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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اإلنسان جسم في والتنظيم واالستجابة اإلحساس
 ضبط ن معا ل، حيث يعمال لضمان عمل االجهزة االخرييتعاون كل من الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم 

 ضبط االتزان الداخلي في الجسم  -2العمليات الحيوية في الجسم    -1

جسم المختلفة؟   كيف تتكون السيالت العصبية وتنتقل الى أجزاء ال -2بي؟  ما اهمية الجهاز العص -1ولكن ......

 

  يتم التعرض في حياتنا اليومية لكثير من المنبهات منها)الحرارة ، الضوء ، الضوضاء(

 لجهاز العصبي دورا اساسيا في احساس الجسم بالمنبهات واالستجابة لها.لو

 الوظائف التي يقوم بها؟س/ كيف يتالءم تركيب الجهاز العصبي مع 

اذ يتألف من النسيج العصبي وهو المكون االساسي ألجزاء الجهاز العصبي من نوعين من الخاليا 

 الخاليا الدبقية. -2العصبونات   -1هما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهايات منتفخة تقع نهاية المحور  األزرار التشابكية** 

 محور .: نقطة اتصال جسم الخلية بال هضبة المحور** 

 رانفييرقد ويوجد بين الخاليا ع خاليا شيفاننه و  كت  بمحور العصبون غالبا غمد مليني  يحيط  -

 

س/  سم األجزاء الرئيسية التي يتكون منها 

 العصبون ؟

قارن بين العصبون والخلية الدبقية من  س/

 حيث الحجم؟

س/ حدد المقصود ) االزرار التشابكية  ،  

 هضبة المحور (

 خليةجسم ال -1 -من : يتكون العصبون 

هضبة  -4 المحور  -3الزوائد الشجرية  -2

 األزرار التشابكية -5المحور     
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نها م ر حجماوأصغ وهي اكثر عدداً من العصبونات خاليا دبقيةفيحوي خاليا ت سمي  النسيج العصبي -

 ء(ت بالغذاتزويد العصبونا -3حماية العصبونات   -2دعم العصبونات  -1ولها وظائف عدة ) 

 م والدماغبين اجزاء الجس تنقل العصبونات المعلومات -   س/ ما هي اهمية العصبونات ؟؟؟؟؟؟

 لعصبي(علي شكل اشارات كهروكيميائية )تسمي السيال ا والحبل الشوكي وبين العصبونات نفسها.

 س/ كيف ينشأالسيال العصبي ؟ وكيف يتكون ؟

 ( عند تعرض العصبون لمنبه ما. ينشأ السيال العصبي)حهد الفعل -     

  -: )علل( يساهم تركيب الغشاء البالزمي للعصبون مساهمة فاعلة في تكوين السيال العصبي -     

 اذ توجد قنوات متخصصة فيه ت دعي قنوات األيونات

 )تقسم قنوات االيونات حسب طبية العمل( -قنوات االيونات تختلف في ما بينها :-    

  مثل تاج الى ُمنظم لفتحها واغالقهاقنوات تح**   

 هربائي.القنوات الحساسة لفرق الجهد الك -2        القنوات الحساسة للنواقل الكيميائية -1

 تغلق تلقائياوقنوات التسرب التي تفتح  -1مثل  التحتاج الى ُمنظم لفتحها واغالقهاقنوات  ** 

 (K+)البوتاسيوم  تسُرب أيونات قنوات و (Na+قنوات تسُرب أيونات الصوديوم )منها  

  حالة العصبون قبل وصول منبة مناسب وبعد وصوله ؟؟؟؟؟ولكن ما ****   

 

 لمحيط به.الخلوي ا سائل بينيحاط العصبون بغشاء بالزمي يفصل مكونات السيتوسول )السائل بين الخاليا( عن ال:  مرحلة الراحة -أ(

  تتركز أيونات الصوديوم(+Na)   بين خلوي.   في السائل 

 ( تتركز أيونات البوتاسيوم+Kوهنا : اذ )ا لم يكن (داخل السيتوسول ) السائل بين الخاليا

 (.لراحةاالعصبون معرض لمنبه مناسب فانه يكون مرحلة الراحة حيث ينشأ في هذه المرحلة جهد ) 

 

 ملي فولت(70-وانية)يا الحيقيمته في كثير من الخال غشاء العصبون عندما ال يكون معرضا لمؤثر مناسب ، وتبلغفرق جهد  -:جهدالراحة
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 ما العوامل التي تكون جهد الراحة ؟؟؟؟؟ 

 

 

 

قارن بين داخل العصبون وخارجه من حيث تركيز  /س

 الشحنات الموجبة ؟   وما تفسيرك لهذه النتيجة؟ 

 هد الراحة للعصبون ؟جس/  ما مقدار فرق 

 

 ون تركيز الشحنات كفي اثناء مرحلة الراحة: ي

خارجي لغشاء الموجبة مرتفعا على السطح ال

 العصبون .

  يكون تركيز الشحنات السالبة مرتفعا على السطح

 الداخلي  من جهة الستيوسول.

 .  يقاس فرق جهد غشاء العصبون بجهاز  فولتميتر حساس 

 ( وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي  ملي فولتMv.) 

 ( 70-يزداد فرق الجهد بين الشحنات داخل العصبون وخارجه وتبلغ قيمته في كثير من الخاليا الحيوانية)(ملي فولت )جهد الراحة 

  االشارة السالبة الى أن داخل الخلية سالب مقارنة بخارجها.تشير 
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  الي متي يبقي العصبون في مرحلة الراحة؟؟؟؟ 

  ول ي الى وصيؤد ألى ان يصل الية منبه مناسب يحدث تغيرا سريعا في نفاذية غشائية البالزمي. وهذا

 العتبةمستوي فرق جهد الغشاء البالزمي  مستوي معينا يطلق علية  

 

 

   

  لراحة.ي مرحلة ابون فيبقي العصاذا لم يحدث المنبه تغيرا في جهد الغشاء البالزمي ليصل الي مستوي التنبة 
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 . حالة العصبون بعد وصول منبه مناسب -ب(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن الى مرحلة الراحةلكي يعود العصبو -

 

 

 

 

 -:ازالة االستقطاب -(1

يؤدي تنبيه العصبون بمنبه يصل بجهد الغشاء الى مستوي  -

العتبة أو يزيد عليه الى فتح قنوات أيونات الصوديوم 

 الحساسة لفرق الجهد الكهربائي .

تندفع أيونات الصوديوم الموجبة في السائل بين خلوي  -

مما ببة تراكم الشحنات الموجبة الى داخل العصبون م س

 يؤدي الى ازلة االستقطاب

تستمرأيونات الصوديوم في الدخول الى داخل العصبون  -

،فتزيد الشحان الموجبة داخل العصبون ،لتصل الى فرق 

( ملى فولت تقريبا مدة قصيرة ،ويؤدي هذا 35جهدالي )+

التغير في الجهد الى غلق قنوات أيونات الصوديوم 

 لفرق الجهد الكهربائي. الحساسة

 

تبدا بفتح  قنوات ايونات البوتاسيوم     -:اعادة استقطاب  

( الي خارج K+مرحلة ج( مما يؤدي الي تدفق أيونات البوتاسيوم  )

 العصبون .

يستمر فتح قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الحهد  -

الكهربائي مسببا تدفق المزيد من ايونات البوتاسيوم  الي 

 خارج العصبون 

( ملي 90-لجهد الى )تحدث زيادة استقطاب ويصل فرق ا -

)الحظ  د في   فترة الجموحفولت تقريبا . وتسمى هذه الفترة 

 االحداث التي تحدث اثناء فترة الجموح() الشكل (.

 ال يستجيب العصبون لمنبة اخر -

تغلق قنوات أيونات البوتاسيوم الحساسة لفرق الجهد  -

الحساسة البوتاسيوم  الكهربائي فتصبح كل قنوات أيونات

 جهد الكهربائي مغلقة تماما لفرق ال

-  

 

البوتاسيوم(لتتركز أيونات  –تنشط مضخة )الصوديوم  -

 ( خارج العصبون وأيونات البوتاسيومNa+الصوديوم )  

  + (K  داخله ) 

من الصوديوم والبوتاسيوم  في  تساهم قنوات تسرب كل -

 اعادة تكون جهد الراحة 

 . ( ملي فولت تقربيا70-يصل فرق الجهد الى ) -
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  -انتقال السيال العصبي: -(2)

عصبون ثم ينتقل من ال –ينتقل السيال العصبي على طول محور العصبون حتي يصل الى النهايات 

 الي خلية اخري في منطقة التشابك العصبي.  لكن كيف يحدث كل منهما؟؟؟؟

 ينيغير المحاط بغمد مل -محورالعصبون:انتقال السيال على طول  -أ

  يؤدي وصول جهد الفعل المتولد في نقطة ما على غشاء العصبون الى نشوء جهد فهل في المنطة

جهد الفعل على طول محور العصبون غير المحاط بغمد مليني  المجاورة لها .مما يؤدي الي انتقال

 (.)بالخطوات التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وجود غمد ملينيانتقال السيال العصبي على طول  العصبون في ح -ب

  بون .ينتقل السيال عن طريق النقل الوثبي من عقدة رانفير الى أخري مجاورة على طول العص 

  )ينتقل السيال العصبي عن طريق النقل الوثبي؟ –علل 

 

زيادة نفاذية غشاء العصبون أليونات  -1

 الصوديوم محدثة ازالة االستقطاب.

دة استقطاب في هذه المنطقة احدوث اع -2

اسيوم ،كما يحدث ازالة وخروج ايونات البوت

استقطاب للمنطقة المجاورة بدخول ايونات 

 الصوديوم الموجبة 

تعود المنطقة االولي الي مرحلة الراحة كما  -3

يحدث اعادة استقطاب في المنطقة المجاورة  

 وهكذا .

يتكرر حدوث ما سبق على طول محور  - -4

 العصبون حتي نهايتة.
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 انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي: -ب

 لتشابك العصبي باتجاه واحدينتقل السيال العصبي من عصبون الى آخر عبر منطقة ا 

 )النه يمر من عصبون الخر عبر منطقة التشابك العصبي( علل 

  ة عضلية .دة أو خليغاو   أخري وتكون غالبا عصبون آخر خلية عصبة -عند وصول السيال العصبي عند نهاية المحور يتصل العصبون مع 

 مر من خاللها السيال العصبي الى الخلية المجاوره بالعصبون الذي يلية  موقع اتصال  عصبونين متجاورين ي-منطقة التشابك العصبي : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تختلف سرعة السيال العصبي من عصبون آلخر ، 

  -وتعتمد سرعة انتقاله على ما ياتي :

وجود الغمد المليني وسمكه ) ان وجد( اذ تزداد  -1

 نتقال السيال العصبي يوجودسرعة ا

 زيادة سمكه  -الغمد المليني ب-أ 

قطر محور العصبون اذ تزداد سرعة انتقال  -2

 السيال العصبي بزيادة قطر المحور

 

 ) تركيب ( -:مكونات منطقة التشابك العصبي

العصبون قبل تشابكي )الذي يحمل السيال العصبي  -1

 وتوجد في نهايات المحاورنحو التشابك العصبي( 

وتحتوي على حويصالت  -االزرار التشابكية : -

تسمي استيل كولين   غشائية  بداخلها مواد كيمائية  

 ونور أدرينالين 

الشق التشابكي : المنطقة التي تفصل بين الغشاء  -2

 قبل تشابكي والغشاء بعد تشابكي

العصبون بعد تشابكي )يحمل السيال بعيدا عن -3

 ابك  العصبي( التش

اذ يحوي غشاؤه البالزمي على مستقبالت خاصة  -

بالنواقل العصبية موجود ة على قنوات أيونات حساسة 

 للنوقل العصبية .
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 سؤال /

 

 

 ما التغيرات التي تحدث عند وصول السيال العصبي الى منطقة التشابك العصبي؟؟ 

 س/ ما مراحل انتقال السيال العصبي في منطقة التشابك العصبي؟؟ 

 قبل  لغشاءاة لفرق الجهد الكهربائي )الموجودة على الحساس تفتح قنوات أيونات الكالسيوم

 كي.لتشابالتشابكي مما يؤدي الى دخول أيونات الكالسيوم من السائل بين خلوي الى داخل الزر ا

  2+ترتبط ايونات الكالسيومca فتندفع هذه  بالحويصالت التشابكية التي تحوي النواقل العصبية ،

 . تشابكيال فيتحرر الناقل العصبي نحو الشق،  وتندمج فية،  الحويصالت نحو الغشاء قبل التشابكي

 ية  لكيميائاواقل أيونات حساسة للن يرتبط الناقل العصبي بمستقبالت خاصة موجودة على قنوات

ى م  ال)توجدفي غشاء العصبون بعد التشابكي ( مسببة دخول أيونات موجبة مثل أيونات الصوديو

 غشاءي الى ازالة االستقطاب وانتقال حهد الفعل في هذا الالغشاء بعد التشابكي ، مما يؤد

 

 

 

 

 

 

 

 (تيتين ين األطرق منع استمرار التنبية )لمنع استمرار تنبه العصبون ، تحدث العمليت 

طمه تج تحانتشار نواثم تحطم الناقل العصبي في الشق التشابكي بوساطة انزيمات معينية ،  -1

 ة أخري.عصبي مرفي اعادة بناء التاقل ال الستخدامهاالتشابكي  خالل الغشاء قبل التشابكي في الزر 

 عودة الناقل العصبي الى الزر قبل التشابكي . -2

 ؟؟ علل ال يدوم ارتباط الناقل العصبي بمستقبالتة طويال**س/ 

 

 

 العصبي الى الزر التشابكي ؟عند وصول السيال  -1 -ماذا سيحدث :س/ 

 عند فتح قنوات أيونات الكالسيوم الحساسة لفرق الجهد الكهربائي الموجودة على الغشاء قبل التشابكي ؟ -2

 عند ارتباط  أيونات  الكالسيوم  بالحويصالت  التشابكية  التي تحوي  النواقل  العصبية؟ -ماذا سيحدث : -3

 ؟قنوات أيونات حساسة للنواقل الكيميائيةعلى العصبي بمستقبالت خاصة الموجودة  ماذا سيحدث عند ارتباط الناقل -4

  ماذا سيحدث : عند دخول ايونات الصوديوم الي الغشاء بعد التشابكي ؟ -5
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 الجهاز العصبي الذاتي:

ة على محافظة للكما ينظم عمل اجهزة الجسم الالاراديمن الجهاز العصبي الطرفي  ،  وهو جزء -

 بط بتحت المهاد في الدماغ .تاالتزان الداخلي ،وير

از الجه يقوم على وجود مستقبالت حسية في االعضاء الالارادية للجسم  ،تنقل االحساس الى -

 العصبي المركزي ) وتسمي العصبونات الحشوية الواردة .

  (ة والرئةلكليمثل القلب وا) ةكما يقوم على احداث ردود أفعال منعكسة  تربط باالعضاء الالرادي -

 عصبونات ن طريقعمثل )المنبهات (  وتكاملها الصدار االجابة كما يعمل على ربط المعلومات  الورادة الية   -

 موية (  ة الد)مثل  عضلة القلب والعضالت الملساء في القناه الهضمية واالوعيصادرة الى اعضاء محدودة .

لي المركزي السيالالت العصبية الصادرة من الجهاز العصبي اتنقل  -:عمل العصبونات الصادرة  -

 ( عُقديوالعصبون بعد ال -عصبون قبل العُقدي ب -)أاالعضاء ذات العالقة بوساطة عصبونين 

 ) االهمية ( -يقسم الجهاز العصبي الذاتي الى قسمين  متضادين :

 بي  شبة الودّي .الجهاز العص -2لودّي الجهاز العصبي ا - 1يعمالن على حفظ االتزان في الجسم  وهما   -

حفز اذا ي  البيئية يعمل عند تعرض الفرد للخطر  ، أو الضغوط النفسية ، أو – -:الجهاز العصبي الودّي - 1

 (. ير من الطاقةعمل هذا الجهاز قدر كبيتطلب - الكر والفر )الجسم الى حاالت الطواري التي تعرف باسم 

الى  الجسم بعمل في حاالت الجسم الطبيعية  ،او يعمل على اعادة -:ودّيالجهاز العصبي  شبة ال -2

 وضعه الطبيعي بعد تجاوز الحالة الطارئة ) ويتطلب  عملة قدرا أقل من الطاقة (

 الجهاز العصبي  شبة الودّي من حيث  -2الجهاز العصبي الودّي  - قارن بين /س

 ل منهما() وقت عمل كل منهما ،  الطاقة التي تتطلب من ك
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 -اثر المخدرات في عمل الجهاز العصبي:

  راره التي تهدد امنه واستق هي المخدراتمن المشكالت الكبيرة التي يعاني منها العالم 

 ولها أثار مدمرة وخطرة على الفرد المتعاطي خاصة والمجتمع بوجه عام. -

 . على الجهاز العصبي حسب نوعهايختلف تأثير المخدرات  -

  -التأثير على الجسم (:) المخدرات المنبة: -أ

 كرة.الى الذضعف التركيز مما يؤثر سلبيا ع -2تزيد االحساس بالتنبية والنشاط الزانفين    -1

 ألمفينات (ا -2الكوكائين  -1من االمثلة عليها  الموت المفاجئ ) -4تدمير الجهاز العصبي   -3

 في منطقة التشابك العصبي . تبطئ انتقال السيالت العصبية -1  -(: التأثير على الجسم -المخدرات المهدية : -ب

 الخمول وعدم القدرة على الحركة والتنقل وممارسة االعمال اليومية. -2

 ( من االمثلة عليها  الهيرويناالدمان عليها عند تتعطيها الجرعة االولي.  ) -3
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 ) التأثير على الجسم (:المخدرات المهلوسة  -ج

 ز مركز االبصار والسمع تحفي -1

  ارجيةتجعل متعاطيها يسمع اصوات وهمية ويرئ اشكاال غير موجودة في البيئة الخ -2

 ( لماريغواناا -2الحشيش  -1من االمثلة عليها يفقد ادراكة للمسافة والحجوم والزمن )-3

 تتنبه بوساطة منبهات خاصة بها وهي التي : ثالثا المستقبالت الحسية

 ياالت عصبيةسولها الي ( اذ تح المستقبالت الكيميائية )مثل الروائح المختلفة - الفيزيائية )مثل الضوء والصوت ( . المستقبالت -

 في عملية ور مهملمستقبالت الضوء الموجودة في العين د -أ(  -المستقبالت المستجيبة للمنبهات الفيزيائية:-1 -

 معرفة أجزاء العينلية االبصار البد من . ولمعرفة آا  التي يعد الضوء منبها لهااالبصار 

ي ها دور فلعين لامستقبالت الضوء الموجودة في  -أ  -: المستقبالت المستجيبة للمنبهات الفيزيائية -1

 . اما اجزاء العين الحظ الشكل .عملية االبصار  اذ يعد الضوء منبها لها  

  تتركب العين من ثالثة طبقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرف باسم الصلبة  الطبقة الخارجية -1

 ترتبط بعضالت هيكلية لتحريك العين -

اما الجزء االمامي من العين فيكون شفافا  -

 ويطلق علية القرنية

 الطبقة الوسطي  -2 

 تعرف باسم المشيمية  .

تتصف بلونها الداكن لتركز  صبغة  -

 الميالنين  ، وغزارة االوعية الدموية فيها 

 تركبين تُكون هذه الطبقة في الجزء االمامي  -

الجسم الهدبي )يساهم في تغير شكل  -1  -

تمتاز بتنوع الوانها بين  -القزحية  :  – 2العدسة( 

االفراد ويتوسطها فتحة البؤبؤ)يتحكم في كمية األشعة 

الضوئية المارة الى الداخل  عن طريق تضيقه أو 

 وتمتاز بشفافيتها  -تقع العدسة خلف البؤبؤ : توسيعيه 

ملئ بمادة شفافة شبة ويقع خلفها تجويف  -

جيالتنية تسمي السائل الزجاجي )يحافظ 

 على حجم العين ثابتا .
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 بصار )س / كيف نري االشياء؟(آلية اال

صي ينعكس الضوء عن االشياء التي نراها فيمر الضوء المنعكس في العين ليصل الى الع -1

 والمخاريط.

 يتغير شكل جزيئات الصبغة الموجودةفي كل منها -2

اك تم ادربوساطة العصب البصري  الى الدماغ حيث ي الى تكوين جهد فعل  ينتقليؤدي ذلك  -3

 الصورة 

  نقطة خروج العصب البصري من العين الى مراكز االبصار في الدماغ يطلق على 

 وذلك لعدم وجود مستقبالت ضوئية فيها بالبقعة العمياء 
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 مستقبالت الصوت

 . ينشأ الصوت عن اهتزاز االجسام 

  صوتدراك األالماغ لداتحتوي االذن على مستقبالت حسية يمكنها التقاط هذه االهتزازات وتحويلها الى جهد فعل ينتقل الى 
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  -تقسم االذن الى ثالثة اجزاء رئيسية وهي:  -تركيب االذن :

 يجمع الموجات الصوتية  لصوانا-  -:وتتكون من  -: األذن الخارجية -1

 من المواد الغريبة التي قد تدخلها مثل  لحماية األذنوتحتوي على غدد تفرز مادة شمعية  -: القناة السمعية

 الطبقة بغشاء الطبلة والذي يفصل االذن الخارجية عن االذت الوسطيتنتهي هذه  الغبار

 وهي تجويف صغير مملوء  -: األذن الوسطي -2

 بالهواء ويحتوي على العظيمات السمع الثالث

 ) وتعد الصغر العظام في الجسم (

 بغشاء الطبلة تتصلالمطرقة  -وهي : 

 الذي يفصل االذن الخارجية عن االذن الوسطي.

  الذي يتوسط العظيمات السمع الثالثة -:السندان 

 : ويتصل بالنافذة البيضوية. -الركاب 

 قتاة استاكيوس تصل االذن يحتوي الجدار االمامى على فتحة تسمي

 مساوة ضغط   فيالوسطي بالجزء العلوي للبلعوم ويسهم ذلك  

 الهواء على داخل االذن الوسطى وضغط الهواء الجوي 

 عن االذن الداخلية عن لة تكون االذن الوسطي مفصو

 طريق حاجز عظمي رقيق يحتوي على فتحتين مغطاة 

 يغشاء رقيق هما ) النافذة البيضوية  والنافذة الدائرة(
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 ليزالده - 1  لوتشم التيه تسمي    معقدة من قنوات ةلوتتكون من سلس -: األذن الداخلية -3

 علي المستقبل الصوتي القوقعة التي تحتوي -3،      القنوات شبه الدائرية -2

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 كيف نسمع االصوات ) الية السمع (

 هتزازه.ببا االاالذن على تجميع الموجات الصوتية فيمررها عبر القناه السمعية الى غشاء الطبلة مسيعمل صوان  -1

 ية ة البيضولنافذا عضيمات السمع الثالث ) المطرقة فالسندان فالركاب ( لتسبب اهتزازتنتقل االهتزازات الي  -2

عة لقوقتؤدي االهتزازات الى حدوث موجات  ضغط في السائل الليمفي  الذي يملئ قنوات ا -3

. 

 صوت (وهذا يؤدي الي تحريك منطقة في الغشاء القاعدي في القناه القوقعية )حسب مقدار ال -4

 ثنيها .ولسقفي غشاء ايؤدي الي تحريك االهداب المالمسة  للفتحرك الخاليا الشعرية في تلك المنطقة مما 

 وت ك  الصفعل  ينتقل عن طريق العصب السمعي الى مراكز السمع في الدماغ  ألدريؤدي ذلك الى نشوء جهد  -5

 نالمر الزائد في السائل الليمفي باهتزاز غشاء النافذة الدائريةيتم التخلص من الضغط  -6

  -تحتوي القوقعة على ثالت قنوات مملوءة بسائل ليمفي  وهي :  -: تركيب القوقعة

 القناة الدهليزية  وتقع في االعلي  -1

عضو كورتي حيث يستقر غشائها القاعدي على القناه الطبلية ويحتوي على القناة القوقعية )في الوسط ( وتحتوي على  -2

 التي تعتبر المستقبل الصوتي والتي تحتوي على اهداب على اطرافها الحرة العلوية )خاليا داعمة  وخاليا شعرية 

  القناة الطبلة )في االسفل ( -3
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 الموجود في نهاية القناه الطبلة .  

 موجات الضغط الناتجة من الصوت بانفجار القوقعة(ائرية  وغشائها المرن لتسبت ) فلوال وجود النافذة الد 

 . يعتمد سرعة  اهتزاز غشاء الطبلة على تردد الموجات الصوتية التى تصل اليه 

  من اهتزاز مرة 20تقوم العظيمات الثالث  بنقل وتضخيم الموجات الصوتية بما يزيد عل 

 سطح غشاء النافذه البيضوية  الصغير غشاء الطبلة ويسهم في ذلك  مساحة 

 المستقبالت المستجيبة للمنيهات الكيميائية  )الشم (

  وائح.نوع من الروائح وذلك لوجود مستقبالت مختلفة للر 10.000يستطيع االنسان تميز 

 النفي.اويف توجد المستقبالت الشمية في المنطقة الطالئية االنفية التي تقع في أعلى التج 

 

 نشاقها .د مفرزة للمخاط التي تفرز المخاط الذي يعد مذيبا للمواد التي يجري است_ غد   

شم ملية العتهاء كما يوجد غدد وخاليا تفرز محلول مائيا يزيل المادة الكيميائية المنبهة بعد ان -

 وذلك لجعل المستقبالت الكيميائية جاهزة لالرتباط بمادة جديدة.

  -:  آلية الشم

  يمائية المتطايرة بالمخاطتذوب المادة الك -1

 دابلى اهعائية مع المستقبالت البروتنية الخاصة المناسبة لها والموجودة يترتبط المواد الكيم -2

ي الى الشم الخاليا الشمية حدوث سلسلة من التفاعالت التى تسبب تكون جهد فعل بنتقل عبر العصب 

 مراكز متخصصة في الدماغ لتميز الرائحة.
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       العضالت الهيكلية -رابعا  :  

 المنتشرة في جسم االنسان انواع العضالت 

 العضالت القلبية   -2)المخططة( العضالت الهيكلية  -1

 العضالت الملساء )الحشوية( -3

 تقوم العضالت الهيكلية بوظائفها بتناسق ودقة  -

 عالية مثل تغير تعابير الوجة وتركيز البصر في شئ محدد

 هيكلية تركيب العضلة ال -1 -

 تتكون العضلة من حزم متوازية من االلياف -

 تعرف بالعضلية )الخاليا العضلية( 

 )الخلية العضلية الواحدة( تتكون من  الليف العضلي -

 العديد من النوي  -2حزمة من الليفات العضلية   -1

 غشاء بالزمي يحيط بالليف العضلي )الخلية العضلية (    -3

 نغمادات غشائية عريضة في انيبيبات مستعرضة ) وهي ا 

 الغشاء البالزمي تقع على طول طرفي خيوط الميوسين  (

 اتبالملساء التي تكون محاطة باألنيبيالشبكة االندوبالزمية  -4

 على المستعرضة وتحتوي الشبكة االندوبالزمية الملساء  

 مخازن أيونات الكالسيوم الضروري لالنقباض 
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 استخدام ب زالقالنزالق غير كافي الحداث انقباض في العضلة ، لذا يجب تكرار عملية االنوبوجة عام فان هذا ا

تثني و Zخط اكتين أقرب ل( لفك وارتباط الجسور العرضية لترتبط ثانية بمواقع جديدة على خيوط ATPجزئيات )

ضرية ب .)نلمطلووهكذا يتكرر فك الجسور العرضية وارتباطها حتي يتم االنقباض اوسط القطعة العضلية 

 (1-5الخيوط المنزلقة الحظ الشكل واالرقام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الية انقباض العضالت :

  وصول سيال عصبي من عصبون حركي الى عند

 الليف العضلي يؤدي الى نشوء جهد فعل.

  غشاء الليف العضلي ينتشر جهد الفعل على طول

األنيبيبات المستعرضة ووصول جهد الفعل  وعبر

 لمخازن الكالسيوم في الشبكة االندوبالزمية الملساء 

 ( 2+خروج  ايونات الكالسيومca) ، من مخازنها

 وانتشارها في السيتوسول بين اللييفات العضلية .

  ترتبط ايونات الكالسيوم بمستقبالت خاصة على

كشف مواقع ارتباط رؤوس فتتخيوط األكتين 

 الميوسين الموجودة على خيوط االكتين .

  ترتبط رؤوس الميوسين بمواقع االرتباط على

 المكشوفة مكونة الجسور العرضيةخيوط األكتين 

ضية للداخل نحو وسط القطعة رثم تثني الجسور الع

خيوط اكتين على خيوط ميوسين فتنزلق العضلية 

 ضلية .مما يؤدي الي قصر القطعة الع
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 ) عند توقف تبية العضلة )بعد زوال المنبة 

تعود ايونات الكالسيوم الى مخازنها وذلك عن  -

 .ATPطريق عملية النقل النشط وتحتاج الى طاقة 

األكتين   تصبح المستقبالت الخاصة على خيووط -

 غير مكشوفة .

وعدم ارتباط رؤوس الميوسين بمستقبلتها على  -

 خيوط األكتين وتكون الجسور العرضية 

 مما يؤدي الى انبساط العضلة -

 

 -الوحدة الحركية : -3 

 .تنقبض العضلة بتنبية من الجهازالعصبي  -

تتصل التهايات العصبية لمحور عصبون حركي بعدد من  -

 حدة الحركية (.وااللياف العضلية  )ال

يمكن تحديد قوة انقباض الالزم عن طريق التحكم بعدد  -

 الوحدات الحركية التي يتم تنبيها لحدوث االنقباض .

تزداد قوة انقباض العضلة الهيكلية بزيادة عدد الوحدات  -

في وقت واحد )فعند الحاجة النقباض قوي  الحركية العاملة

 تزيد عدد الوحدات الحركية المشاركة في االنقباض (

كما ان عدد االلياف العضلية للوحدة الحركية دور في  -

تحديد دقة العمل بحيث كلما قلة عدد االلباف العضلية زادت  

 )مثل حركة العضالت المحركة للعين (.دقة الحركة العضلية 

 زيادة عدد األلياف للةحدة الحركية  -: وعلية فان

 يعطي قوي ودقة قليلة .

  قلة عدد االلياف للوحدة الحركية يعطي انقباض

 ضعيف ودقة عالية .
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  -التنظيم الهرموني : -خامسا :

 . يقوم الجهازين العصبي والهرموني بتنظيم األنشطة المختلفة في الجسم 

 ة.لمختلفصصة تعمل على تنظيم أنشطة الجسم امواد كيمائية تفرزها الغدد أو خاليا متخ -: الهرمونات 

  يؤثر الهرمون في خاليا محددة تسمي خاليا الهدف حيث تحتوي على مستقبالت لتلك

 الهرمونات على غشائها البالزمي أو داخلها 

 .عند ارتباط الهرمون بالمستقبل يحدث تغيرات داخل خلية الهدف 

 مقارنة بين التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني

 

 

 

 التنظيم الهرموني التنظيم العصبي وجه المقارنة

سريع التأثير :النه يعتمد على افراز  سرعة التاثير

النواقل العصبية ثم انتقال السيال 

 العصبي في محاور العصبونات 

تأثيره بطئ ألن الهرمونات تنتقل 

 بالدم الى جميع أنحاء الجسم

 عبر الدم  األعصاب  وسيلة النقل 

 واسع االنتشار غير واسع االنتشار شارسعة االنت

عمليتين قصير االمد ،لوجود  مدة التأثير

ستمرار تنبيه النواقل ا انتثبيط

العصبية وتمنعها من العمل 

 لفترة طويلة

طويل االمد ، بسبب عدم وجود 

 آليات تثبط عمل الهرمونات

 

file://///محمد


                           أوراق عمل                                                                    محمد كيوان        اعداد األستاذ / 

 (0788474332      &  0799772928            (   21)                كيوان     محمد\\اعداد المعلم 

  -تصنيف الهرمونات حسب تركيبها الكيميائي:

 هرمونات ببتيدية       -2           دية               هرمونات ستيروي -1

 هرمونات بروتينية سكرية     -4هرمونات مشتقة من الحموض األمينية       -3

 الية عمل الهرمونات بشكل عام :

 

 

 

 

 

file://///محمد


                           أوراق عمل                                                                    محمد كيوان        اعداد األستاذ / 

 (0788474332      &  0799772928            (   22)                كيوان     محمد\\اعداد المعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مثل  المحافظة على االتزان الداخلي للجسم  اهمية التغذية الراجعة -:التغذية الراجعة -4

 المحافظة على درجة حرارة الجسم  -1

 المحافظة على درجة الحموضة في الجسم  -2

 المحافظة على تركيز الهرمونات ضمن  -3

 معدالتها الطبيعة .

 هما -: تصنيف التغذية الراجعة الى نوعين

  -التغذية الراجعة االيجابية : -أ

 حيث عند زيادةهرمون يزداد افراز هرمون آخر

 بية :التغذية الراجعة السل -ب

 عند زيادة هرمون يقلل من أفراز هرمون آخر-

  او منع افرازة 

 

 

 تقع اسفل تحت المهاد مباشرة وتتكون من  النخامية ةالغد

النخامية االمامية ينظم افرازتها هرمونات العصبونات 

 االفرازية

 تفرز النخامية االمامية الموجودة في تحت المهاد 

 هرمون النمو-1 هرمونات عدة مثل

 الهرمونات المنشطة للغد التناسلية . -2

 هي امتداد لعصبونات تحت النخامية الخلفية -ب

 -المهاد  حيث تخزن في نهايات العصبونات هرموني :

 اكسيتوسين  -1

 المانع الدرار البول -2
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  على هذا الفصل مع االجابة 2011 -2004اسئلة وزارية من 
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 ةناعيالم نقل الغازات وآلية عمل الكلية واالستجابة -الفصل الثاني :

 

 : تبادل الغازات ونقلها -أوال :

 -يحدث في الجهاز التنفسي عمليتي الشهيق والزفير من تبادل الغازات  حيث :

 يتم  ة حيثتتم عملية الشهيق بدخول الهواء الى الرئتين التي تحتوي على الحويصالت الهوائي

 يا الجسم .تبادل األكسجين بين الحويصالت الهوائية والدم الذي يعمل على نقله لخال

 ني لص من ثاالتخ تتم عملية الزفير بتبادل ثاني أكسيد الكربون بين الدم والحويصالت الهوائية ليتم

 اكسيد الكربون من الجسم.

 

 ما الدم %(من االكسجين يذوب في بالز2القليلة في الماء فان )بنسبة   ونظرا لذائبة غاز االكسجين

 حيث يرتبط اء عن طريق خاليا الدم الحمر %(98سبة الطرقة االكثر نقال الى االكسجين )بن

 اكسيهيموغلوبيناالكسجين مع الهيموغلوبين مكونا مركب 

 ما الذي يحدد ارتباط االكسجين بالهيموغلوبين او تحررةمنه؟؟؟ -

 يزه(مع ترك الذي يبين مدي تركيزه حيث )ان الضغط الجزئي الي غاز يتناسب الضغط الجزئي لغاز االكسجين -

 )فقير االكسجين( (2oنقل االكسجين )

ويصله الى من القلب الى الرئتين ،  يتم نقل الدم -

الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت الهوائية )لعدة 

 اسباب وهي(

)علل( اذ تسمح بتبادل  رقة جدران الشعيرات الدموية -1

 الغازات بسهولة

المساحة السطحية العالية للحويصالت الهوائية.)وهذا -2

 فاءة عملية التبادل للغازات(يزيد من ك

 وجود كميات كبيرة من الدم المحيط بالحويصالت. -3

( من جدران الحوصالت الهوائية الرقيقة 2oيتم انتقال )   -

 الي جدران الشعيرات الدموية وصوال الى بالزما الدم
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 لغاز(ل)كل غاز في خليط الغازات يساهم في جزء من الضغط الكلي الذي يعرف في الضغط الجزئي  

ى ناطق التى المتنتقل المواد من المناطق التى يكون فيها تركيز المادة او ضغطها الجزئي عاليا ال -

 يكون فيها تركيز المادة او ضغطها الجزئي قليال.

 :تركيب الهيموغلوبين 

 ة اخري غلوبين حيث يربط كل سلسلة بسلسل –غوبلين وسلسلتين بيتا –ألفا سلتين يتكون من سل

 احد منووكل مجموعة هيم ترتبط ارتباط ضعيف بجزئ  مجموعة الهيم )الذي تحتوي على ذرة حديد (

 االكسجين .

  2كل جزئ هيموغلوبين يرتبط بأربع جزيئاتo  االشباع مكونا مركب اكسيهيموغلوبين.عند 

 من الشعيرات الدموية يتحرر األكسجين ليذهب مركب األكسيهيموغلوبين بالقرب من الخاليا  عند وصول

   كما يلي للخاليا لتستفيد من األكسجين في عملية التنفس الخلوي وينتج ثاني أكسيد الكربون )السام للخاليا(

                                              

  
 حرير االكسجين عند الخالياالعوامل التي تساعد في ت

ي العالي الذي يعتمد على التركيز حيث ينتقل الغاز من التركيز الجزئ o2(po(2الضغط الجزئ  -1

 الى منطقة الضغط الجزئي القليل .

 بور( )تاثير2coحيث اذ قلة حموضة الدم عن الهيموعلوبين ويزداد تركيزدرجة الحموضة لدم  -2

معين  الكسجين عند ارتفاع درجة حرارة الجسم الى حدا ريزداد تحر -:درجة حرارة الجسم  -3

 بسبب ارتفاع الحرارة نتيجة ممارسة اللرياضة أو بسبب المرض مثل االلتهاب

 

 ؟؟؟؟؟ فكر قليالا 
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   نقل ثاني أكسيد الكربون في الدم
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داخل خاليا الدم يتحد الجزء االكبر من ثاني اكسيد الكربون مع الماء  -1

الحمراء بمساعدة انزيم كربونيك انهيد ريز ليكون حمض الكربونيك 

 2O+CO2H      انزيم كربونيك انهيدريز   3CO2H        كما يلي    

يتحلل حمض الكربونيك بسرعة ليعطي أيونات الكربونات  -2

-الهيدروجينية )
2HCO ( وأيون الهيدروجين )-H  داخل خاليا الدم )

 HCO  +H      CO32H+2 -الحمراء  كما يلي        

لبسيط  الى تغادر ايونات الكربونات الهيدروجينية  باالنتشار ا -3

بالزما الدم  وبهذا يحدث خلل في التوازن الكهربائي  على جانبي 

الغشاء البالزمي لكريات الدم  والعادة التوازن  ينتقل أيون كلور 

السالب  الموجود في الخارج  بكميات كبية في بالزما الدم  من 

البالزما الى داخل خاليا الدم الحمراء بعميلة تسمي )ازاحة أيونات 

 كلور(ال

عند وصول الدم الى الشعيرات الدموية المحيطة بالحويصالت   -4

ايوانات الكربونات الهيدروجينية الى خاليا الدم   تنتشرالهوائية 

 كما تنتشر أيون الكلور الى الخارج  الحمراء 

ترتبط ايونات الكربونات الهيدروجينية بايون الهيدروجين لتكون  -5

 CO32H    2+HCO  +Hحمض الكربونيك  كما يلي   

يتحلل حمض الكربونيك الى الماء وثاني  أكسيد الكربون  كما  -6

   2O+CO2H             3CO2H        -يلي:

ينتقل ثاني اكسيد الكربون من خاليا الدم الحمراء  الى بالزما الدم  -7

 ثم الى الحويصالت الهوائية  ليغادر الجسم مع هواء الزفير
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 اجزاء الوحدة االنبوبية الكلوية

وية ت الدمتتكون من محفظة بومان والكبة التي تتكون من شبة من الشعيرا -: الحويصلة الكلوية 1

 ذات النفاذية العالية.

 اذ تقوم باعادة االمتصاص واالفراز االنبوبي-: االنبوبة الملتوية القريبة -2

 يقوم باعادة االمتصاص . التواء هنلي -3

 وم باعادة االمتصاص واالفراز االنبوبياذ تق-:االنبوبة الملتوية البعيدة -4

 اذ تقوم باعادة االمتصاص واالفراز االنبوبي -: القناه الجامعة -5

 الدموية عيراتيصل الدم الى الوحدة االنبوبية الكلوية عبر الشريين الوارد تم الى الشبكة الش 

 ةبيب الملتوية باالناطفي الكبة ثم الى الشرين الصادر ثم الى الشعيرات الدموية المحي

 

 

 

  تعتبر الكلية أعضاء الجهاز البولي

عن طرح الفضالت النتروجينية  المسؤول

جة والمواد  الغير عضوية الزائدة عن النات

 )البول(.  بصورة سائل يسميحاجة الجسم 

  الكلية لها دور في المحافظة على

 االتزان الداخلي للجسم.

  تتكون الكلية من واحدات اساسية تسمى

الكلوية حيث يوجد في كل كلية االنبوبيةالوحده 

 مليون وحده انبوبية كلوية.1.3حوالي 

  مرات كثيرة في اليوم يحدث ترشيح للدم

 لتر يوميا من البول. 1.5وينتج من ذلك 
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 عمليات تكوين البول

ة ذات لدموياعند وصول الدم عن طريق الشرين الوارد الى الكبة )شبكة من الشيعرات  -: االرتشاح -أ

كلور ، ات الالنفاذية العالية(يحدث ترشح للمواد صغيرة الحجم من الدم مثل )أيونات الصوديوم ،وايون

 زما(لحموض األمينية والفضالت النتروجينيةفي البالوايونات البوتاسيوم وجزئيات الغلوكوز وا

 .حال ترشوالمواد ذات الحجم الجزيئي الكبير مثل بروتينات البالزما فاما خاليا الدم  -

 ة .الملتوي نابيبينتقل ما تبقي من الدم في الشرين الصادر ثم في الشعيرات الدموية التي تحيط باال -

دية في ب الواذ تتحكم االعصا  عدل االرتشاح )علل(للجهاز العصبي الذاتي دور في ضبط م 

 رتشاح.كما ان الهرمونات تسهم في عملية االالعضالت الملساء المكونة للشرين الواردة، 
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 دم في الكبةيضيق الشرين الصادر )مما يرفع ضغط ال - 

 يحفز قشرة الغدة الكظرية لتفرز هرمون الدوستيرون  

 ويعمل الدوستيرون على زيادة معدل امتصاص ايونات  

 الصوديوم في الدم

 يؤدي ارتفاع مستوي أيونات الصوديوم الى انتقال الماء 

 من االنبوبة البعيدة والقناة الجامعة  بالخاصية االسموزية

 م الى الدمباتجاة السائل بين خلوي ث

 )أي ان الماء يتبع الصوديوم في حركتة( مما يؤدي 

 الى زيادة حجم الدم ، ويقل حجم البول
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 االستجابة المناعية-ثالثا: 

 

 انواع المناعة
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 -:الرفض المناعي -3
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 محمد كيوان أ. مع اطيب تمنياتي لكم   ................

 

 اذا أخطأنا فمعذرة ................ فان الجواد قد يكبو  

 

 عزيزي الطالب تابع حل اسئلة الكتاب المدرسي .......            

 

 

 

file://///محمد


                           أوراق عمل                                                                    محمد كيوان        اعداد األستاذ / 

 (0788474332      &  0799772928            (   46)                كيوان     محمد\\اعداد المعلم 

 

3- 
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 1س/
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 2س/
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 حافط االنسان  على نوعه عن طريق التكاثر الجنسي- 

 (2nخصبة )  م( لتكوين بويضة  1n( مع الجاميت االنثوي )  1nاتحاد الجاميت الذكري ) -:التكاثر الجنسي  - 

 جديداا  وتنقسم انقسامات عدة ، ثم تنمو وتتمايز لتصبح فرداا 

 أوال تكوين الجاميتات

 

 

مرحلة تضاعف  -أ -: تكوين الحيوانات المنوية -1

 الخاليا التناسلية ونموها .

يبدا تكوين الحيوانات المنوية بانقسام الخاليا المنوية األم  -

(2nكمخزون الخاليا المنوية األم التي ت ) عتبر مصدرا

للخاليا التناسلية الجديدة وذلك الستمرارها في االنقسام 

 المتساوي.

تنتقل أعداد من الخاليا المنوية االم الى  -

تجويفاالنيبيات المنوية تدخل في مرحلة النمو والتمايز 

 (2nفيزداد حجمها وتسمي خاليا منوية اولية )
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 البويضات   احل تكوين مر -ثانيا :
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 --------انتبة  :

 

 

 التغيرات الدورية في نشاط الجهاز التناسلي االنثوي

file://///محمد


                           أوراق عمل                                                                    محمد كيوان        اعداد األستاذ / 

 (0788474332      &  0799772928            (   55)                كيوان     محمد\\اعداد المعلم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسم الى ثالث مراحل : -: دورة المبيض -1

 ويحدث ما يلي -طور الحوصلة : -أ

تفرز الغدة النخامية األمامية هرمون  

(والذي  FSHالمنشط للحوصلة االنثوي ) 

يعمل لتحفيز المبيض لنمو بعض 

مو في كل شهر الحويصالت االولية حيث ين

 حويصلة أولية 20نحو 

تنمو احدي الحويصالت األولية شهريا  

 أسرع من غيرها فتنضج من احد المبيضين

 تفرز الحويصلة هرمون استروجين 

عند زيادة هرمون االستروجين يثبط افراز  

(  FSHالهرمون المنشط للحوصلة االنثوي )

وبذلك لمنع االفراط  في تحفيز 

من حوصلة اكثر المبيضين ونضج 

شهريا  يتناوب كال المبيضين في انتاج 

 خلية بيضية  ثانوية  ) أي يعمالن معا ( 
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 االخصاب -ثالثا :
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  تكوين الجنين وتغذيتة -رابعا :

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالث مراحل تمثل كل مرحلة ثالث  يقسم  الحمل الى -

 -شهور :

 المرحلة االولي :  في االسبوع االول تحدث  فيه التغيرات التالية 

تدخل البويضة المخصبة في سلسلة انقسامات متساوية في  -أ

( خلية  16قناة المبيض وخالل ثالثة أيام تصبح كتلة مكونة من )

 نطقة الشفافة .ما يسمي بمرحلة التوتة التي تكون محاطة بالم

تنتقل التوتة الى الرحم في اليوم الخامس ، فتتحول التوتة  -ب

 الى كره مجوفة مملؤه بسائل تسمي الكبسولة البالستولية 

الخاليا في احد قطب الكبسولة البالستولية لتكون  تتجمع  -ج

الكتلة الخلوية الداخلية وهي  خاليا جذعية أولية تتكون منها 

 ختلفة .أعضاء الجنين الم

في اليوم السابع أو الثامن ) بعد االخصاب ( تتم عملية انزراع  -د

 يلي الجنين في بطانة الرحم وتنتهي في اليوم العاشر حيث يتم ما 

 تلتصق الكبسولة البالستولية في بطانة الرحم -1

 تفرز الكبسولة أنزيمات تذيب جزء من الطبقة الداخلة للرحم  -2

يا مكان الجزء المهضوم حتي تندمل  نحل الكبسولة تدريج -3

 داخل بطانة الرحمداخل الرحم 
 

file://///محمد


                           أوراق عمل                                                                    محمد كيوان        اعداد األستاذ / 

 (0788474332      &  0799772928            (   60)                كيوان     محمد\\اعداد المعلم 

 

 

 تنظيم النسل -خامسا :
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 في عمليتي االخصاب والحمل سادسا : تقنيات
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  محمد كيوان أ. مع اطيب تمنياتي لكم   ................

 اذا أخطأنا فمعذرة ................ فان الجواد قد يكبو
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	 ( فلولا وجود النافذة الدائرية  وغشائها المرن لتسبت موجات الضغط الناتجة من الصوت بانفجار القوقعة)

