
 

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

 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث
 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي السؤال االول:

 يشغل اللسان والوجه واليد مساحات واسعة من الباحة القشرية احلسية اجلسمية -1
 امتداد الباحة احلسية القشرية املوافقة لقطاع جسمي معني ال يعتمد على امتداد هذا القطاع وإمنا على درجة حساسيتهألن 

 يشغل الوجه واليد مساحات واسعة من الباحة القشرية احملركة -2
 على كتلة العضالت املشاركة بها ألن الباحة املسيطرة على حركة معينة تتناسب سعتها طردًا مع املهارة الالزمة إلجناز احلركة ال

 ألن مرور املعلومات املتكرر يف الذاكرة والسيما قصرية األمد يقوم بوظيفتني :  يقوم تكرار املعلومات نفسها بدور مهم يف عملية التذكر -3

 نقل املعلومات إىل الذاكرة طويلة األمد مما يؤدي إىل رسوخها –     إحياء املعلومات احملفوظة يف الذاكرة قصرية األمد لتجنب لنسيانها  -

ألن ذلك يتطلب بروتينات مقوية يتم صنعها يف اخللية بعد املشبك و بإشراف مورثات موجودة يف نواة  يف الذاكرة طويلة األمد تصبح تقوية املشبك مستدامة -4

 ك احملتفظ بالذاكرة قصرية األمد والذي تقوى مؤقتاً حمدثة تغريات بنيوية فتنقلب الذاكرة إىل طويلة األمدالعصبون حيث تنتشر الربوتينات يف اخللية و تؤثر يف املشب

 خيعمل املهاد كمركز معاجلة وتكامل وتوصيل املعلومات احلسية عدا الشمية إىل قشرة امل -5
 هاد ثم تنتقل بعد ذلك إىل الباحات احلسية املناسبةألن معظم العصبونات احلسية اليت حتمل السياالت العصبية احلسية تنتهي يف امل

 تعد املادة الرمادية للبصلة السيسائية مركز عصيب -6

 والبلع والسعال و اإلقياء وإفراز اللعاب ألنها حتوي منعكسات مهمة تنظم الفعاليات الذاتية اليت تتضمن ضبط حركات القلب والضغط الدموي ومعدل التهوية 

 ألنه خيلو من العصبونات البينية وهو ناجم عن التشابك الوحيد بني العصبون الصادر والعصبون الوارد االنعكاسي يف املنعكس الداغصي وحيد املشبكيعد القوس  -7

                                                    ألنه حيدث دون تدخل قشرة املخ .الفعل االنعكاسي الإرادي -8

 بسبب نفاد النواقل العصبية من الغشاء قبل املشبكي نتيجة االستعمال هلا من دون وجود آليات سريعة لتعويضها عرضة للتعباملنعكسات  -9 

 . ألن االستجابة تكون ذاتها حتت تأثري املنبه ذاته ورد فعله متوقعتتميز املنعكس الشوكي بالرتابة -10

 ينة هادفة إىل إبعاد األذى عن اجلسمألنها حتدث لتحقيق أغراض مع املنعكسات هادفة. -11

 ألن املخ كون رابطة بني املنبه الشرطي واالستجابة .للمنعكس الشرطي عالقة باملخ -12

 يف قانون التمركز عند بفلوجر تتمركز االستجابة يف عدد حمدود جدًا من العضالت -13
 عصبون حمرك –عصبون موصل  –ألن مسار السيالة العصبية يشمل: عصبون حسي 

ألن حموار العصبون املستقبل يتفرع إىل:  .يف قانون أحادية اجلانب نالحظ انثناء الطرف اخللفي املنبه بأكمله دون أن يقوم الطرف املناظر بأي حركة -14

 افرع صاعد وآخر هابط موزعًا السيالة الواردة إىل املركز يف مستويات خناعية أعلى وأدنى قلياًل ويف اجلهة ذاته

بسبب تدخل عصبونات موصلة التقائية أفقية تقوم بنقل السيالة إىل العصبونات . يف قانون التناظر نالحظ انثناء الطرفيني اخللفيني معًا املنبه  ونظريه -15

 ولكن يف اجلهة املقابلة احملركة يف املستوى ذاته من النخاع
 ألماميني أيضًايف قانون التشعع ميتد رد الفعل ليشمل إىل الطرفني ا -16

 تقوم بربط مستويات خمتلفة من النخاع ببعضها بسبب تدخل عصبونات ارتباط حبلية )موصلة شاقولية(

 بسبب تدخل املزيد من عصبونات االرتباط احلبلية .يف قانون الشمول يشمل رد الفعل احليوان بأكمله -17

 بسبب التهدم الطبيعي للخاليا العصبية مع التقدم بالعمر وعدم قدرتها على االنقسام فال ميكن تعويضها تضعف الذاكرة مع التقدم بالعمر. -18

  حدد موقع كل من : -ثانيًا

 أمام شق روالندو مباشرة الباحة احملركة األولية:  -                يف الفص اجلداري خلف شق روالندو :الباحة احلسية اجلسمية األولية  -

 يف الفصني الصدغيني الباحة احلسية السمعية:  -               خلف الباحة احلسية اجلسمية األولية لباحة احلسية اجلسمية الثانوية:ا  -

 يف املخيخ:خاليا بوركنج   -                                                يف الفصني القفويني الباحة احلسية البصرية:  -

 يف القطب األمامي للفص الصدغي ويف األجزاء البطنية للفصني اجلبهيني :الرتابط احلافيةباحة   -

                 يف املادة الرمادية للنخاع الشوكي  املشي الالشعوري: –املنعكس الداغصي  –إفراز العرق  مركز  -                ميتد يف أرضية البطني اجلانيب :احلصني   -

 يف املادة الرمادية للبصلة السيسائية الضغط الدموي: –السعال  –معدل التهوية  –إفراز اللعاب  -البلعمركز   -

 اذكر وظيفة واحدة لكل من: –ثالثًا 

 اجلسمييتم فيها اإلدراك احلسي  الباحة احلسية اجلسمية الثانوية: -             يتم فيها اإلحساس اجلسمي الباحة احلسية اجلسمية األولية: -

 تنسيق التقلصات العضلية وتوجيهها حنو حركة هادفة )االتساق( :الباحة احملركة الثانوية -

ربط املعلومات اإلبصارية اليت تتلقاها الباحة البصرية األولية بالتجارب واخلربات البصرية السابقة ومن ثم متكن الشخص  :الباحة البصرية الثانوية  -

 وحتليل املعاني اإلبصارية  أو)اإلدراك البصري(من تعرف ما يراه وتقدير ه 

 سمعي(ضرورية من أجل تفسري األصوات ومعناها وربط املعلومات الواردة من الباحة السمعية األولية باملعلومات السمعية السابقة أو)اإلدراك ال الباحة السمعية الثانوية: -

 تعمل  على إدراك معاني السياالت القادمة من كل الباحات احلسية احمليطة بها  الباحة الرتابطية اجلدارية القفوية الصدغية: -

 تعمل مع القشرة احملركة إلجناز أمناط معقدة ومتتالية من احلركات كما أنها ضرورية الستحداث األفكار اجملردة واحملاكمة العقلية الباحة الرتابطية أمام اجلبهية : -



 

 عالقة بالسلوك واالنفعاالت والدوافع إىل التعلم هلا باحة الرتابط احلافية: -

 مينحان احلركات اإلرادية السرعة واملهارة السبيالن القشريان الشوكيان: -

 يعمل على ختزين الذكريات اجلديدة يف الدماغ احلصني أو حصان البحر: -

 القشرة املخية يعمل كمركز معاجلة وتكامل وتوصيل املعلومات احلسية عدا الشمية إىل املهاد: -

حيتوي على مراكز التحكم بتنظيم درجة احلرارة , وكتلة املاء وتنظيم الضغط الشرياني ,ويتحكم بالنخامة األمامية وينظم تقلص  الوطاء: -

 الرحم وإفراغ احلليب من الثديني عند اإلرضاع

 عني باجتاه املنبع الضوئي ودوران الرأس باجتاه الصوتتنظيم املنعكسات البصرية والسمعية مثل دوران كرتي ال :احلدبات التوأمية   -

                                  طريق نقل السياالت العصبية احملركة الصادرة عن الدماغ السويقتني املخيتني: -

 تؤمن التواصل بني نصفي الكرة املخية واملخيخ  –طريق نقل السياالت مبادتها البيضاء:احلدبة احللقية  -

حتوي  –حتوي مراكز عصبية تتعاون مع مراكز عصبية يف البصلة السسائية للسيطرة على معدل التنفس وعمقه  احلدبة احللقية مبادتها الرمادية: -

 مراكز حساسة لرتكيز األوكسجني ودرجة محوضة الدم

 ازلة بعد أن تتصالب معظمها فيهاطريق لنقل السياالت احلسية الصاعدة واحلركية الن السيسائية: املادة البيضاء البصلة -

 طريق لنقل السياالت احلسية الصاعدة واحلركية النازلة :املادة البيضاء للنخاع الشوكي -

 مركز عصيب ألنها حتوي منعكسات مهمة تنظم الفعاليات الذاتية كالبلع  والعطاس واإلقياء والسعال املادة الرمادية للبصلة السيسائية:-

 مركز عصيب ألفعال انعكاسية كإفراز العرق واملنعكس الداغصي واملشي الالشعوري للنخاع الشوكي: املادة الرمادية -

مرحلة ملرور احلزم احملركة النازلة من القشرة املخية إىل املراكز العصبية يف الدماغ املتوس وهما ضروريان حلفظ توازن  :اجلسمني املخططني  -

 الكتابة( -الكالم  –اجلسم واحلركات التلقائية )السري 

 إحداث فعاليات عضلية متناسقة يف كل العضالت الالزمة حلركة معينة تؤمن توازن اجلسم يف أثناء احلركة والسكون  )خاليا بوركنج(:املخيخ -

 الكتابة على لوحة مفاتيح احلاسوب(  –له دور يف ضبط الفعاليات العضلية السريعة )الركض   -

 من:ماذا ينتج عن كل  -رابعًا

 خدر يف اجلهة املعاكسة جلهة االستئصال استئصال الباحة احلسية اجلسمية األولية :  - 1

 العمه اللمسي أو يصبح عاجزًا عن ختديد ماهية ما يلمس :الثانويةاجلسمية  أذية يف الباحة احلسية   - 2

 فقدان الرؤية التخريب ثنائي اجلانب للباحة البصرية األولية:  - 3

 العمه البصري  الباحة البصرية الثانوية : ختريب  - 4

 الصمم ختريب الباحة السمعية األولية ثنائي اجلانب:  - 5

 العمه السمعي ختريب الباحة السمعية الثانوية:  -6

 جلسمشلل يف جمموعة العضالت يف اجلزء األيسر من ا مين:استئصال جزء من الباحة احملركة األولية يف نصف الكرة املخية األ  - 7

 فقدان االتساق ختريب الباحة احملركة الثانوية:  - 8

 العجز عن تثبيت ذكريات جديدة طويلة األمد ولكنه ال يؤثر على املعلومات املختزنة يف الدماغ قبل االستئصال :استئصال احلصني - 9

 فقدان احلركات االنعكاسية :ختريب النخاع الشوكي يف الضفدع  -10

 انثناء أصابع الطرف اخللفي املنبه :لرت\ مول 450 /1اخللفي برتكيزتنبيه الطرف   -11

 انثناء الطرف اخللفي املنبه فقط دون أن يقوم الطرف املناظر بأي حركة  لرت من محض اخلل بعد ختريب دماغه\مول  350\1 -400\1تنبيه الطرف اخللفي للضفدع برتكيز -12

 انثناء الطرفني اخللفيني معاص املنبه ونظريه لرت من محض اخلل بعد ختريب دماغه\مول  300\1تنبيه الطرف اخللفي للضفدع برتكيز  -13

 انثناء األطراف األربعة األماميني واخللفيني لرت بعد ختريب دماغه\مول   200\1 -250\1تنبيه الطرف اخللفي للضفدع برتكيز  -14

 يشمل رد الفعل احليوان بأكمله :لرت من محض اخلل بعد ختريب دماغه\ مول  50\1 -100\1تنبيه الطرف اخللفي للضفدع برتكيز  -15

 ضع املصطلح العلمي املناسب: -خامسًا
 (  احلس الشعوري)                    ل احمليطي إليها     حادثة تتولد يف القشرة املخية بعد وصول السيالة العصبية الناجتة عن تنبيه املستقب-

 ( الذاكرة)                         القدرة على خزن املعلومات واسرتجاعها بشكلها الصحيح                                                       -

 الشخص  إىل بضع دقائق يستطيع يتم فيها االحتفاظ باملعلومات ملدة قصرية إىل أن تصبح منسية أو تتحول إىل خمزن أكثر استقرارًا وأمدًا مدتها عشر ثوان -

 ( الذاكرة قصرية األمد )  كلمات وهي وحدات ذات معنى ( عناصر أو بنود ميكن أن تكون أعدادًا أو حروفا أو9-5العادي أن خيتزن فيها ما بني )      

 علومات املختزنة فيها نستطيع اسرتجاع حوادث يتم فيها االحتفاظ بكل ما نعرفه عن العامل من حولنا وملدة طويلة وسعتها غري حمدودة وبفضل امل -

 ( الذاكرة طويلة األمد )                                                   املاضي وحل املسائل وتعرف الصور                                                  

 (احلصني)                        تبارز منحن من مادة سنجابية ميتد يف أرضية البطني اجلانيب نهايته األمامية متضخمة                   -

 ( س االنعكاسيةالقو  )                                              العصبونات اليت تشكل مسار السيالة العصبية يف الفعل املنعكس              -

 ( التناسق قانون)                                              أن للتقلصات احلركية املتتابعة غالبًا ما تأخذ منحاها اهلادف إلجناز مهمة حمددة-

 على إثارة االستجابة اليت يثريها  الثانوي وحده قادرًا تقديم منبه أولي )طبيعي( مقرتن مبنبه ثانوي صناعي حمايد مرات عدة يصبح عندها املنبه-

 (الفعل املنعكس الشرطي)                                                                                                   املنبه األولي وحده    



 

 باحة بروكا وفرينكا من حيث املوقع والوظيفة - أ سادسًا: قارن بني :

 باحة بروكا فرينكا باحة 

 يف الباحة الرتابطية أمام اجلبهية يف الباحة الرتابطية اجلدارية القفوية الصدغية املوقع

 تؤمن الدارة العصبية لتشكيل الكلمة باحة اإلدراك اللغوي والذكاء وتهتم بالوظائف الفكرية عالية املستوى الوظيفة

 العصيب مسلك حس اللمس وحس األمل من حيث مكان التصالب -ب 

 حس األمل حس اللمس 

 يف النخاع الشوكي يف البصلة السيسائية مكان التصالب

 التغريات البنيوية   املشبك- احلاجة لربوتني جديد  -السعة   -البقاء  -طويلة األمد من حيث: تقوية املشبك والقصرية الالذاكرة  -ج 

 الذاكرة طويلة األمد الذاكرة قصرية األمد 
 التقوية مستدامة مؤقتة )كافيًا لتقويته( املشبكتقوية 

 مدة طويلة بضع دقائق –مدة قصرية )عشر ثوان  البقاء

( عناصر أو بنود تكون 9-5حمدودة ) السعة

 أعداد أو حروف أو كلمات

 سعتها غري حمدودة

 حتتاج ال حتتاج احلاجة لرتكيب بروتني جديد

 حتدث تغريات فتنقلب الذاكرة القصرية إىل طويلة األمد تغرياتال حتدث  التغريات البنيوية يف املشبك

 التفسري  -االستجابة  -الرتكيز املستخدم قانون التناظر والتشعع من حيث:  -د 

 قانون التشعع قانون التناظر 
 لرت\مول   200\1 -250\1 لرت\مول  300\1 الرتكيز املستخدم

ميتد رد الفعل ليشمل باإلضافة للطرفني األماميني الطرفني  الطرف اخللفي املنبه ونظريه االستجابة

 اخللفيني أيضًا

 التفسري
بسبب تدخل عصبونات موصلة التقائية أفقية تقوم 

بنقل السيالة إىل العصبونات احملركة يف املستوى ذاته 

 ولكن يف اجلهة املقابلة من النخاع

 بسبب تدخل عصبونات ارتباط حبلية )موصلة شاقولية(

 وم بربط مستويات خمتلفة من النخاع ببعضهاتق

 أجب عن األسئلة التالية: –سابعًا 
 يقسم اجلهاز العصيب املركزي إىل ثالث مستويات وظيفية ماهي؟ -1

 املستوى الدماغي العلوي )املستوى القشري( -أ 

 املخيخ - الوطاء - املهاد - الدماغ املتوسط - احلبة احللقية –املستوى الدماغي السفلي : يتألف من البصلة السيسائية  –ب 

 مستوى النخاع الشوكي-ج

 مباذا تتميز الباحات الرتابطية؟ -2

 تعد سعتها دلياًل على رقي الدماغ وتطوره  –تشمل مجيع الباحات القشرية عدا احلسية واحلركية  - 

 املخية املختلفة مع البنى العصبية الواقعة حتتهاتقوم بوظيفة ربط باحات القشرة  -حمط اخلربة والذكاء وقابلية التعلم  -

 ؟و أين حيدث التصالب؟ وأين تنهي السيالة احلسية. عدد العصبونات املشاركة يف مسلك حس اللمس وإين يقع كل منها  -3

 عصبون جسمه يقع يف املهاد -3عصبون جسمه يقع يف البصلة السيسائية  -2عصبون جسمه يقع يف العقدة الشوكية  -1

 يتم التصالب يف مسلك حس اللمس يف البصلة السيسائية.  

 تنتهي يف الباحة احلسية اجلسمية األولية خلف شق روالندو لنصف الكرة املخية املعاكس جلة التنبيه

 ميتهماالقشرة املخية مصدر الفعل اإلرادي ما هي العصبونات املسؤولة عن ذلك وماذا يصدر عنها وماذا يدعى املسلكان وما أه  -4

 اإلرادية السرعة واملهارة العصبونات اهلرمية يف الباحة احملركة ويصدر عنها مسلكني حركيني هابطني هما: السبيالن القشريان الشوكيان وهما مينحان احلركات

 رتب مراحل احلس الشعوري والفعل اإلرادي حسب تسلسلها  -5

 مرحلة التنفيذ -5النقل احلركي  -4احلسية باملسالك احلركية اتصال املسالك  -3النقل احلسي  -2مرحلة التنبيه  -1

 كيف يتم اتصال املسالك احلسية باملسالك احلركية ؟ وماذا ينتج وماذا يتكون؟ وأين حيدث التصالب احلركي  -6

احملركة بعد عملية نشاط خمي.  عن طريق عدد من العصبونات املوصلة يف الباحات الرتابطية  إذ ينتج احلس الشعوري وتتكون السيالة العصبية

 حيدث التصالب احلركي يف البصلة السيسائية أو النخاع الشوكي

 العضالت املستجيبة –اجلذر األمامي للعصب الشوكي –القرنني األماميني للنخاع الشوكي  –املخ رتب مراحل النقل احلركي .   -7

 يف يؤمن توازن اجلسم.ما أنواع  الدفعات العصبية اليت يتلقاها املخيخ ؟ وك  -8

 -3 عضالتيف املفاصل واألوتار والمستقبالت احلس  -2مستقبالت التوازن يف األذن -1يتلقى سياالت عصبية هلا عالقة بالتقلصات العضلية من 

 من الباحات احلركية يف قشرة املخ . يعمل على تكامل هذه املعلومات إلحداث فعالية عضلية متناسقة يف كل العضالت 

 لالزمة حلركة معينة تؤمن توازن اجلسم يف أثناء احلركة والسكونا 



 

 عدد أنواع األقواس االنعاسية وعلل سبب تسميتها؟  -9

 ثنائي املشبك: ألنه حيوي عصبون بيين -وحيدة املشبك: ألنها ختلو من أي عصبون بيين    -

 عديد التشابك: ألن قوسه االنعكاسية حتوي أكثر من عصبون بيين-

 مم تتألف القوس االنعكاسية؟  -10

 األعضاء املنفذة -5العصبونات الصادرة عن اجلهاز العصيب -4العصبونات الواصلة )البينية(  -3العصبونات الواردة  -2املستقبل  -1

 رتب مسار السيالة العصبية)عناصر قوسه االنعكاسي( يف منعكس إفراز اللعاب عند تناول الطعام؟  -11

 غدد لعابية –عصبون مفرز نابذ  –ائية يسسالمركز اإلفراز يف البصلة   -عصبون حسي وارد  –اللسان نهايات حسية يف  

 رتب مسار السيالة العصبية يف الفعل املنعكس الشرطي )جتربة بافلوف عند الكلب(  -12

 الغدد اللعابية و إفراز اللعاب –البصلة السيسائية  –القشرة املخية  –األذن  -جرس 

 أجب عن السؤالني التاليني: –ثامنًا 
 أكمل خريطة املفاهيم باملصطلحات العلمية املناسبة: –أ 

 
                                                ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها: -ب
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 الرتابطية الباحات

 الباحة الرتابطية احلافية

يف القطب األمامي للفص الصغي واألجزاء 
 البطنية للفصي اجلبهيني

هلا عالقة بالسلوك 
 واالنفعاالت 

 الباحة الرتابطية أمام اجلبهية

 باحة بروكا

تؤمن الدارة العصبية 
 لتشكيل الكلمة

 الباحة الرتابطية اجلدارية القفوية الصدغية

 باحة فرينكا

 اإلدراك اللغوي والذكاء


