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العضوية في الوظيفي العضويةالتنسيق في الوظيفي التنسيق الوظيفي في العضويةالتنسيق الوظيفي في العضويةالتنسيق



.االتصال العصبي:ولىالوحدة األ يى

التعلمية :الحصة التعلمية:الحصة
العصبية3 الرسالة .الرسالة العصبية-3 



السائدة الظروفتغيرات إدراكأجلمن
حواسنا تلتقط الخارجي محيطنا في

مستقبالت بفضل المعلومات ھذه باستمرار
المنبھات من نمط لكل نوعية حسية

.العصبيةالمراكزإلىلترسلھا
عن  المسؤولةما ھي األعضاء  :اإلشكالية

؟ و كيف تتولد؟ و ما نقل الرسالة العصبية
؟ھي طبيعتھا 



:الدعامة التشريحية لنقل الرسالة العصبية

د أ يؤدي أحدؤد
إلى ىاألمراض رض إ

امتالء كرة العين 
ل بالماء، الذيل
عل يضغط علىيضغط

يالعصب البصري
فيتسبب ذلك في 

ال .فقدان البصرفقدان
العصب دور حدد

مقطع طولي في مخ اإلنسان   
حدد دور العصب

.البصري



ارتباط عصبي بين  ايجاديتمثل دور العصب البصري في 
ةال ال ة ا ال .الساحة البصريةوالعين

توفر من بد ال الرؤية عملية :عناصر3لحدوث :عناصر3لحدوث عملية الرؤية ال بد من توفر

قل إلى ماذا تؤدي إصابة العصب

المستقبل الحسي 
)ال(

المركز العصبي العصب البصري
ة( ال ة ا )ال )الساحة البصرية()العين(



ض ثت الائال أ ق ق أن العصب ائالوثتوضح
ھو الدعامة لنقل السيالة
إصابة أن حيث العصبية حيث أن إصابةالعصبية

ري الب ب ثالال مثالالعصب البصري
ال ا فق تتسبب في فقدان البصرف





د وعاء دمويا

ف مقطع عرضي في العصبقط



ليف عصبي

مقطع عرضي في العصب تكبير ضعيفف
تكبير قوي



بم تذكرك حزمة األلياف العصبية؟



صورة توضيحية لناقل ھاتفي مقطع طولي مجھري في العصب

.الھتفيصف بنية العصب، مبررا تشبيھه بالناقل



عصبية ألياف من العصب بييتركب ي  ن  ب  ب  ر  ي
شكل على حسية بنھايات متصلة بنھايات حسية على شكل متصلة

ھاتفيشبهوحز أوبسلك أو بسلك ھاتفييشبهوحزم
ائ كھربائيك

انتقال:مالحظة ظاھرة على يطلق يطلق على ظاھرة انتقال:مالحظة
العصب عبر العصبيةالتنبيه السيالة السيالة العصبيةالتنبيه عبر العصب



 علىالعصبيةالرسالةتتولد علالعصبيةالرسالةتتولد
اتت ا ةالن  العصبيةالنھاياتمستوى ال

طة  يسجل الكترونيجھازبواسطة لالكاا
 بينالكھربائيةالظواھرتغيرات 

لبي راسميدعىاستقبالقطبي ىب م ي  ر
المھبطيالذبذبات .المھبطيالذبذبات



تولد الرسالة العصبية وانتقالھاتولد الرسالة العصبية وانتقالھا

زجاج زجاجقضيب قضيب زجاجيقضيب زجاجيقضيب

ا ذ الذ طا ال ا ذ الذ طا المھبطيراسم الذبذبات المھبطيراسم الذبذبات ال

مستقبل حسيمستقبل حسي

 شكل فيالعصبية للنھايةالعصبيالليفمستوىعلىالعصبيةالرسالةتظھر
  الحسية األلياف جميع في متماثلة كھربائية إشارات



:النتيجة 

العصب ھو الدعامة لنقل السيالة العصبية حيث أن إصابة العصب : العصب دور

الثال ا .تتسبب في فقدان البصرمثالالبصري

العصب ھاتفي:بنية بسلك ويذكر عصبية ألياف من العصب كھربائييتركب أو ب ي ا ي:ب ر ب ھ بي وي ي  ن  ب  ب  ر ي ي ھرب .و 

الرسائل العصبية الحسية عن تنبيه تتولد : العصبية للسيالةالمظھر الكھربائي 

للعصب إلى  األلياف الحسيةالمستقبالت الحسية بالمنبه الموافق، وتنتقل بواسطة 

ة خ ال ة االقش ذ الذ ا ا ل ك ة ا ك ا إشا طشكل ال .المھبطيبشكل إشارات كھربائية يمكن تسجيلھا براسم الذبذبات.القشرة المخية

الرؤية :مثال رؤي :ل 

مركز عصبيناقل عصبيمستقبل حسي تنبيه     
   المخ   حسية             ألياف  العين                  لضوء             ا  
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