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:س ـحـاء الـضـعأ  

الجلد  –الفم  –نؾ األ –العٌنان  –األذنان    :عضاء الحس الخمسة عدد أ  

" الحس مستقبالتملحوظة تحتوي أعضاء الحس على خالٌا عصبٌة متخصصة تسمى "   

:صنف مستقبالت الحس حسب نوع المؤثر  \س   

 االذن ( –...... تستجٌب للحركة والضؽط والشد ..... توجد فً ) الجلد  الٌةمستقبالت   -1

 .... تستجٌب للتؽٌرات فً درجة الحرارة  توجد فً ) الجلد ( حرارٌةمستقبالت  -2

 الفم ( –..... تستجٌب للمواد الكٌمٌائٌة .........توجد فً ) االنؾ  كٌمٌائٌةمسقبالت  -3

 ؽٌرات فً الضوء  .... توجد فً ) العٌن (..... تستجٌب للت ضوئٌةمستقبالت  -4

 ....... تستجٌب لتلؾ ٌصٌب االنسجة ..... توجد فً ) الجلد ( لماألمستقبالت  -5

 

 أوال : حاسة التذوق

 : اللسان  عضو التذوق

 "  الحلمات:       ٌحتوي اللسان على نتؤات تسمى "  ملحوظة

 ٌوجد بٌنها مستمبالت حس  "  التذوق براعمتوجد بٌنها " 

  " التذوق مستقبالت"  تسمى          

 ؟كٌف تتوزع مستقبال التذوق على اجزاء اللسان

 :  الطعم  السكر والمالح اللسان طرف

 : الطعم الحامض  اللسان جانبً

 الطعم المر   اللسان مؤخرة

 كٌف تمٌز الطعم ؟ \س 

 ً اللعاب المادة الكٌمٌائٌة الموجودة بالطعام تذوب ف 

 ترتبط مع مستمبالت التذوق فً اللسان 

ٌنشأ سٌال عصبً ٌنتمل الى العصب التذوق ومنه الى الدماغ الذي ٌمٌز 

 الطعم 

 ثانٌاً : حاسة الشم 

       نفاأل:  عضو الشم

 ؟ فً الؽشاء المخاطً المبطن لألنؾ نفٌن توجد مستقبالت الشم فً األأ   

 كٌف نمٌز الروائح ؟ \س 

 ترتبط المادة الكٌمٌائٌة فً الروائح مع مستمبالت الشم ومنها الى البصٌلة الشمٌة ثم الى الدماغ 

 

 اذا حاولت ان تسد انفك وانت تأكل تجد ان الطعام ٌفقد الكثٌر من نكهته ؟ \\علل

 ٌنالن المستمبالت المرتبطة بالتذوق والشم تشترن فً االشارات المرسلة من هذه المستمبالت فً تكو 

 تاثٌر موحد فً الدماغ        



 حاسة االبصار :

 العٌنان عضو االبصار :

 

 

 

 

 

 

  

 

 تركٌب العٌن 

 : طبمة رلٌمة متٌنة شفافة تسمح بنفاذ الضوء داخل العٌن القرنٌة -1

 

 تحتوي على فتحة ضٌمة جدا ٌمر منها الضوء تسمى )بؤبؤ العٌن ( : لحدقةا -2

 : هً الجزء الملون من العٌن  لقزحٌةا -3

 وتحتوي على عضالت ملساء الارادٌة تتجكم فً اتساع او ضٌك حدلة العٌن                                              

 

 : جسم محدب خلؾ المرحٌة ٌعمل على تجمٌع الضوء السماطه على الشبكٌة لعدسةا -4

 ٌوجد داخل كرة العٌن وهو سائل جٌالتٌنً عدٌم اللون ٌوجد بٌن العدسة والشبكٌة   : الزجاجً السائل -5

 

 : تركٌب ٌحتوي على الكثٌر جدا من الخالٌا الحسٌة التً تتاثر بالضوء وتنمل الرسالة الى العصب البصري  لشبكٌةا -6

 

 وتحتوي الشبكٌة على نوعٌن من الخالٌا

 العصً المخارٌط

 الساطعتتاثر بالضوء 
 تمٌز االلوان

 مسؤلة عن الرؤٌة النهارٌة
 بها ثالث انواع من االصباغ

 ازرق ( –اخضر  –) احمر 

 الضوء الخافت
 تمٌز االشكال

 مسؤلة عن الرؤٌة اللٌلٌة
 بها صبػ واحد

 

 تتبع مسار طاقة ضوئٌة مرورا بالقرنٌة حتى تفسر بالدماغ ؟ س/ 

 الفص المفوي –لشرة المخ  –تحت المهاد  –جذع الماغ  –العصب البصري  –الشبكٌة  –العدسة  –الحدلة  –المرنٌة 

  

 ملحوظة : تتكون الصورة على الشبكٌة مملوبه ولكنها تصل الى الدماغ معتدلة 

 

 

 

 

 

 

 



 حاسة السمع : 

 عضو السمع : االذنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ السمع والتوازن  اذكر الوظٌفتٌن الرئٌسٌتٌن لالذن

 

  ذناألتركٌب 

 التماط الموجات الصوتٌة : االذنصٌوان  -1

 توصل الصوت الى طبلة االذن : السمعٌة القناة -2

 

 ٌتصل بالعظٌمات الثالث : الطبلة غشاء -3

 الركاب ( –السندان  –هً ) المطرلة  : الثالثة العظٌمات -4

 

 ٌفصل بٌن االذن الداخلٌة والوسطى  : البٌضاوٌة الكوة غشاء -5

 ملئ بسائل  انبوب حلزونً الشكل  : القوقعة -6

 

 : ثالث لنوات تحتوي الوسطى على خالٌا شعرٌة  الهاللٌة نصف القنوات -7

 : مجموعة من حزم الخالٌا العصبٌة محاط باؼلفة تنمل السٌاالت الى الدماغ  السمعً العصب -8

 

 كٌف ٌتم تمٌٌز الصوت ؟

  السمعٌة القناةتلتمط االصوات  وتنملها الى  االذن صٌوان

  البٌضوٌةالكوة الثالث ثم تهتز ؼشاء  العظٌماتفتهتز ...... فتسبب اهتزازها  الطبلةبغشاء تصطدم 

 نواقلتفرز فتالمس العصب السمعً او  الشعرٌةالخالٌا فتنحنى  الهاللٌةالقنوات فٌهتز السائل ثم تهتز  القوقعةتهتز ثم 

 فٌفسر الصوت  ماغالد الى سٌالفٌنتقل تالمس العصب السمعً 

 

 

 ؟ فظ التوازندور االذن فً ح

 تحتوي المنوات الهاللٌة على حبٌبات كربونات الكالسٌوم 

 عند انحناء الرأس تضؽط الحبٌبات على الخالٌا الشعرٌة 

 ترسل رسالة الى الدماغ الذي ٌفسر حركة الجسم وٌعطً اوامر باعادة التوازن 

 

 



 حاسة اللمس : 

 االلم   ( -3الضؽط   -2للحرارة   -1ٌوجد العدٌد من المستمبالت الحسٌة التً تستجٌب ) 

 فً طبمتً البشرة واالدمة فً الجلد 

 

 فً الجلد :..... انواع مختلفة من المستمبالت التً ٌستجٌب بعضها للمس الخفٌؾ 

 وٌستجٌب بعضها للضؽط الشدٌد                                                   

 

 فً الجلد :  مسلالحاسة 

 تحتوي على الكثٌر من المستمبالت التً تحس باللمس الخفٌؾ  االصابعطراف فً أ

 

 :  تحتوي على الكثٌر من المستمبالت التً تستجٌب للضؽط الشدٌد القدم باطن

 

  :  بسٌطة التركٌب االلم مستقبالت

 تتكون من االطراؾ الحرة الموجودة فً نهاٌات االعصاب                  

 الدماغ  داماعجد فً كل انسجة الجسم وتتوا               

 

 الدماغ ٌستقبل باستمرار اشارات من هذه المستقبالت وٌستجٌب لها بالصورة المناسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


