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 :املخ

 ما      
ً
أكبر أجزاء الدماغ، يقع في الجمجمة، وهو يرتبط مع الحبل الشوكي ليشكال معا

ألافعال إلارادية، والال إرادية التي  يعرف بالجهاز العصبي، وهو الجهاز املسؤول عن جميع

م عمل 
ّ
تحدث في الجسم، كالتفكير، وإلادراك، والحركة، والنطق، والعواطف، وينظ

 .الحواس وغيرها

 :قسما املخ

يتكون املخ من نصفين، غير متساويين في الحجم، فالنصف ألايمن منه أكبر من       

النصف ألايسر بقليل، وتناط به مهام أكثر من ذلك ألاخير، وهما يتصالن مع بعضهما 

 .البعض بجسر عميق مؤلف من ألالياف العصبية يدعى بالجسر الجامد

 :أجزاء املخ

 :يتكون املخ من أربعة أجزاء رئيسية هي     

 :املخ الانتهائي

من املخ، يتمّيز بلونه الرمادي وسطحه املجعد، وله قشرة خارجية يمثل الجزء ألاكبر       

تدعى بالقشرة املخية، ينقسم املخ الانتهائي إلى عدة أجزاء، لكل جزء منه وظيفة معينة، 

 تتحدد وظيفة الجزء الخلفي منه بالتعامل مع حاسة البصر، بينما ألاجزاء ألاخرى 
ً
فمثال

 .وق، والشم، واللمسفتتحكم ببقية الحواس، كالسمع، والذ

 :املخيخ

ص وظيفته في       
ّ
هو الجزء ألاصغر في املخ، يقع في الجزء الخلفي السفلي منه، وتتلخ

التعامل مع كافة الرسائل القادمة من ألاعصاب لتحويلها إلى أوامر يتم تنفيذها من قبل 
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م الحركات الدافعة من خالل التمّرن عليها، كركوب 
ّ
ألاعضاء املطلوبة، كما يمكن أن يتعل

 .السباحة، أو الكتابة دون تفكير الدراجة، أو 

 :جذع املخ

هو الجزء الذي يصل بين املخ والحبل الشوكي، ووظيفته التحكم في ألافعال الال      

 .إرادية في الجسم كالتنّفس، وضربات القلب، وعملية الهضم

 :الذاكرة

يحتوي املخ على نوعين من الذاكرة هما: الذاكرة طويلة املدى، والذاكرة قصيرة       

 السعة التخزينية للبيانات واملعلومات التي نتلقاه
ً
نحصل  ا، أو املدى، وهما يشكالن معا

عليها خالل مراحل حياتنا، فالذاكرة طويلة املدى تحتفظ باملعلومات لفترات طويلة 

بحيث يمكن لإلنسان استرجاعها عند الحاجة، بعكس الذاكرة قصيرة املدى والتي ال 

 
ً
 .تحتفظ باملعلومات إال لفترة قصيرة جدا
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 :حقائق علمية عن املخ

خامسة ال يتكون املخ عند إلانسان من مئة بليون خلية عصبية، وعند بلوغ إلانسان سن -

.
ً
 والثالثين فإنه سيفقد سبعة آلاالف خلية عصبية يوميا

املراحل ألاولى من حملها، بمعدل خمسة  فيتزداد عدد الخاليا العصبية عند املرأة  -

 وعشرون ألف خلية عصبية كل دقيقة.

 يؤثر الجفاف على عمل املخ بشكل كبير، وذلك ألن خمسة وسبعين باملئة من وزنه ماء. -

 خ إلانسان ألف وأربعمئة غرام، أي ما يعادل اثنين باملائة من وزن الجسم.يبلغ وزن م -

يحتاج إلى تنفس ما يقدر بعشرين باملئة من ألاكسجين الذي يدخل إلى الجسم، كي  -

 يؤدي وظائفه بشكل طبيعي.

 يحتاج إلى حوالي خمسة عشر إلى عشرون باملئة من الدم الذي يضخه القلب. -

 .نسان وهو في كامل وعيه  ألّن املخ ال يستطيع إلاحساس باأللميمكن إجراء عملية ملخ إلا -

 .تزداد سعته التخزينية مع تقّدم إلانسان في العمر -

 

 

 

 

 


