
 

 

 

   اإلشكالية:

 الترشحيية املتدخلة يف املنعكس العضيل وماهي بنيتها؟حدد العنارص  -

 كيف تقوم العضلة باستقبال التنبيه؟ وكيف تستجيب؟ -

 .العضلية العصبية االتصاالت أ�واع: العضيل للمنعكس الوظيفي التنظيم: 2-2
  14ص  2+1وثيقةال نوعني من االتصاالت العصبية العضلية. دجتربة : مالحظة املقطع النسيجي يف عضلة يظهر وجو -

 * حدد نوع األلياف العصبية املالحظة؟

 *ماهو االجتاه الذي تسلكه السيالة العصبية عىل طول خمتلف هذه  األلياف؟ 

تعترب املغازل العصبية العضلية مستقبالت حسية للعضلة احلساسة للتمدد  ترسل رسالة عصبية اىل النخاع الشوكي عن  *

 .اجلاذبطريق الياف عصبية حسية يف االجتاه 

بية يف االجتاه تنقل االلياف العصبية احلركية السيالة العصبية احلركية يف االجتاه النابذ  وبالتايل يكون اجتاه السيالة العص *

 النابذ يف  االلياف احلركية .

النتيجة: تتواجد كل من املغازل العصبية احلسية واللوحة املحركة يف العضلة  وبالتايل تعترب العضلة املسئولة عن املنعكس 

 العضيل عضو مستقبال ومنفذا يف  ان واحد .

لية مسار الرسالة العصبية يف املنعكس الع  ضيل تبني الوثيقة املوا

 

 

 .               العضویة مستوى على التنظیم آلیات -1: التعلمي المجال
 .العصبي التنظیم -1 :التعلمیة الوحدة
.                                 يـــــالدعامة التشریحیة للمنعكس العضل -            : الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 : دور العضو العصبي  الوتري لغوجلي

اىل تقلص العضلة اهليكلية  بعد مدة  يمما يؤد αمن املغازل اىل تنبيه العصبون احلركي  آالتيةالت احلسية اخالل متدد العضلة تؤدي السي

الوترية لغوجلي هي مصدر  هذه العملية حيث تعمل عىل تثبيط  األجساميف التمدد يزول التقلص وبالتايل تتمدد العضلة  ان  اإلفراطمن 

 جامع مثبط : (يلعب دور يف احلامية ) وعصيونوذلك بتدخل ليف   αالعصبون احلركي

 :حتديد الطرق احلسية واحلركية للسيالة العصبية: 2-3

  :حتديد متوضع األجسام اخللوية -أ

 التجارب حتديد دور اجلذرين األمامي واخللفي يف النخاع الشوكي:اهلدف من هذه   :: جتارب بال وماجندي1-أ

أسابيع حيث جرد األعصاب الشوكية التي تعصب احد الطرفني  6عىل عدة كالب صغرية عمرها  1882أجريت هذه التجارب عام 

 بيهه.اخللفيني كام جرد جذري هذه األعصاب التي تربطها بالنخاع الشوكي وتتضمن التجربة قطع العصب وتن

 

 .الياف حسية وأ�ياف حركية فهو عصب خمتلط : حيتوى العصب الشوكي عىل1النتيجة

 : ينقل اجلذر األمامي السيالة العصبية يف االجتاه النابذ وحيتوي عىل أ�ياف عصبية حركية.2النتيجة

 

 .حسية عصبية أ�ياف عىل وحيتوي اجلابذ االجتاه يف العصبية السيالة اخللفي اجلذر ينقل: 3النتيجة

 .اخللوية األجسام متوضع حتديد اجل من 1850: والر العامل جتارب: 2-أ 

 .الشوكي النخاع ناحية يف اخللوية األجسام تقع: 1النتيجة

 

– خلوي جسم:االجتاه يف العصبية السيالة تنتقل. الشوكي للنخاع الرمادية ا�ادة يف احلركية لأللياف اخللوية األجسام تقع: 2النتيجة

 .هنائية تفرعات

 .الشوكي للنخاع الشوكية العقدة يف احلسية لأللياف اخللوية األجسام تقع: 4النتيجة

 : العضيل للمنعكس االنعكايس املركز إظهار :2-4

  اجلسم؟ وضعية عىل احلفاظ منعكس عن السئول العصبي املركز وحدد الوثيقة هذه حلل* 

 :العضيل املنعكس عىل العليا العصبية املراكز فصل تأ�ري -أ

 طبيعة من الصالبة ان نستنتج وبالتاي الباسطة العضالت مقوية زيادة اىل الشوكي النخاع و املخ بني االتصال يمنع الذي القطع يؤدي

 . انعكاسية

 . العضلية املقوية انعدام اىل العصبية املراكز باقي عن الشوكي النخاع فصل يؤدي كام

 

 اىل إضافة االنعكايس النشاط يف املتدخلة النخاعية كزاملرا  يف اجلسم وضعية عىل احلفاظ منعكس عن املسئول املركز يتمثل: النتيجة -

 هنايات تعصب التي احلركية والعصبونات العضيل التقلص يف تتحكم التي احلركية العصبونات بتدخل ذلك و املخي اجلذع بنيات

  العضلة طول من يغري الذي العضيل املنعكس عىل وبالتايل املغازل هلذه املركزية املنطقة عىل تؤثر التي العضيل العصبي املغزل أ�ياف

 

 العصب ضغط او الشوكي النخاع يف قطع او خلل بسبب حادث نتيجة خيتفي أن االخييل للمنعكس يمكن: طبية معطيات -ب

 .الساق وعضلة الشوكي النخاع بني يصل الذي الوركي



 

 اخلالصة

 :التالية الترشحيية البنيات تدخل العضيل املنعكس حدوث يتطلب

 لتمدد حساسة  متغرية عضلية أ�ياف من ويتشكل العضلة مركز يف يتواجد الذي العضيل العصبي املغزل: حيس مستقبل -1

 .احلسية العصبية األلياف مع واملرتبطة العضلة

 اجلابذ االجتاه يف العصبية السيالة تنقل. الشوكي للعصب احلسية العصبية األلياف: حيس ناقل -2

 .الشوكي النخاع: انعكايس مركز -3

 النابذ االجتاه يف العصبية السيالة تنقل. الشوكي للعصب احلركية العصبية األلياف: حركي ناقل -4

 .والقابضة الباسطة العضالت: منفذة أعضاء -5
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