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الفصل االول -:
* لماذا ٌتآزر كل من الجهاز العصبً و جهاز الؽدد الصم لضمان عمل األجهزة االخرى ؟
إذ ٌعمالن معا فً اؼلب االحٌان لـــــ  /1لضبط العملٌات الحٌوٌة فً الجسم .
 /2وضبط االتزان الداخلً فٌه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوال  /السٌال العصبً وانتماله
انواع المنبهات التً نتعرض لها فً حٌاتنا الٌومٌة  -:الحرارة  ،والضوء  ،والضوضاء.
مكونات النسٌج العصبً
العصبونات

الخالٌا الدبمٌة

خصائصها :

-

/1اكثر عددا من
العصبونات
 /2اصؽر حجما

وظٌفتها
*دعم العصبون
*حماٌته
*تزوٌدها بالؽذاء

* تركٌب العصبون  -:جسم الخلٌة  ،والزوائد الشجرٌة  ،والمحور ،األزرار التشابكٌة.
*آلٌة انتمال السٌال العصبً  -:زوائد شجرٌة  ،جسم الخلٌة  ،المحور  ،االزرار التشابكٌة.
*تنمل العصبونات المعلومات بٌن اجزاء الجسم والدماغ والحبل الشوكً  ،وبٌن العصبونات نفسها على شكل سٌال عصبً.
*ماهو السٌال العصبً ؟ السٌال العصبً هو عباره عن اشارات كهروكٌمٌائٌة.
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تكون السٌال العصبً -:
* متى ٌنشؤ السٌال العصبً (جهد الفعل) ؟ عند تعرض العصبون لمنبه ما.
1
* لماذا ٌساهم تركٌب الؽشاء البالزمً للعصبون مساهمة فاعلة فً تكوٌن السٌال العصبً ؟ لوجد لنوات
متخصصة فٌه تدعى لنوات األٌونات.
لنوات االٌونات

لنوات تحتاج
الى منظم لفتحها
واؼاللها

لنوات التحتاج
الى منظم لفتحها
واؼاللها

لنوات التسرب

لنوات تسرب
اٌونات
الصودٌومNa+

لنوات تسرب
اٌونات
البوتاسٌومK+

المنوات
الحساسة
للنوالل
الكٌمٌائٌة

المنوات
الحساسة لفرق
الجهد
الكهربائً

أ -حالة العصبون لبل وصول منبه مناسب.

-

مرحلة الراحة  -:إذا لم ٌكون العصبون معرضا لمنبه مناسب
تتركز اٌونات الصودٌوم  Na+فً السائل بٌن الخلوي .
تتركز اٌونات البوتاسٌوم  K+داخل العصبون فً السٌتوسول (السائل داخل الخالٌا).
فانه ٌكون فً مرحلةالراحة .وٌنشؤ فً هذه المرحلة جهد ٌسمى جهد الراحة.

فً أثناء مرحلة الراحة ٌكون :
 تركٌز الشحنات الموجبة مرتفعا على السطح الخارجًلؽشاء العصبون.
 تركٌز الشحنات السالبة مرتفعا على سطحه الداخلً(من جهة السٌتوٌول).
كٌؾ ٌماس فرق جهد ؼشاء العصبون ؟
 ٌماس فرق جهد ؼشاء العصبون بجهز فولتمٌتر حساس  ،وتكون وحدة لٌاسة ملً فولت .كم تبلػ لٌمة فرق الجهد فً الكثٌر من الخالٌا الحٌوانٌة ؟ تبلػ ( ــ  77ملً فولت ).وٌطلك علٌه اسم جهد الراحة.
مالحظه  -:اال ماذا تشٌر االشاره السالبة ؟ الى ان داخل الخلٌة سالبا ممارنة بالخارج .
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ما أسباب تكون جهد الراحة ؟ (لماذا ٌكون داخل الخلٌة سالبا ممارنة بالخارج )
 )1عدم لدرة االٌونات السالبة المرتبطة بمركبات كبٌرة الحجم (مثل البروتٌنات) على النفاذ الى
خارج العصبون.
 )2احتواء الؽشاء البالزمً على لنوات تسرب اٌونات تسمح بنفاذ اٌونات البوتاسٌوم  k+الى خارج العصبون،
واٌونات الصودٌوم  Na+الى داخله.
فسر  -:ما سبب تراكم الشحنة الموجبة خارج العصبون ؟
ألن عدد لنوات تسرب اٌونات البوتاسٌومٌ K+زٌد على عدد لنوات تسرب اٌونات الصودٌوم Na+

.

 )3وجود مضخات اٌونات الصودٌوم – البوتاسٌوم ،اذ تنمل كل مضخة ثالثة اٌونات صودٌوم  3Na+الى خارج
العصبون ممابل اٌونً بوتاسٌوم  2K+الى داخله بعملٌة ( النمل النشط )

* هل ٌستجٌب العصبون ألي منبه ؟ ال
* متى ٌستجٌب العصبون للمنه ؟ عند وصول منبه ٌصل الى مستوى العتبة .
* ما لممصود بمستوى العتبة ؟ وصول منبه مناسب ٌحدث تؽٌرا سرٌعا فً نفاذٌة ؼشاء العصبون البالزمً  ،وهو ما ٌإدي
الى وصول ممدار فرق جهد الؽشاء مستوى معٌنا  .فمثال ٌ ،كون مستوى العتبة فً بعض العصبونات ( )55-ملً فولت.
* ماذا ٌحدث اذا لم ٌحدث المنبه تؽٌرا فً جهد الؽشاء البالزمً للعصبون لٌصل الى مستوى العتبة؟
ٌبمى العصبون فً مرحلة الراحة .

احلازم يف األحياء ()0153636810

ب -حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب
 -1ازالة االستمطاب  ( -:تلخص خطوات ازالة االستمطاب كما ٌلً )
 وصول منبه مناسب للعصبون ٌصل بجهد الؽشاء البالزمً الى مستوى العتبة او ٌزٌد علٌه. فتح لنوات اٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً . اندفاع اٌونات الصودٌوم  Na+الموجودة فً السائل بٌن الخلوي الى داخل العصبون مسببة تراكم الشحناتالموجبة  ،وهو ما ٌإدي الى إزالة االستمطاب.
 تستمر اٌونات الصودٌوم  Na+فً الدخول الى داخل العصبون  ،فتزٌد الشحنات الموجبة داخل العصبون ،لٌصل الى ()35+ملً فولت تمرٌبا.
مالحظة  -:تدوم هذه المرحلة مدة لصٌره ( وٌإدي هذا التؽٌر فً الجهد الى ؼلك لنوات اٌونات الصودٌوم
الحساسة لفرق الجهد الكهربائً ) .

 -2اعادة االستمطاب -:
-

تبدا هذه العملٌة بفتح لنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً .
تتدفك اٌونات البوتاسٌوم  K+الى خارج العصبون .
ٌستمر فتح لنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً مسببا تدفك المزٌد من اٌونات البوتاسٌوم
الى خارج العصبون.
حدوث زٌادة استمطاب  ،وٌصل فرق الجهد الى()97-ملً فولت تمرٌبا.

مالحظه  -:وحٌن ٌصل فرق الجهد الى هذا المستوى (  97-ملً فولت ) تسمى هذه الفترة فترة الجموح .
ماذا ٌحدث فً فترة الجوح ؟
 ال ٌستجٌب العصبون لمنبه اخر . تؽلك لنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً  (.فتصبح كل من لنوات اٌونات الصودٌومو لنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً مؽلمة تماما ).
مالحظه  -:ولكً ٌعود العصبون الى مرحلة الراحة ٌ :حدث ما ٌلً )
تنشط مضخة اٌونات (الصودٌوم-البوتاسٌوم) لتتركز اٌونات الصودٌوم خارج العصبون واٌونات البوتاسٌوم داخل
العصبون.
تساهم لنوات تسرب اٌونات كل من الصودٌوم والبوتاسٌوم فً اعادة تكون جهد الراحة  ،وٌصل فرق الجهد الى
() 77 -ملً فولت تمرٌبا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

انتمال السٌال العصبً -:
أ) انتمال السٌال العصبً على طول المحور -:
 ٌإدي جهد الفعل المتولد فً نمطة ما على ؼشاء العصبون الى نشوء جهد فعل فً المنطمة المجاورة لها. -1انتمال جهد الفعل على طول محور العصبون ؼٌر المحاط بؽمد ملٌنً :

مالحظه  -:تتكرر حدوث هذه الخطوات على طول محور العصبون .
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 -2انتمال جهد الفعل على طول محور العصبون المحاط بؽمد ملٌنً-:
 فً حال وجود ؼمد ملٌنً فٌنتمل السٌال العصبً عن طرٌك النمل الوثبً من عمدة رانفٌٌر الى اخرىمجاورة على طول العصبون.
على ماذا تعتمد سرعة انتمال السٌال العصبً من عصبون الى اخر ؟
 -1وجود الؽمد الملٌنً  :وسمكة؛ اذ تزداد سرعة انتمال
العصبً بوجود الؽمد الملٌنً وزٌادة سمكه.
 -2لطر محور العصبون ؛ اذ تزداد سرعة انتمال
السٌال العصبً بزٌادة لطر المحور.

ب) انتمال السٌال العصبً فً منطمة التشابن العصبً -:
 عند وصول السٌال العصبً الى نهاٌة المحور  ،حٌث توجد النهاٌات العصبٌة. ٌتواصل العصبون مع خلٌة اخرى تكون ؼالباعصبونا اخر,ولد تكون ؼدة,او خلٌة عضلٌة .ما لممصود بمنطمة التشابن العصبً ؟ منطمة اتصال العصبون بالعصبون الذي ٌلٌه.
ما لممصود بالعصبون لبل التشابكً ؟ العصبون الذي ٌحمل السٌال العصبً نحو التشابن العصبً.
ما لممصود بالعصبون بعد التشابكً ؟ العصبون الذي ٌحمل السٌال العصبً بعٌدا عن التشابن العصبً.
ما لممصود بالشـــك الــتــشــابــكً ؟ هو ؼشاء ٌفصل بٌن كل من العصبون لبل التشابكً والعصبون بعد التشابكً
 ما مكونات منطمة التشابن العصبً -:
العصبون لبل تشابكً

العصبون بعد تشابكً

الزر التشابكً

لنوات اٌونات حساسة للنوالل الكٌمٌائٌة

ؼشاء لبل تشابكً

مستمبالت خاصة بالنوالل العصبٌة

لنوات اٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً
حوٌصالت تشابكٌة تحتوي على نوالل
عصبٌة .

استٌل كولٌن
نور أدرٌنالٌن
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خطوات عملٌة انتمال السٌال العصبً فً منطمة التشابن العصبً :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

وصول السٌال العصبً الى الزر التشابكً .
تفتح لنوات اٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً الموجودة على الؽشاء لبل التشابكً .
دخول اٌونات الكالسٌوم من السائل بٌن الخلوي الى داخل الزر التشابكً .
ارتباط اٌونات الكالسٌوم  Ca+2بالحوٌصالت التشابكٌة التً تحوي النوالل العصبٌة  ،تندفع هذه الحوٌصالت نحو
الؽشاء لبل التشابكً  ،تندمج فٌه
تحرر النالل العصبً فً الشك التشابكً .
ارتباط النالل العص بً بمستمبالت خاصة موجودة على لنوات اٌونات حساسة للنوالل الكٌمٌائٌة توجد فً ؼشاء
العصبون بعد التشابكً .
دخول اٌونات موجبة (مثل اٌونات الصودٌوم) الى ؼشاء بعد التشابكً .
حدوث ازالة االستمطاب  ،وانتمال جهد الفعل فً هذا الؽشاء

ومنعا الستمرار تنبٌه العصبون -:

تحدث احدى العملٌتٌن االتٌتٌن :

 )1تحطم النالل العصبً فً الشك التشابكً بواسطة انزٌمات معٌنة  ،ثم انتشار نواتج تحطمه خالل الؽشاء لبل
التشابكً فً زر التشابكً (لماذا؟) الستخدامها فً اعادة بناء النالل العصبً مرة اخرى .
 )2عودة النالل العصبً الى الزر لبل التشابكً .
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ثانٌا /

الجهاز العصبً الذاتً

 الجهاز العصبً الذاتً هو  -:جزء من الجهاز العصبً الطرفً .
وظٌفته ٌ -:نظم عمل اجهزة الجسم الالإرادٌة للمحافظة على االتزان الداخلً ( ٌرتبط بتحت المهاد بالدماغ)
 وظٌفة المستمبالت الحسٌة (فً االعضاء الالإرادٌة فً الجسم ) فً الجهاز العصبً الذاتً -:
 -1تنمل االحساس الى الجهاز العصبً المركزي عن طرٌك عصبونات حسٌة حشوٌه واردة .
 -2حدوث ردود افعال منعكسة ترتبط باألعضاء الالإرادٌة ( مثل  :الملب  ،الكلٌة  ،الرئة ) .

-

من وظائؾ الجهاز العصبً الذاتً -:
ربط المعلومات الواردة الٌة ( المنبهات ) وتكاملها الهدؾ  -:إلصدار االستجابة لها .
اصدار االستجابة الى االعضاء المحددة (مثل عضلة الملب والعضالت الملساء فً المناة الهضمٌة
واالوعٌة الدموٌة ) عن طرٌك عصبونات صادرة .
الٌة اصدار االستجابة  -:اذ تنمل السٌاالت العصبٌة الصادرة من الجهاز العصبً المركزي الى االعضاء ذات
العاللة بوساطة عصبونٌن  ،هما  :العصبون لبل عمدي  ،العصبون بعد عمدي .

 السام الجهاز العصبً الذاتً ٌ -:مسم الى جهازٌن متضادٌن ٌعمالن على حفظ االتزان فً الجسم .

الجهاز العصبً الودي

الجهاز العصبً شبة الودي

 عند تعرض الفرد للخطر ،او الضؽوط النفسٌة  ،او البٌئة
.
 ٌحفز الجسم الى حاالتالطوارئ (الكر والفر )

 ٌعمل فً حاالت الجسمالطبٌعٌة
 اعادة الجسم الى وضعهالطبٌعً بعد تجاوز الحالة
الطارئة

 ٌتطلب عمل هذا الجهازلدرا كبٌرا من الطالة

ٌتطلب عمل هذا الجهاز لدرا
ألل من الطالة

احلازم يف األحياء ()0153636810

 بعض االنشطة التً ٌنظمها الجهاز العصبً الذاتً (الجهاز العصبً الودي والجهاز العصبً شبه الودي )

الجهاز العصبً الودي

الجهاز العصبً شبة الودي

ٌوسع فتحة البؤبؤ

ٌضٌك فتحة البؤبؤ

ٌثبط افراز اللعاب من الؽدد اللعابٌة

ٌحفز إفراز اللعاب من الؽدد اللعابٌة

ٌوسع الشعب الهوائٌة

ٌضٌك الشعٌبات الهوائٌة

ٌزٌد معدل ضربات الملب

ٌملل معدل ضربات الملب

ٌثبط نشاط المعدة واالمعاء

ٌحفز نشاط المعدة واالمعاء

ٌملل نشاط البنكرٌاس

ٌحفز نشاط البنكرٌاس

ٌحفز تحول الؽالٌكوجٌن الى جلوكوز فً الكبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌثبط عمل الحوصلة الصفراء

ٌحفز عمل الحوصلة الصفراء

ٌحفز الؽدة الكظرٌة الى افراز أدرٌنالٌن  ،ونور أدرٌنالٌن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌثبط تفرٌػ المثانة

ٌحفز تفرٌػ المثانة

ٌنظم بعض عملٌات الجهاز التناسلً فً مراحل معٌنه

ٌنظم بعض عملٌات الجهاز التناسلً فً مراحل
معٌنه

 سإال  -:صؾ ما ٌحدث لكل عضو من أعضائن االتٌة اذا طلب الٌن الولوؾ  ،والماء محاضرة لم تعد لها :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الملب .
الؽدد العرلٌة .
االمعاء .
الؽدد اللعابٌة .
البإبإ .
المثانة .
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اثر المخدرات فً عمل الجهاز العصبً
 تإثر المخدرات فً الجهاز العصبً بطرائك عدة تبعا لنوعها -:

أثر المخدرات فً عمل الجهاز العصبً

المخدرات
المنبهة

المخدرات
المهدئة

 تزٌد االحساس بالتنبهوالنشاط الزائفٌن .
 تؤدي الى ضعؾ فًالتركٌز .
 تؤثر سلبا علىالذاكرة.
 تدمٌر الجهازالعصبً.
 تتسبب فً حدوثالموت المفاجئ

 تبطئ انتمال السٌاالتالعصبٌة فً منطمة
التشابن العصبً .
 تولد االحساسبالخمول .
 عدم المدرة علىالحركة والتنمل وممارسة
االعمال الٌومٌة.
 الذي ٌزٌد من خطر هذاالنوع االدمان على
تعاطٌها من الجرعه
االولى .

االمثلة علٌها :

 الكوكائٌن . -األمفٌتامٌنات

االمثلة علٌها :

 -الهٌروٌن

المخدرات
المهلوسه
 تحفز مركزي البصروالسمع فً الدماغ.
 تجعل متعاطٌها ٌسمعاصواتا وهمٌة.
 ٌرى اشكاال ؼٌرموجودة فً البٌئة
الخارجٌة.
 ٌفمد ادراكه للمسافةوالحجوم والزمن

االمثلة علٌها :

 الحشٌش. -المارٌؽوانا

ثالثا /

المستمبالت الحسٌة
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جسم االنسان ٌحتوي على مالٌٌن العصبونات التً تعرؾ بالمستمبالت الحسٌة.


 المستمبالت الحسٌة تتنبه بوساطة منبهات خاصة بها  .بحٌث تحولها الى سٌاالت عصبٌة .
 انواع المنبهات  :فٌزٌائٌة مثل ( الضوء  ،الصوت )
كٌمٌائٌة مثل (الروائح ) .

1

المستمبالت المستجٌبة للمنبهات الفٌزٌائٌة
أ -مستمبالت الضوء  :لمستمبالت الضوء الموجودة فً العٌن دور مهم فً عملٌة االبصار التً ٌعد الضوء
منبها لها .

 أجزاء العٌن-:
الطبمة
الخارجٌة

تعرؾ هذه الطبمة باسم الصلبة ترتبط بعضالت هٌكلٌة لتحرٌن العٌن
المرنٌة الجزء االمامً من العٌن وٌكون محدبا وشفافا

تعرؾ هذه المنطمة باسم المشٌمٌة
مواصفاتها  -1 -:لونها داكن لتركز صبؽة المٌالنٌن  -2 .ؼزٌرة باألوعٌة الدموٌة .

مكوناتها:
 )1الجسم الهدبً ٌ :ساهم فً تؽٌر شكل العدسة .

الطبمة
الوسطى

 )2المزحٌة  :تمتاز بتنوع الوانها بٌن االفراد .
 )3فتحة البؤبؤ  (:تتوسط المزحٌة )تتحكم فً كمٌة االشعة الضوئٌة المارة الى داخل
العٌن عن طرٌك تضٌمه وتوسعه .
 )4العدسة  ( :تمع خلؾ البؤبؤ ) تمتاز بشفافٌتها
 )5السائل الزجاجً (ٌمع خلؾ العدسة ) مادة شبه جٌالتٌنٌة للمحافظة على حجم العٌن
ثابتا
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الطبمة
الداخلٌة

تعرؾ هذه الطبمة باسم الشبكٌة
العصً

تحتوي على (مستمبالت الضوء ) هما

المخارٌط
تحتوي على صبؽة الفوتوبسٌن

تحتوي على صبؽة
الرودوبسٌن
تتأثر بالضوء الخافت
تمكننا من االبصار فمط
باألبٌض واالسود

تتنبه لإلضاءة الشدٌدة
تسمح بإبصار االلوان المختلفة
تتركز فً بمعة تسمى البمعة المركزٌة
 -1حساس للضوء االزرق
انواع
 -2حساس للضوء االخضر
المخارٌط
 -3حساس للضوء االحمر
التداخل فً اطوال االمواج الضوئٌة التً
تمتصها هذه االنواع ٌتٌح لنا رؤٌة االلوان
جمٌعها

آلٌة اإلبصار -:
-1
-2
-3
-4
-5

انعكاس الضوء عن االشٌاء
فٌمر الضوء المنعكس فً العٌن لٌصل
الى العصً والمخارٌط
ٌتؽٌر شكل جزٌئات الصبؽة الموجودة
فً كل منها
ٌحدث جهد فعل
ٌنتمل بوساطة العصب البصري الى الدماغ
حٌث تدرن الصورة

مالحظة-:
ٌطلك على نمطة خروج العصب البصري من العٌن الى مراكز
االبصار فً الدماغ اسم البمعة العمٌاء.

والسبب  -:عدم وجود مستمبالت حسٌة فٌها .
مالحظه -:
اتجاه الضوء  :من الخارج الى الداخل .
اتجاه السٌال :من الداخل الى الخارج .
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ب -مستمبالت الصوت :

س /كٌؾ ٌنشأ الصوت ؟ اٌظٛد ٕ٠شأ ػٓ ا٘زضاصاد األخسبَ .
ِالحظخ  /األرْ رحز ٞٛػٍِ ٝسزمجالد حس١خ ّ٠ىٕٙب اٌزمبؽ ٘زٖ اال٘زضاصاد ٚرحٍٙ٠ٛب ئٌ ٝخٙذ فؼً .

أخضاء األرْ
 األرْ اٌخبسخ١خ  -:رزى: ِٓ ْٛ -3غشبء اٌطجٍخ
 -2اٌمٕبح اٌسّؼ١خ
 -1اٌظٛ١اْ
 -4رح ٞٛغذدًا رُفشص ِبدح شّؼ١خ ٌحّب٠خ األرْ ِٓ اٌّٛاد اٌغش٠جخ اٌز ٟلذ رذخٍٙب ِثً اٌغجبس
 األرْ اٌٛسط ٟ٘ " -: ٝرد٠ٛف طغ١ش ٍِّٛء ثبٌٛٙاء "ِٛلؼٙب "٠فظٍٙب ػٓ األرْ اٌخبسخ١خ غشبء اٌطجٍخٚ ،ػٓ األرْ اٌذاخٍ١خ حبخض ػظّ ٟسل١ك ٠حٞٛ
فزحز ٓ١طغ١شرِ ٓ١غطبر ٓ١ثأغش١خ سل١مخ ،رُذػ ٝئحذاّ٘ب إٌبفزح اٌج١ؼ٠ٛخ ٚاألخش ٜإٌبفزح اٌذائش٠خ "
 أخضائٙب  :ثالس ػظّ١بد رُؼَ ُّذ األطغش ف ٟاٌدسُ
 -1اٌّطشلخ ( اٌز ٟرزظً ثغشبء اٌطجٍخ )

 -2اٌسٕذاْ
ٚ -3اٌشوبة ( رزظً اٌشوبة ثبٌٕبفزح اٌج١ؼ٠ٛخ)
 لٕبح اسزبوٛ١ط -:
ِٛلؼٙب  :فزحٗ رمغ اٌدذاس األِبٌِ ٟإلرْ اٌٛسط. ٝ
رؼش٠فٙب  ٟ٘ٚ :لٕبح رظً األرْ اٌٛسط ٝثبٌدضء اٌؼٍ ِٓ ٞٛاٌجٍؼ. َٛ
ٚظ١فزٙب ٚ :رسبُ٘ ف ٟرسب ٞٚػغؾ اٌٛٙاء داخً األرْ اٌٛسط ٝثؼغؾ اٌٛٙاء اٌد.ٞٛ
 األرْ اٌذاخٍ١خ -:رزى٘ ْٛزٖ األرْ ِٓ سٍسٍخ ِؼ ِمذح ِٓ اٌمٕٛاد ر ُس ّّ ٝاٌز.ٗ١
َّ
 -1اٌذٍ٘١ض
 -2اٌمٕٛاد شجٗ اٌذائش٠خ
 -3اٌمٛلؼخ
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اٌمٛلؼخ
تعرٌفها (رشو١ت ػظّ ٟحٍض ٟٔٚاٌشىً)
ٚرّزٍئ ردب٠ٚف ٘زٖ اٌمٕٛاد ثسبئً اٌٍّ١ف

اٌمٕبح اٌمٛلؼ١خ

مولعها (ِحظٛسح ث ٓ١اٌمٕبر ٓ١اٌذٍ٘١ض٠خ (ئٌ ٝاألػٍِٕٙ ٝب) ،اٌمٕبح اٌذٍ٘١ض٠خ

اٌمٕبح اٌطجٍ١خ

ٚاٌطجٍ١خ (ئٌ ٝاألسفً ِٕٙب)
رحز ٞٛاٌمٕبح اٌمٛلؼ١خ  :ػؼ ٛوٛسرٟ
اٌّٛلغ ( اٌز٠ ٞسزمش ػٍ ٝغشبء لبػذ٠ ٞفظً ثٚ ٕٗ١ثٓ١
٠ٚزى ِٓ ْٛخال٠ب داػّخ ٚخال٠ب شؼش٠خ )
اٌمٕبح اٌطجٍ١خ،
َّ
اٌخال٠ب اٌشؼش٠خ  -:رؼًّ اٌخال٠ب اٌشؼش٠خ ثٛطفٙب
ِسزمجالد ٌٍظٛدٚ ،رزّ١ض ثٛخٛد أ٘ذاة ػٍ ٝأؽشافٙب اٌحشح

آٌ١خ اٌسّغ -:
ّشس٘ب ئٌ ٝاٌمٕبح اٌسّؼ١خ ،فٙ١زض غشبء اٌطجٍخ.
٠ -1دّغ طٛ١اْ األرْ اٌّٛخبد اٌظٛر١خ ،ثُ ّ ِ ُ٠
(ٚرؼزّذ سشػخ ا٘زضاص غشبء اٌطجٍخ ػٍ ٝرشدد اٌّٛخبد اٌظٛر١خ اٌز ٟرظٍٗ)
 -2رٕزمً ٘زٖ اال٘زضاصاد ِٓ غشبء اٌطجٍخ ئٌ ٝاٌؼظّ١بد اٌثالس :اٌّطشلخ ،فبٌسٕـذاْ ،فـبٌشوـبة .
 -3ثُ ئٌ ٝغشـبء إٌبفزح اٌج١ؼ٠ٛخ ُِسججخً ا٘زـضاصٖ .
ُ
د ثّب ٠ض٠ذ ػٍِ )20( ٝشح ِٓ ا٘زضاص غشبء اٌطجٍخٚ ،رسِ ُٙسبحخ
اٌثالس اال٘زضاصا ِ
(ٚثـزا ر ُؼ ِ ّخُ اٌؼظّ١بدُ
سطح غشبء إٌبفزح اٌج١ؼ٠ٛخ اٌظغ١ش ف ٟرٌه).
 -4ر ُس ِجّت ٘زٖ اال٘زضاصاد ِٛخبد ػغؾ ف ٟسبئً اٌٍّ١ف اٌّٛخٛد ف ٟلٕٛاد اٌمٛلؼخ اٌثالس .
جت ا٘زضاص ِٕطمخ ِحذدح ف ٟاٌغشبء اٌمبػذ ٞثحست ِمذاس رشدد اٌظٛد )
( ِ ٛ٘ٚب ُ٠س ّ ِ
 -5فززحشن اٌخال٠ب اٌشؼش٠خ اٌّسزمشح ػٍ٘ ٝزٖ إٌّطمخ .
( ٠ٚإد ٞرٌه ئٌ ٝرحش٠ه األ٘ذاة اٌّالِسخ ٌٍغشبء اٌسمفٚ ٟثٕٙ١ب )
رى ْٛخٙذ فؼً ٕ٠زمً ػجش اٌؼظت اٌسّؼ ٟئٌِ ٝشاوض اٌسّغ ف ٟاٌذِبؽ إلدسان اٌظٛد .
ُِ -6سججخً ُّ
طِ /برا ٠حذس ثؼذ أْ رُحذِس اٌّٛخبد اٌظٛر١خ األثش اٌّطٍٛة ؟
ج٠ /دش ٞاٌزخٍض ِٓ اٌؼغؾ اٌضائذ ف ٟاٌسبئً اٌٍّ١ف ٟثب٘زضاص غشبء إٌبفزح اٌذائش٠خ اٌّشْ .
طٌّ /برا ٠زُ اٌزخٍض ِٓ اٌؼغؾ اٌضائذ ف ٟاٌسبئً اٌٍّ١ف ٟثب٘زضاص غشبء إٌبفزح اٌذائش٠خ اٌّشْ ؟
ج /فٍٛال ٚخٛد إٌبفزح اٌذائش٠خ ٚغشبئٙب اٌّشْ ٌزسجَّجذ ِٛخبد اٌؼغؾ إٌبردخ ِٓ اٌظٛد ثبٔفدبس اٌمٛلؼخ
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للمنبهات الكٌمٌائٌة -:
خـ  -المستمبالت المستجٌبة
ِّ
ط ٌّ /برا ٠سزط١غ اإلٔسبْ رّ١١ض ٔح )110111( ٛسائحخ ِخزٍفخ ؟
ٔظشا ئٌ ٝاحزٛاء األٔف ػٍِ ٝسزمجالد ٌٙزٖ اٌشٚائح .
جً /
ط  /أ ٓ٠رٛخذ (اٌّسزمجالد) اٌّسزد١جخ ٌٍّٕج ِ ّٙبد اٌى١ّ١بئ١خ ؟
ج  /ف ٟإٌّطمخ اٌطالئ١خ األٔف١خ اٌز ٟرمغ أػٍ ٝاٌزد٠ٛف األٔف. ٟ

ط  ُِ /رزأٌف إٌّطمخ اٌطالئ١خ األٔف١خ ؟
 -1اٌخال٠ب اٌشّ١خ ٟ٘ :ػظجٔٛبد رٕز ٟٙثؼذد ِٓ األ٘ذاة اٌز ٟرمغ ػٍٙ١ب ِسزمجالد اٌّٛاد اٌز ٟرُٕجٙٙب.
 -2اٌخال٠ب اٌذاػّخ ٟ٘ :خال٠ب ؽالئ١خ ػّبد٠خ رسٕذ اٌخال٠ب اٌشّ١خ .
-3

اٌخال٠ب

اٌمبػذ٠خُ٠ :ؼزمَذ أٔٙب رؼًّ ػٍ ٝردذ٠ذ اٌخال٠ب اٌشّ١خ ( رمغ ٘زٖ اٌخال٠ب ث ٓ١لٛاػذ اٌخال٠ب اٌذاػّخ ).

 -4غذد ِخبؽ١خ  :ر ُ ِفشص اٌّخبؽ اٌزُ٠ ٞؼَ ُّذ ِز٠جًب ٌٍّٛاد اٌز٠ ٟدش ٞاسزٕشبلٙب .
-5

فشص ِحٍٛالً
غذًد ٚخال٠ب ر ُ ِ

ِبئ١ب ٠ :ض ً٠اٌّبدح اٌى١ّ١بئ١خ (إٌّ ِجّٗ) ثؼذ أزٙبء ػٍّ١خ اٌشُ؛ ٌدؼً اٌّسزمجالد

خب٘ضح ٌالسرجبؽ ثّبدح خذ٠ذح.

و١ف رحذس ػٍّ١خ اٌشُ ؟
 )1رٚثبْ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌّزطب٠شح ف ٟاٌّخبؽ .
 )2اسرجبؽٙب ثّسزمجالرٙب اٌجشٚر١ٕ١خ اٌخبطخ إٌّبسجخ ٌشىٍٙب اٌّٛخٛدح ػٍ ٝأ٘ذاة اٌخال٠ب اٌشّ١خ .

 )3حذٚس سٍسٍخ ِٓ اٌزفبػالد .
رى ْٛخٙذ فؼً ٕ٠زمً ػجش اٌؼظت اٌشّ ٟئٌِ ٝشاوض اٌشُ ف ٟاٌذِبؽ ٌزّ١١ض اٌشائحخ.
 )4رَزسجَّت فُّ ٟ
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رابعا /

العضالت الهٌكلٌة

ِب٘ ٟأٔٛاع اٌؼؼالد إٌّزششح ف ٟخسّه ؟  -1اٌؼؼالد اٌ١ٙىٍ١خ ٚ -2اٌؼؼالد اٌمٍج١خ ٚ -3اٌؼؼالد اٌٍّسبء
 ِٓ اٌٛظبئف اٌز٠ ٟإدٙ٠ب إٌس١ح اٌؼؼٍ ٟاٌ١ٙىٍِ( ٟثً :رغ١١ش رؼبث١ش ٚخٙهٚ ،رشو١ض ثظشن ف ٟشٟء
ِحذد) رَحْ ذُس ثزٕبسك ٚدلخ .

1

رشو١ت اٌؼؼٍخ اٌ١ٙىٍ١خ

اٌؼؼٍخ اٌ١ٙىٍ١خ
اٌٍ١ف اٌؼؼٍٟ

٘ ٟحضَ ِٓ األٌ١بف اٌؼؼٍ١خ
٘ ٛخٍ١خً ػؼٍ١خً ِزؼذدح إٌٜٛ
(٠حز ٞٛوً ٌ١ف ػؼٍ ٟػٍ ٝػذد ِٓ اٌٍ١١فبد اٌؼؼٍ١خ )

٠زى ْٛاٌٍ١١ف اٌؼؼٍ ٟاٌٛاحذ ِٓ ٔٛػ ِٓ ٓ١اٌخٛ١ؽ اٌجشٚر١ٕ١خ
َّ
خٛ١ؽ سف١ؼخ
خٛ١ؽ سّ١ىخ
ثشٚر ٓ١أوزٓ١
رح ٞٛثشٚرٛ١ِ ٓ١سٓ١
رحٍ ٞٛ
ٌٙٚب سؤٚط رُذػ ٝسؤٚط اٌّٛ١سٓ١
)(Z-lineهو رشو١ت ثشٚر٠ ٟٕ١ثجذ خٛ١ؽ األوزِٓ ٓ١
ٔٙب٠برٙب
)٠ (M-lineمغ فِٕ ٟزظف اٌمطؼخ اٌؼؼٍ١خ .
ِٛالؼٙب فٟ
ٚظ١فزٗ  -:ثشٚر٠ ٓ١ثجذ خٛ١ؽ اٌّٛ١س ٓ١فٟ
ِ
ِٕزظف اٌمطؼخ اٌؼؼٍ١خ

 اٌمطؼخ اٌؼؼٍ١خ  ٟ٘ -:إٌّطمخ اٌٛالؼخ ث ٓ١خط. ) Z ( ٟ
ِظٙشا ِخط ً
طب ؟ الْ خٛ١ؽ األوزٚ ٓ١اٌّٛ١س ٓ١رزشة ػٍٔ ٝحِ ٛزذاخً .
ٌّ برا رظٙش اٌؼؼالد اٌ١ٙىٍ١خ
ً
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 2أٌ١خ أمجبص اٌؼؼٍخ اٌ١ٙىٍ١خ -:
أٚال – ِٓ ٚطٛي اٌس١بي اٌؼظج ٟاٌ ٝرحشس أٛ٠بد اٌىبٌس: َٛ١

-1
-2
-3
-4

-5
-6

ٚطٛي اٌس١بي اٌؼظج ِٓ ٟػظج ْٛحشو ٟئٌ ٝاٌٍ١ف اٌؼؼٍ. ٟ
ٔشٛء خٙذ فؼً .
أشبس خٙذ اٌفؼً ػٍ ٝؽٛي غشبء اٌٍ١ف اٌؼؼٍ. ٟ
ِبسا ثأٔ١ج١جبد ِسزؼشػخ .
رؼش٠فٙب ( ٟ٘ٚأغّبداد غشبئ١خ ػشػ١خ ف ٟاٌغشبء اٌجالصِ ٟرمغ ػٍ ٝؽشف ٟخٛ١ؽ اٌّٛ١س) ٓ١
ِٛلؼٙب (رّزذ األٔ١ج١جبد اٌّسزؼشػخ ث ٓ١اٌٍ١١فبد اٌؼؼٍ١خٚ ،رىِ ْٛحبؽخ ثبٌشجىخ اإلٔذٚثالصِ١خ اٌٍّسبء اٌزٟ
رخضْ أٔٛ٠بد اٌىبٌس. (Ca+2 ) َٛ١
خشٚج أٔٛ٠بد اٌىبٌسِ ِٓ َٛ١خبصٔٙب ف ٟاٌشجىخ اإلٔذٚثالصِ١خ اٌٍّسبء .
أزشبس أٛ٠بد اٌىبٌس َٛ١ف ٟاٌس١زٛسٛي ث ٓ١اٌٍ١١فبد اٌؼؼٍ١خ .

ثبٔ١ب – ِٓ رحشس أٛ٠بد اٌىبٌس َٛ١اٌ ٝرى ْٛاٌدسٛس اٌؼشػ١خ :
)1
)2
)3
)4

رشرجؾ أٔٛ٠بد اٌىبٌس َٛ١ثّسزمجالد خبطخ ػٍ ٝخٛ١ؽ األوز. ٓ١
سف ِٛالغ اسرجبؽ سؤٚط اٌّٛ١س ٓ١ثخٛ١ؽ األوز. ٓ١
رزى َّ
٠زُ االسرجبؽ ثّٕٙ١ب (سؤٚط اٌّٛ١س ٓ١ثّٛالؼٙب ػٍ ٝخٛ١ؽ االوز) ٓ١
رى ْٛاٌدسٛس اٌؼشػ١خ .

ماذا ُ٠س ِجّت أثٕبء اٌدسٛس اٌؼشػ١خ ؟
 حشوخ اٌخٛ١ؽ اٌشف١ؼخ ثبردبٖ ٚسؾ اٌمطؼخ اٌؼؼٍ١خ .
 فزٕضٌك خٛ١ؽ األوز ٓ١ث ٓ١خٛ١ؽ اٌّ١ـٛس. ٓ١
ُِ سججخً لظش اٌمطؼـخ اٌؼؼٍ١ـخ .
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ثبٌثب  -آٌ١خ أمجبع اٌؼؼٍخ ثحست ٔظش٠خ اٌخٛ١ؽ إٌّضٌمخ :
ِالحظخ  -:سؤٚط اٌّٛ١س ٟ٘ ٓ١اٌّىبْ األسبس ٟالسزٙالن )(ATP؛ ئر أْ رى ٓ٠ٛاٌدسٛس اٌؼشػ١خ أ ٚفىَّٙب ٠زطٍَّت
ؽبلخ .
 -1اسرجبؽ سؤٚط اٌّٛ١سِٕ ٓ١خفؼخ اٌطبلخ ثـ )ٌ (ATPزٕش١طٙب.
 -2اِزالن سؤٚط ِٛ١س ٓ١ؽبلخ ِٓ رحًٍ ).(ATP
 -3رى ْٛاٌدسٛس اٌؼشػ١خ (ٚرٌه ثبسرجبؽ سؤٚط اٌّٛ١س ٓ١ثّٛالغ خبطخ ػٍ ٝخٛ١ؽ االوز.) ٓ١
 -4أثٕبء اٌدسٛس اٌؼشػ١خ ِسججخ حشوخ اٌخٛ١ؽ اٌشف١ؼخ ثبردبٖ ٚسؾ اٌمطؼخ اٌؼؼٍ١خ .
 -5اسرجبؽ )ٌ (ATPفه اٌدسٛس اٌؼشػ١خ .
ٚ -6ثٛخٗ ػبَ ،فأْ االٔضالق ث ٓ١خٛ١ؽ األوزٚ ٓ١اٌّٛ١س ٓ١ال ٠ى ْٛوبفً١ب إلحذاس أمجبع ف ٟاٌؼؼٍخ ،فززىشس
رى ْٛخسٛس ػشػ١خ خذ٠ذح .
اٌخطٛاد اٌسبثمخ إلحذاس االٔمجبع اٌّطٍٛة٘ٚ ،زا ٠زطٍَّت ُّ

ساثؼب ِ -برا ٠حذس ػٕذ رٛلُّف رٕج ٗ١اٌؼؼٍخ اٌ١ٙىٍ١خ ِٓ اٌدٙبص اٌؼظج ٟ؟
)1
)2
)3
)4

د اٌىبٌس١ـِ Ca+2 َٛـشح أخـش ٜئٌِ ٝخبصٔٙـب فـ ٟاٌشجىـخ اإلٔذٚثالصِ١خ ( ثؼٍّ١خ إٌمً إٌشؾ ) .
رؼـٛد أٔٛ٠ـب ِ
شفخ .
رظجح األِبوٓ اٌّخظظخ الرظبي سؤٚط اٌّٛ١س ٓ١ثبألوز ٓ١غ١ش ُِزى ِ
رى ْٛخسٛس ػشػ١خ .
ِب ٠حٛي دُّ ْٚ
ف١حذس أجسبؽ ٌٍؼؼٍخ .

س  /ما أهمٌة طالة (  ) ATPفً ألٌة انمباض العضلة الهٌكلٌة ؟
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اٌٛحذح اٌحشو١خ
ِ ب ٌّمظٛد ثبٌٛحذح اٌحشو١خ ؟

ِٕ٘ ٟطمخ ارظبي ِحـٛس اٌؼظجـ ْٛاٌحشوـ ٟاٌـٛاحـذ ثؼـذد ِـٓ األٌ١بف

اٌؼؼٍ١خ .
 و١ف ّ٠ىٓ ص٠بدح لٛح أمجبع اٌؼؼٍخ اٌ١ٙىٍ١خ ؟
 ثض٠بدح ػذد اٌٛحذاد اٌحشو١خ اٌؼبٍِخ فٚ ٟلذ ِب . ٘ٚزا ٛ٠خت رٛظ١ف ػذد أوجش ِٓ اٌٛحذاد اٌحشو١خ ٌض٠بدح لٛح أمجبع اٌؼؼٍخ .ِالحظخ -:
اٌٛحذح اٌحشو١خ ( أ ) ٌذلخ اٌؼًّ إٌّدض
اٌسجت  :فىٍّب صادد دلخ حشوخ اٌؼؼٍخ ( ِثً حشوخ اٌؼؼالد اٌّحشوخ ٌٍؼ )ٓ١ل ًَّ ػذد األٌ١بف اٌؼؼٍ١خ اٌّزظٍخ ثبٌؼظجْٛ
اٌحشو. ٟ
 اٌٛحذح اٌحشو١خ ( ة ) ٌمٛح اٌؼًّ إٌّدض
اٌسجت  :فىٍّب صادد لٛح حشوخ اٌؼؼٍخ ( ِثً سفغ طف١حخ ٍِ١ئخ ثبٌض٠ذ )صاد ػذد األٌ١بف اٌؼؼٍ١خ اٌّزظٍخ ثبٌؼظجْٛ
اٌحشوٟ

أ ِ ٞاٌٛحذر ٓ١اٌحشو١ز٠ ٓ١ى ْٛػذد األٌ١بف اٌؼؼٍ١خ أوثش:
ط /فّ ٟ
اٌٛحذح اٌحشو١خ اٌز ٟرَُّ ٛ
ف ٌحشوخ أطبثغ ٠ذ سبػبر ٟفٟ
ظ ُ
أثٕبء رظٍ١حٗ سبػخ ،أَ اٌٛحذح اٌحشو١خ اٌز ٟرَُّ ٛ
ف
ظ ُ
ٌحشوخ ٠ذٖ ف ٟأثٕبء ٔمً طٕذٚق أدٚاد اٌزظٍ١ح؟
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خامسا  /التنظٌم الهرمونً
فشص٘ب غذد أ ٚخال٠ب ِزخظظخ ،رؼًّ ػٍ ٝرٕظ ُ١أٔشطخ ِخزٍفخ ف ٟاٌدسُ .
اٌٙشِٔٛبد ِ٘ٛ : ٟاد و١ّ١بئ١خ ر ُ ِ
و١ف ٠إثش اٌٙشِ ْٛ؟
ُ٠ -1إثِ ّش وً ٘شِ ْٛف ٟخال٠ب ِحذدح ر ُس ّّ ٝاٌخال٠ب اٌٙذف .
ٛ٠ -2خذ ػٍ ٝأغش١خ ٘زٖ اٌخال٠ب أ ٚداخٍٙب ِسزمجالد خبطخ ٌالسرجبؽ ثٙشِِ ْٛؼ. َّٓ١
٠ٚ -3إد ٞاسرجبؽ اٌٙشِ ْٛثٙزٖ اٌّسزمجالد ئٌ ٝحذٚس رغ١شاد داخٍٙب.
 اٚخٗ االخزالف ث ٓ١اٌزٕظ ُ١اٌؼظجٚ ٟاٌزٕظ ُ١اٌٙشِ-: ٟٔٛ

سشػخ االٔزمبي

اٌزٕظ ُ١اٌؼظجٟ

اٌزٕظ ُ١اٌٙشِٟٔٛ

أسشع

أثطأ

اٌسجت ٠ /ؼزّذ ئفشاص إٌٛالً اٌؼظج١خ فٟ
اٌزٕظ ُ١اٌؼظج ٟػٍ ٝأزمبي اٌس١بي اٌؼظجٟ
فِ ٟحبٚس اٌؼظجٔٛبد

ِذحً ألظ َش

ِذح اٌزأث١ش

اٌسجت  /أزمبي اٌٙشِٔٛبد
ثٛسبؽخ اٌذَ ئٌ ٝأخضاء اٌدسُ

ِذح أؽٛي

جت  /حذٚس ػٍّ١ز ٓ١رُثج ِ ّ
اٌسجت  /ال رٛخذ ػٍّ١بد رثج١ؾ
طبْ اسزّشاس
اٌس ً
رٕج ٗ١إٌٛالً اٌؼظج١خ ٌٍؼظج ( ْٛص ٌٍٙ ) 86شِٔٛبد

 1رظٕ١ف اٌٙشِٔٛبد ثحست رشو١جٙب اٌى١ّ١بئٟ
ِ ب ٘ ٛاالسبط اٌّزجغ ٌزظٕ١ف اٌٙشِٔٛبد ؟ اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئ. ٟ
 أٔٛاع اٌٙشِٔٛبد :
٘ -1شِٔٛبد سز١ش٠ٚذ٠خ
٘ -2شِٔٛبد ثجز١ذ٠خ
٘ -3شِٔٛبد ِشزمخ ِٓ اٌحّٛع األِ١ٕ١خ
٘ -4شِٔٛبد ثشٚر١ٕ١خ سىش٠خ.
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 2آٌ١خ ػًّ اٌٙشِٔٛبد
 رشزشن اٌٙشِٔٛبد ف ٟأٌ١خ ػًّ ػبِخ ُٛ٠ػحٙب اٌشىً

أو تتبع الخطوات التالٌة -:
٠ -1شرجؾ اٌٙشِ ْٛثّسزمجً ثشٚر ٟٕ١خبص ٛ٠خذ ػٍ ٝغشبء اٌخٍ١خ أ ٚداخٍٙب .
ِ -2ب ُ٠سجت حذٚس سٍسٍخ ِٓ اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرخزٍف ثبخزالف رشو١ت اٌٙشِ. ْٛ
 -3رإد ٞئٌ ٝاسزدبثخ اٌخٍ١خ .

 آٌ١ـخ ػّـً اٌٙشِـٔٛـبد اٌسز١ش٠ٚذ٠خ
 -1رذخً ٘زٖ اٌٙشِٔٛبد اٌخٍ١خ ثسٌٛٙخ؛ ( ألٔٙب رسزط١ـغ ػجـٛس
اٌغشـبء اٌجالصِـ. ) ٟ
٠ -2شرجـؾ اٌٙشِ ْٛثّسزمجً ثشٚر ٟٕ١داخً اٌس١زٛسٛي .
٠زىِ ْٛؼمذ (٘شِِ – ْٛسزمجً ) .
-3
َّ
ٕ٠ -4زمً اٌّؼمذ ِٓ ثمٛة اٌغالف إٌ ٞٚٛئٌ ٝداخً إٌٛاح .
٠ -5شرجؾ اٌّؼمذ ثأحذ اٌّٛالغ ف ٟخضٞء ). (DNA
ُِٕ -6ج ًٙب ٌزى (m-RNA) ٓ٠ٛاٌز٠ ٞزشخُ ٌجٕبء ثشٚرٕ١بد خذ٠ذح
ف ٟس١زٛثالصَ اٌخٍ١خ اٌٙذف .
 -7رُإثِ ّش ف ٟأٔشطزٙب  ،فزحظً االسزدبثخ .

 أِثٍخ ػٍ ٝاٌٙشِٔٛبد اٌسز١ش٠ٚذ٠خ :
 )1اٌزسزٛسز١شْٚ
 )2األٌذٚسز١شْٚ
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ػاللخ رحذ اٌّٙبد ثبٌغذح إٌخبِ١خ

 ما لممصود بتحت المهاد ؟ ِٕطمخ طغ١شح ف ٟاٌذِبؽ

 وظائؾ تحت المهاد :
 -1رزحىُ ف ٟئفشاص اٌٙشِٔٛبد .
 -2رُٕ ِ ّ
ظُ ثظٛسح غ١ش ِجبششح األٔشطخ ٚاٌٛظبئف اٌّخزٍفخ اٌز ٟرشرجؾ ثبألػؼبء اٌالئساد٠خ ٚاٌدٙبص اٌؼظجٟ
اٌزار. ٟ
 -3رٕظ ُ١ثؼغ اٌؼٛاًِ ف ٟاٌدسُِ ،ثً :دسخخ اٌحشاسحٚ ،اٌشؼٛس ثبٌدٛع .
ٚرزى ِٓ ْٛخضأٓ٠
ِ ب٘ ٟاٌغذح إٌخبِ١خ ؟  ٟ٘ٚغذح رمغ ِجبششح أسفً رحذ اٌّٙبد،
َّ
(إٌخبِ١خ األِبِ١خ  ،إٌخبِ١خ اٌخٍف١خ )



ػاللخ رحذ اٌّٙبد ثبٌٕخبِ١خ األِبِ١خ :

ّ ِ ٕ٠
ظُ ئفشاص ٘شِٔٛبرٙب ٘شِٔٛبد اٌؼظجٔٛبد اإلفشاص٠خ اٌّٛخٛدح ف ٟرحذ اٌّٙبد
ػظجٔٛبد افشاص٠خ
رفشص ٘شِٔٛبد اٌؼظجٔٛبد االفشاص٠خ

رحذ اٌّٙبد

رٕزمً ػجش اٌذَ
رحثٙب ػٍ ٝافشاص ٘شِٔٛبرٙب
اٌ ٝإٌخبِ١خ االِبِ١خ

٘شِ ْٛإٌّٛ
٘شِٔٛبد ِٕشطخ ٌٍغذد اٌزٕبسٍ١خ

 ػاللخ رحذ اٌّٙبد ثبٌٕخبِ١خ اٌخٍف١خ :
٘ ٟاِزذاد ٌؼظجٔٛبد رحذ اٌّٙبدٚ ،ر ُ ِ ّ
خضْ فٙٔ ٟب٠بد اٌؼظجٔٛبد ٘شِ ٟٔٛاألوس١زٛس،ٓ١
ٚاٌّبٔغ إلدساس اٌجٛي ). (ADH
عصبونات افرازٌة
تحت المهاد

تفرز األوس١زٛسٚ ،ٓ١اٌّبٔغ إلدساس اٌجٛي
رٕزمً ػجش اٌّحبٚس اٌؼظج١خ
ٌح ٓ١اٌحبخخ

رفشص ف ٟاٌذَ

رخضْ ف ٟإٌٙب٠خ اٌؼظج١خ
ٌٍٕخبِ١خ اٌخٍف١خ
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اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ

 أ ٓ٠رىّٓ أّ٘١خ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ؟
 -1اٌّحبفظخ ػٍ ٝاالرضاْ اٌذاخٌٍٍ ٟدسُِ ،ثً :دسخخ اٌحشاسح ٚ،دسخخ اٌحّٛػخ .
 -2رشو١ض اٌٙشِٔٛبد ػّٓ ِؼذٌزٙب اٌطج١ؼ١خ .

ٕف اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ئٌٛٔ ٝػ: ٓ١
 ر ُظ َّ
 )1اٌزغز٠خ اٌشاخؼـخ اإل٠دبث١خ  -:رإد ٞاٌض٠بدح فِ ٟسز ٜٛأحذ اٌٙشِٔٛبد ئٌ ٝص٠بدح ئفشاص ٘شِ ْٛأخش

 )2اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ اٌسٍج١خ  -:رإد ٞاٌض٠بدح فِ ٟسز ٜٛأحذ اٌٙشِٔٛبد ئٌ ٝرمٍ ً١ئفشاص ٘شِ ْٛأخش ،
إِٔ ٚغ ئفشاصٖ.

