أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان
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القصل ألاول  :ألا اس وألا ابة و م ى م ألا ان

ٜتآشز نٌ َٔ ادتٗاش ايعصيب ٚدٗاش ايغدد ايصِ يضُإ عٌُ األدٗص ٠األخس ٣؛

إذ ًعمالن معا يف أأغلب إ ألحِان ل  .1 :ضبط إمعملَات إحلَوًة يف إجلسم  .2 ،وضبط إلحزإن إدلإخيل فَِ .

بعظ إ ألمثةل عىل إمليهبات إميت هخعرض مِا يف حِاثيا إمَومِة  .1 :إحلرإرة

 .2إمضوء

 .3إمضوضاء .

دطه ارتلٔ٘

الخالٌا الدبمٌة

اليطٔر العصيب

الصّاٜد الصذسٓ٘

العصبونات

( املكون األساسي ألجزاء اجلهاز العصيب )

ٜٓتٗ ٞبٓٗاٜات َٓتفخ١

تدعى

احملْز

دطِ ارتً١ٝ
ستْز العصبٌْ

احملٛز نسمى هضبة

احملور.

خالٓا شفاٌ

مغد ملَين

عكد زاىفٔري

العصبْىــــــــات

ارتالٓــــــــــا الدبكٔــــــــ٘

( خالاي دإمعة نلًس َج إمعطيب )
العدد

أنجس عددا

أقٌ عددا

اذتذه

أصغس حذُا

أنرب حذُا

ّظاٜف ارتالٓا الدبكٔـــ٘  .1 :دعم العصبوانت  .2محاية العصبوانت  .3تزويد العصبوانت ابلغذاء
ّظٔف٘ العصبْىـــات  :تٓكٌ املعًَٛات بني أدصا ٤ادتطِ ٚايدَاغ ٚاذتبٌ ايصٛن ٚ ٞبني ايعصبْٛات
ْفطٗا عً ٢شهٌ إشازات نٗسٚنُٝٝا ١ٝ٥تطُ ٢ايطٝاٍ ايعصيب .
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

تهـــــــــــٌْ الطٔــــــال العصـــــــــبـــٕ :
سَ :تٜٓ ٢صأ ايطٝاٍ ايعصيب ( دٗد ايفعٌ ) ؟

عيد ثعرض إمعطبون مليبَ ما .

( نٔف ) ( علل ) ( فطس ) ٓطاٍه تسنٔب الػصا ٛالبالشمٕ للعصبٌْ مطاٍن٘ فاعل٘ يف تهًْٓ الطٔال العصيب ؟
إذ تٛدد قٓٛات َتخصص ١ف ٘ٝتدع ٢قيْات األْٓىات .

قنوات األيونات من حيث طبيعة العمل
َٓٗا َا حيتاج إىل َٓعِ يفتخٗا ٚإغالقٗا

َٓٗا َا ال حيتاج إىل َٓعِ يفتخٗا ٚإغالقٗا

لنوات التسرب
تفتح وتغلك تلمائٌا

الكيْات اذتطاض٘ لليْاقل الهٔنٔاٜ٘ٔ
الكيْات اذتطاض٘ لفسم ادتَد الهَسبإٜ

ال
حالة عصيون فبل وصول ميية مباسب :

لنوات تسرب أٌونات
الصودٌوم

لنوات تسرب أٌونات
البوتاسٌوم

 مسسل٘ الساس٘  :يف أثناء مرحلة الراحة يكون تركيز الشحنات ادلوجبة مرتفعا على السطح اخلارجي لغشاء
العصبون  ،يف حني يكون تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على سطحه الداخلي ( من جهة السيتوسول ) .
ضؤال  :نٔف تتْشع األْٓىات عل ٙداىيب الػصا ٛالبالشمٕ للعصبٌْ يف مسسل٘ الساس٘ ؟
ضؤال ّ :ضح نٔفٔ٘ تْشع األْٓىات إذا مل ٓهً العصبٌْ معسضا مليبُ مياضب ؟
ترتنص أْٜٛات ايصٛد ) Na+ ( ّٜٛيف ايطا ٌ٥بني ارتً ٟٛيف حني ترتنص أْٜٛات ايبٛتاض ) k+ ( ّٛٝداخٌ
ايعصب ٕٛيف ايطٝتٛض ( ٍٛايطا ٌ٥داخٌ ارتالٜا ) .

 ينشأ في هذه المرحلة جهد يسمى جهد الراحة .
ضؤال  :نٔف ٓكاس فسم ادتَد الهَسبا ٕٜلػصا ٛالعصبٌْ ؟ بٛاضط ١دٗاش فٛيتُٝرت حطاس .
ضؤال  :ما ٍٕ ّسدٗ قٔاس فسم ادتَد الهَسبا ٕٜلػصا ٛالعصبٌْ ؟ ٚحد ٠قٝاض٘ ًَ ٞفٛيت .
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

2

0785187756 | 0796425625

أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ٜ صداد فسم ادتٗد ايهٗسبا ٞ٥بصٜاد ٠ايفسم بني ايصخٓات داخٌ ايعصبٚ ٕٛخازد٘ .
 قَٚ ١ُٝكداز فسم ادتٗد ايهٗسبا ٞ٥يف نجري َٔ ارتالٜا اذتٛٝاْ ًَٞ ) -70 ( ١ٝفٛيت .
ّٓطلل علُٔ اضه دٗد ايساح ١؛ سٔح تصري اإلشاز ٠ايطايب ١إىل أٌ داخل ارتلٔ٘ ضالب الصشي٘ مكازى٘ غازدُ .
ضؤال  :ما ٍٕ العْامل اليت دعلت داخل ارتلٔ٘ ضالبا مكازى٘ غازدُ ؟
ضؤال  :ما ٍٕ العْامل اليت أدت إىل دَد الساس٘ ؟
 )1احتٛا ٤ايغصا ٤ايبالشَ ٞعً ٢قٓٛات تطسب أْٜٛات تطُح بٓفاذ أْٜٛات ايبٛتاض K+ ّٛٝإىل خازج ايعصبٚ ، ٕٛأْٜٛات

ايصٛد Na+ ّٜٛإىل داخً٘ ٚبريو فإٕ ايصخٓات املٛدب ١ترتانِ خازج ايعصب ٕٛ؛ ألٌ عدد قيْات تطسب أْٓىات
البْتاضْٔو ٓ K+صٓد عل ٙعدد قيْات تطسب أْٓىات الصْدْٓو . Na+
 )2عدّ قدز ٠األْٜٛات ايطايب ١املستبط ١مبسنبات نبري ٠اذتذِ ( َجٌ ايربٚتٓٝات ) عً ٢ايٓفاذ إىل خازج ايعصب. ٕٛ
ٚ )3دٛد َضخات أْٜٛات ايصٛد – ّٜٛايبٛتاض )Na+ - K+ pump( ّٛٝ؛ إذ تيكل نل مضخ٘ ثالث٘ أْٓىات صْدْٓو
 3Na+إىل خازز العصبٌْ مكابل أْٓىٕ بْتاضْٔو  2K+إىل داخلُ بعنلٔ٘ ىكل ىصط .
ضؤال  :إىل متٓ ٙبك ٙالعصبٌْ يف مسسل٘ الساس٘ ؟ ( قد ٓبك ٙالعصبٌْ يف مسسل٘ الساس٘ بالسغه مً ّصْل عدٗ ميبَات إلُٔ )

إىل إٔ ٜصٌ إيَٓ ٘ٝب٘ َٓاضب حيدخ تغريا ضسٜعا يف ْفاذ ١ٜغصا ٘٥ايبالشََ ٖٛٚ ، ٞا ٜؤد ٟإىل ٚصَ ٍٛكداز
فسم دٗد ايغصاَ ٤طتَ ٣ٛعٓٝا ٜطًل عً ٘ٝاضِ َطت ٣ٛايعتب. ١

 إذا مل حيدث ادلنبه تغريا يف جهد الغشاء البالزمي ليصل مستوى العتبة يبقى العصبون يف مرحلة الراحة .
 مثال  ..يكون مستوى العتبة يف بعض العصبوانت (  ) 55 -ملي فولت .

ال ٓطتشـــل اذتٔـــــــــاٗ مً ٓعذـــــــص عً حتكٔـــــل سلنُ براتُ !!
محبكم مصعب القطاوي
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

س:1

س:1

س:2

س:2

س:3

س:3

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

س: 1

س:2

س:3

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ح ل ال
ع
ص
ب
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ي
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ي
ا ة ون د و ول ة ا ب :
 .1إشال٘ اإلضتكطاب :

ضؤال  :ماذا حيدخ عيد ّصْل ميبُ ٓطاّٖ أّ ٓصٓد عل ٙمطتْ ٚالعتب٘ ظَد
الػصا ٛللعصبٌْ ؟ ٌؤدي إلى فتح لنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد
الكهربائً فتندفع أٌونات الصودٌوم  Na+الموجودة فً السائل بٌن الخلوي إلى داخل
العصبون مسببة تراكم الشحنات الموجبة َ ٖٛٚ ..ا ٜؤد ٟإىل إشاي ١اإلضتكطاب .

تستمر أٌونات الصودٌوم  Na+فً الدخول إلى داخل العصبون  ،فتزٌد الشحنات
الموجبة داخل العصبون  ،لٌصل فرق الجهد إلى (  ) 35+ملً فولت تمرٌبا مدة لصٌرة
.

ٌؤدي هذا التغٌر فً الجهد إلى غلك لنوات أٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً .

ال جتمد ذاتك واغفــــــر لنفســـــك وغريك أخطاء املاضي
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي
 .2إعادٗ اإلضتكطاب :
 .1تبدأ هذه العملٌة بفتح لنوات
أٌونات البوتاسٌوم الحساسة
لفرق الجهد الكهربائً فتتدفك
أٌونات البوتاسٌوم  k+إلى خارج
العصبون .
ٌ .2ستمر فتح لنوات أٌونات
البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد
الكهربائً مسببا تدفك المزٌد من
أٌونات البوتاسٌوم إلى خارج
العصبون .

ف ال
ج
م
ى فترة وح ..

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

 .1كٌف تبدأ عملٌة إعادة اإلستمطاب ؟
 .2كٌف تحدث حالة زٌادة إستمطاب ؟
 .3ما ممدار فرق الجهد الكهربائً لحالة زٌادة إستمطاب ؟
 .4وضح العاللة بٌن فترة الجموح وفرق الجهد الكهربائً ؟

 .5فسر  ..ال ٌستجٌب العصبون ألي مؤثر آخر خالل فترة الجموح ؟
ٌ .3صل فرق الجهد إلى ( ) 90 -
ملً فولت تمرٌبا .
 .4حٌن ٌصل فرق الجهد إلى هذا
المستوى (  ) 90 -تسمى هذه الفترة

.5ألنه ٌموم العصبون أثنائها بعملٌة
نمل نشط ألٌونات الصودٌوم نحو
خارج العصبون وألٌونات البوتاسٌوم
إلى داخله .

بفترة الجموح .

ثغلق كٌوإت أأًوانت إمبواتس َوم إحلساسة مفرق إجلِد إمكِرابيئ  ،فذطبح لك من كٌوإت
أأًوانت إمطودًوم وكٌوإت أأًوانت إمبواتس َوم إحلساسة مفرق إجلِد إمكِرابيئ مغللة متاما .

لك بع ال
ع
ص
ل
ح
ي
ال
ل
ا
ج
ى ود ون ى ا ة رأ ة !!
ثًشط مضخة أأًوانت ( إمطودًوم – إمبواتس َوم )مخرتكز أأًوانت إمطودًوم  Na+خارج
إمعطبون و أأًوانت إمبواتس َوم  K+دإخهل  ،وجسامه كٌوإت جرسب أأًوانت لك من إمطودًوم
وإمبواتس َوم يف إعادة حكون هجد إمرإحة وًطل فرق إجلِد إىل ( ) 70 -ميل فومت ثلرًبا .

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

إىتكـــــــــال الطٔــــــال العصـــــــــبـــٕ :
ٜٓ تكٌ ايطٝاٍ ايعصيب عً ٢ط ٍٛستٛز ايعصب ٕٛحتٜ ٢صٌ إىل ْٗاٜت٘  ،ثِ ٜٓتكٌ َٔ
ايعصب ٕٛإىل خً ١ٝأخس ٣يف َٓطك ١ايتصابو ايعصيب .
إْتكاٍ ايطٝاٍ ايعصيب عً ٢ط ٍٛاحملٛز :

ٜتهسز حدٚخ ارتطٛات ايطابك ١ايٛازد ٠يف ايصهٌ عً ٢ط ٍٛستٛز ايعصب. ٕٛ
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي
الفرق

ال
أبيقال السبال عصيى فى محور
ال
عصيون

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )
ستْز العصبٌْ غري ستاط بػند ملٔين
عً ٢ط ٍٛايعصبٕٛ

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان
ستْز العصبٌْ بْدْد الػند امللٔين
عٔ طسٜل ايٓكٌ ايٛثيب
( َٔ عكد ٠زاْفٝري إىل أخس٣
زتاٚز ٠عً ٢ط ٍٛايعصب) ٕٛ

تخبل س بيق السب ال
ب
ع
ع
ع
ع
ي
ص
ب
ص
ت
ل
ل
ي
ي
م
ق
ي
ي
م
س
خ
م
ل
ا
ف رعة أ ال ال ى ن ون ى أ ر  ،و د رعة أ ا ة ى ا ا ى :
.1

ٚدٛد ايغُد املًٝين ٚ ،مسه٘ ( إٕ ٚدد ) ؛ إذ تصداد ضسع ١اْتكاٍ ايطٝاٍ ايعصيب بٛدٛد ايغُد املًٝين ،
ٚشٜاد ٠مسه٘ .

.2

قطس ستٛز ايعصب ٕٛ؛ إذ تصداد ضسع ١اْتكاٍ ايطٝاٍ ايعصيب بصٜاد ٠قطس احملٛز .

أبيقال السبال العصيى فى منطقة التسابك العص ىي
عٓد ٚص ٍٛايطٝاٍ ايعصيب إىل ْٗا ١ٜاحملٛز  ،حٝح تٛدد ايٓٗاٜات ايعصبٜ ، ١ٝتٛاصٌ ايعصبٕٛ
َع خً ١ٝأخس ٣ته ٕٛغايبا
قد تهٌْ غدٗ
خلٔ٘ عضلٔ٘
عصبٌْ آخس
مياطل التصابو العصيب َٓ :طك ١اتصاٍ ايعصب ٕٛبايعصب ٕٛاير. ًٜ٘ٝ ٟ

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ال
تركيب منطقة التسابك عصيى :
ايعصب ٕٛقبٌ ايتصابه ٖٛٚ : ٞعباز ٠عٔ ايعصب ٕٛاير ٟحيٌُ ايطٝاٍ ايعصيب حن ٛايتصابو ايعصيب .

 حتتوي األزرار التشابكية اجملودة يف هناية حمور العصبون على حويصالت تشابكية بداخلها مواد
كيميائية تسمى النواقل العصبية

أضت ٌٝنٛيني

ْٛز أدزٜٓايني
ايعصب ٕٛبعد ايتصابه ٖٛٚ : ٞايعصب ٕٛاير ٟحيٌُ ايطٝاٍ ايعصيب بعٝدا عٔ ايتصابو ايعصيب ٚحيت ٟٛغصاؤٙ
ايبالشَ ٞعًَ ٢طتكبالت خاص ١بايٓٛاقٌ ايعصب. ١ٝ
ايصل ايتصابه ٖٛ : ٞايصل ايرٜ ٟفصٌ غصا ٤نٌ َٔ ايعصب ٕٛقبٌ ايتصابهٚ ٞايعصب ٕٛبعد ايتصابه. ٞ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .......................

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

آي ١ٝاْتكاٍ ايطٝاٍ ايعصيب يف َٓطك ١ايتصابو ايعصيب
 .1وضح آلٌة انتمال السٌال العصبً فً منطمة التشابن العصبً .
أ .ماذا ٌحدث عند وصول السٌال العصبً الى الغشاء لبل تشابكً ؟
ب .وضح دور أٌونات الكالسٌوم فً انتمال السٌال العصبً فً منطمة التشابن العصبً ؟
ج .بما ٌرتبط النالل العصبً فً منطمة التشابن العصبً ؟ وماذا ٌنتج عن ذلن ؟
د .علل  ،ال ٌدوم إرتباط النالل العصبً بمستمبالته لفترة طوٌلة  .هـ .ما مصٌر حمض الخلٌن والكولٌن ؟
 .3اذكر اسم اآللٌة التً ٌنتمل بها كل من المواد التالٌة .
أ .خروج اٌونات الصودٌوم .

ب .دخول اٌونات البوتاسٌوم

ج .خروج اٌونات البوتاسٌوم

د .إعادة امتصاص حمض الخلٌن والكولٌن .

ٌصل السٌال العصبً إلى الزر التتشابكً

وهو ما ٌؤدي إلى دخول
أٌونات الكالسٌوم من السائل
بٌن الخلوي إلى داخل الزر
التشابكً .

فتفتح لنوات أٌونات الكالسٌوم
الحساسة لفرق الجهد الكهربائً
الموجودة على الغشاء لبل التشابكً

تررررررررررررررتبط أٌونرررررررررررررات
الكالسررررررررررررررررٌوم Ca+2
بالحوٌصرررررررررررررررررررررررررررالت
التشررابكٌة التررً تحرروي
النوالل العصبٌــــــــة

فتندفع هذه الحوٌصالت نحو الغشاء لبل
التشابكً  ،وتندمج فٌه  ،فٌتحرر النالل
العصبً نحو الشك التشابكً

ميعا الضتنساز تيبُٔ العصبٌْ ؛ حتدخ إسد ٚالعنلٔتني اآلتٔتني :

 تحطم النالل العصبً فً الشك التشابكً
بواسطة إنزٌمات معٌنة  ،ثم انتشار نواتج
تحطمه خالل الغشاء لبل التشابكً فً الزر
التشابكً ؛ الستخدامها فً إعادة بناء النالل
العصبً مرة أخرى .
 عودة النالل العصبً إلى الزر لبل التشابكً .

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

اجلهاس العصيب الذاتي
ضؤاٍ  :عسف ادتٗاش ايعصيب ايرات ٖٛ : ٞعباز ٠عٔ دص َٔ ٤ادتٗاش ايعصيب ايطسيف .
ضؤاٍ ٚ :ضح ٚظٝف ١ادتٗاش ايعصيب ايرات ٞ؟
ٜٓعِ عٌُ أدٗص ٠ادتطِ ايالإزاد ١ٜيًُخافع ١عً ٢اإلتصإ ايداخًٜٚ ٞستبط بتخت املٗاد يف ايدَاغ .
ضؤاٍ ٚ :ضح ايعالق ١بني ادتٗاش ايعصيب ايراتٚ ٞاملطتكبالت اذتط ١ٝيف األعضا ٤ايالإزاد ١ٜيًذطِ ؟
 .1تٓكٌ اإلحطاس إىل ادتٗاش ايعصيب املسنصٚ ٟتطُ ٢ايعصبْٛات اذتط ١ٝاذتص ١ٜٛايٛازد. ٠
 .2حدٚخ زدٚد أفعاٍ َٓعهط ١تستبط باألعضا ٤ايالإزادَ ( ١ٜجٌ  :ايكًب  ،ايهً ، ١ٝايس.) ١٥
ٜعٌُ ادتٗاش ايعصيب ايرات ٞعً ٢زبط
املعًَٛات ايٛازد ٠إي ( ٘ٝاملٓبٗات ) ٚتهاًَٗا

إلصدار اإلستجابة لها عن طرٌك عصبونات صادرة إلى
أعضاء محددة مثل  :عضلة الملب  ،والعضالت الملساء
فً المناة الهضمٌة  ،واألوعٌة الدموٌة ؛

إذ تنمل السٌاالت العصبٌة الصادرة من الجهاز العصبً المركزي إلى األعضاء ذات العاللة بواسطة عصبونٌن :

 .2العصبٌْ بعد العكدٖ

.1العصبٌْ قبل العكدٖ

ٜ كطِ ادتٗاش ايعصيب ايرات ٞإىل دٗاشَ ٜٔتضادٜ ٜٔعُالٕ عً ٢حفغ اإلتصإ يف ادتطِ :

املكازْ١
أٚقات عًُ٘

ادتٗاش ايعصيب ايٛدٟ

ادتٗاش ايعصيب شب٘ ايٛدٟ

 حيفز اجلسم إىل حاالت الطوارئ اليت تعرف

الطبيعي بعد جتاوز احلالة الطارئة .

 عند تعرض الفرد للخطر أو الضغوط النفسية  يعمل يف حاالت اجلسم الطبيعية .
أو البيئية .
 يعمل على إعادة اجلسم إىل وضعه
ابسم الكر والفر

حادت٘ يًطاق١

يتطلب عمل هذا اجلهاز قدرا كبريا من الطاقة .

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

أثز املخدرات يف عمل اجلهاس العصيب
فطس  :تعد املخدزات إحد ٣أنرب املصهالت اييت تٛاد٘ ايعامل أمجع ؛ فِيي هتدد أأمٌَ وإس خلرإرٍ .

املستقبالت احلسية
 حيتْٖ دطه اإلىطاٌ عل ٙمالٓني العصبْىات تعسف باملطتكبالت اذتطٔ٘ .
 تتيبُ املطتكبالت اذتطٔ٘ بْاضط٘ ميبَات خاص٘ بَا ؛ إما فٔصٓا ٜ٘ٔمجل الضّْ ٛالصْت ،
ّإما نٔنٔا ٜ٘ٔمجل السّاٜح املختلف٘  ،عٔح حتْهلا إىل ضٔاالت عصبٔ٘ .
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

املطتكبالت املطتذٔب٘ للنيبَات الفٔصٓاٜ٘ٔ

َطتكبالت ايض٤ٛ

ٜعد ايضَٓ ٤ٛبٗا هلا .
تركيب العين

الطبقة الوسطى ( املشيمية )

الطبقة اخلارجية ( الصلبة )
 تعرر هررذه القةمرة ( الصررلبة )
هي يليررررررة
وترررررررتةق ةعكرررررر
لتحرين العين .
 أمررا الجررألم ايمررامي مررن العررين
ي ون محدةا وشفافا ويقلك عليه
اسم المرنٌة .

ْٓ دد ثالث٘ أىْاع مً املخازٓط ؛
.1

سطاس للضْ ٛاألشزم .

.2

سطاس للضْ ٛاألخضس .

.3

سطاس للضْ ٛاألمحس .

مكػػن إمخػػدإخل يف أأظػػوإل إ ألمػػوإج
إمضوئَة إميت متخطِا ُذٍ إ ألهوإع ًدِح
ميا رؤًة إ ألموإن مجَعِا .
هوع إمطبغة
إلس خجابة
إمرؤًة
إحذوإء إمبلعة إملركزًة علهيا

 تعرف هذه الطبمة بالمشٌمٌة .
 تتصررررف بلونهررررا الررررداكن لتركررررز صرررربغة
المٌالنٌن وغزارة األوعٌة الدموٌرة فٌهرا
.
 تكون المشٌمٌة فً الجزء األمرامً منهرا
تركٌبٌن :
 .1الجسررم الهرردبً  :الررذي ٌسرراهم فررً
تغٌٌر شكل العدسة .
 .2المزحٌة  :التً تمتاز بتنرو ألوانهرا
بٌن األفراد & التً تتوسطها
( فتحرررة البؤبرررؤ ) الرررذي ٌرررتحكم فرررً
كمٌة األشعة المارة إلى داخرل العرٌن
عن طرٌك تضٌمه أو توسعه .
 تمررررع العدسررررة خلررررف البؤبررررؤ  ،وتمترررراز
بشفافٌتها .
ٌ مع خلف العدسرة تجوٌرف ملرًء بمرادة
شرررفافة شررربه جٌالتٌنٌرررة تسرررمى السرررائل
الزجرراجً الررذي ٌحررافح علررى حجررم العررٌن
ثابتا .

الطبقة الداخلية ( الشبكية )
 تعر هذه القةمرة ( الشربكٌة )
وتحترررررو علرررررى نررررروعين مرررررن
الكوم  ،هما :
مستمة
 .1المخاريق .
 .2العصي .
 وتحتررو الشررة ية خ يررا أخررر
تنظم عملها ةش ل دليك .

آلٔ٘ اإلبصاز :

ًيعكس إمضوء عن إ ألش َاء  ،فمير إمضػوء
إملػػػيعكس يف إمعػػػ مَطػػػل إىل إمع ػػػ
وإخملارًط  ،فِخغري شلك حزًئات إمطػبغة
إملوحودة يف لك مهنا  ،وحيدث هجد فعػل
ًًذلػػػل بوإسػػػعة إمعطػػػب إمب ػػػ إىل
إدلماغ  ،حِر ثدرك إمطورة .

العصٕ
زٚدٚبطني

املخازٓط
فٛتٛبطني

تتأثس بايض ٤ٛارتافت

تتٓب٘ يإلضا ٠٤ايصدٜد٠

اإلبصاز بايًْٛني األبٝض ٚاألضٛد فكط.

اإلبصاز باأليٛإ املختًف١

ايبكع ١املسنص ١ٜختً َٔ ٛايعصٞ

ترتنص يف ايبكع ١املسنص١ٜ

ٌطلك على نمطة خروج العصب البصري من العٌن إلى مراكز اإلبصار فً الدماغ اسم ( البمعة العمٌاء )
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

( ست ٙإذا أدزنُ الػسم قال آميت )
ال تيتعس أٌ ٓدزنو الػسم  ،فْقتَا قد تيذْ ببدىو فكط !!

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

15

0785187756 | 0796425625

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

َطتكبالت ايصٛت
 ترنس إٔ  :ايصٛت ٜٓصأ عٔ اٖتصاشات األدطاّ .
 األذٕ حتت ٟٛعًَ ٢طتكبالت حط ١ٝميهٓٗا ايتكاط ٖر ٙاإلٖتصاشات ٚحتًٜٗٛا إىل دٗد فعٌ .

تر يب ايذن
األذن الوسطى

األذن الخارجٌة
المناة السمعٌة

الصٌوان

* تنتهي ةغشام القةلة .
* تحو غددا تفرأل مادة
شمعية لحماية ايذن من
المواد الغريةة التي لد
تدخلها مثل الغةار .

* هي عةارة عن تجوي
صغير مملوم ةالهوام.
* يفصلها عن ايذن
الخارجية غشام القةلة .
* يفصلها عن ايذن
الداخلية حاجأل عظمي رليك
يحو فتحتٌن صغٌرتٌن
مغطاتٌن بأغشٌة رلٌمة

النافذة
الدائرٌة

األذن الداخلٌة
تت ون من سلسلة معمدة
من المنوا تسمى التٌه
المنوات
شبه
الدائرٌة

الدهلٌز

النافذة
البٌضوٌة

فباة قوقعية

المولعة
تر يب عظمي
حلألوني الش ل

فباة دهلت برة

فباة طبلية

األذٕ ايٛضط : ٢تتُٝص األذٕ ايٛضط ٢باحتٛاٗ٥ا عً ٢ثالخ ععُٝات تعد األصغس يف ادتطِ .

ال
عطيمات البلإت فى ألادن الوسطى
السندان

المطرقة
تتصل بغشاء الطبلة

الركاب
تتصل الركاب بالنافذة البٌضوٌة

حيت ٟٛادتداز األَاَ ٞيألذٕ ايٛضط ٢عً ٢فتخ ١تكٛد إىل قياٗ اضتانْٔس  ٖٞٚعباز ٠عٔ قٓا ٠تصٌ األذٕ
ايٛضط ٢بادتص ٤ايعً َٔ ٟٛايبًع. ّٛ

ّظٔف٘ قياٗ اضتانْٔس  :جسامه يف جساو ضغط إمِوإء دإخل إ ألذن إموسعى بضغط إمِوإء إجلو
ايكٓا ٠الكْقعٔ٘

( ستصٛز ٠بني قٓاتني )

الدٍلٔصٓ٘

إىل األعًَٗٓ ٢ا &

الطبلٔ٘

.

إىل األضفٌ َٓٗا .

 يوجد يف القناة القوقعية عضو كوريت الذي يستقر على غشاء قاعدي يفصل بينه وبني القناة الطبلية
ويتكون من خالاي داعمة وخالاي شعرية .
 اخلالاي الشعرية تعمل بوصفها مستقبالت للصوت وتتميز بوجود أهداب على أطرافها احلرة .
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي
آلٔ٘ الطنع

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

 .1يجمع صيوان ايذن الموجا الصوتية .
 .2يمررها إلى المناة السمعية .
 .3فيهتأل غشام القةلة .
 تعتمد سرعة اهتألاأل غشام القةلة على
تردد الموجا الصوتية التي تصله .

 .5تسةب هذه االهتألاألا موجات ضغط في سائل
الليم الموجود في لنوا المولعة الث ث  ،وهو
ما يسةب اهتألاأل منقمة محددة في الغشام الماعد
ةحسب ممدار تردد الصو  ،فتتحرن الخ يا
الشعرية المستمرة على هذه المنقمة .
 .6ويؤد ذلن إلى تحرين ايهداب الم مسة للغشام
السمفي وثنيها  ،مسةةة ت ون جهد فعل ينتمل عةر
العصب السمعي إلى مرا أل السمع في الدماغ
إلدران الصو .


أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

 .4تنتمل هذه االهتألاألا من غشام القةلة إلى
العظيما الث ث  ..المقرلة فالسندان فالر اب ثم
إلى غشام النافذة الةيكوية مسةةة اهتألاأله .
 تكخم العظيما الث ث االهتألاألا ةما يأليد على
(  ) 21مرة من اهتألاأل غشام القةلة  ،وتسهم مساحة
سقح غشام النافذة الةيكوية الصغير في ذلن .

 بعد أأن حتدث إملوخات إمطوثَة إ ألثر إملعلوب جير إمخخلص من
إمضغط إمزإئد يف إمسائل إنلميفي ابُزتإز غصا ٛاليافرٗ الداٜسٓ٘
إملرن ؛ فلول وحود إميافذة إدلإئرًة وغشاهئا إملرن مدس ببت موخات
إمضغط إمياجتة من إمطوت ابهفجار إملوكعة .

املطتكبالت املطتذٔب٘ للنيبَات الهٔنٔاٜ٘ٔ

ٜطتطٝع اإلْطإ متٝٝص حن ) 11111 ( ٛزا٥خ ١شتتًف ١؛ ( عًٌ )
ْعسا إىل احتٛا ٤األْف عًَ ٢طتكبالت هلر ٙايسٚا٥ح تٛدد ( املطتكبالت ) يف املٓطك ١ايطال ١ٝ٥األْف ١ٝاييت تكع
أعً ٢ايتذٜٛف األْف. ٞ

يه خالاي ظالئَة عامدًة جس يد إخلالاي إمشمَة .

اخلاليا الداعمة

ثلع ُذٍ إخلالاي ب كوإعد إخلالاي إدلإمعة  ،وًعخلد أأهنا ثعمل
عىل جتدًد إخلالاي إمشمَة .

اخلاليا القاعدية

ثفرز إخملاط إذل ًعد مذًبا نلموإد إميت جير إس خًشاكِا .

غدد خماطية

ثفرز حملول مائَا ٍزًل إملادة إمكميَائَة ( إمليبَ ) بعد إىهتاء معلَة إمشم ؛
( فرس ) وذكل جلعل إملس خلبالت خاُزة مالرثباط مبادة خدًدة .

غدد وخاليا

ستتْٓات امليطك٘ الطالٜ٘ٔ
األىفٔ٘

يه عبارة عن عطبوانت ثًهتيي بعدد من إ ألُدإب إميت ثلع
علهيا مس خلبالت إملوإد إميت ثًهبِا .

اخلاليا الشمية

تستبط املٛاد ايهُٝٝا ١ٝ٥املتطاٜس ٠ايرا٥ب ١يف املخاط مبطتكبالتٗا ايربٚت ١ٝٓٝارتاص ١املٓاضب ١يصهًٗا
املٛدٛد ٠عً ٢أٖداب ارتالٜا ايصَُ ٖٛٚ ، ١ٝا ٜؤد ٟإىل حدٚخ ضًطً َٔ ١ايتفاعالت اييت تتطبب يف تهٕٛ
دٗد فعٌ ٜٓتكٌ عرب ايعصب ايصُ ٞإىل َسانص ايصِ يف ايدَاغ يتُٝٝص ايسا٥خ. ١
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

أسئلة إضافية ..
 .1يا هي األجضاء انتي تتشكة يُها االرٌ ؟  .2يا أهًيح انعظثًاخ في االرٌ ؟  .3يا أهًيح قُاج استاكيىط ؟
 .4يا االجضاء انتي يتشكة يُها عضى كىستي ؟  .5يارا تسًى يستقثالخ انصىخ  ,وايٍ تىجذ ؟
 .6يا دوس انخاليا انشعشيح في قىقعح أرٌ االَساٌ ؟  .7يا وظيفح غشاء انُافزج انذائشيح ؟
* يا وظيفح انعصة انسًعي ؟
 .8تتثع يساس انًىجاخ انصىتيح .9 .وضح آنيح انسًع ؟
* حذد يساس انًىجاخ انصىتيح يٍ انًصذس حتى انذياغ .
 .1أيٍ تىجذ يستقثالخ انًىاد انكيًيائيح ؟  .2يارا تسًى يستقثالخ انشى ؟  .3يا وظيفح انخاليا انذاعًح ؟
 .5وضح آنيح انشى ؟
 .4يا وظيفح انغذد انًخاطيح ؟
 .1يارا تسًى يُطقح إتصال انعصة تانعضهح ؟ يًا تتشكة؟
 .2ال يضداد إَقثاض انعضهح تضيادج إَقثاض كم نيف عضهي عهى حذج .
* اليًكٍ صيادج قىج إَقثاض انخهيح انعضهيح انىاحذج يهًا صادخ شذج انًُثه .
 .3يا آنيح اَقثاض انعضهح ؟
أ .يارا يحذث عُذ وصىل انسيال انعصثي إنى انىصهح انعصثيح انعضهيح ؟ ب .يا دوس األَيثيثاخ انًستعشضح؟
د .فسش سثة قصش انقطعح انعضهيح اثُاء اَقثاض انعضهح ؟
ج .يا أهًيح أيىَاخ انكانسيىو ؟
 .5يارا يحذث عُذ صوال انًُثه ؟
 .4يا انعًهياخ انتي تحتاج طاقح ( )ATPاثُاء اَقثاض انعضهح ؟

 .1يى تتشكة انعضهح ؟  .2يى تتشكة انخهيح انعضهيح ؟
 .3يى يتشكة انهييف انعضهي ؟  .4عهم  ,تظهش انهييفاخ يخططح عشضيا ؟
 .5سى انثشوتيُاخ انتي يتكىٌ يُها انهييف انعضهي ؟
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ق
م
ه
أىْاع العضالت  :نكليـة | لييـة | لســاء

العضالت اهليكلية

ترنس أٌ إموظائف إميت ًؤدهيا إمًس َج إمعضيل إمَِلكي ( مثل ثغري ثعابري إموخَ  ،وحركزي إمب

يف يشء حمدد ) حتدث بدٌاسق ودكة .

تسنٝب ايعضً ١اهلٝهً: ١ٝ
 .1العضلة الهٌكلٌة  :تتر ب من حألم من ايليا
 .2الخلٌة العضلٌة (اللٌف العضلً)  :يحتو

العكلية  ،ويمثل ل لي

ل لي

عكلي خلية عكلية متعددة النو .

عكلي على عدد من اللييفا العكلية .

 .3اللٌٌرررف العضرررلً  :يتر رررب مرررن نررروعين مرررن الخيررروق الةروتينيرررة  :أ .خٌررروط رفٌعرررة تحرررو ةرررروتين أكتتت ن .
ب .خٌوط سمكٌة تحو ةروتين ميوسن  ،ولها رؤوس تسمى رؤوس الميوسين .
تترتب خيوق اي تين والميوسين على نحو متداخل ؛ ما ي سب العك

الهي لية مظهرا مخققا .

ثثبت خِوط إلأكخ من هناايهتا بربوث  ،فِخكون حركَب ٌسمى (  ، ) Z-lineوًعلق عىل إمليعلة إموإكعة ب خعي (  ) Zإملععة إمعضلَة .
ثثبت خِوط إملَوس يف موإكعِا بوإسعة بروث ٍكون حركَبا ٌسمى (  ، ) M-lineوًلع يف مٌخطف إملععة إمعضلَة .

ترنس | ترنسٖ
من كانت له
بداية حمرقة

كانت له نهاية
مشرقة

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

آي ١ٝاْكباض ايعضً ١اهلٝهً: ١ٝ
ضؤاٍ َ :اذا حيدخ عٓد ٚص ٍٛضٝاٍ عصيب َٔ عصب ٕٛحسن ٞإىل ايًٝف ايعضً ٞ؟

ًدسبب يف وشوء هجد فعل ًيدرش عىل ظول غشاء إنلَف إمعضيل  ،مار ًإ بأأهَبِبات مس خعرضة .
ضؤاٍ ٚ :ضح املكصٛد باألْٝبٝبات املطتعسض ١؟ ويه عبارة عن إهغامدإت غشائَة عرضَة يف إمغشاء إمبالزيم ثلع
عىل ظريف خِوط إملَوس .
 متتد األْٝبٝبات املطتعسض ١بني ايًٝٝفات ايعضًٚ ، ١ٝته ٕٛستاط ١بايصبه ١اإلْدٚبالشَ ١ٝاملًطا٤
اييت ختصٕ أْٜٛات ايهايط. ) Ca+2 ( ّٛٝ

ضؤاٍ َ :ا اير ٟأد ٣إىل تهصُف َٛاقع ازتباط زؤٚس املٛٝضني خبٛٝط األنتني ؟

إرثباط أأًوانت إماكمس َوم ابملس خلبالت إخلاضة عىل خِوط إلأكخ .
ضؤاٍ َ :اذا ٜؤد ٟتهصُف َٛاقع ازتباط زؤٚس املٛٝضني خبٛٝط األنتني ؟
ٜتِ االزتباط بني َٛاقع زؤٚس املٛٝضني خبٛٝط األنتني َه ١ْٛادتطٛز ايعسض. ١ٝ
ضؤاٍ َ :اذا ٜطبب اْجٓا ٤ادتطٛز ايعسض ١ٝ؟ ( فطس  :ضبب قصس ايكطع ١ايعضً) ١ٝ
ٜطبب حسن ١ارتٛٝط ايسفٝع ١باجتاٚ ٙضط ايكطع ١ايعضً ١ٝفتٓصيل خٛٝط األنتني بني خٛٝط املٛٝضني
َطبب ١قصس ايكطع ١ايعضً. ١ٝ

 رؤوس إملَوس يه إملاكن إ ألسايس لس هتالك (  ) ATP؛ إذ إن حكوٍن إجلسور إمعرضَة أأو فكِا ًخعلب ظاكة .
 ثعمتد أمَة إهلباض إمعضةل عىل ىعسٓ٘ ارتْٔط امليصلك٘ .

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

21

0785187756 | 0796425625

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ATP

 إن إلىزلق ب خِوط إلأكخ وإملَوس ل ٍكون اكفِا لحدإث إهلباض يف إمعضةل ؛
فتتهسز ارتطٛات ايطابك ١إلحداخ اإلْكباض املطًٛب ،
ٖٚرا ٜتطًب ته ٕٛدطٛز عسض ١ٝددٜد. ٠
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..

21

0785187756 | 0796425625

أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ضؤال  :ماذا حيدخ عيد تْقف تيبُٔ العضل٘ اهلٔهلٔ٘ مً ادتَاش العصيب ؟ ( نٔف حتدخ عنلٔ٘ االىبطاط للعضل٘ ) ؟

تعود أيوانت الكالسيوم  Ca+2مرة أخرى إىل خمازهنا يف الشبكة اإلندوبالزمية  ،بعملية نقل نشط ،
بعد توقف تنبيه العضلة اهليكلية من اجلهاز العصيب وتصبح األماكن ادلخصصة التصال رؤوس
ادليوسني ابألكتني غري متكشفة ؛ ما حيول دون تكون جسور عرضية  ،فيحدث انبساط للعضلة .

ميكن حتدًد ملدإر كوة إهلباض إمعضةل إمالزم لجناز
معل ما ؛ إذ خيخلف مثال ملدإر كوة الاهلباض إمالزم
مرفع ضفِحة ملَئة ابمزًت عيَ مرفع ضفِحة فارغة .

الْسدٗ اذتسنٔ٘ :
ٖ ٞعباز ٠عٔ َٓطك ١اتصاٍ ستٛز
ايعصب ٕٛاذتسن ٞايٛاحد بعدد َٔ
األيٝاف ايعضً. ١ٝ

ٍّرا ْٓدب تْظٔف عدد أنرب مً الْسدات
اذتسنٔ٘ لصٓادٗ قْٗ اىكباض العضل٘ .

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

التنظيم اهلزموني
اهلسمْىات َٛاد نُٝٝا ١ٝ٥تفسشٖا غدد أ ٚخالٜا َتخصص ، ١تعٌُ عً ٢تٓع ِٝأْصط ١شتتًف ١يف ادتطِ ،
ٜٚصرتى ادتٗاش ايعصيب َع اهلسَْٛات يف تٓعٖ ِٝر ٙاألْصط. ١

ن
بوتر كل هرمون فى حلإيا مخددة سمى

ارتالٓا اهلدف !! ( فسر ذلك )

إذ ٜٛدد عً ٢أغصٖ ١ٝر ٙارتالٜا أ ٚداخًٗا َطتكبالت خاص ١يإلزتباط بٗسََ ٕٛعني ٜٚ ،ؤد ٟازتباط اهلسَ ٕٛبٗرٙ
املطتكبالت إىل حدٚخ تغريات داخًٗا .

أّدُ املكازى٘

التيعٔ ـ ـــــــــــــه العصبـــــــــــٕ
ادتٗاش ايعصيب

التيعٔ ـ ــــــــــــــــه اهلسمْىــــــــــــــٕ
دٗاش ايغدد ايصُا٤

ّضٔل٘ التيعٔه

ايطٝاٍ ايعصيب

اهلسَْٛات

ّضٔل٘ اإلىتكال

ستاٚز ايعصبْٛات

ايدّ

عضْ التيعٔه

ضسع٘ التأثري

مدٗ التأثري
زتال اإلىتصاز

بط٤ٞ
ضسٜع
ألٕ اْتكاٍ اهلسَْٛات بٛاضط ١ايدّ إىل أدصا٤
ألٕ إفازش ايٓٛاقٌ ايعصبٜ ١ٝعتُد عً٢
ادتطِ
اْتكاٍ ايطٝاٍ ايعصيب يف ستاٚز ايعصبْٛات
ط١ًٜٛ
قصري٠
يعدّ حدٚخ عًُٝتني تجبطإ اضتُساز تٓب٘ٝ
بطبب حدٚخ عًُٝتني تجبطإ اضتُساز
ايٓٛاقٌ ايعصب ١ٝيًعصب ٕٛيف ايتٓع ِٝاهلسَْٞٛ
تٓب ٘ٝايٓٛاقٌ ايعصب ١ٝيًعصبٕٛ
ٚاضع ْٛ ،عٞ
ستدٚد ْٛ ،عَ ، ٞباشس رتالٜا اهلدف

تصئف اهلسمْىات عطب تسنٔبَا الهٔنٔإٜ

ُرموانت س خريوًدًة

ُرموانت مش خلة من
إمحلوض إ ألمِيَة

ُرموانت ببدِدًة

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أ.مصعب القطاوي

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

آلية عمل اهلرمونات :

ٍرثبط إمِرمون مبس خلبل بروثُين خاص ًوخد عىل غشاء إخللَة أأو دإخلِا ؛ ما ٌسبب حدوث سلسةل من إمعملَات إميت
ختخلف ابخذالف حركَب إمِرمون  ،وإميت ثؤد إىل إس خجابة إخللَة .
 .1تدخٌ ٖر ٙاهلسَْٛات ارتً ١ٝبطٗٛي ١؛ ألْٗا تطتطٝع
عبٛز ايغصا ٤ايبالشَ. ٞ
 .2ثِ تستبط مبطتكبٌ بسٚتٝين داخٌ ايطٝتٛض. ٍٛ
 .3فٝتهَ ٕٛعكد ( ٖسََ – ٕٛطتكبٌ ) ٜٓ ،تكٌ َٔ ثكٛب
ايغالف ايٓ ٟٚٛإىل داخٌ ايٓٛاٜٚ ، ٠ستبط بأحد املٛاقع يف
دص. ) DNA ( ٤ٟ
َٓ .4بٗا يته ) m-RNA ( ٜٔٛايرٜ ٟرتدِ يبٓا ٤بسٚتٓٝات
ددٜد ٠يف ضٝتٛبالشّ ارتً ١ٝاهلدف  ،تؤثس يف أْصطتٗا ،

فتخصٌ اإلضتذاب. ١
مً األمجل٘ علٍ ٙرِ اهلسمْىات :
ايتطتٛضتري & ٕٚاأليدٚضتريٕٚ

عالق٘ حتت املَاد بالػدٗ اليخامٔ٘
أٍنٔ٘ ميطك٘ حتت املَاد  ( :منطقة صعترة فى الدماغ )
 .1تتحكم يف إفراز اذلرموانت .
 .2تنظم بصورة غري مباشرة األنشطة والوظائف ادلختلفة اليت ترتبط ابألعضاء الالإرادية

واجلهاز العصيب الذايت .
 .3تنظيم بعض العوامل يف اجلسم ؛ مثل  :درجة احلرارة والشعور ابجلوع .
ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

ويه عبارة عن غدة ثلع مبارشة أأسفل حتت إملِاد .
ايغد ٠ايٓخاَ١ٝ

( هي غدة تقع مباشرة أسفل حتت املهاد وتتكون من جزأين )

النخامٌة األمامٌة

النخامٌة الخلفٌة

( ينظم إفراأل هرموناتها هرمونا العصةونا
اإلفراألية الموجودة في تح المهاد )

( هي امتداد لعصةونا تح المهاد )

ّختصٌ يف ىَآات العصبْىات ٍسمْىٕ

تفسش اليخامٔ٘ األمامٔ٘ ٍسمْىات عدٗ

هرمون النمو

المانع إلدرار البول
( ) ADH

الهرمونات المنشطة
للغدد التناسلٌة

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
..
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أ.مصعب القطاوي

( وأن ليس للإنسان ألا ما سعى )

أنشطة فسيولوجية فى جسم ألانسان

أٍنٔ٘ التػرٓ٘ السادع٘  :احملافع ١عً ٢اإلتصإ ايداخً ٞيًذطِ ،

مثل  :درخة إحلرإرة  ،ودرخة إمحلوضة  ،وحركزي إمِرموانت مضن معدلهتا إمعََعَة .
التػرٓ٘ السادع٘ اإلجيابٔ٘

التػرٓ٘ السادع٘ الطلبٔ٘

تؤد ٟايصٜاد ٠يف َطت ٣ٛأحد اهلسَْٛات إىل
شٜاد ٠إفساش ٖسَ ٕٛآخس .

تؤد ٟايصٜاد ٠يف َطت ٣ٛأحد اهلسَْٛات إىل
تكً ٌٝإفساش ٖسَ ٕٛآخس ؛ أَٓ ٚع إفساش. ٙ

ٌوجد ملحك خاص بالرسومات المطلوبة فً المنهاج المدرسً
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