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 4-1الدرس األول 
وهي الوحدة البنائية للجهاز العصبي و الخاليا العصبية هي خاليا متخصصه في جمع  Neurons:  العصبية اخلاليا

 المعلومات وتفسيرها وإعطاء األوامر لإلستجابة لها   
 للمؤثرات الخارجية والداخلية االستجابة واحداث  جمع وتفسيروظيفتها     

 الجدول : الرسم والجدول ثم أكمل تمعن الشكل التالي 

 
 

 

 

 

 

 الوظيفة وصف الشكل التركيب

   

   

   

 الزوائد الشجيرية-1
 العصبية. الخاليا من السياالت ) اإلشارات ( العصبية تستقبل -
الستقبال السيال  الشجيرية. الزوائد من مجموعة من أكثر الخلية العصبية تحتوي -

 من كل االتجاهات

 يحتوي على النواة والكثير من العضيات. - جسم الخلية -2

 المحور -3
عصبية أخرى وإلى العضالت  من جسم الخلية إلى خاليا ينقل السياالت العصبية -

 والغدد.

 كهربائياً و كيميائياً نتقل المعلومات عبر الخاليا العصبية ت

 محاور الخاليا العصبية مغلفة بمواد دهنية تسمى الميلين. العديد من

 الميلين تشكل طبقة عازلة حول المحور تسمى الغمد الميليني )النخاعي(

 على طول المحور تتشكل اختناقات بين الغمد الميليني تسمى العقد

 توجد ثالث أنواع من الخاليا العصبية هي:أنواع الخاليا العصبية :
 الخلية العصبية الحركية -3الخلية العصبية البينية ) الموصلة (.      -2عصبية الحسية.     الخلية ال -1 

 وظائفها أنواع الخاليا العصبية

 الخلية العصبية الحسية -1
 إلى الدماغ والحبل الشوكي. الحس وأعضاء الجلد في الموجودة المستقبالت من ترسل إشارات -
 الدماغ والحبل الشوكي. في الموجودة العصبية البينيةإلى الخاليا  ترسل إشارات -

 الخلية العصبية البينية -2
 ) الموصلة (

 تستقبل إشارات من الخاليا العصبية الحسية وتنقلها إلى الخاليا العصبية الحركية. -

 أعضاء االستجابة (.ترسل إشارات من الدماغ والحبل الشوكي إلى الغدد والعضالت )  - الخلية العصبية الحركية -3
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 Reflex Arc الشوكي   رد الفعل المنعكس

 هو مسار عصبي يتكون من خاليا عصبية حسية وأخرى بينية وثالثة حركية. - تعريفه

 وظيفتها
 الجهاز العصبي.يعد تركيباً رئيساً في  -1 :يتميز رد الفعل المنعكس بالخصائص التالية -
 ال يشترك الدماغ فيه. -2

 آلية
 عمله

 :لتوضيح رد الفعل المنعكس نوضح الخطوات التي تحدث عند اصطدام القدم بالطاولة وذلك كما يأتي -
 اصطدام القدم بالطاولة ) مؤثر (. -1
 إلى الحبل الشوكي.تقوم الخاليا العصبية الحسية بنقل أثر االصطدام بالطاولة على شكل إشارات عصبية  -2
 يقوم الحبل الشوكي بإصدار أوامره بواسطة أعصاب حركية إلى عضالت القدم. -3
 تنقبض عضالت القدم وتبتعد عن مكان االصطدام. -4
تقوم الخاليا العصبية البينية بالربط بين تقوم الخاليا العصبية الحسية والخاليا العصبية الحركية أثناء رد  -5

 الفعل المنعكس.

  Nerve impulse  السيال العصبي

 .بجهد الفعل:  عبارة عن شحنة كهربائية تنتقل على طول الخلية العصبية ويسمى التعريف -

 مثير ) منبه ( كاللمس أو صوت كصوت المؤذن للصالة. :ينتج السيال العصبي عنالسبب وكيف ينشأ ؟  

-بروتين مضخة صوديوم  التركيب

 بوتاسيوم

 بروتينات بشحنة سالبة قنوات البوتاسيوم قنوات الصوديوم

أيونات صوديوم خارج  3ضخ  األهمية

الخلية وأيونيين بوتاسيوم داخل 

 الخلية

اخراج أيونات  إدخال أيونات الصوديوم 

 البوتاسيوم

ابقاء شحنة سالبة داخل الخلية وقت 

 الراحة

 ال تنتقل انتشار انتشار نقل نشط النقلآلية 

 تتميز الخلية العصبية في وقت الراحة ) قبل حدوث منبه ( باآلتي: -وقت الراحة 

 ال توصل السيال العصبي. -1 

 يكون داخل الخلية العصبية مشحون بشحنة سالبة ويكون خارج الخلية العصبية مشحون بشحنة موجبة.  -2 

 خارج الخلية أكثر من داخلها.  +Naوجود أيونات الصوديوم  -3 

 داخل الخلية أكثر من خارجها.   +Kلبوتاسيوم وجود أيونات ا -4 

 وجود جزيئات بروتين سالبة الشحنة في السيتوبالزم.  -5 

[ أيونات  3وجود بروتينات في الغشاء البالزمي تسمى مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ) تضخ أيونات الصوديوم ]  -6 

 ة (.  وتضخ أيونات البوتاسيوم ] أيونين [ داخل الخلي  خارج الخلية

 ؟؟علل وجود شحنات موجبة على السطح الخارجي للغشاء و شحنات سالبة على السطح الداخلي  

 الشحنة السالبة نتيجة وجود بروتينات بشحنة سالبة في السيتوبالزم. -1
الشحنة الموجبة نتيجة وجود تركيز عالي من أيونات الصوديوم الموجبة خارج الخلية و تركيز أقل من أيونات  -2

 البوتاسيوم الموجبة داخل الخلية.

 فسر رغم ارتفاع تركيز الصوديوم خارج الخلية و البوتاسيوم داخل الخلية إال أنهما ال ينتشران؟ 

أيون بوتاسيوم داخل الخلية بالنقل  2أيون صوديوم خارج الخلية و  3بسبب مضخة الصوديوم بوتاسيوم التي تضخ 

   .النشط

 رد فعل معالج في الدماغ شوكي رد فعل منعكس وجه المقارنة
 إرادي ال إرادي نوع اإلستجابة

مستقبل/خلية عصبية حسية/خلية عصبية  المكونات
 بينية/خلية عصبية حركية/عضو استجابة

مستقبل/خلية عصبية حسية/خلية عصبية 
 /خلية عصبية حركية/عضو استجابة الدماغبينية/

 يشترك ال يشترك اشتراك الدماغ
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 ACTION POTENTIAL       جهد الفعل 

   هي أقل شدة للمنبه تسبب إنتاج جهد الفعل.:Thresholdعتبة التنبيه 
 ماذا يحدث للغشاء )المحور(عند تأثرها بمثير؟؟

 :يحدث فيها اآلتي عند تعرض الخلية العصبية لمنبه ما - 

 يتكون السيال العصبي. -1 
 يصل السيال العصبي إلى عتبة التنبيه مما يؤدي إلى فتح قنوات الغشاء البالزمي. -2 
 سريعًا إلى داخل الخلية مسببة انعكاسًا مؤقتًا للشحنات ويصبح داخل الخلية ذا شحنة موجبة. +Naتدخل أيونات الصوديوم  -3 
 الخلية ويصبح خارج الخلية ذا شحنة سالبة. إلى خارج +Kتفتح قنوات أخرى تسمح بانتقال أيونات البوتاسيوم  -4 
 ينتقل التغير في الشحنات على شكل موجات على طول محور الخلية العصبية. -5 

عتبة التنبيه و هي الدرجة التي يتكون يتكون السيال العصبي عندما يصل المنبه إلى  ) مبدأ الكل أو العدم  -1(: خصائص السيال العصبي
 تتأثر بالغمد المايليني .عندها سيال عصبي و تتكون االستجابة و سرعة السيال ال تتأثر بالزيادة أو النقصان لشدة المنبه و لكن 

 لخلية جهد الراحةالذي تستعيد فيه االفترة الزمنية الواقعة بين التنبيه األول و المنبه الذي يليه و  هي  فترة االمتناع  2
  تختلف سرعة جهد الفعل في المحاور الميلينية عن المحاور غير الميلينية  

 خاليا عصبية غير ميلينية -ب خاليا عصبية ميلينية -أ المقارنة
 .تنقل السيال العصبي المتعلق باأللم الخفيف النابض - .تنقل السيال العصبي المتعلق باأللم الحاد - الذي تنقلهي نوع السيال العصب

 .ينتقل السيال العصبي فيها ببطء - .ينتقل السيال العصبي فيها بسرعة - العصبي سرعة انتقال السيال

من  ينتقل السيال العصبي باالنتقال الوثبي - طريقة انتقال السيال العصبي

 عقدة إلى أخرى.

على شكل موجات على طور  ينتقل السيال العصبي -

 محور الخلية.

 .عبارة عن مواد دهنية تغلف محاور الخاليا العصبية وتسمى الِغمد الميليني ) النخاعي (:Myelinالميلين  *

 طول المحور. على أخرى عقدة إلى من العصبية وثباً  العصبي تنقل السياالت على طول المحور اختناقات عن عبارة :Nodesالعقد  *
 العقد. ال تستطيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم االنتشار عبر الغمد الميليني ولكنها تستطيع أن تصل إلى الغشاء البالزمي عند هذه  *
 من عقدة إلى أخرى  تزداد سرعة نقل السيال العصبي على طول المحور المغلف بمادة الميلين ) ألن السيال العصبي ينتقل بالوثب *

 سرعته (.مما يزيد من    
 

  The Synapse  التشابك  العصبي

  فراغ صغير بين محور خلية عصبية وشجيرات والزوائد الشجيرية لخلية عصبية أخرى. - تعريفه 

انتقال 
السيال 
 العصبي

 :ينتقل السيال العصبي من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى عبر التشابك العصبي كما يأتي -
 وصول السيال العصبي ) جهد الفعل ( إلى نهاية محور الخلية العصبية.  -1 

 تلتحم أكياس صغيرة ) الحويصالت ( تحمل نواقل عصبية مع الغشاء البالزمي. -2 
 تتحرر النواقل عبر منطقة التشابك العصبي بعملية تسمى اإلخراج الخلوي. -3 
ينقل السيال العصبي إلى الزوائد الشجيرية لخلية عصبية أخرى ثم إلى نهاية محور الخلية العصبية وهكذا تتكرر  -4 

  العملية.
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  Neurotransmitters  النواقل  العصبية

 مواد كيميائية تنتشر عبر التشابك العصبي لتتحد بالمستقبالت الموجودة على الزوائد الشجيرية لخلية عصبية مجاورة.  - تعريفه 

 فتح قنوات في الخلية العصبية المجاورة مسببة سيال عصبي ) جهد فعل ( جديد. :تؤدي النواقل العصبية وظيفة - وظيفتها
 نوعًا. 25أكثر من يوجد من النواقل العصبية  - أنواعها

صيرها بعد م
 أداء

 وظيفتها

 العصبيلعصبية بعد أن تتحرر إلى التشابكيختلف مصير النواقل ا -
 :ويعتمد ذلك على نوع المادة العصبية الناقلة وذلك كما يأتي 
 بعض النواقل العصبية ينتشر سريعًا عن التشابك العصبي.  -1
 بعض النواقل العصبية يحّللها إنزيم. -2
 بعض النواقل العصبية ُيعاد تدويرها وتستخدم ثانية. -3 

 

 
  

 الشجيرية، الزوائد من العصبية الخاليا تتكون اربط بين الشجيرات العصبية و المحاور و أجسام الخاليا العصبية؟ 
من الخاليا العصبية األخرى وتنقلها   العصبية السياالت الشجيرية الزوائد فستقبل الخاليا؛ وأجسام األسطواني، والمحور

  .الى جسم الخلية بينما المحور االسطواني يجمل السياالت العصبية من جسم خلية الخرى 
يصل السيال العصبي إلى الحبل الشوكي كيف يمكن ان يكتمل رد الفعل المنعكس قبل ان يتمكن الدماغ من تفسير الحدث 

 خاليا العصبية الحركية عن طريق الخلية البينية  لتحدث االستجابة. ، الذي يرسل بدوره سياالً عصبياً لل
التستطيع ايونات الصوديوم والبوتاسيوم  ماذا يحدث عند العقدة عندما ينتقل سيال عصبي عبر محور مايليني ؟

 يسمح ما وهذا .العقد هذه عند البالزمي الغشاء إلى تصل ولكن تستطيع ان تصل أن الميليني، الغالف عبر االنتشار
 الحركية العصبية الخلية امتداد على ينتقلعندما  السيال سرعة من يزيد مما ، أخرى إلى عقدة من يقفز بأنلجهد 
 الفعل جهد يبدأ التنبيه عتبة إلى المنبه شدة تصل فعندما .الفعل وجهد التنبيه عتبة بين العالقة وضح
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 .ستحتاج في المستقبل كل ما تسمعه فمن المؤكد أنك تتملمن آداب الحوار فكر كثيرا واستنتج طويال وتحدث قليال وال   
 ..الخاليا العصبية والسياالت العصبية(  1-4) الجهاز العصبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهل . مباشرة ما حدث السرير وعرفت بزاويةطريقك للوضوء اصطدمت قدمك  الفجر وفيلعلك استيقظت لصالة : الربط مع الحياة ✓

 كبيرة؟ بسرعةدماغك  إلي الرسالةاقل ؟ وكيف وصلت  أوخالل ثانيه  ملباال أحسست

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

  Neurons:  ةالخاليا العصبي 

 1087ما يلي  بعد قراءة الفقرة  صفحة ثم  اكملى 12-4النظر في الشكل  أمعن

 ؟العصبية الخلية عرف ✓

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 :المرقمة على الشكل التالي والذي يمثل تركيب الخلية العصبية األجزاءأكتب  ✓

 :المرقمة األجزاءأذكر وظيفة كل جزء من ( ب  

1.........................................................) 

2.........................................................) 

4.........................................................) 

 :الجدول التالي أكمل ✓

 

 

 

 

 

 

  :.أنواع الخاليا العصبية  
  الثالث العصبيةالخاليا  أنواعذهنيه  بخريطة وضح 109صفحه 2-4من خالل الشكل التالي والشكل  ✓

 
 

 

 
 
 

 

 املفردات
 ةالعصبي ةالخلي .1

 ريهالزوائد الشجي .2

 ةجسم الخلي .3
 ةالعصبي ةمحور الخلي .4

 رد الفعل المنعكس .5

 جهد الفعل .6

 عتبه التنبيه .7

 العقدة .8

 التشابك العصبي .9

 ةقل العصبيالنوا .10

العصبية يبرز يؤكد العلماء أن الدماغ يحوي أكثر من تريليون خلية عصبية، وانظروا كيف أن الخلية 

: منها فروع أو وصالت مهمتها نقل المعلومات بين الخاليا، إنه تصميم فائق الدقة والتعقيد، باهلل عليكم

َمن الذي صنع هذه الخاليا وجعل لها هذا الشكل المناسب للعمل، ولوال هذا الشكل لما أمكن لنا أن نفكر 

ْحَمُن : )أو نعقل أو نتعلم، يقول تعالى ْنَساَن * َم اْلقُْرآََن َعلَّ * الرَّ [. 4-1: الرحمن( ]َعلََّمهُ اْلبَيَانَ * َخلََق اْْلِ

 من الذي أعطى هذه الخلية شكلها وهداها للعمل الصحيح؟: وهنا نتساءل

 

 learning outcomesمؤشرات األداء  

 كال منها وظيفةوتصف  العصبية للخلية الرئيسيةاالجزاء  تحدد

 العصبية الخليةوكيف ينتقل علي طول  الكهربائية اْلشارةتفسر كيف يشبه السيال العصبي 

 

 

 

 

 تتكون الخلية العصبية من ثالثة أجزاء هي

 
 .......................................................و.... النواة ...وتوجد فيها............................................................ .1

 ...................................... ويوجد ............وتستقبل ....................................................... الزوائد الشجيرية .2

 ......................................................................................................................وظيفته ............ المحور.3      
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 هذه ثم لخص( 5)الرقم  إليووصوال ( 1)بالرقم  البدايةبتحديد نقطه   الرسمبسيط علي  إراديمسار السيال العصبي لرد فعل منعكس ال  تتبع ✓

 بسيطالخطوات في نقاط 

 :الخطوات •

1-................................................................................... 

2-.................................................................................... 

3-.................................................................................... 

4--................................................................................... 

5--................................................................................... 

 مفهوم رد الفعل المنعكس؟ وهل يشترك الدماغ فيه؟ استنتج ✓

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 كيف يكتمل رد الفعل المنعكس بدون تدخل الدماغ فيه؟ ✓

............................................................................................................................................................................. 

 Nerve Impulse: السيال العصبي  
 : الجدول التالي إكمالوطريقه انتقاله بمن خالله علي السيال  العصبي  عن الشكل ادناة وتعرفتم ✓

✓  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :قاط التالبهنال التالي للسيال العصبي حدد المبين في الشكل  االتجاهمن خالل  ✓

 منطقه جهد الفعل  .1
 د المايلينيمالغ .2
 العقد .3
 م بوتاسيوموقنوات الصودي .4

 

 جهد الفعل • الراحةوقت  •

 ؟ المرحلة هذهفي  الخليةحاله  صف
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 

 جهد فعل؟ إلنتاجاقل شدة للمنبه  يتسمماذا 
.................................................................................... 

 العدم؟ أوالكل  بمبدألماذا يوصف عمل جهد الفعل 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 .اشرح التغيرات الناتجة على طول محور الخلية العصبية 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 

 لعتبه التنبيه؟ماذا يحدث عندما يصل المنبه 
................................................................................... 

................................................................................... 
 

 توزيع الشحنات علي جانبي الغشاء ارسم
 
 
 
 
 
 
 

 توزيع الشحنات علي جانبي الغشاء ارسم
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  سرعة جهد الفعل  
 :التاليةعن االسئله  أجيبكل التالي ثم شال تأمل

 
 أكثركلما كان المنبه ) التالية المقولةما رأيك في  ✓

 ؟(االستجابةقوة كلما زادت سرعه   ✓

............................................................................................................................................................................. 
 ؟اختالف سرعه جهد الفعل  فسر ✓

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 .؟من خالل تصميمك لجدول مقارنهأسرعمنهما تنقل السيال بصورة  وأي؟ مايلنيهبين الخاليا المايلينيه والغير ميز ✓

 
 الفعل؟ بين عتبه التنبيه وجهد العالقةما  ✓

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

 The Synapseالتشابك العصبي  

بدء من الفراغ الموجود بين  بمخطط اليه انتقال السيال العصبي خالل مناطق التشابك العصبي ووضح 113ص  7-4الشكل  الحظ ✓

 المطلوبة العضلةحتي تنقبض  أخريوشجيرات خليه عصبيه   العصبية للخلية محور

 
   Neurotransmittersالنواقل  العصبية   

 :التاليةعن االسئله  أجيبي 113للفقرة الموجودة صفحه قراءتكبعد  ✓

 ؟الرسمالتشابك لعصبي؟ وحددي موقعه علي  عرف •

...................................................................................................................................................................  
........................................................................................... ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4
• تنقبض العضله المطلوبه
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 Organization of Nervous System  جهاز العصبيظيم التن 2-4 نيثاالس لدرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز العصبي الطرفي.            -ي.          بالجهاز العصبي المركز  -أ:  يتكون الجهاز العصبي من جزأين رئيسين هما -

 Central Nervous System( CNS ) الجهاز العصبي المركزي -واًلأ

 .عبارة عن جهاز يتكون من الدماغ والحبل الشوكي وينظم جميع العمليات واألنشطة في الجسم

 .ينية (خاليا عصبية موصلة ) بغالبًا من  تتكون خالياه 

 ه وظيفت
 :يقوم بالوظائف التالية -

 .ينسق جميع نشاطات الجسم -أ   

 إلى الحبل التي تنقلها الخاليا العصبية الحسية  ] كالمعلومات المتعلقة بالبيئةيوصل الرسائل ويعالج المعلومات ثم يحلل االستجابات  -ب 
 ( أو ) توصل المعلومات إلى الدماغ حيث يتم     ) رد الفعل المنعكسالخاليا العصبية الموصلة عن طريق حيث تستجيب  الشوكي     
بعض خالياه رسائل عن طريق الحبل الشوكي إلى الخاليا العصبية الحركية فيستجيب الجسم لها بصورة ترسل  -ج  .معالجتها ( [     

 .تخزن بعض خالياه المعلومات لتستدعيها الحقاً  -د     .مالئمة

 الجهاز العصبي المركزيمكونات 
 . ( Spinal Cord الحبل الشوكي ) -2.        ( The Brain الدماغ ) -1:قسمين هما الىيقسم  - أقسامه

 The Brain الدماغ -1

 عدد الخاليا
 

بليون خلية عصبية.100يوجد فيه أكثر من -  

 وظائفه
: يقوم الدماغ بالوظائف التالية -  

لي.يحافظ على االتزان الداخ -1   
يؤدي دورًا في جميع نشاطات الجسم ) لذا يطلق على الدماغ أحيانًا المركز المسيطر على جسم اإلنسان (. -2  

يطلق على الدماغ أحيانًا المركز المسيطر على جسم اإلنسان ) ألنه يؤدي دورًا في جميع نشاطات الجسم (. * مالحظة  

الجهاز العصبي

الجهاز العصبي الطرفي

ينقل 
المعلوما
ت من 
وإلى 

الجهاز 
العصبي 
المركزي

يتكون من خاليا عصبية
حركية  تنقل المعلومات 
من الجهاز المركزي إلى 

الجسم

الجهاز العصبي 
الذاتي

القسم 
نظير 
الودي

القسم 
الودي

الجهاز العصبي 
الجسمي

يتكون من خاليا 
عصبية حسية تستقبل 
المعلومات من الجسم 
وتنقلها إلى الجهاز 
العصبي المركزي

أعضاء : مثال 
الحس

الجهاز العصبي المركزي

الحبل 
الشوكي

الدماغ

يوصل المعلومات 
ويعالجها ويحلل 

اإلستجابات
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 أقسامه
 .    ( Cerebellumالمخيخ )  -ب      .    ( Cerebrum)  المخ -: أيشمل الدماغ األجزاء التالية -

 .(  Hypothalamusتحت المهاد )  -.        د( Brain Stemجذع الدماغ )  -ج     

 

 Cerebrum  المخ -أ

  تعريفه
ي تتضمن مليات التفكير العليا التكبر من الدماغ ويقسم إلى نصفي كرة ويعد المسؤول عن عأل هو الجزء ا -

وحركات الجسم اإلرادية. اللغة والتعلم والذاكرة   

 خصائصه
: يتميز المخ بالخصائص التالية -  

مخ ) يعمل نصفا كرة المخ معًا ُيسمى كل منهما نصف كرة ال ئينيقسم إلى جز  -2  أكبر أجزاء الدماغ. -1 
وانثناءات مخية.   فتوي سطحه على تالفييح - 3يرتبطان بحزمة من األعصاب (.  حيث  

 وظائفه
              وحركات الجسم  –واللغة  –والكالم  –والتعلم  –مسؤول عن عمليات التفكير :يقوم الدماغ بالوظائف التالية -
واإلدراك الحسي. – والذاكرة –إلرادية ا  

 مالحظات

.بطان معًا بحزمة من األعصاب (نصفا كرة المخ منفصلين أحدهما عن اآلخر ) ألنهما يرت* ال يعمل   

.معظم عمليات التفكير المعقدة تحدث قريبًا من سطح الدماغ*   

على سطح المخ من مساحة سطح الدماغ ) لتسمح بعمليات تفكير أكثر  مخيةالنثناءات اال و  فتزيد التالفي* 
.تعقيدًا (  

 Cerebellum يخ المخ -ب
 .جزء من الدماغ مسؤول عن توازن الجسم وتنسيق حركاته - تعريفه

 يقع المخيخ خلف أسفل الدماغ.  - موقعه

 وظائفه
 : يقوم المخيخ بالوظائف التالية -

 يسيطر على اتزان الجسم ويحافظ على وضعه وتنسيق حركاته. -1 
 (. ركوب الدراجةأو  النقر على لوحة مفاتيح الحاسوبينظم المهارات الحركية البسيطة التلقائية ) ومنها  -2

 Brain Stemجذع الدماغ  -ج

 .يربط بين الدماَغ والحبل الشوكي: يقوم جذع الدماغ بالوظيفة التالية - وظيفته

 أقسامه

 . Ponsالقنطرة  -Medulla Oblongata .     2مستطيلالنخاع ال -1: يشمل جذع الدماغ األجزاء التالية -

 النخاع -1

 المستطيل
 وظائفه

 :يقوم النخاع المستطيل بالوظائف التالية -

 .يساعد على تنظيم سرعة التنفس -2.يوصل اإلشارات بين الدماَغ والحبل الشوكي -1 

 .يساعد على تنظيم سرعة ضربات القلب أو ضغط الدم -3 

 والعطس. والسعال والتقيؤ الخاليا العصبية الموصلة التي تعد مركزًا لرد فعل المنعكس للبلع توجد به -4 

 وظائفه القنطرة -2
 :تقوم القنطرة بالوظائف التالية -

 تسيطر على معدل التن -2   .يوصل اإلشارات بين المخ والمخيخ -1 

 Hypothalamus تحت المهاد -د

 .ينظم درجة حرارة الجسم والعطش والشهية ويحافظ على توازن الماء في الجسمجزء من الدماغ  - تعريفه

 بين جذع الدماغ والمخ. :تقع منطقة تحت المهاد - موقعه
 .حجم ظفر اإلصبع )  ( :يبلغ حجم منطقة تحت المهاد - حجمه
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 وظائفه

الشهية  –العطش  –تنظم درجة حرارة الجسم  – الحفاظ على االتزان الداخلي: تؤدي منطقة تحت المهاد الوظائف التالية -

  السلوك الجنسي. –الخوف  –النوم  – التوازن المائي - للطعام
 

 (Spinal Cord الحبل الشوكي ) -2
 . يمتد من الدماغ إلى أسفل الظهر وتحميه الفقرات عبارة عن عمود عصبي- تعريفه

 وظيفته

 :الوظائف التالية تمتد من الحبل الشوكي أعصاب شوكية تؤدي -

 .تمتد إلى أجزاء الجسم فتربطها بالجهاز العصبي المركزي -1 

 .تعالج ردود الفعل المنعكسة في الحبل الشوكي -2 

 

 Peripheral Nervous System( PNS ) الطرفيالجهاز العصبي  -ثانيًا

الجهاز المعلومات من  تنقل هو الجهاز الذي يتكون من الخاليا العصبية الحسية والخاليا العصبية الحركية التي - تعريفه
لالمركزي  العصبي  .يهوا 

ال تعد جزًءا من  التي العصبية الحركية الخالياو الخاليا العصبية الحسية :من الجهاز العصبي الطرفييتكون  - أنواع الخاليا العصبية
 المركزيالجهاز العصبي 

 أنواع األعصاب

  التي تحوي خاليا عصبية حسية وحركية وهي: على العديد من األعصاب الجهاز العصبي الطرفييحتوي  -
ليه: زوجاً من الدماغية 12 -أ    .تمتد من الدماغ وا 

وكي وتنقل المعلومات العصبية من الدماغ تخرج من الحبل الش: زوجاً من األعصاب الشوكية وفروعها 31 -ب 
ليه بوساطة                                   العصبية  الخاليا وا 

 أقسامه
 :إلى قسمين هما الجهاز العصبي الطرفييقسم  -

 .Somatic Nervous Systemالجهاز العصبي الجسمي ) اإلرادي (  -1
 .Autonomic Nervous Systemهاز العصبي الذاتي ) الالإرادي ( الج -2

 .عبارة عن حزمة من المحاور العصبية: العصب * مالحظة

 Somatic Nervous Systemالجهاز العصبي الجسمي ) اإلرادي (  -1

 :ل اآلتيينظم الجهاز العصبي الجسمي ) اإلرادي ( األعمال التي تتم بإرادة اإلنسان وسنناقشه من خال  -

ليهما - تعريفه  .هو أحد أجزاء الجهاز العصبي الطرفي ينقل السياالت العصبية من الجلد والعضالت الهيكلية وا 

 وظائفه
 :تقوم األعصاب في الجهاز العصبي الجسمي بالوظائف التالية -

 .توصل المعلومات من المستقبالت الحسية الخارجية إلى الجهاز العصبي المركزي -أ   

 .توصل األعصاب الحركية المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضالت الهيكلية -ب  

 مالحظة

تكون نتيجة رد الفعل المنعكس الذي  إرادية فبعض االستجابات الجهاز العصبي المركزيليست كل استجابات  *
 تكون استجابته 

تكون نتيجة رد الفعل المنعكس الذي تكون استجابته  ) فبعض الستجابات سريعة ألي تغير في البيئة المحيطة     
 سريعة ألي تغير

  .في البيئة المحيطة (   
 Autonomic Nervous Systemالجهاز العصبي الذاتي ) الالإرادي (  -2
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 :ينظم الجهاز العصبي الذاتي ) الالإرادي ( األعمال التي تتم دون إرادة اإلنسان وسنناقشه من خالل اآلتي -

 عريفهت
هو أحد أجزاء الجهاز العصبي الطرفي ينقل السيال العصبي من الجهاز العصبي المركزي إلى األعضاء الداخلية  -

 .من الجسم

 القلب يحمل السيال العصبي من الجهاز العصبي المركزي إلى:بوظيفة ( الالإرادي الذاتي) العصبي الجهاز يقوم - وظيفته

 .الداخلية واألعضاء

 دوره
 :عد دور الجهاز العصبي الذاتي ) الالإرادي ( مهّمًا في حالتين همايُ  -

في حالة تعرض الجسم لوضع مخيف ) كأحالم مزعجة ( حيث يستجيب الجسم بما يسمى استجابة المواجهة  -أ   
  .في حالة عودة الجسم للهدوء والراحة ) بعد األحالم مزعجة ( ويقوم بعملية الهضم -ب  .أو الهروب

 امهأقس
 :الذاتي إلى قسمين هماالجهاز العصبي يقسم  -

 .Sympathetic Nervous Systemالجهاز العصبي السمبثاوي  -1
 .ParaSympathetic Nervous Systemالجهاز العصبي جار السمبثاوي  -2

 Sympathetic Nervous Systemالجهاز العصبي السمبثاوي  -أ

 تعريفه
في حاالت الطوارئ وضغط  اطههو أحد قسمي الجهاز العصبي الذاتي الذي يضبط األعضاء الداخلية ويكون في قمة نش -
 ) الكر والفر (.عمل ال

 .حاالت الطوارئ واإلجهاد مما يؤدي إلى زيادة سرعة التنفس وزيادة ضربات القلب :يعمل الجهاز العصبي السمبثاوي في - عمله

 ParaSympathetic Nervous Systemالجهاز العصبي جار السمبثاوي  -ب

دما يكون جسم اإلنسان في الجهاز العصبي الذاتي الذي يسيطر على أعضاء الجسم ويصبح أكثر نشاطًا عنهو أحد قسمي  - تعريفه
 . الراحةحالة 

ويعيد  السمبثاوي العصبي الجهاز أثر من يخفض أو يعادل الراحة إذ حالة :يعمل الجهاز العصبي جار السمبثاوي في - عمله
 .واإلجهاد والجسدي النفسي بالضغط مرورال بعد االسترخاء حالة   إلى الجسم

  الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي جار السمبثاوي مقارنة بين

ن السياالت العصبية إلى يعمل الجهازان العصبي السمبثاوي والعصبي جار السمبثاوي بشكل يعاكس أحدهما اآلخر حيث يوصال  -
 :لى شدة اإلشارات المتضادة ويظهر ذلك من خالل المقارنة التاليةنفسها وتعتمد االستجابة الكلية ع األعضاء

 

 السمبثاوي جار المنبه     السمبثاوي المنبه التركيب    

 .القزحيةتضيق  - .القزحية تتسع - ()عضلة العين القزحية

 .اللعاب إفراز زدادي - .اللعاب إفراز يقل - اللعابية الغدد

 .المخاط إفراز زدادي - .المخاط إفراز نخفضي - واألنف الفم مخاط

 .القلب نبض معدل قلي - .القلب نبض معدل يزداد - القلب

 .القصيبات عضالت تنقبض - .القصيبات عضالت تنبسط - الرئة

 .حركة عضالتها وتزداد المعدية، العصارة تفرز - .العضالت انقباض يقل - المعدة

 .يزداد الهضم - .العضالت نقباضا يقل - األمعاء الدقيقة

 وحركة عضالتها. اإلفرازات تزداد - .العضالت انقباض يقل - األمعاء الغليظة
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