗا عٓد تعسضٗا يألذية

 ضع املطُى ايعًُي املٓاضب يهٌ زقِ َٔ املخطط:  درجة( 21) :لديك املخطط التالي :ًاخامس

   درجة( 21)  دراسة حالة: :سادسًا

 متجٌ ايصوزة داْبًا ضفدعُا خسب دَاغ٘ متت اشاية دًد ايطسف اخلًفي ي٘ 

 واملباعدة  بني عضًيت ايفخر فربش ايعصب ايوزني و املطًوب :

 . ٔيٓتٗي ٖرا ايعصب   أي .  يتأيف ايعصب َِ .َاذا تطتٓتر؟ و َاذا يٓتر عٔ تٓبيٗ٘؟ 

 .َاذا تطُي زدة فعٌ ٖرا ايضفدع؟ عًٌ إدابتو؟  .َا ايػاية )ايػسض( َٔ زدة ايفعٌ ايطابكة؟ 

 **انتهت األسئلة**
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 الهخاع الشوكي

 مادتٌ الرمادية

موقعًا  
: 

 يف مركزيا قهاة الشيشاء

 :متلئ بـ

 :تبطو بـ

يهشأ مو الكشم العجزي 
 :هلا أعصاب 

 مادتٌ البيضاء

 تكشم بواسطة الكروى واألثالم 

 :إىل مهاطل تشمى

 :وظيفتًا

 :نوع األلياف املوجودة فيًا

يتشكل يف املرحلة 
  :اجلهيهية بدءًا مو 


