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    ولا
 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 ها تفكيك ألموأد ألغذأئية إلى موأد بسيطة يسهل أمتصاصها وألستفادة من - ما ألمقصود بالهضم 

 
 أذكر وظائ ف ألجهاز ألهضمي

 إدخال ألطعام إلى ألجسم  -
 هضم ألطعام وإمتصاصه  -
 ألتخلص من ألموأد ألتي لم يمتصها ألجسم على شكل فضالت  -

 ألهضم ألكيميائي  -ألهضم ألميكانيكي  - ما نوعا ألهضم 

 أعضاء تابعة للقناة ألهضمية  -ألقناة ألهضمية  - ما أجزأء ألجهاز ألهضمي 

 بروتينات تزيد من سرعة ألتفاعالت ألحيوية عبارة عن  - ما ألمقصود بالنزيمات 

 

   هضم ألميكانيكي وألهضم ألكيميائي :ثانياا : قارن بين أل-  

 ألهضم ألكيميائي  ألهضم ألميكانيكي  وجه ألمقارنة

 

 ألتعريف 

ألهضم ألذي يعتمد على ألحركة مثل : تقطيع  -
ألطعام وطحنه بوأسطة ألسنان وأللعاب 

 باإلضافة إلى حركة عضالت ألقناة ألهضمية 

ألهضم ألذي يتم بإستخدأم موأد تسمى  -
 ألنزيمات أو ألعصارة ألهاضمة 

 

     قارن بين ألقناة ألهضمية وألعضاء ألتابعة للقناة ألهضمية ::  ثالثاا-   

 ألعضاء ألتابعة للقناة ألهضمية  ألقناة ألهضمية  وجه ألمقارنة

 

 ألتعريف 

 ،هي ألقناة ألتي تبدأ في : ألفم ، ثم ألبلعوم  -
ثم ألمريء ، ثم ألمعدة ، ثم ألمعاء ألدقيقة ، 

 ثم ألمعاء ألغليظة ، ثم فتحة ألشرج 

هي عبارة مجموعة أعضاء تابعة للقناة  -
ألهضمية ، وهي : ألبنكرياس ، ألكبد 

 وألغدد أللعابية ألموجودة في أللعاب وألفم

 

  / ألجهاز ألهضمي ملخص درس 
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    سئلة ألتالية ::  رأبعاا
 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 عبارة عن أنزيم موجود في أللعاب أو ألفم   - ما ألمقصود بمفهوم ألميليز

 تكسير ألنشويات إلى سكريات خالل عملية ألهضم ألكيميائي  - ما وظيفة أنزيم ألميليز 

 يبدأ ألهضم ألميكانيكي في ألفم  - أين يبدأ ألهضم ألميكانيكي 

 ينتقل ألطعام عبر ألبلعوم إلى ألمريء  - أين ينتقل ألطعام 

 

    قارن بين أعضاء ألقناة ألهضمية : خامساا :-  

 ألمعدة  ألمريء ألبلعوم وجه ألمقارنة

 

 ألتعريف

ممر مشترك للغذأء وألهوأء ،  -
وتوجد به قطعة غضروفية 

صغيرة تسمى أللهاة ، وظيفتها 
تقوم بإغالق ألقصبة ألهوأئية 
 عند مرور ألطعام ألى ألمريء  

 
قناة تربط ألفم مع  -

 ألمعدة

كيس عضلي تبدأ بفتحة عليها  -
عضالت قوية تسمى ألعضالت 

ألفؤدأية وتنتهي ألمعدة بعضالت قوية 
 تسمى بالعضالت ألبوأبيةأيضا 

 

 ألوظيفة

يساعد في دفع  - 
ألغذأء نحو ألمعدة 
بوأسطة أنقباص 

 عضالت جدأر ألمريء

تقوم بإفرأز عصارة هاضمة حمضية  -
 تحتوي على أنزيم ألبيبسين 

 

معاء ألدقيقة  وجه ألمقارنة
 
 ألمعاء ألغليظة  أل

 

 ألوظيفة 

أمتصاص ألموأد ألغذأئية ألتي تم  -
 هضمها بوأسطة ألخمالت 

 هضم ألدهون  -

 أمتصاص ألماء وألمالح  -
 تخزين ألبرأز في ألمستقيم إلى حين خروجه  -
 من خالل وجود ألبك تيريا Kو  Bإفرأز فيتامينات مثل  -

 

  / ألجهاز ألهضمي ملخص درس 
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    سئلة ألتالية ::  سادساا
 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 عضالت قوية هذه ألعضالت تساعد في عملية ألهضم ألميكانيكي  - ماذأ يوجد في جدأر ألمعدة 

 تحطيم ألبروتينات إلى وحدأت أصغر  - ما وظيفة أنزيم ألبيبسين
 عبارة عن أنقباض عضالت جدأر ألمريء  - ما ألمقصود بالحركة ألدودية 

 لوجود غشاء مخاطي ُيبطن جدأر ألمعدة من ألدأخل  - علل .. ل تهضم ألمعدة نفسها 

 لحتوأئه على أنزيم ألميليز  - علل .. يقوم أللعاب بالهضم ألكيميائي

 

    سابعاا : قارن بين ألفم وألمعدة ، من حيث عملية ألهضم 

 ألمعدة  ألفم  وجه ألمقارنة

في ألفم يتم هضم ألموأد ألنشوية " ألنشويات "  - عملية ألهضم
 بوأسطة أنزيم ألميليز 

 في ألمعدة يتم هضم ألموأد ألبروتونية  -
 " ألبروتينات " بوأسطة أنزيم ألبيبسين 

 

     سئلة ألتالية ::  ثامناا
 
جيب عن أل

 
  -أ

 ألجوأب ألسؤأل
ما أهمية أن تكون درجة ألحموضة في 

  2ألمعدة عالية تصل إلى 
حتى تعمل ألنزيمات ألموجودة دأخل ألمعدة في ظروف وصور  -

 مناسبة ومثالية 
 L 1تفرز عصار هاضمة للدهون تسمى ألعصارة ألصفرأوية بمعدل  - ما وظيفة ألكبد 

 تساعد في تحليل ألدهون  - ما وظيفة ألعصارة ألصفرأوية 

 ة هي ألزأئد من ألصفرأوية ألتي يفرزها ألكبد ويتم تخزينها عن ألحاج - ما ألمقصود بالمرأرة 

 بلورأت كوليسترول يمكن أن تتكون في ألمرأرة  - ما ألمقصود بحصوأت ألمرأرة 

 

 

  / ألجهاز ألهضمي ملخص درس 
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   سئلة ألتالية ::  تابع
 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 ألمعاءأ لدقيقة  - ما هي أول محطة لهضم ألدهون 

 تزيد من مساحة سطح أمتصاص ألموأد ألغذأئية  - ما دور ووظيفة ألخمالت
 عبارة عن أنقباض عضالت جدأر ألمريء  - ما ألمقصود بالحركة ألدودية 

 في ألمعاء ألدقيقة  - أين يتم هضم ألموأد ألغذأئية ألمختلفة 

 حتى تعمل أنزيمات ألمعاء في صور مثالية  - علل .. تفرز ألبنكرياس موأد قلوية كيميائية 

 
 ما ألمقصود بالكيموس

ألطعام ألذي ينتقل من ألمعاء ألدقيقة ألى ألغليظة ويكون على  -
 شكل سائل 

 ألذأئدة ألدودية " ألزأئدة ألعورية "  -ألمستقيم  -ألقولون  - ما أقسام ألمعاء ألغليظة

 أمتصاص ألماء من ألكيموس  - ما ألوظيفة ألساسية للقولون

 يخزن ألبرأز في ألمستقيم إلى حين خروجه  - أين يخزن ألبرأز إلى حين خروجه 

  m 7يبلغ طولها  - كم يبلغ طول ألمعاء ألدقيقة

 cm 2.5يبلغ قطرها  - كم يبلغ قطر ألمعاء ألدقيقة 

 cm 6.5يبلغ قطرها  - كم يبلغ قطر ألمعاء ألغليظة 

 
 ما وظائ ف ألبنكرياس 

 إفرأز ألنزيمات ألتي تنظم مستوى ألسكر في ألدم  -
 إفرأز ألنزيمات ألتي تهضم ألبروتينات وألدهون وألكربوهيدرأت  -
  7تفرز موأد قلوية كيميائية تجعلها حامضية حول ألدرجة  -

 

 : معاء ألدقيقة
 
  -سابعاا : قارن بين ألهضم ألميكانيكي وألكيميائي في أل

  . من خالل ألحركة ألدودية ألهضم ألميكانيكي  ● 

 ألبنكرياس وألكبد وألمرأرة . تشارك ثالثة أعضاء في هذه ألعملية وهي : ألهضم ألكيميائي  ● 

  / ألجهاز ألهضمي ملخص درس 
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    ولا
 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما أهمية ألتغذية 
 ألحصول على ألطاقة ألالزمة للقيام بجميع وظائ ف ألجسم  -
 ألنمو وبناء ألجسم  -

 ألسعرأت  - ما وحدة قياس ألطاقة في ألغذأء 

 
 ما ألمقصود بالسعرة 

من ألمادة درجة مئوية وأحدة  g 1ألطاقة ألالزمة لرفع درجة حرأرة  -
 سعرة حرأرية  1000كيلو سعرة حرأري أو  1وألسعرأت تساوي 

 ألكربوهيدرأت -ألدهون  -ألبروتينات  - ما ألموأد ألغذأئية ألساسية 

 ألفرك توز  -ألجلوكوز  -ألسكروز  - أذكر أمثلة على ألسكريات ألبسيطة

 ألجاليكوجين -ألسليلوز  -ألنشويات  - أذكر أمثلة على ألسكريات ألمعقدة 

 يخزن ألسكر ألزأئد في كبد أإلنسان ويكون على شكل جاليكوجين  - أين يخزن ألسكر ألزأئد 

 ألدهون غير ألمشبعة -ألدهون ألمشبعة  - ما أقسام ألدهون 

ما وحدة ألبناء ألساسية في ألموأد 
 ألغذأئية 

 ألبروتينات : ألحماض ألمينية  -
 أل              دهون : ألحماض ألدهنية  -
 ألكربوهيدرأت : ألجلوكوز وألفرك توز  -

 تحتوي على ألحماض ألساسية ألتي يكون مصدرها موأد غذأئية  - على ماذأ تحتوي أللحوم ومشتقاتها 

 موأد عضوية يحتاج إليها ألجسم بكميات قليلة  - ما ألمقصود بالفيتامينات 

 موأد غير عضوية يحتاج إليها ألجسم بكميات محددة  - ما ألمقصود بالمالح ألمعدنية 

 
 ما وظائ ف ألمالح ألمعدنية 

مالح ألكالسيوم وبن -
 
اء تساعد في ألعديد من ألتفاعالت ألحيوية مثل : أ

 مرأء في ألجسم وتسمى " ألهيمولوجين " ألصبغة ألح

   

       أحماض ل 8حمض يستطيع ألجسم بناءه وصناعته ، ومنها  12، منها  حمضاا  20مالحظة : ألحماض ألمينية  ● 
ساسية ألتي يكون مصدرها موأد غذأئية .       

 
 يستطيع ألجسم بناءه ويجب ألحصول عليه من ألحماض أل

  / ألتغذية  ملخص درس 
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     : قارن ألموأد ألغذأئية ألساسية ألموجودة في ألطعام :ثانياا- 

 ألكربوهيدرأت  ألدهون  ألبروتينات وجه ألمقارنة

 

 ألفوأئد 

تعتبر أهم ألموأد ألغذأئية في  -
 ألجسم 

 ألهرمونات تعتبر من ألبروتينات  -
 تدخل في بناء ألشعر وألظافر  -

تعتبر أهم ألمصادر ألتي  -
 تعطي طاقة للجسم 

تعتبر مادة بنائية في  -
ألجسم وتعمل على حماية 

 ألعضاء ألمختلفة

أهم مصادر ألطاقة في  -
 ألجسم 

تسهل عملية ألهضم ودفع  -
ألغذأء وألتخلص من ألبرأز من 

 خالل أللياف ألغذأئية 
 
    : ثالثاا : قارن بين ألدهون ألمشبعة وألدهون غير ألمشبعة-  

 ألدهون غير ألمشبعة   ألدهون ألمشبعة  وجه ألمقارنة

هي ألدهون ألتي تكون صلبة على  - ألتعريف
 درجة حرأرة ألغرفة 

هي ألدهون ألتي تكون سائلة على  -
 درجة حرأرة ألغرفة 

 ألزيوت ألنباتية  - منتجات أللبان  -ألشحوم ألحيوأنية - أمثلة 

 
    : رأبعاا : عدد فوأئد ألفيتامينات-  

 تساعد في عمليات ألبناء ألمختلفة  ●   

يض " مثل : ألنمو وسال ●   
 
 مة ألعظام تساعد ألجسم على ألقيام بالعديد من ألعمليات ألحيوية ألتي تعرف باسم " أل
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    ولا
 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما ألمقصود بجهاز ألغدد ألصماء 
جهاز يتكون من مجموعة غدد تفرز موأد كيميائية تعمل على تنظيم  -

 ألجسم دأخليا وتسمى تلك ألموأد بالهرمونات 

 
 سبب تسمية ألغدد ألصماء بهذأ ألسم

لى لن هذه ألغدد ل تحتوي على قنوأت لنقل إفرأزأتها فتقوم بنقلها إ -
 ة " ألدم ومنه إلى ألخاليا ألتي يعمل عليها ألهرمون " ألخاليا ألمستهدف

نه وصل إلى 
 
كيف ُيعرف ألهرمون أ

 ألخاليا ألمستهدفة ألتي يعمل عليها  
 من خاليا وجود مستقبالت للهرمون في تلك ألخاليا  -

 ألهرمونات غير ألستيرويدية  -ألهرمونات ألستيرويدية  - ما أنوأع ألهرمونات 

 عبارة عن مادة تعمل على خاليا وأنسجة مستهدفة معينة  - ما ألمقصود بالهرمون 

 

   ية " :ثانياا : قارن بين ألهرمونات ألستيرويدية وألهرمونات غير ألسيترويدية " هرمونات ألحماض ألمين-  

 ألهرمونات غير ألسيترويدية ألهرمونات ألستيرويدية وجه ألمقارنة

 أحماض أمينية " بروتينات "  - دهون  - ألتركيب ألكيميائي

 على سطح ألخلية  - دأخل ألخلية  - موقع ألمستقبل

 ل ينفذ  - ينفذ بسهولة عبر ألغشاء  - ألنفاذ

  يةيميائالكيحضر لستجابة ألخاليا ألمستهدفة للقيام بالتفاعالت  - ألتحضير لبناء ألبروتينات  - ألوظيفة

 هرمون ألنمو  -هرمون ألنسولين  -  والتستوستيرونألستروجين  - أمثلة

 

 

  / جهاز ألغدد ألصماء  ملخص درس 
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     سئلة ألتالية ::  ثالثاا
 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 إفرأز ألهرموناتإحدى ألليات ألتي تنظم  - ما ألمقصود بالتغذية ألرأجعة ألسلبية 

كيف يتم ألحفاظ على أإلتزأن ألدأخلي 
 في ألجسم

يتم ألحفاظ على أإلتزأن ألدأخلي في ألجسم عن طريق أليات تغذية  -
 رأجعة دأخلية تسمى ألتغذية ألرأجعة ألسلبية 

 
 ما أنوأع ألغدد ألموجودة في ألجسم 

 ألغدد ألدرقية وألجار ألدرقية  -ألغدة ألدرقية  -ألغدة ألنخامية  -
 ألغدد ألكظرية  -

 
 ما وظيفة هرمون ألثيروكسين 

هو ألمسؤول عن زيادة ألنشاط أليضي في ألجسم حيث يعمل على  -
 زيادة ألطاقة فيزدأد نشاط ألجسم 

 يعمل على خفض مستوى ألكالسيوم في ألدم  - ما وظيفة هرمون ألكالسيتونين 

 

   : لدم كيف يتم تنظيم ألكالسيوم في أ [  -رأبعاا : قارن بين هرمون ألكالسيوتنين وهرمون ألبارأثورمون[  

 هرمون ألبارأثورمون هرمون ألكالسيتوتنين وجه ألمقارنة

 من جارأت ألغدة ألدرقية  - من ألغدة ألدرقية   - مكان ألفرأز 

 

 ألوظيفة 

خفض مستوى ألكالسيوم في ألدم إلى ألمعدل  -
 ألطبيعي 

رفع مستوى ألكالسيوم في ألدم إلى  -
 ألمعدل ألطبيعي 

 

 كيفية ألعمل 

 يحفز ألعظام لسحب ألكالسيوم وتخزينه  -

 تحفيز ألكلية للتخلص من ألكالسيوم  -

 منع ألمعاء من أمتصاص ألكالسيوم من ألغذأء  -

 

 )) ألعكس (( 
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   : كيف يتم تنظيم ألسكر في ألدم   [ -خامساا : قارن بين هرمون ألنسولين  وهرمون ألجلوكاجون[  

 هرمون ألجلوكاجون هرمون ألنسولين وجه ألمقارنة

 ألبنكرياس  - ألبنكرياس    - مكان ألفرأز 

 

 ألوظيفة 

خفض مستوى ألسكر في ألدم إلى ألمعدل  -
 ألطبيعي 

رفع مستوى ألسكر في ألدم إلى  -
 ألمعدل ألطبيعي 

 

 كيفية ألعمل 

يحفز ألكبد وألعضالت على سحب ألسكر من  -
 ألدم لستهالكه 

يحفز ألكبد وألعضالت على إطالق  -
ألسكر نحو ألدم " يحول ألجاليكوجين 

 ألمخزن إلى جلوكوز " 

 

   : سادساا : قارن بين جميع أجهزة ألغدد ألصماء-  

 ألغدد جارأت ألدرقية  ألغدد ألدرقية ألغدة ألنخامية  وجه ألمقارنة

 تقع فوق ألغدد ألدرقية  - تقع أسفل ألعنق   - تقع في قاعدة ألدماغ  - موقع ألغدة 

 هرمون ألثيروكسين - GHهرمون ألنمو  - ألهرمونات 
 هرمون ألكالسيتوتنين  - 

 هرمون ألبارأثورمون -

 

 ألغدد جارأت ألدرقية  ألغدد ألكظرية  ألبنكرياس  وجه ألمقارنة

 تقع فوق ألغدد ألدرقية  - تقع فوق كل كلية  - يقع تحت ألمعدة  - موقع ألغدة 

 هرمون ألنسولين  - ألهرمونات 
 هرمون ألجلوكاجون  -

 هرمون أللدوستيرون  -
 هرمون ألكورتيزول   - 

 هرمون ألبارأثورمون -
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     سئلة ألتالية ::  سابعاا
 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 لنها تسيطر وتنظم عمل معظم ألغدد ألصماء  - علل .. تعتبر ألغدة ألنخامية هي ألهم

 ر لنها تتحكم ببعض ألعمليات ألحيوية ألمهمة ، مثل : ألنمو وألتكاث -
 يساعد في نمو ألنسجة ألعضلية وألعظام فينمو ألنسان  -  GHما وظيفة ألهرمون 

ماذأ يحدث عند عجز ألبنكرياس على 
 إفرأز كمية مناسبة من ألنسولين 

 يرتفع ألسكر في ألدم مسببا مرض ألسكري  -

 عندما ترتفع مستويات ألجلوكوز في ألدم  - متى يفرز ألبنكرياس ألنسولين 
 عندما تنخفض مستويات ألجلوكوز في ألدم  - متى يفرز ألبنكرياس ألجلوكاجون 

متى يظهر مرض ألسكري من ألنوع 
 ألثاني 

 سنة "  40يظهر مرض ألسكري من ألنوع ألثاني بعد سن ألربعين "  -

ما هو سبب مرض ألسكري من ألنوع 
 ألثاني 

 ينتج نتيجة تعب خاليا ألبنكرياس  -
 تلف شبكة ألعين وألعصاب وألحموضة -ألرقم ألهيدوجيني أنخفاض  -

متى يظهر مرض ألسكري من ألنوع 
 ألول  

 سنة "  20يظهر مرض ألسكري من ألنوع ألول في سن ألعشرين "  -

ما هو سبب مرض ألسكري من ألنوع 
 ألول  

 عدم تمكن ألجسم من إنتاج ألنسولين  -

ما هي ألطريقة في ألوقاية من مرض 
 ألسكري 

 مرأقبة مستويات ألجلوكوز في ألدم وألحفاظ عليها  -

 ألقشرة وألنخاع " جزء دأخلي "  - ما أقسام ألغدة ألكظرية 

ما ألفرق بين ألقشرة وألنخاع في ألغدة 
 ألكظرية 

 ألقشرة : ألجزء ألخارجي من ألغدة ألكظرية  -
 ألنخاع : ألجزء ألدأخلي من ألغدة ألكظرية  -
ما ألهرمونات ألتي تفرزها ألقشرة دأخل 

 ألغدد ألكظرية 
هرمون أللدوستيرون : تنظيم مستوى ألمالح في ألجسم ، حيث  -

 ألهرمونات ألسكرية  -   Naيحفز ألكلية لعادة أمتصاص ألصوديوم 
أذكر مثال على ألهرمونات ألسكرية 

 رزها ألقشرةألتي تف
هرمون ألكورتيزول : يعمل على زيادة مستويات ألجلوكوز في ألدم  -

لم 
آ
 ويقلل من أللتهابات وتخفيف أل

 ألقشرة وألنخاع " جزء دأخلي "  - ما أقسام ألغدة ألكظرية 
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ما ألهرمونات ألتي يفرزها ألنخاع دأخل 
 ألغدد ألكظرية 

 هرمون ألدرينالين -
 هرمون ألنور إبينفرين 

ما ألوظيفة ألمشتركة بين هرموني 
 ألدرينالين وألنور إبينفرين

 يزدأن من معدل ضربات ألقلب وضغط ألدم -
 يزيدأن من معدل ألتنفس ومستويات ألسكر في ألدم  -
 يعمالن في حالت ألجهاد أو ألخوف  -

ما وظيفة منطقة تحت ألمهاد 
 ألموجودة في ألجهاز ألعصبي 

تعمل على سيطرة وتنظيم عمل ألغدد ألصماء من خالل ألتحكم  -
 بالغدة ألنخامية 

أذكر أمثلة على كيفية تحكم منطقة 
 تحت ألمهاد بالغدة ألنخامية 

 أنه يقوم بافرأز هرومنين هما ألوكسيتوسين وألهرمون ألمضاد للبول -

ما وجه ألشبه بين ألجهاز ألعصبي 
 وجهاز ألغدد ألصماء 

 يتشابه ألجهازألعصبي وجهاز ألغدد ألصماء في كونهما أنهما يساهمان -
 في تنظيم أنشطة ألجسم وألحفاظ على أإلتزأن ألدأخلي 

 دأخلي هي جزء من ألدماغ ألتي تساهم في ألعديد من جوأنب ألتزأن أل - ما ألمقصود بمنطقة تحت ألمهاد 

 ألحفاظ على ألتزأن ألدأخلي عن طريق تنظيم ألماء  - ما وظيفة ألهرمون ألمضاد للبول 

أين يتم تخزين هرمونات منطقة تحت 
 ألمهاد

يتم تخزين هرمونات منطقة تحت ألمهاد في ألغدة ألنخامية إلى حين  -
 ألحاجة إليهما 
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    ولا
 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما هي وظائ ف ألجهاز ألعصبي  
 

 ألستجابة للمؤثرأت ألدأخلية وألخارجية  -
 ألتحكم باعضاء ألجسم أإلرأدية وألإلرأدية وتنظيم عملها  -
تكوين إشارأت عصبية يتحكم من خاللها بجميع ألجسم وتسمى باسم  -

 " ألسيال ألعصبي " أو جهد ألفعل 
 ألخلية ألعصبية  - ما هي وحدة ألبناء في ألجهاز ألعصبي 

 
 ما مكونات ألخلية ألعصبية 

 ألزوأئد ألشيجيرية  -
 جسم ألخلية  -
 أل               مح          ور  -

 أستقبال ألسيال ألعصبي ونقله إلى جسم ألخلية  - ما وظيفة ألزوأئد ألشيجيرية 

 نقل ألسيال ألعصبي من جسم ألخلية إلى باقي ألخاليا ألعصبية  - ما وظيفة ألمحور 

 مادة دهنية محاطة بمحور ألخلية ألعصبية  - ما ألمقصود بالغالف ألمايليني 

 سرعة نقل ألسيال ألعصبي " جهد ألفعل "  -عزل ألمحور لحمايته  - ما وظيفة ألغالف ألمايليني 

أين تتقطع ألمادة ألدهنية " ألغالف 
 ألمايليني " 

يتقطع ألغالف ألمايليني في عقد ، وظيفة ألعقد هي تسريع أنقال  -
 ألسيال ألعصبي " جهد ألفعل " 

 
 ما أنوأع ألخاليا ألعصبية 

 ألخاليا ألعصبية ألحسية  -
 ألخاليا ألعصبية ألحركية  -
 ألخاليا ألعصبية ألبينية  -

 1تقدر نسبة ألحزأزيات على سطح ألرض بنسة %  كم يقدر نسبة ألحزأزيات على ألرض

 في ألمناطق ألمعتدلة ويمكنها أن تتحمل ألتجمد وألذوبان دون ألتلف أين تنمو معظم ألطحالب

   

 

 

  / تركيب ألجهاز ألعصبي  ملخص درس 
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  ألجوأب ألسؤأل 
 تنقل ألسيال ألعصبي من عضو ألستقبال إلى ألدماغ  - ما وظيفة ألخاليا ألعصبية ألحسية 

و ألغدد  - ما وظيفة ألخاليا ألعصبية ألحركية 
 
 تنقل ألسيال ألعصبي من ألدماغ إلى ألعضالت أ

 تربط ألخاليا ألحسية بالخاليا ألحركية  - ما وظيفة ألخاليا ألعصبية ألبينية 

ين تتوأجد ألخاليا ألعصبية ألبينية 
 
 في ألجهاز ألعصبي ألمركزي  - أ

 هو ألتيار ألكهربائي ألذي ألموجود في ألجهاز ألعصبي  - ما ألمقصود بالسيال ألعصبي 

 ألتحكم بالجسم - ما وظيفة ألسيال ألعصبي

 جهد ألرأحة " فترة عدم وجود سيال عصبي في ألخلية "  - ما هي مرأحل ألسيال ألعصبي 
-  

 
 قم بوصف جهد ألرأحة في ألخلية ألعصبية

في حالة جهد ألرأحة تكون ألخلية ألعصبية من ألخارج  -
مشحونة بشحنة موجبة ناتجة عن أيونات ألصوديوم ألموجبة 

Na  وفي دأخل ألخلية تكون مشحونة بشحنة سالبة رغم
 وجود ألبوتاسيوم ألموجبة 

 ألخاليا ذأت ألغمد ألمايليني  - ما نوعا ألخاليا ألعصبية
 ألخاليا ألعصبية ألمحاطة بالغمد ألمايليني  -

 ألنشاطهذأ ألنوع من ألخاليا يتوأجد في مناطق مرتفعة  - أين تتوأجد ألخاليا ذأت ألغمد ألمايليني

 ينقل ألسيال ألعصبي من عقدة إلى عقدة حتى نهاية ألخلية - ما وظيفة ألخاليا ذأت ألغمد ألمايليني 

ينقل ألسيال ألعصبي من منطقة إلى أخرى على طول محور  - ما وظيفية ألخاليا ألمحاطة بالغمد ألمايليني 
 ألخلية حتى يصل إلى نهاية ألخلية 

 
 
 

ما خطوأت أنتقال ألسيال ألعصبي عبر 
 ألتشابك ألعصبي 

عند وصول جهد ألفعل إلى ألنهاية ألعصبية ، يقوم ألمحور  -
بتنبيه حركة ألحويصالت ألتشابكية فتتحرك وتلتصق مع 

 غشاء ألنهاية ألعصبية . 
تنفجر ألحويصالت فتخرج منها ألنوأقل ألعصبية ويسمى  -

 ذلك باسم ألخرأج ألخلوي .
تلتصق ألنوأقل ألعصبية مع مستقبالتها ألموجودة في  -

 ألزوأئد ألشيجيرية للخلية ألتالية فيتكون جهد فعل .
 ألسيتايل كولين  - أذكر مثال على ألنوأقل ألعصبية 
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 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما هي مكونات ألتشابك ألعصبي
 ألنهايات ألعصبية للمحور  -
 ألشق ألتشابكي  -
 غشاء ألزوأئد ألشجيرية  -

ما ألذي تحويه ألنهايات ألعصبية 
 للمحور 

 حويصالت تشاكبية بدأخلها نوأقل عصبية  -

 ألفرأغ ألفاصل بين ألخليتين  - ما ألمقصود بالشق ألتشابكي 

 
كيف يعود غشاء ألزوأئد ألشجيرية إلى 

 جهد ألرأحة بعد نقله للسيال  

من خالل تحرير ألنوأقل عن مستقبالتها وإعادتها إلى ألنهايات  -
 ألعصبية . 

من خالل تكبير ألنوأقل ألعصبية بوأسطة أنزيمات حتى تترك  -
 ألمستقبالت . 

ما ألعوأمل ألتي تتسبب في توزيع 
يونات في حالة جهد ألرأحة 

 
 أل

 

 إلى دأخل ألخلية  2Kaإلى خارج ألخلية ، وإدخال  3Naتقوم باخرأج  - بوتاسيوم -ما وظيفة مضخ صوديوم

ما أسم ألوضع ألذي يكون في حالة 
 ألرأحة 

 ألستقطاب  -

 هو أن يكون هناك وسط خارجي موجب ووسط دأخلي سالب  - ما ألمقصود بالستقطاب 
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    ولا

 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما وظائ ف ألجهاز ألعصبي ألمركزي 
نشطة ألجسم  -

 
 تنسيق أ

 نقل ألرسائل ومعالجتها وتحليل ألستجابات  -
 تخزين ألمعلومات -
نه يحافظ على ألتزأن ألدأخلي وله دور في جميع أنشطة ألجسم  - علل .. يطلق على ألدماغ مركز ألتحكم 

 
 ل

 
 

 ما مكونات ألدماغ

 ألمخ  -
 سطح ألدماغ  -
 ألمخيخ  -
 جذع ألدماغ  -
 تحت ألمهاد   -

 مليار خلية عصبية  100يوجد في ألدماغ حوألي  - كم خلية توجد في ألدماغ 

 
 ما ألمقصود بالمخ ، وما وظيفته 

 ألمخ : مكون من نصفي كرة  -
وظيفته : ألمسؤول عن عمليات ألتفكير وألذأكرة وأللغة وألنطق  -

 وألحركات أإلرأدية وألدرأك ألحسي  
 يقع في ألجزء ألخلفي من ألدماغ  - أين يقع ألمخيخ 

 ألتحكم في إتزأن ألجسم وتنسيق حرك ته وحركة ألعضالت ألهيكلية  - ما وظيفة ألمخيخ 

 
 ما أقسام جذع ألدماغ 

 ألنخاع ألمستطيل  -
 ألدماغ ألوسط -ألقنطرة  -

 
 ما وظيفة أقسام جذع ألدماغ 

ألنخاع ألمستطيل : ينظم حركة ألتنفس وضربات ألقلب وضغط ألدم  -
 وردود ألفعل ألمنعكسة 

 ألقنطرة : نقل أإلشارأت بين ألمخ وألمخيخ ، سرعة ألتنفس  -
 ألعطس -ألسعال  -ألتقيء  -ألبلع  - أذكر أمثلة على ردود ألفعل ألمنعكسة 

 
 ما وظيفة تحت ألمهاد 

 ألمسؤول عن ألتزأن ألدأخلي ودرجة ألحرأرة  -
 ألمسؤول عن ألجوع وألعطش وألنوم وألخوف ، وألسلوك ألجنسي  -
 ألمسؤول عن ألتوأزن ألمائي  -

 

  / تنظيم ألجهاز ألعصبي  ملخص درس 
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 ألجوأب ألسؤأل
ردود ألفعل ألمنعكس علل .. تنتقل 

 بالحبل ألشوكي وليس ألدماغ
نها أستجابات سريعة ل تطلب فكرأ وأعيا وهي ل إرأدية  -

 
 ل
 لن ألدماغ يهتم بالفعال ألرأدية  -

ماذأ يحدث إذأ ُخدرت منطقة تحت 
 ألمهاد بالدماغ 

 يفقد ألجسم عملية ألتازر ألعصبي ألهرموني  -
 فقد أإلحساس بالعطش وألجوع وأختالل درجة ألحرأرة وألخوف  -

 عمود عصبي يمتد من ألدماغ لسفل ألظهر بين فقرأت ألعمود ألفقاري  -  ما ألمقصود بالحبل ألشوكي

 مليار خلية عصبية  100يوجد في ألدماغ حوألي  - كم خلية توجد في ألدماغ 

 يقوم بمعالجة ألفعال ألنعكساية  - ما وظيفة ألحبل ألشوكي 

 يقع في ألجزء ألخلفي من ألدماغ  - أين يقع ألمخيخ 

علل .. تمتد ألعصاب ألظهرية 
وألبطنية للحبل ألشوكي إلى أجزأء 

 ألجسم

 
 لربطها بالجهاز ألعصبي ألمركزي  -

 
 ما خصائص ألجهاز ألعصبي ألطرفي 

 يقوم بربط ألجهاز ألعصبي ألمركزي بجميع أنحاء ألجسم  -
 ينقسم إلى جهاز عصبي ذأتي ل إرأدي ، وعصبي جسمي إرأدي -
 يتكون مجموعة أعصاب " حزمة من ألمحاور ألعصبية "   -

ما وظيفة ألجهاز ألعصبي ألجسمي 
 وألجهاز ألعصبي ألذأتي 

ألجهاز ألعصبي ألجسمي : مختص بنقل ألمعلومات من وإلى ألجلد  -
 وألعضالت ألهيكلية بفعل إرأدي 

 ألجهاز ألعصبي ألذأتي : يختص بالنفعالت ألإلرأدية  -
 

 ما أقسام ألجهاز ألعصبي ألذأتي 
 ألجهاز ألعصبي ألسمبثاوي  -
 ألجهاز ألعصبي ألبارأسمثاوي  -

  "ألسمبثاوي : ينظم عمل ألعضاء في حالة أإلثارة " ألطوأرئ وألجهد  - ما وظيفة أقسام ألجهاز ألعصبي ألذأتي 
 ألبارأثمبساوي : ينظم عمل ألعضاء في حالة ألرأحة  -

 

 

    عصاب ألشوكية ::  ثانياا
 
عصاب ألمخية وأل

 
  -قارن بين أل

عصاب
 
 ألعصاب ألشوكية  ألعصاب ألمخية أل

 زوج متصل بالحبل ألشوكي  31 زوج متصل بالدماغ  12 عددها

نوأعها
 
 حسية وحركية  حسية وحركية ومختلطة أ
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 بنين  –دبي  –المدارس األهلية الخيرية   
 

 
 

 
    ولا

 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 

 ما وظيفة ألمستقبالت ألحسية 
 تساعد على ألتذوق وألشم وألسمع وأإلبصار وأللمس  -
 أإلحساس بالحركة ودرجة ألحرأرة  -

إلى ماذأ تستجيب حاستا ألتذوق 
 وألشم

 تستجيب لمنبهات في صورة موأد كيميائية وتعمالن معا في ألغالب  -

هي ألمستقبالت ألمتخصصة ألموجودة في أعلى ألنف للموأد  - ما ألمقصود بمستقبالت ألشم 
 ألكيميائية ألمنتشرة في ألهوأء 

 ترسل ألمعلومات إلى ألبصيلة ألشمية في ألدماغ  - ما وظيفة مستقبالت ألشم 

 هي مستقبالت متخصصة للموأد ألكيميائية ألموجودة على أللسان  - ما ألمقصود ببرأعم ألتذوق 

 تلتقط ألمذأقات ألحلوة وألحامضة وألمالحة وألمرة  - ما وظيفة برأعم ألتذوق 

ماذأ يحدث إذأ حاولت أن تاكل بينما 
 تسد أنفك 

 ستجد أن ألطعام يفقد ألك ثير من نكهته  -

 من خالل طبقة خاليا شفافة ومتينة تسمى ألقرنية  - كيف يدخل ألضوء إلى ألعين 
 تعمل على تركيز ألضوء ليمر من خالل فتحة تسمى ألحدقة  - ما وظيفة ألقرنية 

 بوأسطة ألعضالت ألموجودة في ألقزحية  - كيف يتحدد حجم ألحدقة 

 ألجزء ألملون من ألعين  - ما ألمقصود بالقزحية 

 ألعدسةتوجد خلف ألقزحية  - ماذأ يوجد خلف ألقزحية 

 تقلب ألصورة وتسقطها على ألشبكية  - ما وظيفة ألعدسة 

 تنتقل عبر ألسائل ألزجاجي  - كيف تنتقل ألصورة 

 هو سائل جيالتيني عديم أللون ويوجد في ألعدسة وألشبكية  - ما ألمقصود بالسائل ألزجاجي 

 تحتوي على ألك ثير من ألخاليا ألمستقبلة وتسمى بالعصي وألمخاريط  - على ماذأ تحتوي ألشبكية 

 تحتوي على ألك ثير من ألخاليا ألمستقبلة وتسمى بالعصي وألمخاريط  - على ماذأ تحتوي ألشبكية 

 

 

 

  / ألح       وأس  ملخص درس 
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 ألجوأب ألسؤأل
 خاليا حساسة للضوء  - ما ألمقصود بالعصي 

أين تعمل كال من ألعصي وألمخاريط 
 في عملية أإلبصار 

 ألعصي : تعمل عند مستويات ضعيفة  -
 ألمخاريط : تعمل في ألضوء ألساطع  -

 ترسل معلومات عن أللوأن إلى ألدماغ  - ما وظيفة ألمخاريط

كيف ترسل مستقبالت ألمخاريط جهد 
 ألفعل إلى ألدماغ 

عبر ألخاليا ألعصبية ترسل هذه ألمستقبالت جهد ألفعل إلى ألدماغ  -
 ألموجودة في ألعصبي ألبصري 

 ألسمع وألتوأزن  - ما وظيفة ألذن 

 يقع في ألجزء ألخلفي من ألدماغ  - أين يقع ألمخيخ 

 تحوي قنوأت تحافظ على أإلحساس بالتوأزن   - ماذأ تحتوي ألذن ألباطنة 

ما ألذي تسببه أإلهتزأزأت " ألموجات 
 ألصوتية " 

إهتزأت تتسبب أإلهتزأزأت ألمعروفة باسم ألموجات ألصوتية في  -
 جزيات ألهوأء 

ما وظيفة ألمستقبالت ألمتخصصة 
 ألموجودة في ألذن 

تسطيع أن تحس بمستوى ألصوأت وأرتفاعها وأنخفاضها ، مثل :  -
 ألصوأت ألهادئة وألصوأت ألصاخبة 

أذكر مثال على ألصوأت ألهادئة 
 وألصوأت ألصاخبة 

صوأت ألهادئة : ألهمس   -
 
 أل
 ألصوأت ألصاخبة : هتاف ألجماهير في إحدى ألمباريات ألرياضية  -

ماذأ يحدث عن دخول ألموجات 
 ألصوتية إلى ألقناة ألسمعية 

تتسبب باهتزأز ألغشاء ألموجود في نهاية ألقناة ألسمعية وألمعروف  -
 باسم " طبلة ألذن " 

كيف تنتقل ألهتزأزأت قي ألذن 
 ألوسطى

 ألسندأن -ألمطرقة  -
 ألركاب  -

 تهتز ألنافذة ألبيضاوية  - ماذأ يحدث عن أهتزأز ألركاب 

 هي غشاء يفصل ألذن ألوسطى عن ألذن ألدأخلية  - ما ألمقصود بالنافذة ألبيضاوية 

 يوجد جسم على شكل حلزون يسمى " ألقوقعة "  - ماذأ يوجد في ألذن ألدأخلية

 جسم مليء بسائل ومبطن بخاليا شعرية شديدة ألصغر  عبارة عن - ما ألمقصود بالقوقعة 

 تنقل معلومات عن وضع ألجسم وتوأزنه إلى ألدماغ  - ما وظيفة ألقنوأت نصف ألهاللية 

ما ألذي تشكله كل قناة من ألقنوأت 
 ألثالث نصف ألهاللية 

تشكل كل قناة من ألقنوأت نصف ألهاللية زأوية قائمة مع ألقناة  -
خرى 

 
 أل
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    ولا

 
سئلة ألتالية ::  أ

 
جيب عن أل

 
   -أ

 ألجوأب ألسؤأل
 عبارة عن مادة طبيعية أو صناعية ، تغير من وظيفة ألجسم  - ما ألمقصود بالعقار 

 تكافح ألعدوى ألبك تيريا  - ما وظيفة ألمضادأت ألحيوية

 
ما ألطرق ألتي يؤثر بها ألعقار على 

 ألجسم أو ألجهاز ألعصبي 

 يزيد من كمية ألناقل ألعصبي  -
 يسد موقعا مستقبال على زأئدة شيجرية ، مانعا ألناقل من ألرتباط  -
 يمنع ألناقل ألعصبي من مغادرة ألتشابك ألعصبي  -
 تقليد ألناقل ألعصبي  -

 ن ناقل عصبي موجود في ألدماغ عبارة ع - ما ألمقصود بالدوبامين 

 
 ما وظيفة ألدوبامين 

 يشترك في ألتحكم بحركات ألجسم  -
 يؤثر بقوة في مشاعر ألسرور أو ألفرح  -

 
 أين يتم إزألة ألدوبامين عادة

يتم إزألته من ألتشابك ألعصبي وذلك عن طريق إعادة إمتصاصه من  -
 ِقبل ألخلية ألعصبية ألتي أفرزته 

 
 أذكر بعض أنوأع ألعقاقير ألشائعة 

 ألكافيين ، مثل : ألقهوة وألشاي وألماء ألغازي وألشوكولتة  -
لم  -

آ
 عقاقير ألوصفات ألطبية ، مثل : ألمضادأت ألحيوية وأدوية أل

 عقاقير بال وصفات ، مثل : أإلسبرين وأدوية ألزكام  -
أذكر فائت ألعقاقير ألتي يشيع إساءة 

 إستخدأمها 
 ألمنبهات ، مثل : ألنيكوتين وألكافيين  -
 ألمثبطات ، مثل : ألكحول وألمستنشقات  -
ما ألذي ُيحدثه ألنيكوتين ألموجود في 

 دخان ألسجائر أو ألسيجار 
 يزيد كمية ألدوبامين ألمفرزة في ألتشابك ألعصبي  -
 يضيق ألوعية ألدموية  -

ماذأ يحدث عندما ُيضيق ألنيكوتين 
 لدموية ألوعية أ

 يزيد ضغط ألدم  -
 يجعل ألقلب يعمل بشكل أشد من ألمعتاد  -

 تدخين ألسجائر  - ما أحد أسباب مرض سرطان ألرئة 

 

  / ثير ألعقاقير  ملخص درس
 
 تا
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 ألجوأب ألسؤأل
 عن طريق أللتصاق بمستقبالت ألدينوسين على ألخاليا ألعصبية  - كيف يعمل ألكافيين 

 ُيبطئ من ألنشاط ألعصبي مسببا ألنعاس  - ما وظيفة ألدينوسين 

 
 ما وظيفة ألمثبطات 

 خفض ضغط ألدم  -
 إعاقة ألتنفس  -
 إبطاء معدل ضربات ألقلب  -

 
ما هي أضرأر ألمستنشقات على ألمدى 

 ألقصير

 ألتسمم   -
 ألغثيان  -
 ألتقيؤ  -

 
ما هي أضرأر ألمستنشقات على ألمدى 

 ألطويل 

 فقدأن ألذأكرة  -
 فقدأن ألسمع  -
 مشكالت على حاسة ألبصر  -
 ضررأ في ألعصب ألطرفي وألدماغ  -

ين تؤثر جميع ألعقاقير 
 
 تؤثر في ألجهاز ألعصبي ألمركزي  - أ

ما هي تاثيرأت ألكحول على ألمدى 
 ألقصير 

 يسبب ألشعور بالسترخاء وألخمول  -
 ُيضعف ألستخدأم من ألتقدير وألتنسيق ورد ألفعل ألمنعكس  -

 
ما هي تاثيرأت ألكحول على ألمدى 

 ألطويل  

 يسبب نقصا في ك تلة ألدماغ  -
 يسبب ضررأ في ألكبد  -

 يسبب في قرح ألمعدة وألمعاء 
 أرتفاع ضغط ألدم  -

 
 

 ما هي أضرأر ألعقاقير غير ألقانونية 

 ب وأزمات قلبية إضطرأب في نظم ألقل -
لم في ألصدر  -

آ
 تسبب أ

 فشل في ألجهاز ألتنفسي وسك تات دماغية ونوبات قلبية  -
 إرتفاع ضغط ألدم وضررأ بالوعية ألدموية  -

ما هي أضرأر ألماريجوأنا على ألمدى 
 ألقصير

 فقدأن ألتنسيق  –مشكالت في ألذأكرة وألتعلم  -
 زيادة معدل ضربات ألقلب وألقلق وجنون ألرتياب وألشك  -

ما هي أضرأر ألماريجوأنا على ألمدى 
 ألطويل 

 مرض " سرطان ألرئة "  -

 


