
 

 العلــــوم  مادة يف  ورقة عمل
 (2018 – 2017) الثانوي العلمي الثالث

 :أعط تفسريًا علميًا ملا يلي السؤال االول:
 تؤدي أجهزة جسم اإلنسان عملها بإتقان وكفاءة ؟ (1

 غزيرة ؟ ناتتعطي االستطاالت اهليولية تغص (2

 يسل أثناء نشاط اخللية العصبية.نوقت الراحة وتقل عدد جسيمات  يسلن جسيمات تغزر (3

 قص مستمراعدد اخلاليا العصبية يف دماغ اإلنسان يف تن (4

 فقد اخلاليا العصبية املتمايزة القدرة على االنقسام ؟ (5

 النقل مستقطب يف اخللية العصبية. (6

 .Tالعصبون أحادي القطب شكل حرف  يأخذ (7

 عقد الشوكية وحيد القطب ؟يعد العصبون املوجود يف ال (8

 ؟كية العني ثنائي القطببيعد العصبون املوجود يف ش (9

 يعد العصبون اهلرمى والعصبون النجمي متعدد القطبية ؟ (11

 يعد العصبون املوجود يف العقد الشوكية حسي ؟ (11

  ؟حسي نيالعة كيبش العصبون املوجود يف يعد (12

 ؟ حمرك اهلرمي العصبون يعد (13

 حمرك ؟يعد العصبون النجمي  (14

 تعد األلياف العصبية املوجودة يف املادة السنجابية عارية ؟ (15

 نزلة خاليا ؟مبيعد غمد شوان  (16

 ح خاليا الدبق العصيب الصغرية فعالة مناعيًا يف احلاالت االلتهابية.بتص (17

 فراغات النسيج العصيب الناجتة عن التهدم الطبيعي للنسج العصبية ؟.ملء ق العصيب على بقدرة خاليا الد (18

 تسمية شجرة احلياة بهذا االسم. (19

 عض املضادات احليوية إىل الدماغ.بة وصول بصعو (21

 .الدماغ إىل الدم مع تأتي قد اليت اخلطرة املواد وصول مينع الدموي الدماغي احلاجز (21

 ؟ ية مغذية للخاليا العصبية ودور فعال يف حفظ التوازن الشاردفق وظيللدب (22

 للمراكز العصبية ؟ األم احلنون مغذيًا غشاء يعد (23

 ؟ واجلسم الدماغ بني وصل صلة الشوكي النخاع يشكل (24

 ف عصيب جماور خارج املشابك ؟لة العصبية من ليف عصيب إىل لياتنتقل السيال  (25

 :ما املقصود بكلٍّ مما يأتي :الثانيالسؤال 
األزرار ، برزة )ربوة( اهليولية ، احملوار ، يسل ، اللييفات العصبية ، االستطاالت نلعصبية ، الدبق العصيب ، جسيمات اخلاليا ا

مد النخاعني ، غمد شوان ، سفينغوميلني ، الليف العصيب ، األعصاب ، حزم األلياف العصبية ، السائل الدماغي احملوار غ

 الشوكي ، احليز حتت العنكبوتي ، األبواق الوعائية ، اللوحية العصبية ، امليزابة العصبية ، األنبوب العصيب ،

 ظيفته ؟وما املقصود بكل من البنى األتية ؟ وأين يوجد )يقع( كل منها؟ وما  :الثالثالسؤال 

 النوى القاعدية-4 خططاناجلسمان امل-3 مثلث املخ-2 اجلسم الثفين-1

 الغدة الصنوبرية-8 البطني الثالث-7 البطينان اجلانبيان-6 بطينات الدماغ-5

 ة احللقيةباحلد-12 املهادين-11 قناة سيلفيوس-11 ،ع)مباذا يتصل(بلبطني الراا-9

 ال البيضاء الستةباحل-16 املخروط النخاعي-15 النخاع الشوكي-14 البصلة السيسائية-13



 

 حدد بدقة موقع : :الرابعالسؤال 

 ليةباخلاليا احل ق قليلة االستطاالتبخاليا الد فيهنقات رانااخت األبواق الوعائية

 .قارن بني املادة السنجابية واملادة البيضاء يف املخ والنخاع الشوكي من حيث نوع اخلاليا ونوع األلياف   :اخلامسالسؤال 

  :السادسالسؤال 
 من األمساك وحتى الثدييات ؟ ما التغريات اليت طرأت على بنية الدماغ عند الفقاريات بدءًا -1

 ة جسم اإلنسان ؟ما نوعا التنسيق عند األحياء، وما أهميته يف عمل أجهز-2

 رتب مسار األحداث واملراحل األتية : :السابعالسؤال 

 مسار السيالة العصبية يف اخللية العصبية.-1

 .ل اجلهاز العصيبكمراحل تش-2
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