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 كٌف ٌتأزر او ٌتعاون  الجهاز العصبً والغدد الصم على ضمان عمل االجهزة االخرى داخل الجسم ؟ -2

ً  . -ضبط عملٌات الحٌوٌة فً الجسم .ب -أمن خالل  :   ضبط االتزان الداخل

ً نتعرض ل-8  ثٌر تلك المنبهات و االستجابة لها؟ها ,وتحفز الجهاز العصبً  لنقل تأما نوع المؤثرات او المنبهات  الت

 كثٌر ولكن منها ,الحرارة و الضوء و الضوضاء .

 المكونة له ؟ االنواع الرئٌسٌةهل ٌتالءم تركٌب الجهاز العصبً مع وظٌفته ؟ وكٌف ؟ وما -8

 ون االساسً ألجزاء الجهاز العصبً","تعرٌفه المك  النسٌج العصبً, من خالل مكونات  نعم 

 )العصبونات , الخالٌا الدبقٌة (.  الخالٌاٌتكون النسٌج العصبً من نوعٌن رئٌسٌن من  

 
  وما عملها ؟ما مكونات العصبون ؟ -4

 . جسم الخلٌة 

 . الزوائد الشجرٌة 

 بالمحور الخلٌة جسم اتصال نقطة" المحور هضبة." 

 ٌحاط غالبا ب "الغمد الملٌنً متكون من خالٌا شفان, وتوجد بٌن خالٌا شفان تخصرات تسمى عقد رانفٌٌه" المحور( 

   انتفاخات تسمى  االزرار التشابكٌة  وبنهاٌة المحور توجد). 

  على شكل اشارات كهروكٌمٌائٌة" العصبونات نفسها,وبٌن  الحبل الشوكًوالدماغ و  اجزاء الجسمنقل المعلومات بٌن " 

 ما هً مٌزات الخالٌا الدبقٌة ؟ -5

 العصبونات, حماٌة العصبون ,اكثر عددا من العصبونات . * اصغر حجما من العصبون . * لها وظائف عدة )دعم *

  تزوٌد العصبون بالغذاء (. 

 

 السٌال العصبً : وٌمتاز بما ٌلً -6

 اوال :كٌف ٌنشأ السٌال العصبً ؟ عند تعرض العصبون لمنبه ما .

 .الزمًالغشاء الب تركٌبثانٌا : ما هو الجزء الرئٌسً الخلوي المسؤول الذي ٌساهم مساهمة فاعلة فً تكوٌن السٌال العصبً ؟ 

 العصبً ؟ من خالل احتوائه على "قنوات االٌونات ". لثالثا : كٌف ٌساهم تركٌب الغشاء الخلوي فً تكوٌن السٌ

 "   الى :طبٌعٌة العملرابعا : ما انواع قنوات االٌونات ؟ تقسم اعتمادا على  "
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 ,مثل : ٌحتاج الى منظم فً فتحها و اغالقها-أ        

ً . -القنوات الحساسة للنواقل الكٌمٌائٌة  .   ب-2                                     القنوات الحساسة لفرق الجهد الكهربائ

 ٌحتاج الى منظم فً فتحها و اغالقها "أي تفتح وتغلق ذاتٌا "  , مثل :  قنوات التسرب  وهم   ال-ب       

 قنوات تسرب اٌونات البوتاسٌوم . -8وات تسرب اٌونات الصودٌوم .    قن-2                                  

 ما هً حاالت العصبون ؟ حالتٌن وهما "قبل و بعد وصول السٌال العصبً ".خامسا : 

 سادسا : ماذا تسمى حالة ما قبل السٌال العصبً؟ وما ممٌزاتها ؟

 تسمى "مرحلة الراحة " ,وتمتاز بما ٌلً :

 ٌوم فً السائل بٌن الخلوي  )خارج جسم العصبون (.تتركز اٌونات الصود -2

 تتركز اٌونات البوتاسٌوم  داخل جسم العصبون "فً الساٌتوسول أي السائل داخل الخلٌة " . -8

 .جهد الراحةال ٌتعرض العصبون فً هذه المرحلة الى منبه  لذلك فان الجهد الناتج فً هذه المرحلة ٌسمى  -8

 الخارجً لغشاء العصبون . السطحفعا على ٌكون تركٌز الشحنات الموجٌة مرت -4

ً  لغشاء العصبون )من جهة السٌتوسول(.  السطحٌكون تركٌز الشحنات السالبة  مرتفعا على  -5  الداخل

 ملً فولت( ,والسؤال كٌف تم تحدٌدها؟ 90 -القٌمة الرقمٌة لفرق جهد الراحة فً كثٌر من الخالٌا الحٌوانٌة  هً )  -6

ً :استخدم جهاز ٌسمى  -9  فولتمٌتر وٌمتاز بما ٌل

ً غشاء العصبون. - أ  جهاز حساس لقٌاس فرق الجهد على جانب

 " . MV,وٌرمز لها بالرمز " القٌاس المستخدمة فٌه هً "ملً فولت" وحدة  -ب             

 ٌتحسس فرق الجهد كلما زادت قٌمة فرق الشحنات بٌن داخل العصبون و خارجه.  -ج             

 ل تكوٌن جهد الراحة ؟ما هً  عوام -3

 احتواء الغشاء البالزمً على قنوات تسرب  اٌونات "تسمح بمرور اٌونات البوتاسٌوم الى خارج العصبون-أ        

 وبمرور اٌونات الصودٌوم الى داخل العصبون ".           

 علل مهم "لماذا تتراكم الشحنات الموجبة خارج العصبون ؟"     

 ."عن عدد قنوات اٌونات الصودٌوم  ٌزٌد الجواب "بسبب عدد قنوات اٌونات البوتاسٌوم         

 بمركبات كبٌرة الحجم "مثل البروتٌن" على النفاذ الى خارج العصبون. المرتبطةعدم قدرة االٌونات السالبة -ب      

 وجود مضخة الصودٌوم بوتاسٌوم .-ج      

 سؤال مهم "كٌف تعمل مضخة الصودٌوم بوتاسٌوم فً غشاء العصبون ؟"     

 اٌون بوتاسٌوم الى الداخل. "8"نقل  -8اٌونات صودٌوم الى الخارج .  "8 "نقل -2الجواب  " تعمل على :       

  .االنتشارالعملٌة التً تنقل بها االٌونات تسمى  -8                                  

 ؟ "ال مهم "قد ٌبقى العصبون  فً مرحلة الراحة بالرغم من وصول عدة منبهات الٌهسؤ-7

 ( ملً فولت , 55-الجواب "وذلك بسبب عدم وصول تاثٌر المنبه الى مستوى عتبة التنبٌه )       

 ً  ".أي تغٌر فً جهد الغشاء البالزمً   عدم  حدوثوبالتال

ً غشاء العصبون ,وتقدر قٌمته ) ما هو عتبة التنبٌه؟ الجواب / فرق جهد-20  ( ملً فولت. 55-على جانب
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 ما ممٌزات مرحلة ما بعد وصول السٌل العصبً الى العصبون أو الى مستوى عتبه التنبٌه او اكثر  ؟ سابعا:

 وتقسم المرحلة ما بعد وصول العصبون الى جزئٌن :

 ,وتتمٌز بما ٌلً :  ازالة  االستقطاب : الجزء االول 

 وصول المنبه الى مستوى عتبة التنبٌه  او اكثر . -2

 فتح قنوات اٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً . -8

 دخول اٌونات الصودٌوم من خارج العصبون )السائل بٌن الخلوي ( الى داخل العصبون. -8

 تراكم الشحنات الموجبة  داخل العصبون  . -4

 مرحلة تسمى ازالة االستقطاب . ( بانتاج5-2تؤدي الخطوات من ) -5

 (ملً فولت . 85ٌستمر دخول اٌونات الصودٌوم الى ان ٌصل فرق الجهد الى )+ -6

 ( ملً فولت لفترة قصٌرة . 85ٌستمر فرق الجهد )+ -9

 ( تؤدي الى غلق قنوات اٌونات الصودٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً.9النقطة ) -3

 

 

 : ً ً  :   اعادة االستقطابالجزء الثان  , وتمتاز بما ٌل

2- . ً  فتح قنوات اٌونات البوتاسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائ

 تخرج اٌونات البوتاسٌوم  من داخل جسم العصبون الى خارجه . -8

 . hyperpolarizationٌستمر تدفق اٌونات البوتاسٌوم الى خارج العصبون  فتحدث حالة   -8

 بما ٌلً  hyperpolarizationتمتاز مرحلة  -4

 ( ملً فولت .   70-* فرق الجهد ٌصل الى )   

 * تسمى هذه الفترة بفترة الجموح .   

 * تمتاز فترة الجموح بعدم استجابة العصبون ألي منبه اخر .   

 

 

 لدراسة المراحل اعاله ادرس الصورة ادناه وبالتفصٌل مع مالحظة المراحل المشار الٌها .
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 ً ٌعود العصبون الى مرحلة الراحة ؟ثامنا: ما الذي ٌجب ان ٌحدث لك

 

: ً  ٌجب ان ٌحدث ما ٌل

 

 . ً  ان تغلق قنوات اٌونات الصودٌوم و البوتاسٌوم الحساسة الى فرق الجهد الكهربائ

 

  نات البوتاسٌوم داخل ونات الصودٌوم خارج العصبون ,واٌوبوتاسٌوم  لتعمل على تركٌز اٌ–تنشط مضخة الصودٌوم

 العصبون.

 

 

  ( ملً فولت تقرٌبا .90-الجهد الى )ٌصل فرق 
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 تاسعا :كٌف ٌنتقل السٌل العصبً ؟ الجواب /ٌنتقل على مرحلتٌن 

 )من العصبون الى خلٌة اخرى فً منطقة التشابك العصبً (. الثانٌة      ,   )على طول المحور العصبً (  االولى

 

 العصبً؟ السٌل انتقال سرعة تختلف وهل ؟ العصبً السٌل انتقال سرعة تعتمد ماذا علىعاشرا : 

 : على انتقالها وٌعتمد, اخر الى  عصبون من العصبً السٌل انتقال سرعة تختلف

 ( .سمكه زٌادة و  الملٌنً الغمد بوجود انتقاله سرعة تزداد( : ) وجد ان) سمكه+  الملٌنً الغمد وجود •

 . المحور قطر بزٌادة  العصبً السٌال  انتقال سرعة تزداد اذ:  العصبون محور قطر •

 

 من نقل السٌال العصبً عبر محور العصبون ؟ المرحلة االولى:ما هً تفاصٌل  احد عشر  

 الجواب /وذلك من خالل ما ٌلً :

  جهد فعل فً المنطقة المجاورة لها . ٌؤدي جهد الفعل المتولد فً نقطة ما على غشاء العصبون الى نشوء 

  غٌر المحاط بغمد ملٌنًٌنتقل جهد  الفعل  على طول محور العصبون . 

  , " ًلكنتتكرر حدوث جهد  الفعل اعاله على طول العصبون "مناطق خالٌة من الغمد الملٌن  

ً ٌتواجد فٌها الغمد الملٌنً لى طول ع عقدة رانفٌٌه الى العقدة المجاورة لهاال بد من انتقال السٌل العصبً من  فً مناطق الت

ً "  العصبون  الحظ الصورتٌن ادناه : . وٌسمى " النقل الوثب
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 من انتقال السٌل العصبً "فً منطقة التشابك العصبً"  ؟  المرحلة الثانٌةما هً تفاصٌل  اثنا عشر :

 وصول السٌل العصبً الى النهاٌات العصبٌة "منطقة لقاء غالبا مع  خلٌة اخرى تكون عصبون او غدة او عضلة". 

 " التشابك العصبًتسمى منطقة التقاء  او اتصال العصبون بعصبون اخر باسم. " 

 : ًمكونات منطقة التشابك العصبً ه 

ً تحتوي الموجودة فً نهاٌة محوره   االزرار التشابكٌة)ٌحتوي على  العصبون ما قبل التشابكً-2  حوٌصالت على والت

 .(مثل "استٌل كولٌن , نورادرٌنالٌن"   العصبٌة النواقلوبداخلها مواد كٌمٌائٌة تسمى الغشائٌة 

 (المستقبالت خاصة بالنواقل العصبٌةو التً تحتوي بدورها على  غشاء بالزمً)ٌحتوي على  العصبون ما بعد التشابكً -8 

ً ,وهذا الفراغ ٌسمى -8   . الشق التشابكًوجود فراغ بٌن العصبون ما قبل  وما بعد التشابك

  انتقال السٌل العصبً )المرحلة الثانٌة ( هً :تفصٌل عملٌة 

 وصول السٌل العصبً الى الزر التشابكً .-2

 تفتح قنوات اٌونات الكالسٌوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائً الموجودة على الغشاء قبل التشابكً .-8

 دخول اٌونات الكالسٌوم  من السائل بٌن الخلوي "خارجا" الى داخل الزر التشابكً .-8

ً تحتوي على النواقل العصبٌة.-4  ترتبط اٌونات الكالسٌوم بالحوٌصالت التشابكٌة الت

 فتندفع الحوٌصالت نحو الغشاء ما قبل التشابكً , وتندمج فٌه .-5

 ٌتحرر الناقل العصبً نحو الشق التشابكً . -6
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ً توجد فً الغشاء للعصبونٌرتبط الناقل العصبً بمستقبالته الموجودة على قنوات اٌونات حساسة للنواقل -9  الكٌمٌائٌة الت

 ما بعد التشابكً . 

تدخل اٌونات الصودٌوم "الموجبة" الى الغشاء بعد التشابكً ,مؤدٌتا الى ازالة االستقطاب و انتقال جهد الفعل  فً هذا -3

 الغشاء  .

 االتٌتٌن:دى العملٌتٌن الستمرار تنبٌه العصبون ,تحدث اح منعا: مالحظة نهائٌة وهامة -7

 

ثٌر من انزٌمات معٌنة + ثم انتشار نواتج تحطمه خالل الغشاء قبل " بتأ شرطتحطم الناقل  العصبً فً الشق التشابكً )-أ   

 ( . " علل ,الجواب "الستخدامها فً اعادة بناء الناقل العصبً مرة اخرى" التشابكً فً الزر التشابكً ؟

 

 التشابكً . عودة الناقل العصبً الى الزر قبل-ب  

 الحظ الصورة ادناه النتقال السٌل العصبً

 

 الجهاز العصبً الذاتً 
 ٌعتبر جزء من الجهاز العصبً الطرفً, ٌرتبط بتحت المهاد فً الدماغ.-2

 . الالأرادٌة عمله: ٌقوم بتنظٌم عمل اجهزة الجسم -8

 الغاٌة :المحافظة على االتزان الداخلً للجسم .-8

ً ؟ -4  ماذا اثبتت الدراسات الحدٌثة و الخاصة بالجهاز العصبً الذات

 اثبتت انه ٌقوم على "وجود مستقبالت حسٌة فً االعضاء الالأرادٌة للجسم ,"لماذا؟ " تقوم ب 

 نقل االحساس الى الجهاز العصبً المركزي  وتسمى "العصبونات الحسٌة الحشوٌة الواردة " .-أ                      

 حدوث ردود افعال منعكسة ترتبط باالعضاء الالارداٌة  مثل القلب و الكلٌة و الرئة .-ب                     
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ً ؟-5  كٌف ٌعمل الجهاز العصبً الذات

 ٌعمل على 

 ربط المعلومات الواردة الٌه "منبهات" و تكاملها . - أ

 دة .اصدار االستجابة لها عن طرٌق العصبونات الصادرة الى اعضاء محد  - ب

 مثل " عضلة القلب و العضالت الملساء فً القناة الهضمٌة و االوعٌة الدموٌة " . - ت

تنقل السٌاالت العصبٌة الصادرة من الجهاز العصبً المركزي الى االعضاء ذات العالقة بواسطة عصبونٌن وهما "  - ث

 العصبون قبل العقدي +العصبون  بعد العقدي"  .

  ؟ للمحافظة على االتزان الداخلً كٌف ٌقسم الجهاز العصبً الذاتً-6

 ٌقسم الى   :     

 

 الجهاز العصبً الودي وٌمتاز بما ٌلً : - أ

 ٌعمل عند تعرض الفرد للخطر ,او ضغوط نفسٌة او بٌئٌة .-2

ً حالة الكر و الفر(. ٌحفز الجسم فً حاالت الطوارئ-8  )ف

 ٌتطلب قدرا كبٌرا من الطاقة . -8

 

 ,وٌمتاز بما ٌلً:الجهاز العصبً شبه الودي  - ب

 ٌعمل فً حاالت الجسم الطبٌعٌة .-2

 ٌعمل على اعادة الجسم الى وضعه الطبٌعً بعد تجاوز الحالة الطارئة .-8

 الحظ الشكل ادناه       ٌتطلب عمله قدر اقل من الطاقة . -8

   



ٌاسر احمد العلً استاذ  –االحساس واالستجابة والتنظٌم فً جسم االنسان 
(0933288870) 

 

 

 ما اثر المخدرات فً عمل الجهاز العصبً ؟

 
 

 المستقبالت الحسٌة 
ً تسمى )العصبونات الحسٌة (.ٌحتوي الجسم على  -2  المالٌٌن من العصبونات الت

 كٌمٌائٌة "مثل الروائح المختلفة "   (.  المنبهات تقسم الى نوعٌن )فٌزٌائٌة  "مثل الضوء و الصوت  "   ,  -8

 تقوم المستقبالت الحسٌة بتحوٌل المنبهات المختلفة الى سٌاالت العصبٌة . -8

 الفٌزٌائٌةالمستقبالت المستجٌبة للمنبهات 
 :: وتتمٌز بما ٌلً مستقبالت  الضوء - أ

 الموقع :العٌن .-2

 العمل:االبصار .-8

 المنبه لعملها :الضوء .-8

 ما اجزاء العٌن :-4

 اوال: الطبقة الخارجٌة وتمتاز بما ٌلً :   

 التسمٌة :الصلبة .-2        

 . "هٌكلٌةالعمل: تحرٌك العٌن "عن طرٌق االرتباط مع العضالت ال -8        

 " .محدب, شفاف, جزء االمامً من العٌنما هً القرنٌة؟ "-8             
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 ثانٌا : الطبقة الوسطى وتمتاز بما ٌلً :

 التسمٌة :المشٌمٌة .-2        

 المواصفات العامة :  * لون داكن بسبب المٌالنٌن   ,   *  غزارة االوعٌة الدموٌة . -8        

 المكونات الداخلٌة :  * التركٌب االمامً مكون من :-8                  

ً "ٌساهم فً تغٌر شكل العدسة " .                                                          اوال  : الجسم الهدب

 ."الوانها بٌن االفراد + تتوسطها  فتحة البؤبؤ تنوعتثانٌا  : القزحٌة "                                                         

 ثالثا  : البؤبؤ هو فتحة تتحكم فً كمٌة  االشعة الضوئٌة المارة الى داخل العٌن                                                        

 قه  او  توسعه  .ٌٌق تضٌعن طر                                                                         

 رابعا  : العدسة  وتمتاز :                                                       

 اوال    الموقع    :خلف البؤبؤ .                                                                 

 ثانٌا المواصفات : شفافة  .                                                                 

 خامسا : السائل الزجاجً  و ٌمتاز :                                                      

 اوال       الموقع    :  تجوٌف خلف العدسة .                                                                 

 ثانٌا    المواصفات :  مادة شفافة شبه جٌالتٌنٌة .                                                                 

 ثالثا    العمل       : المحافظة على حجم العٌن ثابتا .                                                                 

 الداخلٌة و تمتاز بما ٌلً : ثالثا: الطبقة          

 التسمٌة : الشبكٌة .-2                

 المكونات الداخلٌة :  * المخارٌط .   *العصً .  * خالٌا اخرى تنظم عملها الدقٌق. -8                

 *  المخارٌط  : وتمتاز بما ٌلً :                    

 تعتبر مستقبل ضوئً . -2                             

 . و التً تخلو من العصًً بقعة تسمى " البقعة المركزٌة " تتركز ف-8                             

 تحتوي على صبغة فوتوبسٌن .-8                             

 ا ٌسمح بابصار االلوان المختلفة .تتنبه لالضاءة الشدٌدة م-4                             

 ( االخضر" انواع  : ) حساسة للون االزرق , حساسة للون االحمر , حساسة للون  8المخارٌط على "-5                            

 االلوان ."علل "تداخل فً اطوال الموجات الضوئٌة التً تمتصها هذه االنواع ٌتٌح لنا رؤٌة جمٌع -6                            

 *العصً: وتمتاز بما ٌلً :                   

 تحتوي على صبغة رودوبسٌن. -2                           

 تتاثر بالضوء الخافت .-8                           

 تمكننا باالبصار  باالبٌض و االسود .-8                           

 

 ما هً الٌة االبصار ؟  -5 

 *انعكاس الضوء عن االشٌاء .      

 *مرور الضوء المنعكس فً العٌن لٌصل الى العصً و المخارٌط.     

 * ٌتغٌر شكل جزٌئات الصبغة الموجودة فً العصً و المخارٌط  لتولٌد جهد فعل .     

 راك الصورة .*ٌنتقل جهد الفعل بواسطة " العصب البصري " الى الدماغ  الد     

 *نقطة خروج العصب البصري من العٌن الى مراكز االبصار فً الدماغ  باسم "البقعة العمٌاء " علل ؟      

 على المستقبالت الحسٌة .النها ال تحتوي         
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ً و المخارٌط     الحظ الشكل ادناه ٌبٌن مكونات العٌن و الٌة االبصار و العص
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ً :مستقبالت الصوت : -ب  وٌمتاز بما ٌل

 الصوت ٌنشاء من اهتزاز االجسام  .-2           

 االذن تمتلك المستقبالت الحسٌة "الفٌزٌائٌة" التً ٌمكنها التقاط هذه االهتزازات  وتحوٌلها الى جهد فعل.-8           

 " مناطق ,وهً :8تقسم االذن الى "-8           

ً : ن الخارجٌة "المنطقة االولى "االذ                 وتمتاز بما ٌل

 .*المكونات : الصٌوان ,القناة السمعٌة , غشاء الطبلة , غدد شمعٌة                              

 * ما عمل الغدد الشمعٌة ؟افراز مواد شمعٌة لحماٌة االذن من االجسام الغرٌبة مثل الغبار.                             

ً : قة الثانٌة  "االذن الوسطى "المنط                وتمتاز بما ٌل

 *المكونات : غرفة صغٌرة مملوء بالهواء , ثالثة عظٌمات "المطرقة ,السندان ,الركاب" .                             

 "غشاء الطبلة" ,  ٌفصلها  عن االذن الخارجٌة*الموقع  :                              

 "حاجز عظمً  رقٌق "ٌحتوي على فتحتٌن صغٌرتٌن   وٌفصلها عن االذن الداخلٌة                                          

 مغطاتٌن باغشٌة رقٌقة تدعى االولى "النافذة البٌضوٌة" و تدعى الثانٌة "النافذة الدائرٌة"                                          

 "المطرقة و السندان و الركاب ". اصغر انواع العظامتحتوي على  -2ات االذن الوسطى:ممٌز*                            

 تتصل الركاب بالنافذة البٌضوٌة . -8                                                        

 ٌحتوي الجدار االمامً لالذن الوسطى على فتحة تقود الى قناة استاكٌوس. -8                                                      

 قناة استاكٌوس :قناة تصل االذن الوسطى بالجزي العلوي من البلعوم , -4                                                       

 وتعمل على تساوي ضغط الهواء داخل االذن الوسطى                                                                              

 بضغط الهواء الجوي .                                                                              

 تمتاز بما ٌلً :و  المنطقة الثالثة "االذن الداخلٌة "           

 المكونات :سلسلة معقدة من القنوات تسمى "التٌه ", تشمل القنوات "الدهلٌز ,القوقعة, القنوات شبه *                           

 ." الدائرٌة                                             

 ما هً ممٌزات القوقعة ؟ *                           

 . حلزونً الشكل عظمًتركٌب -2                                 

 " قنوات وهً "القوقعٌة ,الدهلٌزٌة ,الطبلٌة ,سائل ٌملئ هذه القنوات ٌسمى 8ٌحتوي على "-8                                 

 .اللمٌف                                          

 *ما هً ممٌزات القناة القوقعٌة ؟                            

ً الدهلٌزٌة من االعلى والطبلٌة من االسفل. -2                                    محصورة بٌن قنات

 تحتوي على عضو كورتً .-8                                  

 رتً ؟*ما ممٌزات عضو كو                           

 داخل االذن و المسؤول عن تولٌد جهد الفعل. المستقبل الصوتًٌحتوي على -2                                  

 من حٌث التركٌب: *  فانه ٌستقر على غشاء قاعدي ٌفصل بٌنه و بٌن القناة الطبلٌة -8                                  

 *ٌتكون من خالٌا داعمة و خالٌا شعرٌة .                                                           

 *ما هً ممٌزات الخالٌا الشعرٌة  ؟                          

                                 2-. ً  تعمل بوصفها المستقبل الصوت

 على اطرافها الحرة .  االهدابتمتلك -8                                 

 انظر الى الصور ادناه لالطالع على تركً االذن بشكل عام و االذن الداخلٌة بشكل خاص
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 "الٌة السمع " كٌف نسمع االصوات ؟ -5        

 ٌجمع صٌوان االذن الموجات الصوتٌة .*          

 *تمرر الى القناة السمعٌة .          

 ." *ٌهتز غشاء الطبلة  "وتعتمد سرعة اهتزاز غشاء الطبلة على تردد الموجات الصوتٌة التً تصله          

 *تنتقل االهتزازات من غشاء الطبلة الى العظٌمات الثالثة "المطرقة ,السندان ,الركاب ".          

 الى غشاء النافذة البٌضوٌة  مسببة اهتزازه . *تنتقل االهتزازات          

 ؟  " *علل مهم "كٌف ٌتم تضخٌم االهتزازات داخل االذن          

ً تضخم الى                مساهمة غشاء  معمرة من اهتزاز غشاء الطبلة   80من خالل اهتزاز العظٌمات الثالثة والت

 احة هذا الغشاء .النافذة البٌضوٌة من خالل صغر مس              

 *تسبب االهتزازات اعاله موجات ضغط فً السائل اللٌمف  الموجود فً قنوات القوقعة الثالثة .         

 . بحسب مقدار تردد الصوت*تسبب الخطوة اعاله الى اهتزاز منطقة محددة فً الغشاء القاعدي          

ً وثنٌها .*تتحرك الخالٌا الشعرٌة و المستقرة            على هذه المنطقة مؤدٌتا الى تحرٌك االهداب  المالمسة للغشاء السقف

 *تسبب الخطوة اعاله الى تولٌد جهد الفعل  ٌنتقل عبر العصب السمعً الى مراكز السمع فً الدماغ الدراك الصوت .         

ً باهتزاز غشاء *بعد ان تحدث الموجات الصوتٌة االثر المطلوب ٌجرى التخلص من ال           ضغط الزائد فً السائل اللٌمف

 , علل " ٌسبب عدم وجود النافذة الدائرٌة ضغطا  ٌؤدي الى انفجار القوقعة؟ "  المرنالنافذة الدائرٌة             

  

 

 المستقبالت المستجٌبة للمنبهات الكٌمٌائٌة 
 رائحة مختلفة . 20,000ٌستطٌع االنسان ان ٌمٌز -2

ً " .موقع -8  المستقبل :االنف و فً المنطقة الطالئٌة االنفٌة "اعلى التجوٌف االنف

 مكونات المنطقة الطالئٌة االنفٌة هً :-8

ً تنبهها .     ً تقع علٌها مستقبالت المواد  الت ً بعدد من االهداب الت  *الخالٌا الشمٌة :عصبونات تنته

 د الخالٌا الشمٌة .*الخالٌا الداعمة : هً خالٌا طالئٌة عمادٌة تسن    

 *الخالٌا القاعدٌة :تقع بٌن قواعد الخالٌا الداعمة ,وتعمل على تجدٌد الخالٌا الشمٌة .    

ً ٌجرى استنشاقها .      *الغدد المخاطٌة  : تفرز المخاط ,وهو مذٌبا للمواد الت

 به" بعد انتهاء عملٌة الشم لجعل المستقبل جاهز*غدد و خالٌا اخرى : تقوم بافراز محلول مائً ٌزٌل المادة الكٌمٌائٌة "المن    

 لالرتباط بمادة جدٌدة .                               

 كٌف نشم االشٌاء ؟ -4

 . المناسبة لشكلها , بمستقبالتها البروتٌنٌة الخاصة,  الذائبة فً المخاط,  المتطاٌرة,  ترتبط المواد الكٌمٌائٌة*   

 على االهداب للخالٌا الشمٌة . موقع المستقبالت*   

ً تسبب تولٌد جهد الفعل.     *تحدث بعد االرتباط سلسلة من التفاعالت الت

 *ٌنتقل جهد الفعل عبر العصب الشمً الى مراكز الشم فً الدماغ لتمٌز الروائح .   

 

 

 انظر الى الشكل ادناه 
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  العضالت الهٌكلٌة 
 هً  "الهٌكلٌة ,الملساء ,القلبٌة " .انواع العضالت المنتشرة فً الجسم -2

ً مثل "تغٌر تعابٌر الوجه ,تركٌز البصر على شًء محدد " تحدث بتناسق -8 ً ٌقوم بها النسٌج العضلً الهٌكل ان الوظائف الت

 . و دقة

 ان تركٌب العضلة الهٌكلٌة هو :-8

 ٌفات العضلٌة.ٌ*االلٌاف العضلٌة :عبارة عن حزم ٌمثل كل لٌف عضلً "خلٌة عضلٌة متعددة النوى " ,وٌحتوي على الل     

 *اللٌٌفات العضلٌة :ٌتكون من نوعٌن من الخٌوط البروتٌنٌة :     

 . (نالمٌوسٌن )خٌوط بروتٌنٌة خشنة لها رؤوس تدعى رؤوس المٌوسٌ-أ                           

 .(االكتٌن   )خٌوط بروتٌنٌة رفٌعة تحتوي على بروتٌن اكتٌن-ب                           

 ما سبب المنظر المخطط للعضلة الهٌكلٌة ؟-2*مالحظات هامة :     

 بسبب ترتٌب خٌوط االكتٌن و المٌوسٌن على النحو المتداخل .                              

 ( : ناتج من  تثبٌت خٌوط االكتٌن من نهاٌاتها ببروتٌن . z-lineما هو )-8                          

 ( : ناتج من  تثبٌت خٌوط المٌوسٌن فً مواقعها بواسطة بروتٌن ,وموجود فً    m-lineما هو )-8                          

 عة العضلٌة .منتصف القط                                                       

 (.    z-line) خطًما هً القطعة العضلٌة: هً المنطقة الواقعة بٌن -4                         

                    

 الحظ الصورة ادناه 
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 الٌة انقباض العضلة الهٌكلٌة :وتتضمن ما ٌلً -4

 . ًوصول السٌل العصبً   من عصبون حركً الى اللٌف العضل 

  نشوء جهد فعل ٌنتشر على طول غشاء اللٌف العضلً .ٌتم 

  ٌمر عبر االنابٌب المستعرضة الممتدة بٌن اللٌفات العضلٌة  ,والمحاطة بالشبكة االندوبالزمٌة الملساء "مخزن اٌونات
8+ca" 

 ٌوط المٌوسٌن" مالحظة :ماهً االنابٌب المستعرضة ؟  "هً انغمادات غشائٌة عرضٌة فً الغشاء البالزمً تقع على طرفً خ

  ٌتم تحرٌر اٌونات الكالسٌوم من مخازنها الموجودة على الشبكة االندوبالزمٌة الملساء. 

 . انتشار اٌونات الكالسٌوم فً السٌتوسول بٌن اللٌٌفات العضلٌة 

 . ترتبط اٌونات الكالسٌوم بمستقبالت خاصة على خٌوط االكتٌن 

 كتٌن.تتكشف مواقع ارتباط رؤوس المٌوسٌن بخٌوط اال 

 . ٌتم االرتباط بٌن خٌوط المٌوسٌن و االكتٌن عبر تكوٌن الجسور العرضٌة 

 .انثناء الجسور العرضٌة ٌسبب حركة الخٌوط الرفٌعة باتجاه وسط القطعة العضلٌة ,فتنزلق خٌوط االكتٌن بٌن المٌوسٌن 

 . تقصر طول القطعة العضلٌة 

 ( ٌالحظ وجود استهالك للطاقةATP ٌفً رؤوس المٌوس ) ن ؟ علل /الجواب اذ ان فك او االرتباط للجسور العرضٌة ٌحتاج الى

 الطاقة .

  بٌن خٌوط المٌوسٌن و االكتٌن ال ٌكفً لعمل انقباض للعضلة ؟ علل /ٌجب تكرار الخطوات   "انزالق واحد" بوجه عام فان

 ٌن جسور عرضٌة جدٌدة ." الحداث االنقباض المطلوب  وهذا ٌتطلب تكو وٌكررها الطالب بالتفصٌل اعالهالسابقة "

 سؤال مهم/ ماذا ٌحدث اذا توقف تنبٌه العضلة الهٌكلٌة  من الجهاز العصبً ؟ 

 الجواب / *عودة اٌونات الكالسٌوم الى مخازنها فً الشبكة االندوبالزمٌة .   

 لعودة اٌونات الكالسٌوم. النقل النشط*العملٌة تسمى               

 *تصبح اماكن اتصال رؤوس  المٌوسٌن باالكتٌن غٌر مكتشفة ,ما ٌحول دون تكون الجسور العرضٌة.              

 .واخٌرا تنبسط العضلة*              
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 مقدار قوة انقباض العضلة النجاز عمل ما ؟كٌف ٌتم تحدٌد -5

  بعدد من االلٌاف العضلٌة ".من خالل الوحدة الحركٌة "وهً اتصال العصبون الحركً الواحد 

  العالقة بٌن قوة انقباض العضلة و الوحدات الحركٌة عالقة طردٌة ؟وضح ذلك 

 . " كلما زادت قوة انقباض العضلة تزداد عدد الوحدات الحركٌة العاملة لها" الجواب /من خالل 

 ة العضلة ؟علل/ٌعتمد عدد االلٌاف العضلٌة فً الوحدة الحركٌة على دقة العمل المنجز من حرك 

 الجواب /كلما زادت دقة حركة العضلة "مثل العضلة المحركة للعٌن" قل عدد االلٌاف العضلٌة المتصلة بالعصبون الحركً.

 الحظ الصورة ادناه
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 الهرمونات 
 ما هً الهرمونات؟  -2

 . )موقع التكوٌن(. * تفرزها الغدد أو خالٌا متخصصة )التركٌب الكٌمٌائً( *مواد كٌمٌائٌة 

  ٌم العصبً فً تنظٌم انشطة الجسمتشترك الهرمونات مع التنظ*فً الجسم .تنظٌم انشطة متخصصة  *= للهرمونات (العمل )

 ما هً الخالٌا الهدف؟  -8

 *توثر فٌها الهرمونات . *ٌوجد على اغشٌتها أو داخلها مستقبالت خاصة لالرتباط بهرمون معٌن .       

 لخالٌا الهدف .*ٌؤدي ارتباط الهرمون بهذه المستقبالت الى احداث تغٌرات  داخل ا     

 ما الفرق بٌن التنظٌم العصبً  و الهرمونً ؟-8
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 من التنظٌم العصبً . وما السبب فً ذلك ؟ ابطئ *التنظٌم الهرمونً     

 عبر محاور, اما السٌل العصبً  انتقال الهرمونات عبر الدمالسبب هو                                                          

 .         العصبون وٌتم بسرعة عالٌة                                                         

 من التنظٌم العصبً .  وما هو السبب ؟ ثٌره اكبرأمدة تالتنظٌم الهرمونً *    

  عملٌتٌن تثبطان استمرارالعصبً  ٌحدث له   ثٌرأالسبب ان ت                                                                     

 . وال ٌمتلك الهرمون هذه العملٌة, تنبٌه النواقل العصبٌة للعصبون                                                                     

 ؟ تركٌبها الكٌمٌائًما هو تصنٌف الهرمونات اعتمادا على -4

 هرمونات ستٌروٌدٌة.  -

 ت ببتٌدٌة .هرمونا -

 هرمونات مشتقة من الحموض االمٌنٌة . -

 هرمونات بروتٌنٌة سكرٌة . -

 

 ما الٌة عمل الهرمونات ؟-5

ً أل -  لٌة عمل الهرمونات  الحظ الشكل التال

 
ً الخاص الموجود على  -  . داخلهااو  غشاء الخلٌة الهدفارتباط الهرمون مع المستقبل البروتٌن

-  ً  تختلف باختالف تركٌب الهرمون وهً تعتبر استجابة الخلٌة للهرمون .حدوث سلسلة من العملٌات الت

 "الٌة عمل الهرمونات الستٌروٌدٌة " :  مثال -

 اوال :دخول الهرمونات الستٌروٌدٌة الى داخل الخلٌة الهدف بسهولة بسبب قدرتها على عبور الغشاء البالزمً.

ً الخاص و الموج  ود فً السٌتوسول .ثانٌا :االرتباط مع المستقبل البروتٌن

 مستقبل " . –ثالثا :تكوٌن المعقد "هرمون 

 رابعا: دخوله الى داخل النواة عبر الثقوب فً الغالف النووي.

 . DNAخامسا: ٌرتبط المعقد مع موقع من مواقع 

 ( . MRNAسادسا: ٌنبه االرتباط اعاله  لتكوٌن )

 ( لبناء بروتٌنات جدٌدة فً  سٌتوبالزم الخلٌة الهدف لتؤثر فً انشطة الخلٌة . MRNAسابعا : ٌتم ترجمة )

 ن " .رولتستوستٌرون "  و   " االلدوستٌثامنا  : مثالها  "ا

 الحظ الصورة ادناه لفهم الٌه عمل الهرمونات الستٌروٌدٌة     
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ً تربط الغدة تحت المهاد بالغدد النخامٌة ؟-6    ما العالقة الت

 : تتحكم غدة تحت المهاد "موجودة فً موقع صغٌر فً الدماغ" فً & 

 *افراز الهرمونات .       

ً  غٌر مباشر*تنظٌم         . تربط بٌن االعضاء الالرادٌة مع الجهاز العصبً الذاتًلالنشطة و الوظائف المختلفة الت

 . " الشعور بالجوع " و " درجة الحرارة "تنظٌم بعض عوامل الجسم مثل *       

 & الغدد النخامٌة "تقع مباشرتا اسفل تحت المهاد " وتتكون من جزئٌن  :    

            ً  اوال: النخامٌة االمامٌة : وتمتاز بما ٌل

 ٌنظم افرازها افراز الهرمونات االفرازٌة الموجودة فً تحت المهاد . -2

 سلٌة ".تفرز هرمونات عدة مثل  " هرمون النمو , الهرمونات المنشطة للغدد التنا -8

 الحظ الشكل ادناه  -8
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 ً  ثانٌا : النخامٌة الخلفٌة  : وتمتاز بما ٌل

 امتداد لعصبونات تحت المهاد. -2

 (" . ADH, المانع الدرار البول ) تخزن فً نهاٌات العصبونات هرمونً "االكٌتوسٌن  -8

 الحظ الشكل ادناه  -8

 
 ما هً التغذٌة الراجعة فً عمل الهرمونات ؟ -9

 فً المحافظة على االتزان الداخلً  للجسم مثل "درجة الحرارة ,درجة الحموضة  , تركٌز الهرمونات ضمن  تكمن االهمٌة

 معدالتها الطبٌعٌة .

  : تصنف التغذٌة الراجعة الى نوعٌن 

 اوال : التغذٌة الراجعة االٌجابٌة : اذ تؤدي الزٌادة فً مستوى هرمون الى زٌادة افراز هرمون اخر .

 الراجعة السلبٌة  :  اذ تؤدي الزٌادة فً مستوى هرمون الى تقلٌل افراز هرمون اخر . : التغذٌة ثانٌا

 

 الحظ الشكل ادناه لفهم التغذٌة الراجعة 
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 اسئلة الفصل مع الحل                                                        

  
 ( والدلٌل على صحة الحل هو الفقرة العاشرة من الدوسٌة سالجواب / العصبون )

 

 
  23جواب  فً الدوسٌة  الصفحة 

 

      
  28جواب فً الدوسٌة الصفحة  
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 :من الدوسٌة  "   80"الجواب فً الصفحة      

 .  m-line -.  , د   z - line -الخٌوط السمٌكة )المٌوسٌن ( ,  ج -بالخٌوط الرفٌعة  )االكتٌن (  ,  -أ
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