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 :الجهاز العصبي

يستقبل الجهاز العصبي املعلومات الواردة من املحيط الخارجي والتي يتلّقاها عبر أعضاء       

ة أجزاء الجسم  إلاحساس، وكذلك
َّ
ية والتي تنتشر في كاف ّ

ة عبر املستقبالت الحس  اخليَّ من ألاعضاء الدَّ

كاملفاصل والعضالت وألاحشاء، ثم تتّم معالجة تلك املعلومات بسرعة فائقة ليتمَّ إصداُر ألاوامر 

 .املناسبة ألجهزة الجسم ألاخرى بما يتناسب مع املعلومات الواردة

 ِّ
نات الجهاز العصبي  ِّ

 :مكو 

 :الجهاز العصبي املركزي  -1

      ّ
وكي 

َّ
ن من الدماغ، والنخاع الش ّ العام، ويتكوَّ

وهو الجزء ألاضخم وألاهمُّ من الجهاز العصبي 

ن بدوره من:  والذي يتكوَّ

 املخ:

في كرة مخّيتين منفصلتين يرتبطان بجسر عصبي، ويهتّم املخ بشكل عام يتشكل من نص     

غة، ومن الجدير ذكره أنَّ املخ ألايسر مسؤوٌل 
ُّ
بالوظائف إلادراكية والحّسية والعقلية ووظائف الل

ا املخ ألايمن فمسؤوٌل عن:  حليل، والترتيب، والقوائم، أمَّ عن الكلمات، وألارقام، واملنطق، والتَّ

 ق، وألالوان، والخيال، وأحالم اليقظة، وألابعاد، وألالحان.التناس

 املخيخ:

ات الذاتية داخل الجسم  ؤديي      م بالحركة والتوازن، وهو مسؤول عن العمليَّ
ّ
ا في التحك دوًرا مهمًّ

 مثل الهضم.

 جذع الدماغ:

ات ال      ةيتكّون من الدماغ املتوّسط والجسر والنخاع املستطيل، وهو مسؤوٌل عن العمليَّ  الإراديَّ

  .مثل التنفس، وضربات القلب، ووظائف الجهاز الهضمي وحركاته
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 الجهاز العصبي املحيطي: -2

سم املختلفة،        هو الذي ينقل إلاشارات والرسائل بين الجهاز العصبي املركزي وباقي أعضاء الج 

سّمى باألعصاب 
ُ
ماغ، وت ّ

 من ألاعصاب والتي تخرج من الد 
ً
ن من اثني عشر زوجا وهو في ألاصل يتكوَّ

 من ألاعصاب
ً
ة، باإلضافة إلى واحد وثالثين زوجا يَّ سّمى  القْحف 

ُ
التي تخرج من النخاع الشوكي وت

اعية.
َ
 باألعصاب الُنخ

3- :)  الجهاز العصبي الذاتيِّ )الالإراديِّ

م كّل الوظائف       
ّ
 من الجهاز العصبي املحيطي، حيث ينظ

ً
 خاّصا

ً
ُيعدُّ الجهاز العصبي الذاتي جزءا

ل أ و تحكم من الذاتية )أي التلقائية( في الجسم، مثل عمليات التنفس والهضم، دون أي تدخُّ

 .الدماغ، مما يساعد على الاحتفاظ ببيئة داخلية مستقرة

 :أنواع ألاعصاب

ية: - ّ
 ألاعصاب الحس 

، الجلد، والعين، وألاذنوتقتصُر وظيفتها على حمل إلاشارات من املستقبالت املختلفة مثل )     

 
ّ
 ( إلى الجهاز العصبي املركزي.سانوألانف ، والل

ة: -  ألاعصاب الحركيَّ

بضات العصبية من الجهاز العصبي املركزي )املخ والحبل الشوكي(       هي ألاعصاب التي تحمل النَّ

 إلى جميع أجزاء الجسم.

وي،       
َ
ل
َ
ى بالعصبون من ثالثة أجزاء أساسية هي: الجسم الخ ة أو ما ُيسمَّ تتكّون الخلية العصبيَّ

غصنات، ويغطيها كلها غشاٌء عصبٌي رقيٌق  واملحور   العصبي، والتَّ

. 
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 :أغشية الدماغ

يه، وهي من الداخل إلى الخارج تقع وفق الترتيب آلاتي:      
ّ
 يحاط الّدماغ بثالثة أغشية تحميه وتغذ

 ألام الحنون: -

عيرات الّدموية لتغذية  
ّ

، وفيه الكثير من الش
ً
ف املخ والنخاع الشوكي مباشرة

َّ
غشاء رخو رقيق يغل

 الجهاز العصبي املركزي.

 العنكبوتية: -

ّ الحنونة  غشاء رقيق يحتوي      
على سكر الجلوكوز، وألامالح واملواد البروتينّية، يفصل بين ألام 

ي املخ والحبل الشوكي.
ّ
 وألام الجافية ويالمس السائل الشوكي الذي يحمي وُيغذ

 ألام الجافية: -

ن السطح الداخلي لعظام الجمجمة والفقرات العظمّية     
ّ
 .غشاء متين يبط
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