
 تركيب الجهاز الهضمي

 : ٌتركب الجهاز الهضمً من جزئٌن رئٌسٌٌن هما 

 

وهً قناه طوٌله متعرجه تبدا من الفم وتنتهً بفتحه الشرج الغدد الملحقه  : القناه الهضميه 

 بالجهاز الهضمً هً الكبد والبنكرٌاس الغده اللعابٌه 

 

 اصغر حجم وابسط كبٌره الحجم الً جزٌئات و تحول جزٌئات المواد الغذائٌه ه :الهضم 

الٌا الجسم وتعوٌض ما ٌتلف منها بناء خول للحصول على الطاقه  هاصتصامتركٌبا لٌسهل ا

 مستدامه من االتزان البدنً  ه فً حاله فظلحو

 

مٌكانٌكٌه بواسطه االسنان   بطرٌقه تبدا عملٌه الهضم من الفم على طحن الطعام  : الفم – 1

فرزه الغدد اللعابٌه من نسبه تٌتكون اللعاب الذي , ولعاب لابطعام ال  فً خلط وٌسهم اللسان

 عالٌه من الماء باالضافه الً انزٌم االمٌلٌز الذي ٌهضم المواد الكربوهٌدراتٌه 

 

ن الفم الى عضلً قصٌر ٌقوم  بدور مزدوج فً امرار الغذاء مانبوب هو  : البلعوم  - 2

 المريء والهواء 

 

  ٌندفع الطعام فً المريء الى المعده الحركه الدودٌه  : المريء - 3

 

جدار  ًط معدٌه ناتجه عن تءاانثوانوي مرن ٌتكون من عضالت ملساء ق سكٌ  : المعده – 4

 الهضم  تاه ٌصل الطعام الى المعده وقد هضم جزئٌا تحدث فً المعده عملٌالمعد

التً  المعدٌة ارةالعصتقوم بها   كٌمٌائٌه انقباض عضله المعده واالخرى باحداهما مٌكانٌكٌه تتم 

على حمض الهٌدروكلورٌك الذي  وتحتوي العصاره المعدٌه,  المعده  ة ناطتفرزها خالٌا ب

ٌنشط انزٌم الببسٌن الذي ٌهضم البروتٌن وٌسهم فً القضاء على الجراثٌم التً تدخل عن طرٌق 

 تحمً بطانه المعده من افرازاتها  ٌفرز جدار المعده ماده مخاطٌه ,  الغذاء 

 تتعرض المعده المشكالت صحٌه منها قرحه المعده 

 



امتار تقرٌبا تستكمل فٌها عملٌه  ( 6) ٌبلغ طوله  ةملتوٌ ةعضلٌب انبو : الغليظةاالمعاء  - 6

 ( الكبد والبنكرٌاس)  الهضم بمساعده افرازات خالٌا فً باطن االمعاء الدقٌقه والغدد الملحقه 

وتمتص المواد  الحركه الدودٌه وتدفع جدارها العضلٌه الطعام المهضوم جزئٌا بواسطه

  المهضومة لتصل الى الدم

 

  كيف يتالئم تركيب االمعاء الدقيقه مع وظائفها

 بطانته تحتوي على انثناءات عده  - 1

 وخمالت معوٌه تزٌد مساحه السطح الداخلً لالمعاء  - 2 

 ٌتكون السطح الخارجً للخمالت من نسٌج طالئً بسٌط   - 3

تصل الى الدم ومنه التركٌب الداخلً غنً باالوعٌه الدموٌه التً تنتقل الٌها المواد المهضومه ل

 الى خالٌا الجسم جمٌعها 

 

  : تتكون االمعاء الغليظه من - 6

والمستقٌم الذي ٌنتهً بفتحه الشرج وتمتص االمعاء الغلٌظه الماء   - والقولون   - االعور 

وبعض االمالح والفٌتامٌنات وتجمع بقاٌا الطعام غٌر المهضوم على هٌئه براز للتخلص منه عن 
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