
 
 5112/5112مادة العلوم العام الدراسي  -( 1ورقــة عمل)   

 الثالــــث الثانوي العلمي                                                              

 د/12أجيبي عن األسئلة اآلتية :/أوالً : 

 ما الليف العصبي وما المادة التي تتكون من تجمع األلياف العصبية ذات النخاعين فقط وأين توجد هذه المادة  -1

 في المخيخ ، وماذا تدعى مناطق انقطاع غمد النخاعين؟    

 ماذا يؤدي كل مما يأتي:  أ( التخريب ثنائي الجانب للباحة الحسية البصرية األولية.  -2

 استئصال جزء من الباحة المحركة األولية لنصف كرة مخية يمنى . ب(                               

 صححي ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة:  -3

 هيولي رقيق شفاف يعدّ  بمنزلة خاليا .  غمد النخاعينأ(      

 (دبق عصبي -عصبوناتتنسيق لدى األحياء ) إذ يوجد نوعان من اليمكن تنسيق أجهزة الجسم من أداء وظائفها بإتقان وكفاءة  ب(   

 د/21أجيبي عن األسئلة اآلتية :/: ثانيًا

 :اذكري وظيفة واحدة لكل مما يأتي -1 

 . ء( الخيط االنتهائي  هـ( الحصين         باحة بروكا حـ(    ب( العصبونات الهرمية     الجسم الثفنيأ(          

  ما المقصود بكل مما يأتي : -2

 ء( الجسم المخطط  هـ( األبواق الوعائية.        أ( اللويحة العصبية  ب( الضفيرة المشيمية   حـ( األعصاب              

  حددي بدقة موقع كل مما يأتي : -3

 فات العصبية.هـ( الليي  ء( الحدبة الحلقية      سيساءالة المشيمية  حـ( قناة الظهاريالخاليا أ( القشرة المحركة    ب(         

 د/21أجيبي عن األسئلة اآلتية :/: ثالثًا

 اكتبي على ورقة اإلجابة األرقام المحددة على الشكل المجاور -1

 مع المسمى المناسب لكل منها.    

 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك: -2

 االلتهابية: الحاالتأ( واحدة من هذه الخاليا تصبح فعالة مناعيًا في   

 الظهارية السيسائية  -4الصغيرة        الدبقية -3قليلة االستطاالت      -2النجمية             -1  

 ب( ينفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي بـ: 

 وثقبا لوشكا ثقب ماجندي -4          لفيوس يقناة س -3جتا مونرو         فر -2قناة السيساء        -1  

 حـ( أحد هذه الخاليا ال تشاهد في المادة السنجابية للمخ:

 متعددة االشكال -4         اعاشية        -3                 واصلة -2         هرمية     -1  

 د/21:/ مما يأتيأعطي تفسيرًا علميًا لكل : رابعًا

 سطح القشرة المخية واسعًا. -1

 تكون األلياف بعد العقدة قصيرة في القسم نظير الودي. -2

 يعّد العصبون مستقطبًا وظيفيًا. -3

 تسمية الجهاز العصبي االعاشي بهذا االسم؟ -4

 الكالم.أكثر من نصف الباحة المحركة األولية تهتم بالتحكم باليدين وعضالت  -5

 د/21أجيبي عن األسئلة اآلتية :/: خامسًا

 انقلي األرقام المحددة على خارطة المفاهيم إلى ورقة  -1

 اجابتك واكتبي المفهوم العلمي المناسب لكل رقم.     

 قارني بين الخاليا العصبية والدبق العصبي من حيث: -2

 التكاثرالقدرة على  –قابلية التنبه     

 لفيوس من حيث الموقع.يلفيوس وقناة سيقارني بين شق س -3

 /د01أجيبي عن األسئلة اآلتية :/: سادسًا

 ح العلمي لكل من العبارات اآلتية:ما المصطل -1

 أ( منطقة توجد في مكان تباعد السويقتين المخيتين تتعلق بها الغدة النخامية.  

 لمحوار تختزن فيها النواقل الكيميائية العصبية.اتفرعات ب( انتفاخات في نهاية 

 واالنفعاالت والدوافع إلى عملية التعلم.حـ( باحة لها عالقة بالسلوك 

 ما الناقل الكيميائي في المشابك بين الخاليا العصبية والخاليا المستجيبة في القسم الودي وفي القسم نظير الودي. -2

 نهاية الورقة
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 بنية العصب


