
 

 ( 01 - 9 - 8العلــــوم  )الدرس مادة يف  ورقة عمل

 (8109 – 8108) الثانوي العلمي الثالث
 :أعط تفشريًا علنًًا ملا يلٌ السؤال االول:

 بػدتٗا ٚ شَٔ تأثريٖا ٚ أقًٗا عسزًا ع٢ً اخل١ًٝ يطٗٛي١ احلضٍٛ عًٝٗا ٚاضتخداَٗا ٚ إَها١ْٝ ايتشهِ. تعد امليبَات الهَسبأٜ٘ أفطل امليبَات -

 ألٕ شَٔ ايتأثري أقٌ َٔ شَٔ االضتٓفاد .ملظ دطه ضاخً بطسع٘ نبريٗ جتعليا ال حنظ بطدْىتُ -

 ألْٗا ذات ٚظٝف١ ٚاسد٠ َتها١ًَ. ىعهاضٔ٘ ىفظ الهسّىانطٕإللعياصس الكْع ا -

 ألْ٘ ٜفضٌ بني ْٛعني َٔ ايػشٓات َٛدب١ يف ايططح اخلازدٞ ٚضايب١ يف ايططح ايداخًٞ يًٝف. ٓعد غػاٛ اللٔف مطتكطبًا نَسبأًٜا أثياٛ الساس٘ -

 سدّخ تٔاز مفادٞ لػْازد الصْدْٓو إىل داخل اللٔف عيد التيبُٔ الهايف عيد التيبُٔ الهايف -

 بطبب فتح قٓٛات ايضٛدّٜٛ ٚتدفل غٛازد ايضٛدّٜٛ إىل داخٌ ايًٝف 

 يطك٘ امليبَ٘ مً اللٔف عيد التيبُٔ الهايفاىعهاع االضتكطاب يف امل -

 بطبب اضتُساز تدفل غٛازد ايضٛدّٜٛ حنٛ ايداخٌ ٜٓعهظ دص٥ًٝا سٝح ٜضبح ايططح ايداخًٞ يًػػا٤ َٛدبا بايٓطب١ خلازد٘

 ألْٗا ذات سذِ نبري. ال تطتطٔع الػسضبات املسّز عرب الػػاٛ ارتلْٖٔ -

 شمً االمتياع ال تطتذٔب ارتلٔ٘ العصبٔ٘ مليبُ ددٓد يف -

 س١ايسااضتكطاب عدّ فتح بٛابات أق١ٝٓ ايضٛدّٜٛ إال بعد ايعٛد٠ إىل ساي١  -1 

 فسط االضتكطاب ايٓاتر عٔ اضتُساز تدفل غٛازد ايبٛتاضّٝٛ إىل خازز اخل١ًٝ ايعضب١ٝ -2 

 ألْٗا تعتُد ع٢ً دزد١ فعاي١ٝ ايكػس٠ املخ١ٝ . تتػري صف٘ األمْاز الدماغٔ٘ بني ساالت اليْو ّالٔكع٘ ّالطبات -

 ألْ٘ ٜطُح بتشدٜد َطاس١ املٓاطل املضاب١ َٔ اجلطِ تطنٔ٘ ننٌْ التشدٓد بَرا االضه.  -

 ٓكتصس ىػْٛ ننٌْ العنل يف األلٔاف املػندٗ باليداعني علٙ اختياقات زاىفُٔ)تعترب اختياقات زاىفُٔ ممسات إدبازٓ٘ للتٔازات( -

بدٟ َكا١َٚ عاي١ٝ خلسٚز ايتٝازات املٛعع١ٝ يف األَانٔ اييت ٜػطٝٗا غُد ايٓخاعني َٚكا١َٚ أقٌ عٓد ض١ٜٛ اختٓاقات زاْفٝ٘, عال٠ٚ ع٢ً ألٕ ايػػا٤ ٜ

 عدّ ٚدٛد ايكٓٛات ايػازد١ٜ إال يف اختٓاقات زاْفٝ٘

 لٔاف ارجمسدٗ مً اليداعني(ٓدعٙ اليكل يف األلٔاف املػندٗ باليكل الكفصٖ )اليكل يف األلٔاف املػندٗ أضسع مً األ -

 ألٕ ايٓكٌ ٜتِ َٔ اختٓام زاْفٝ٘ إىل آخس َجريًا االختٓاقات املتتاي١ٝ ايٛاسد تًٛ األخس ٚقافصًا فٛم قطع ايػُد ايٓخاعٝين

 ٓتصف املػبو الهٔناٜٕ بالكطبٔ٘. -

 املػبه١ٝ إىل اخل١ًٝ بعد املػبو إذ تٛدد املطتكبالت ألٕ ساي١ ايتٓبٝ٘ جتتاش املػبو باجتاٙ ٚاسد َٔ اخل١ًٝ قبٌ املػبو إذ تٛدد احلٜٛضالت

 ٓتصف املػبو الهٔناٜٕ باإلبطاٛ -

املطتكبالت  ألٕ ضسع١ ايطٝاي١ ايعضب١ٝ تكٌ يف املػبو ٜٚفطس ذيو بايصَٔ ايالشّ يتشسز ايٓاقٌ ايهُٝٝا٥ٞ ثِ اْتػازٙ يف ايفايل املػبهٞ ٚتجبت٘ ع٢ً

 هُٕٛ بعد املػبهٜٞٚغاف إىل ذيو ايصَٔ ايالشّ يتهٜٛٔ اي

 .تيكص املددزات مً اضتجازٓ٘ العصبْىات أما الهافٝني فٔصٓد مً اضتجازٓ٘ العصبْىات -

 ألْٗا املخدزات تسفع عتب١ تٓبٝ٘ ايعضبْٛات أَا ايهاف٦ني فٗٛ ٜٓكط عتب١ تٓبٝٗٗا 

  اضتعنل ضهاٌ غابات األماشٌّ الطَاو املطلٔ٘ زؤّضَا بالهْزاز يف صٔد اذتْٔاىات. -

 ٗا ٜجبط تأثري األضتٌٝ نٛيني يف ايػػا٤ بعد املػبهٞ يًًُتك٢ ايعضيب ايعغًٞألْ

 ألْٗا تعطٌ أْعِٝ نٛيني إضترياش مما ٜطبب إعاق١ تفهو األضتٌٝ نٛيني. تطبب املبٔدات اذتػسٓ٘ ّغاش األعصاب إعاق٘ تفهو األضتٔل نْلني -

 ألخسٚ يف داٛ الصٍاميسضنْز بطٕٛ ّمْت للدالٓا العصبٔ٘ ّتػابهاتَا مع ارتالٓا ا -

 بطبب تسضب يٛحيات َٔ ايربٚتني بٝتا ايٓػٛاْٞ )األًَٝٛ ٥ٝد( سٍٛ اخلالٜا ايعضب١ٝ يف َٓاطل ايدَاغ ايغسٚز١ٜ يًٛظٝف١ املعسف١ٝ

 بطسٜك١ َا اآليٝات ايعضب١ْٝٛ يتخصٜٔ ٚ اضرتداع ايرانس٠ ٜفعٌألْ٘  لألضتٔل نْلني دّز يف تػهٔل الرانسٗ. -

 عالق٘ بالْزاث٘.للصٍاميس  -

 21ألٕ بسٚتني بٝتا ايٓػٛاْٞ املطبب يًصٖاميس ٜٓػأ َٔ تهطس بسٚتني أنرب ٜتِ تسنٝب٘ بإغساف َٛزث١ َٛدٛد٠ ع٢ً ايضبػٞ زقِ 

 ٓعطل األداٛ الطلظ للدازٗ اذتسنٔ٘ ّتطعف أىػط٘ املصاب يف داٛ بازنيطٌْ -

ييت تضدز اإلغازات املتشه١ُ يف احلسن١ إىل اجلطِ املخطط ع٢ً ١٦ٖٝ دٚباَني بطبب خطاز٠ عضبْٛات تكع يف املاد٠ ايطٛدا٤ جلرع ايدَاغ ٚا

 فُٛت ايعضبْٛات ٜطبب ٖبٛطًا يف اإلٜعاش ايدٚباَٝين مما ٜعطٌ األدا٤ ايطًظ يًداز٠ احلسن١ٝ

 ٓعاجل املسٓض يف داٛ بازنيطٌْ بْضاط٘ طلٔع٘ الدّبامني . -

 غٞ ايدَٟٛألٕ ايدٚباَني ال ٜطتطٝع ادتٝاش احلادص ايدَا



 

 أجب عن األسئلُ التالًُ:السؤال الثاني: 

 ْكٌ ايتٓبٝ٘ –قاب١ًٝ ايتٓب٘  لألعصاب خاصتاٌ ما ٍنا؟ -1

أُٖٝت٘: إبساش دٚز ايصَٔ يف َفّٗٛ قاب١ًٝ ايتٓب٘ اخل١ًٜٛ , تطُح قُٝت٘ مبكاز١ْ ضسع١ قاب١ًٝ ايتٓب٘ يف  ما أٍنٔ٘ الهسّ ىانطٕ؟ ّمباذا تطنح قٔنتُ؟ -2

 ًف١ أٟ نًُا نإ ايٓطٝر بط٦ًٝا يف قاب١ًٝ تٓبٗ٘ نإ ايهسْٚانطٞ ي٘ َستفعًا ٚبايعهظايٓطر املخت

بٛعع أسد َطسٜٞ َكٝاع غًفاْٞ ع٢ً ايططح اخلازدٞ يًٝف ٚاملطس٣ األخس ع٢ً ضطح   نٔف ميهً قٔاع ننٌْ الساس٘ يف لٔف عصيب معصّل -3

 فٛيتًَٝٞ  07-ايهٕٛ ٜعادٍ  َكطع٘ فٝػري املكٝاع إىل فسم يف

 ؟ما ضبب ظاٍسٗ ننٌْ الساس٘ ؟ّما أبسش الػْازد علٙ داىيب غػاٛ ارتلٔ٘؟ ّنٔف تتْشع يف سال٘ الساس٘ -4

 ايػسضبات.  ٜعٛد ذيو إىل ٚدٛد فسٚم يف تسانٝص عدد َٔ ايػٛازد ع٢ً داْيب ايػػا٤ ٖٚٞ ايبٛتاضّٝٛ ٚايضٛدّٜٛ ٚايهًٛز ٚ 

 بات داخٌ اخل١ًٝ أع٢ً َٓ٘ خازدٗا ٚتسنٝص ايضٛدّٜٛ ٚ ايهًٛز خازز اخل١ًٝ أع٢ً َٓ٘ يف داخًٗايف ساي١ ايساس١ ٜهٕٛ تسنٝص ايبٛتاضّٝٛ ٚايػسض

 تته احملافع٘ علٙ فسّم الرتانٔص الػازدٓ٘ بطسٓكتني ما ٍنا  دٌّ غسح -5

 َغخ١ ايضٛدّٜٛ ٚايبٛتاضّٝٛ -2ايٓفٛذ١ٜ االصطفا١ٝ٥ اييت ٜتُتع ايػػا٤ اخلًٟٛ  -1 

 ضتكطاب اليت حتدخ عيد تبُٔ ىكط٘ مً لٔف عصيب ؟ّنٔف تبدّ علٙ غاغ٘ األّضلْٔضهْب ؟زتب التػريات يف اال -6

 اخنفاض ضسٜع يف اضتكطاب ايػػا٤ ٜٓتٗٞ بصٚاي٘ ثِ اْعهاض٘ دص٥ًٝا يٝعٛد بعدٖا إىل نُٕٛ ايساس١ 

 دٓد يف ميطك٘ ميَانٔف تعْد ارتلٔ٘ العصبٔ٘ إىل سال٘ الساس٘ ّتصبح قادزٗ علٙ اضتكبال تيبُٔ ٓجري ننٌْ عنل د -0

 إىل ساي١ ايساس١ تػًل قٓٛات ايضٛدّٜٛ ٚتفتح قٓٛات ايبٛتاضّٝٛ فتأخر غٛازد ايبٛتاضّٝٛ باالْتػاز عربٖا إىل خازز اخل١ًٝ يٝعٛد االضتكطاب -

 جبٝت ساي١ االضتكطاب يفتعٌُ َغخ١ ايضٛدّٜٛ ٚايبٛتاضّٝٛ ع٢ً عخ غٛازد ايضٛدّٜٛ يًخازز ٚاضتعاد٠ غٛازد ايبٛتاضّٝٛ ٚتعد املطؤٚي١ عٔ ت -

 أثٓا٤ ايساس١ ٚتضبح اخل١ًٝ ايعضب١ٝ قادز٠ ع٢ً اضتكباٍ تٓبٝ٘ ددٜد ٜجري نُٕٛ عٌُ يف تًو املٓطك١

 إذا نإ َػُدًا بايٓخاعني -2قطس ايًٝف  -1تصداد بصٜاد٠  ختتلف ضسع٘ الطٔال٘ العصبٔ٘ بني األلٔاف ّفل عاملني ما ٍنا؟ -8

 ٍنا؟ املػندٗ ذات اليداعني مٔصتاٌ ما لعاٍسٗ اليكل يف األلٔاف -9

 شٜاد٠ ضسع١ ايطٝاي١ : بطبب ايٓكٌ ايكفصٟ -1 

 تٛفري ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايطاق١ يعٌُ َغخ١ ايضٛدّٜٛ ٚايبٛتاضّٝٛ إذ حيدخ ايغخ يف ض١ٜٛ اختٓاقات زاْفٝ٘ فكط -2 

طل َع١ٓٝ َٔ اجلطِ يتطذٌٝ تػريات ايفعاي١ٝ ايهٗسبا١ٝ٥ يف ٖرٙ ٚذيو بٛعع َطازٟ ايتطذٌٝ يف َٓا. ما مبدأ ختطٔط الكلب ّاألمْاز الدماغٔ٘ -11

 عرب األْطذ١ احل١ٝ إىل َطازٟ ايتطذٌٝ ٚنٌ غرٚذ فٝٗا عٔ ايٛعع ايطبٝعٞ ٜفٝد يف تػخٝط األف١ املطبب١ ي٘ األعغا٤ بعد اْتكاهلا

 نٗسبا١ٝ٥ َػابو نُٝٝا١ٝ٥ َٚػابو للنػابو ىْعاٌ ما ٍنا ؟ ّ مه ٓتهٌْ املػبو الهٔنٔاٜٕ ؟ -11

 غػا٤ اخل١ًٝ ايتاي١ٝ )ايػػا٤ بعد املػبهٞ( -3فايل َػبهٞ  -2غػا٤ ايصز )ايػػا٤ قبٌ املػبهٞ(  -1هٕٛ َٜٔت 

 ما ممٔصات نل مً الػػاٛ قبل املػبهٕ ّبعد املػبهٕ -12

 ايفايل ٜتُٝص بب١ٝٓ َٓاضب١ يتُاع احلٜٛضالت املػبه١ٝ , ٚحتسز دص٥ٝات ايٓاقٌ َٓٗا يف الغشاء قبل املشبكي:

 ٜتُٝص بٛدٛد َطتكبالت ْٛع١ٝ يًٓٛاقٌ ايعضب١ٝ , تستبط َعٗا قٓٛات بسٚت١ٝٓٝ يًػٛازد املختًف١ الغشاء بعد املشبكي: 

 متٙ ٓهٌْ املػبو تيبَٕٔ ؟ ّمتٙ ٓهٌْ تجبٔطٕ؟ -13

 عٓدَا ٜستبط ايٓاقٌ ايهُٝٝا٥ٞ مبطتكبالت ْٛع١ٝ تعد أقفااًل نُٝٝا١ٝ٥ يكٓٛات ايضٛدّٜٛ تنبيهي:  

 ايهُٝٝا٥ٞ مبطتكبالت ْٛع١ٝ تعد أقفااًل نُٝٝا١ٝ٥ يكٓٛات ايبٛتاضّٝٛ عٓدَا ٜستبط ايٓاقٌ تثبيطي:  

 أًٓ ٓتهٌْ الياقل العصيب ؟ ّما مصريِ بعد إسداثُ التػري يف ىفْذٓ٘ الػػاٛ بعد املػبهٕ؟ -14

 بتدخٌ أْعُٝات خاص١يف ايصز َباغس٠  -2يف دطِ اخل١ًٝ ٜٚٓتكٌ عرب احملٛاز إىل ايصز  -1ٜتهٕٛ إَا  

 حبًُت٘ بأْعُٝات ْٛع١ٝ -3باْتػازٙ خازز ايفايل -2بإعاد٠ اَتضاص٘ َٔ ايػػا٤ قبٌ املػبهٞ  -1: إَا  َضريٙ: تتِ إشايت٘ 

 اإلبطا٤ -ايكطب١ٝ  ما خْاص املػبو الهٔناٜٕ ؟ -15

 ْاسد؟ ّأًٓ تْدد املػابو الهَسبأٜ٘؟نٔف ٓصل التيبُٔ العصيب إىل العطالت امللطاٛ ّنٔف ٓيتػس ضنً ألٔاف العطْ ال -16

 ٜضٌ ايتٓبٝ٘ إىل ايعغالت املًطا٤ ٚايكًب بٛضاط١ َػابو نُٝٝا١ٝ٥ , ٜٚٓتػس عُٔ ايعغٛ ايٛاسد بٛضاط١ َػابو نٗسبا١ٝ٥

 تٛدد املػابو ايهٗسبا١ٝ٥ بني أيٝاف عغ١ً ايكًب ٚاألسػا٤

 ّما أعساضُ ؟ ّنٔف ٓته التػدٔص ّنٔف ٓته  العالزما العامل املنسض يف التَاب الطشآا ّنٔف ٓصل إلَٔا .  -17

 دساثِٝ أٚ فريٚضات تضٌ إىل ايطشاٜا عٔ طسٜل ايدّ أٚ اجلٝٛب األْف١ٝ أٚ األذْني

األعساض :ازتفاع سسازٟ ٚمح٢ ٚصداع غدٜد ددًا ٚتكًضات عغ١ًٝ ٚإقٝا٤ ٜٚتِ ايتػخٝط بأخر عٝٓات َٔ ايطا٥ٌ ايدَاغٞ ايػٛنٞ ٚفشض٘ . 

 دات احل١ٜٛٝ ٚ بإغساف طيب َهجفٜعاجل باملغا

 مإٍ املادٗ الطْداٛ ّأًٓ تكع .ّما ضبب تطنٔتَا بَرا االضه .ّما دّزٍا  .ّماذا تفسش ّإًٓ ٓيتكل .ّماذا ٓيتر عً مْتَا. -18

 يف ايتشهِ بٓػاط دٚزٖا تكّٛ بدٚز َِٗ  –ألٕ ضتبٛبالمسا خالٜاٖا غ١ٝٓ باملٝالْني  –خالٜا عضب١ٝ نبري٠ تكع بني ايطٜٛكتني املخٝتني 

 َسض بازنٓطٕٛ –تفسش ايدٚباَني ايرٟ ٜٓتكٌ عرب ذلاٜٚسٖا إىل اجلطِ املخطط  –ايعغالت ٚتٛتسٖا 



 

 :ضع املصطلح العلنٌ املناسب: الثالثالسؤال 

 ( االضتجازٓ٘ ). ١ ٚاخلازد١ٝقدز٠ املاد٠ احل١ٝ ع٢ً االضتذاب١ املال١ُ٥ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاحل١ٜٛٝ اييت تطاٍ ب٦ٝتٗا ايداخًٝ -

 ( التيبُٔ )                 االضتذاب١ اييت تتغُٔ شٜاد٠ يف فعاي١ٝ املاد٠ احل١ٝ                                                                             -

 ( التجبٔط )              االضتذاب١ اييت تتغُٔ ْكط يف فعاي١ٝ املاد٠ احل١ٝ                                                                               -

 ( امليبُ )                     نٌ تػري فٝصٜا٥ٞ أٚ نُٝٝا٥ٞ أٚ سٟٝٛ ٜؤثس يف املاد٠ احل١ٝ تأثريًا نافًٝا إلشاستٗا عٔ ساي١ اضتتبابٗا     -

 (                  الػدٗ اذتٔ٘ أّعتب٘ التيبُٔ أّ امليبُ العتبْٖ )                   ايػد٠ اييت تهفٞ يتٛيٝد دفع١ عضب١ٝ ٚتكًط عغًٞ خالٍ شَٔ تأثري َعني             -

 ( السْٓباش أّ العتب٘ الدىٔا )                                                                          غد٠ ذلدد٠ ال حيدخ دْٚٗا أٟ تأثري َُٗا طاٍ شَٔ ايتأثري       -

 ( شمً االضتيفاد )                            عتب١ ش١َٝٓ ال ٜتُهٔ املٓب٘ دْٚ٘ َٔ تٛيٝد اضتذاب١ َُٗا بًػت غدت٘                                          -

ٝاز غري  - ٕ ايت هٛ را احلدٜ   ٖٔ ٔ ع ٌ ايصَ ٚإذا ق ف  ٗاً يف ايًٝ ٓبٝ طبب ت  ٜٞ ٚ تصٜد يه ٝا أ ٟ ايعتب١ ايدْ ٘ تطٚا ٝاز غدت ّ ملسٚز ت ٔ ايالش وايصَ ٍ يف ًت  ايػد٠ فعا

 ( الصمً املفٔد )

 ( الصمً املفٔد األضاضٕ )                            فعااًل                                                                      ايصَٔ األقضس ايرٟ الٜصاٍ عٓدٙ ايسٜٛباش -

 ( الهسّىانطٕ )              ايصَٔ املفٝد ايالشّ حلدٚخ ايتٓبٝ٘ يف ْطٝر َا عٓدَا ْطتخدّ تٝازًا غدت٘ ععفٞ ايسٜٛباش                           -

 ( ميشين العتبات )      فسع َٔ قطع شا٥د ميجٌ احلد ايفاصٌ بني َٓطك١ ايتٓبٝٗات ايفعاي١ فٛق٘ عٔ َٓطك١ ايتٓبٝٗات غري ايفعاي١ حتت٘         -

 ( الطٔال٘ العصبٔ٘)                       نُٕٛ ايعٌُ ايرٟ ٜٓتكٌ ع٢ً طٍٛ ايًٝف بػهٌ َٛد١ ضايب١                                                       -

 ايفسم يف ايهُٕٛ يف أثٓا٤ ايساس١ َا بني ايططح اخلازدٞ يًٝف ايرٟ حيٌُ غشٓات َٛدب١ ٚايططح ايداخًٞ ايرٟ حيٌُ غشٓات ضايب١ -

 ( ننٌْ الساس٘ )

 ( مطد٘ الصْدْٓو ّالبْتاضْٔو)                                                   تعد املطؤٚي١ عٔ تجبٝت ساي١ االضتكطاب يف أثٓا٤ ايساس١                           -

 تًو ايعتب١تهٕٛ اضتذاب١ ايًٝف يف سدٚدٖا ايكض٣ٛ ٚال تصداد باشدٜاد غد٠ املٓب٘ فٛم ايعتب١ ايدْٝا  ٚال تتهٕٛ ايطٝاي١ إذا ناْت ٖرٙ ايػد٠ دٕٚ  -

 ( غٕٛقاىٌْ الهل أّ الال ) 

ًٝادلُٛع١  - ٘ دص٥ عهاض ِ ْا ٘ ث ٚاي ٞ بص ٓتٗ ٔ اخنفاض ضسٜع يف اضتكطاب ايػػا٤ٜ  ٚتتغُ  ٘ ٓبٝ ٕ اييت متٝص ساي١ ايت ٕ ايساس١  ايتبدالت يف ايهُٛ عٛد إىل نُٛ  .ٝي

 ( ننٌْ العنل )

 ( شمً االمتياع أّ االضتعصاٛ)                                 املد٠ ايص١َٝٓ اييت ال تطتذٝب فٝٗا اخل١ًٝ ايعضب١ٝ ملٓب٘ ددٜد                                         -

 ( ننٌْ التشدٓد )              فسم ايهُٕٛ بني املٓاطل ايط١ًُٝ ذات ايػش١ٓ املٛدب١ ٚاملٓاطل املضاب١ باألذ٣ ذات ايػش١ٓ ايطايب١               -

 ( املػبو العصيب )                 َٔ أسدُٖا إىل األخس                    َٓطك١ اتضاٍ ٚظٝفٞ غري َادٟ بني عضبٕٛ ٚآخس بػسض ْكٌ ايطٝاي١  -

 ( أمانً التشسٓس )                َطتكبالت بسٚت١ٝٓٝ تكع ع٢ً ايططح ايداخًٞ يًػػا٤ قبٌ املػبو  تستبط َع غٛازد ايهايطّٝٛ                    -

 ( و الهَسباٜٕاملػب )                  ٜتػهٌ َٔ بٓٝتني غػا٥ٝتني َتٓاظستني خلالٜا َتذاٚز٠ ٜفضٌ بُٝٓٗا فايل عٝل                                     -

 ( حملسن٘ أّ امللتكٙ العصيب العطلٕاللْس٘ ا )                       عباز٠ عٔ َػبو ٜٛدد بني ْٗاٜات ايعضبٕٛ احلسنٞ ٚ غُد ايًٝف ايعغًٞ            -

 َطهٓات داخ١ًٝ محض أَٝين( تػب٘ املٛزفني ايرٟ ٜطتخسز َٔ األفٕٝٛ تفسش َٔ ايدَاغ ٚايٓخا١َ األَا١َٝ ٚتطتعٌُ 32َٛاد نُٝٝا١ٝ٥ بسٚت١ٝٓٝ ) -

 ( األىدزّفٔيات )                                                                 يألمل ٚذلطٓات يًُصاز                                                                      

 إىل اجلطِ املخطط خالٜا عضب١ٝ نبري٠ احلذِ تكع بني ايطٜٛكتني املخٝتني  ضتٝٛبالمسا غ١ٝٓ باملٝالْني تفسش ايدٚباَني ايرٟ ٜٓتكٌ عرب ذلاٜٚسٖا -

 ( املادٗ الطْداٛ )                                                                                                                                                                      

-  ١ٝ ٗا سسنات تػٓذ ضشب قدٜ  ٞ املػٛشٚ  َاغ ٞ ايد ػاط ايهٗسبا٥ ٔ آي ٛباتَ   ْٔ ْاجت١ ع  ١ٝ ٔ اعطسابات عضب ِ ع ْاد  ٍ ١ٜاختال عٞ الإزاد ٕ اٛي فكدا  ٚايطكٛط أزعاًٚ 

 ( الصسع )

 اذكر وظًفُ واحدَ لكل من:: الرابعالسؤال 
               ي٘ دٚز نبري يف عًُٝات ايرانس٠ –َجبط حلسن١ ايكًب  – َٓب٘ يًعغالت األضتٔل نْلني : - -

                  َٓعِ يًٛظا٥ف احلسن١ٝ –َٓػط يف احلاالت ايٓفط١ٝ ٚايعاطف١ٝ  الدّبامني: -

 ايػسٚع بايّٓٛ –ي٘ دٚز يف اإلدزاى احلطٞ  –َجبط يًُطايو ايٓاق١ً جلظ األمل  الطريّتْىني: -

 َٓب٘ أٚ َجبط اليْز أدزٓيالني: -

 ضتكطاب يف أثٓا٤ ايساس١اال عخ غٛازد ايضٛدّٜٛ يًخازز ٚاضتعاد٠ غٛازد ايبٛتاضّٝٛ يًداخٌ ٚتعد املطؤٚي١ عٔ تجبٝت ساي١ مطد٘ الصْدْٓو ّالبْتاضْٔو: -

 :اخرت اإلجابُ الصحًحُ لكل مما يأتٌ: اخلامسالسؤال 

 إدخاٍ نٌ َٔ ايضٛدّٜٛ ٚايبٛتاضّٝٛ -2                          إخساز ايبٛتاضّٝٛ ٚإدخاٍ ايضٛدّٜٛ    -1 تعنل مطد٘ الصْدْٓو ّالبْتاضْٔو علٙ: -

 إخساز نٌ َٔ ايضٛدّٜٛ ٚايبٛتاضّٝٛ -4                             إدخاٍ ايبٛتاضّٝٛ ٚإخساز ايضٛدّٜٛ -3                                                  

 ايهسْٚانطٞ-4      ايصَٔ املفٝد -3        شَٔ االضتٓفاذ- 2           شَٔ َفٝد أضاضٞ -1:الصمً األقصس الرٖ الٓصال عيد السْٓباش فعااًل ٍْ  -

  3+2 -4.   ايػُد٠ بايٓخاعني -3           نبري٠ ايكطس-2        اجملسد٠ َٔ ايٓخاعني -1تيتكل ننْىات العنل بطسع٘ أنرب يف احملآّس: -

 :ّاسدٗ لٔطت مً أعساض اإلصاب٘ بداٛ بازنيطٌْ -

 تٝبظ عغًٞ -4.تعسم َفسط -3.يف ايٝدٜٔازتعاش اٜكاعٞ -2                ازتفاع سسازٟ -1



 

 ماذا ينتج عن كل من:: السادسالسؤال 
 ايبط١ٝٓ ١تتكًط ايعغ١ً ايطاقٝ. تيبُٔ العصب الْزنٕ بعد حتسٓسِ يف ىكط٘ بعٔدٗ عً العطل٘ بتٔاز نَسباٜٕ متْاصل -1

 ٜػري َكٝاع غًفاْٞ إىل ايضفس  .ّضع مطسٕٓ مكٔاع غلفاىٕ سطاع علٙ ىكطتني متباعدتني مً ضطح اللٔف العصيب -2

 ًَٝٞ فٛيط 07-ٜػري املكٝاع إىل فسم يف ايهُٕٛ قدزٙ  . ّضع أسد مطسٕٓ مكٔاع غلفاىٕ علٙ الططح ارتازدٕ للٔف ّاآلخس علٙ ضطح مكطعُ -3

 .ّضع أسد مطسٕٓ األضٔلْضهْب  )زاضه االٍتصاش( علٙ الططح ارتازدٕ للٔف ّ األخس بتناع الططح الداخلٕ -4

 ٗس نُٕٛ ايعٌُ ع٢ً ايػاغ١ بػهٌ َٛد١ َؤْف١ ٚسٝد٠ ايطٛز )ايػٛن١ ايه١ُْٝٛ(ٜع 

 امليبُ. اضتدداو ميبُ ناف ّّضع مطسٕٓ التطذٔل لساضه االٍتصاش يف ميطكتني متباعدتني عً بعطَنا مً الططح ارتازدٕ للػػاٛ -5

 احلضٍٛ ع٢ً نُٕٛ ايعٌُ ثٓا٥ٞ ايطٛز

ٜؤدٟ إىل تٓػٝط أْعُٝات ْٛع١ٝ   بالت بسّتٔئ٘ تكع علٙ الططح الداخلٕ للػػاٛ قبل املػبو )أمانً التشسٓس(ازتباط غْازد الهالطْٔو مع مطتك  -6

 ايٓاقٌ ايهُٝٝا٥ٞ يف ايفايل املػبهٞ تعٌُ ع٢ً ازتباط غػا٤ احلٜٛضالت املػبه١ٝ َع ايػػا٤ قبٌ املػبهٞ ٚتٓدَر فٝ٘ ذلسز٠

تفتح قٓٛات ايضٛدّٜٛ ٚتدخٌ غٛازد ايضٛدّٜٛ َطبب١ اخنفاض يف   أقفااًل نٔنٔأٜ٘ لكيْات الصْدْٓو .ازتباط الياقل مبطتكبالت بسّتٔئ٘ تعد  -7

 االضتكطاب ٜٚتٛيد نُٕٛ بعد َػبهٞ تٓبٝٗٞ ٜجري نُٕٛ عٌُ يف ايػػا٤ بعد املػبهٞ

ايبٛتاضّٝٛ ٚتدخٌ غٛازد ايبٛتاضّٝٛ َطبب١ فسط يف  تفتح قٓٛات .  ازتباط الياقل مبطتكبالت بسّتٔئ٘ تعد أقفااًل نٔنٔأٜ٘ لكيْات البْتاضْٔو -8

 االضتكطاب ٜٚتٛيد نُٕٛ بعد َػبهٞ تجبٝطٞ ٜجبط ْػ٤ٛ نُٕٛ عٌُ يف ايػػا٤ بعد املػبهٞ

 ٜفهه٘ إىل نٛيني ٚمحض اخلٌ   تأثري أىعٔه الهْلني إضترياش علٙ األضتٔل نْلني يف الفالل . -9

 ىٕ )أمٔلْٜٔد( سْل ارتالٓا العصبٔ٘ يف مياطل الدماغ الطسّزٓ٘ للْظٔف٘ املعسفٔ٘تسضب لْحيات مً الربّتني بٔتا اليػْا -11

 عُٛز بط٤ٞ َٚٛت يًخالٜا ايعضب١ٝ اييت تطتخدّ األضتٌٝ نٛيني نٓاقٌ عضيب هلا )دا٤ ايصٖاميس( 

 ادتطه املدطط بَٔٝ٘ دّبامني.خطازٗ عصبْىات يف املادٗ الطْداٛ دترع الدماغ ّاليت تصدز اإلغازات املتشهن٘ يف اذتسنات إىل  -11

 ٖبٛط يف اإلٜعاش ايدٚباَٝين مما ٜعطٌ األدا٤ ايطًظ يًداز٠ احلسن١ٝ ٚتغعف أْػط١ املضاب )دا٤ بازنٓطٕٛ(

 :قارن بني: السابعالسؤال 
 العدد –ضسع٘ اليكل  -اإلبطاٛ –اجتاِ اليكل  –املػبو الهٔنٔاٜٕ ّالهَسباٜٕ مً سٔح : اذتاد٘ لياقل نٔنٔاٜٕ  - أ

 املشبك الكًنًائٌ املشبك الكهربائٌ 

 حيتاز يٓاقٌ ال حيتاز يٓاقٌ احلاجُ لناقل كًنًائٌ

 يف اجتاٙ ٚاسد ٜتِ ايٓكٌ بهال االجتاٖني اجتاه النقل

 ٜٛدد إبطا٤ ال ٜٛدد إبطا٤ اإلبطاء

 ضسع١ أقٌ ضسع١ أنرب سرعُ النقل

 نجري٠ ايعدد ق١ًًٝ ايعدد العدد

 الىجىد
 ٚخ١ًٝ عضب١ٝبني خ١ًٝ عضب١ٝ 

 بني خ١ًٝ عضب١ٝ ٚخ١ًٝ َطتذٝب١ )عغ١ًٝ أٚ غد١ٜ(
 بني أيٝاف عغ١ً ايكًب ٚاألسػا٤

 :املػبو التيبَٕٔ ّاملػبو التجبٔطٕ مً سٔح -ب 

 املشبك التجبًطٌ املشبك التنبًهٌ 

 قٓٛات ايبٛتاضّٝٛ قٓٛات ايضٛدّٜٛ نىع القنىات الشارديُ املفتىحُ

 خسٚز غٛازد ايبٛتاضّٝٛ ايضٛدّٜٛدخٍٛ غٛازد  حركُ الشىارد

 فسط يف االضتكطاب اخنفاض يف االضتكطاب استقطاب الغشاء

 نُٕٛ بعد َػبهٞ تجبٝطٞ نُصٕ بعد َػبهٞ تٓبٝٗٞ نىع الكنىن بعد املشبكٌ

 ٜجبط ْػ٤ٛ نُٕٛ عٌُ يف ايػػا٤ بعد املػبهٞ ٜجري نُٕٛ عٌُ يف ايػػا٤ بعد املػبهٞ إثارَ كنىن عنل

 ننٌْ العنل ثياٜٕ الطْز مً سٔح:ّ ننٌْ العنل أسادٖ الطْز  -ز 

 كنىن العنل ثنائٌ الطىر كنىن العنل أحادٍ الطىر 
ٗبطٞ( ع٢ً  طريقُ احلصىل ٖتصاش امل ِ اال ضهٛب  )زاض ًٛٝ ٞ األض طسٜ ٚعع أسدَ 

ُاع ايططح ايداخًٞ ٚ األخس بت ف  ٞ يًٝ  ايططح اخلازد

٘ ناف  َٓب  ّ ٌ  اضتخدا ٞ ايتطذٝ طسٜ ٖتصاش يف ٚٚععَ  ِ اال يساض

ػػا٤  املٓ٘ب ٞ ًي ٔ ايططح اخلازد ُاَ  ٔ بعغٗ َتباعدتني ع   .َٓطكتني 

 َٛدتني َتعانطتني َٛد١ َؤْف١ ٚسٝد٠ ايطٛز شكل املخطط



 

 :يف الشكل منحين العتبات أو الشدَ والزمن واملطلىب-أ: الثامنالسؤال 
 ضع املطنٔات املياضب٘ سطب ازقامَا -1

 يهسْٚانطٞا   ما الصمً املفٔد الرٖ ٓكابل غدٗ تطاّٖ ضعفا السْٓباش ؟ -2

  ما أصػس غدٗ حيدخ عيَا تيبُٔ ؟ ّما  أصػس شمً تيبُٔ ؟ -3

 أصػس شَٔ االضتٓفاد –أصػس غد٠ ايسٜٛباش  

 a ز؟ ّملاذا؟ -ب –ٍل حيدخ تيبُٔ يف اليكط٘ أ  -4

 ب حيدخ تٓبٝ٘ ألْٗا َٓطك١ ايتٓبٝٗات عٓد ايٓكط١ –عٓد ايٓكط١ أ  

 ز ال حيدخ ألْٗا عُٔ َٓطك١ ايتٓبٝٗات غري ايفعاي١ 

 ما العالق٘ بني غدٗ امليبُ ّشمً التأثري مً خالل الػهل ؟ -5

 ايعالق١ عهط١ٝ عٓدَا تستفع ايػد٠ احلد١ٜ ٜتٓاقط شَٔ ايتأثري ٚبايعهظ

 َٔ تأثري غد٠ سد١ٜ خاص١ ب٘ٚإٔ يهٌ غد٠ شَٔ َفٝد خاظ بٗا ٚيهٌ ش

                                              الشكل ميجل التبدالت يف الكنىن اليت متًز حلُ التنبًه واملطلىب:  -ب

 ضع املطنٔات سطب أزقامَا -1
 نٔف ميهً اذتصْل علٙ ننٌْ العنل -2

 بٛعع أسد َطسٜٞ األٚضًٝٛضهٛب ع٢ً ايططح اخلازدٞ يًٝف 

 بتُاع ايططح ايداخًٞ ي٘ ٜعٗس نُٕٛ ايعٌُ ع٢ً ايػاغ١ خسٚاأل

  نٔف تبدّ التبدالت علٙ غاغ٘ زاضه االٍتصاش املَبطٕ ّماذا تدعٙ. -3

 تدع٢ ايػٛن١ ايه١ُْٝٛ –تبدٚ بػهٌ َٛد١ َؤْف١ ٚسٝد٠ ايطٛز 

 :ضع املشنًات املناسبُ حشب أرقامها: التاسعالسؤال 
 

 

 

 

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


