
 

: انتًزٍٚ األٔل   

خغأ  .ٌشنو ٍجَ٘ع األعصبة فً اىجسٌ اىجٖبص اىعصجً اىَشمضي اىَسؤٗه عِ إصذاس أٗاٍش اىحشمخ- 1

.ٚشكم يجًٕع األعصاب انجٓاس انعصثٙ انًحٛغٙ انًسؤٔل عٍ َقم األٔايز:   

.صحٛح. رسَى اىسٍبىخ اىحشمٍخ سٍبىخ ّبثزح ألّٖب رزجٔ ٍِ اىَشامض اىعصجٍخ إىى اىعضالد- 2  

: خغأ .رزٍَض اىعضيخ ثخبصٍخ اىَشّٗخ حٍث رع٘د دائَب إىى ط٘ىٖب األصيً ٍَٖب مبّذ دسجخ رَذدٕب- 3

.نهًزَٔح حذٔد ال تعٕد تعذْا انعضهح انٗ عٕنٓا األصهٙ  

تتشكم انقشزج : خغأ . رزنُ٘ اىقششح اىَخٍخ ٍِ ٍبدح سٍبدٌخ رزشنو ٍِ ٍح٘ساد اىعصجبد- 4

.انًخٛح يٍ يادج ريادٚح تتشكم يٍ األجساو انخهٕٚح نهعصثاخ  

 

: انتًزٍٚ انثاَٙ   

رسى تخغٛغٙ نًقغع  : 4 –يادج ريادٚح  : 3 –يادج تٛضاء : 2 –عقذج شٕكٛح : 1:  1ٔثٛقح 

.عزضٙ نهُخاع انشٕكٙ  

رسى تخغٛغٙ نهٛف  : 4 –سٛتٕتالسو : 3 –َٕاج  : 2 –غشاء سٛتٕتالسيٙ : 1:  2ٔثٛقح 

.عضهٙ  

 

: انتًزٍٚ انثانث   

 انُشاط انعصثٙ
عثٛعح انُشاط 

 انعصثٙ
يكاٌ تكٌٕ 

 انساٚهح انعصثٛح
عثٛعح انسٛانح 

 انعصثٛح
يكاٌ ٔصٕل 

 انسٛانح

جذر انُخاع 
انشٕكٙ انذ٘ 

يزخ يُّ 
 انسٛانح

 يشاْذج انتهفاس
حساسٛح 

 شعٕرٚح
 ال تًز يُّ انثاحح انثصزٚح سٛانح حسٛح يستقثالخ انعٍٛ

انضغظ عهٗ 
أسرار جٓاس 

 انتحكى
 انجذر األيايٙ انعضهح سٛانح حزكٛح انثاحح انحزكٛح حزكح ارادٚح

 

: انتًزٍٚ انزاتع   

ثٍِ ىٔ أّٔ ٍخطئ ثبالعزَبد عيى , ٌعزقذ صٍٍيل أُ اىذٍبغ ٕ٘ اىزي ٌصذس سٍبىخ االّعنبط اىش٘مً- 1
(1,5ُ).رجشثزٍِ ٍِ اىزجبسة اىسبثقخ  

ٔ يٍ ,  َستُتج أٌ انذياغ ال ٚتذخم فٙ االَعكاص ألٌ غٛاتّ ال ٚؤثز فٙ انحزكح1يٍ انتجزتح 
. َستُتج أٌ انُخاع ْٕ انًسؤٔل عٍ االَعكاص ألٌ تذيٛزِ ٚؤد٘ إنٗ غٛاب انحزكح4انتجزتح   

(1ُ . )2رمش ثبىٖذف ٍِ االّعنبط ثٌ اعزَذ عئٍ ىزفسٍش ّزٍجخ اىزجشثخ - 2  
 انًاء ال ٚشكم أ٘ خغز ٔ 2فٙ انتجزتح , ْذف االَعكاص اتعاد انجسى تسزعح عٍ انخغز

.تانتانٙ ال داعٙ التعاد انغزف عُّ  
(1,5ُ). ثبالعزَبد عيى اىزجبسة أرمش اىعْبصش اىَزذخيخ فً اّجبص حشمخ االّعنبط اىش٘مً- 3  

. انعضهح– انعصة انٕركٙ –انُخاع انشٕكٙ   
: ٗ عيى ٍعبسفل فسش 5ثبالعزَبد عيى ّزٍجخ اىزجشثخ - 4  

(1ُ). ىَبرا سحت اىطشف األٌَِ ميٍب ثٍَْب رحشك اىطشف األٌسش حشمخ خفٍفخ-    أ  
تحزك انغزف األٚسز حزكح عفٛفح ألٌ انعصة انٕركٙ يقغٕع ٔ تانتانٙ ال تصم انسٛانح 

.انحزكٛح سٕٖ نهجشء انعهٕ٘ يٍ عضالخ انغزف األٚسز يًا ٚؤد٘ انٗ حزكح جشئٛح نّ  
ٌَنِ االسزعبّخ ثشسٌ رخطٍطً ىز٘ضٍح )اىعالقخ ثٍِ ّصف اىْخبع اىش٘مً األٌَِ ٗ األٌسش -     ة

(1ُ )(ٕزٓ اىعالقخ   
. أٌ ُْاك عصثاخ تزتظ تٍٛ انجٓح انًُٛٗ ٔ انٛسزٖ يٍ انُخاع انشٕك5ٙ تثٍٛ انتجزتح   

 

 عْبصش اإلجبثخ
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