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 الدرس الثاني: االحساس واالستجابة 

المستقبالت الحسية: هي التراكيب المتخصصة التي تستقبل المنبهات ثم تحولها الى سياالت  -

 عصبية 

  

    

 المستقبالت الميكانيكية   

 مثال عليها: المستقبالت الموجودة في االذن الداخلية بالخاليا الشعرية وهي مسؤولة عن السمع  

 تركيب األذن: 

 األذن الخارجية :  -1

 صيوان االذن ) يقوم بتجميع الموجات الصوتية(  ( أ

 القناة السمعية                        ج( غشاء الطبلة  ( ب

تجويف صغير مملوء بالهواء يفصلها عن االذن الخارجية غشاء الطبلة وعن : األذن الوسطى -2

 رقيقةاالذن الداخلية حاجز عظمي رقيق يحتوي على فتحتين صغيرتين محاطتين بأغشية 

 وهما ) النافذة البيضوية، النافذة الدائرية ( 

  الركاب  -3السندان  -2المطرقة  -1تتكون من ثالث عظيمات وهي  -*

التي تعمل على الذن الوسطى بالجزء العلوي من البلعوم عن طريق قناة استاكيوس تتصل ا

 موازنة الضغط الداخلي بضغط الهواء الجوي 

 :تسمى التيه ومن مكوناتهااالذن الداخلية: تتكون من سلسلة معقدة من القنوات  -3

  القوقعة ) تمتلئ بسائل لمفي (قنوات شبه دائرية      ب(  ( أ

 

 آلية السمع:  

 تدخل الموجات الصوتية التي يجمعها الصيوان في االذن وتمر بالقناة السمعية  -1

 تعمل هذه الموجات على اهتزاز غشاء الطبلة  -2

 ينتقل االهتزاز الى عظيمات االذن الوسطى كالتالي: المطرقة فالسندان فالركاب  -3

 ل الموجود داخلها فتتحرك اهداب الخالياالقوقعة فيسبب موجات ضغط في السائينتقل االهتزاز الى  -4

 الشعرية 

 التاريخ:    /    /   مدارس تقارب التعليمية

 تلخيص لمادة العلوم الحياتية الصف : األول ثانوي العلمي 

 ) مهم(  23( بعض أنواع المستقبالت الحسية في جسم االنسان صفحة 2جدول )

 )مهم(  24( تركيب االذن صفحة 13الشكل )
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يتكون جهد فعل ينتقل عن طريق العصب السمعي الى مراكز االدراك في الدماغ فيحدث السمع ويدرك  -5

   الصوت

 

 المستقبالت الضوئية:      

هما  نوعين من مستقبالت الضوء  في شبكية العينجد وي    

 العصي والمخاريط

 المخاريط العصي من حيث

في الشبكية ما عدا البقعة  الموقع
 المركزية

في الشبكية وتتركز في البقعة 
 المركزية 

الرؤية ليالا ) الرؤية باالبيض  الوظيفة
 واالسود(

 رؤية جميع االلوان 

 أنواع :  3 نوع واحد  االنواع

 نوع يستجيب للضوء االحمر
 نوع يستجيب للضوء االخضر
 نوع يستجيب للضوء االزرق 

 االستجابة للضوء الشديد  االستجابة للضوء الخافت  االستجابة للضوء

 : جزء من الشبكية تتركز فيه المخاريط البقعة المركزية -

 كيف يستطيع االنسان رؤية وتمييز جميع االلوان ؟؟   

 بسبب التداخل في أطوال الموجات الضوئية التي تمتصها المخاريط الثالثة  -

 آلية االبصار: 

فيتغير شكل )العصي والمخاريط في الشبكية (يسقط الضوء على المستقبالت الضوئية  -1

 جزيئات الصبغة الموجودة في كل منها 

 ورة  يحدث جهد فعل ينتقل عن طريق العصب البصري الى الدماغ حيث تدرك الص  -2

 

: هي منطقة خروج العصب البصري من العين الى الدماغ وسميت بهذا االسم البقعة العمياء -

  ألنها تخلو من المستقبالت الضوئية 

 

 25( تركيب العين صفحة 14الشكل )

 )مهم( 
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