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  الدرس رقم :  

 

مفهوم المنعكس العضلي:  1النشاط
 

ؼعؿربماىفازماظعصيبمعـمأػؿماألجفزةميفماىلؿمألغفمؼؼقممبدورمأدادلميفماظؿـلقؼمبنيمسؿؾمخمؿؾػماألسضاءمحقثمؼضؿـم:مًوضعقةًاإلـطالق

ماظؿـلقؼمبنيمخمؿؾػماظعضالتموحرطؿفاموػذامعامرمعؾماىلؿميفماياظةماظعادؼةميفمحاظةمتقازن.

مردمصعؾمالمإراديمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م::إثارةمعـعؽسمرضػل2-2

 16ًص1ًًوثقؼة:ً

مم-سضؾةمداضف–:اجؾسمزعقؾؽمسؾكمررفممراوظةموداضاهمعؿدظقةموعلرتخقةم،اضربفممبطرضةمضربةمجاصةمشريمضقؼةمسؾكمعلؿقىماظرضػلمموربةم-

م.ظؾرجؾمواختاذػاموضعقةمععقـةم،ثؿمتعقدماظرجؾمظقضعفاماألولمبزوالماظضربة:هركمعػاجئماٌالحظةم-

م:هركماظرجؾمراجعمإشممردةمصعؾمغؿقفةمظضربةمأيمحماوظةموـبماظضربة.ماظؿػلريم-

مؼلؿكمردماظػعؾمػذامباٌـعؽسماظرضػلموػقمردمصعؾمالمإراديمغؿقفةمظؾضربموػقمعـالمسـماٌـعؽسماظعضؾل.م:اؾـمقهة

ً

م::هؾقؾماظؿلفقالتماظعضؾقةم2-3

:هررماظعضؾةماظلاضقةمظؾضػدعمخمربماظدعاغموغؼطعموترػاماالخقؾلم،ثؿمغعؾؼمطؿؾةميفمسضؾةماظلاقم،ثؿمغصؾمػذهماظؽؿؾةمجبفازماظؿلفقؾمموربةم-

م.اظعضؾلمسـمررؼؼمإبرةمتلفقؾمثؿمدمدثمضربةمخارػةمسؾكمإبرةمتلفقؾ

م.االدطقاغةمؼدسكمباظـػضةماظعضؾقةردؿمعـقـكمبقاغلمسؾكمم:اٌالحظةم-

م.:هدثماظضربةمدقبمظؾعضؾةماظلاضقةمممامؼؤديمإشممتؼؾصفامثؿمتلرتخلمعؾاذرةموتلؿكمػذهماظظاػرةممباظـػضةماظعضؾقةماظؿػلريم-

 حتؾقلًؿـوـىًاؾـػضةًاؾعضؾقة: ً

م.اظزعـماظضائعم:التؿاثرمصقفماظعضؾةممبنيميضةماظؿـؾقفمويضةماالدؿفابة  -2

م.اظؿؼؾص:اظػرتةماظيتمتؼصرمصفاماظعضؾةزعـم  -3

م.زعـماالدرتخاء:اظػرتةماظيتمتلرتخلمصقفاماظعضؾةموتعقدمإشمموضعفاماظطؾقعلمم-4

م.ثاغقةم1.26-1.2عدةماظـػضةماظعضؾقةمسـدمضػدعمخمربماظدعاغم: -

م:مطقػقةمسؿؾماظعضالتماٌؿضادة:م2-4

م:2:زمؿقيمداقماظضػدعمسؾكمسضؾؿنيمعؿضادتني:مصوربةم-

م.سضؾةمغصػموترؼةمضابضةمظؾلاق*م
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م.سضؾةمرباسقةماظرؤوسمبادطةمظؾلاق*م 

ٌعرصةمطقػمتؿصرفمػاتنيماظعضؾؿنيموريماظؿفربةمسؾكمضػدعممم-

م.خمربماظدعاغموتؾؼكماالتصاالتماظعصؾقةمظؾعضؾؿنيمداٌؿني

ثامغلقبماظعضؾةمم4غؼقممبلقبماظعضؾةمغصػماظقترؼةموبعدمم-

م.رباسقةماظرؤوس

ؿقصؾمسؾكمتلفقؾمسضؾلمغاتجمسـمتـؾقفماظعضؾةم:غماٌالحظةم-

م.غصػماظقترؼة

:سـدمتـؾقفماظعضؾةمغصػماظقترؼةمتـقصؾمسؾكمهؾقؾماٌـقـكم-

عـقـكمغػضةمسضؾقةمسادؼة،وسـدمدقبماظعضؾةمرباسقةماظرؤوسم

م.تعقدماظعضؾةمغصػماظقترؼةماشممحاظةماالدرتخاء

ماظعضؾةمغصػماظقترؼة:اظعضؾةمرباسقةماظرؤوسمتعؿؾمباظؿضادمععمماؾـمقهة

م

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

الدعامة النسيجية للمنعكس العضلي:  2النشاط
 

ماظؿشرزمقة.ؼؿطؾبمحدوثمعـعؽسمسضؾلمتدخؾمجمؿقسةمعـماظرتاطقبم:مًوضعقةًاإلـطالق

مردمصعؾمالمإراديمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:أػؿماظؾـقاتماظؿشرزمقةماٌؿدخؾةميفماٌـعؽسماظعضؾلم-2

م

مإحداثمضربةمخارػةمسؾكماظقترماالخقؾلمظشكصمدؾقؿ.-ً:1ًجتربة

مدمقماًؾػم.هركماظؼدممعؿففةمم-مادلالحظة

مهركماظؼدممدمقماًؾػمغؿقفةمظؿـؾقفماظؼدمموتؼؾصماظعضؾةماظلاضقةم.-ماؾمػيري

محدوثمعـعؽسمسضؾلمأخقؾل.-1ًاؾـمقهة

ً

ً:2ًجتربة

م

مغعقدمغػسماظؿفربةماألوشممسؾكمذكصمخربمذماسفماظشقطلمإثرمحادثمخطريمسؾكمعلؿقىماٌـطؼةماظؼطـقةماظعفزؼة.-

مسدممهركماظؼدم-ًادلالحظة

ماٌرطزماظعصيبماٌلؽقلمسـمػذهمايرطةمػقماظـكاعماظشقطل.-2ًاؾـمقهة

ً

ً:3ًجتربة

م

مزمدثماظطؾقبمضربةمخارػةمسؾكماظقترماالخقؾلمظشكصمأصقبمسصؾفماظقرطلمبؼطعماثرمحادثمدقارة.

مسدممهركماظؼدم.-ًادلالحظة

ماظعصبماظقرطلمػقماظـاضؾمظؾؿـؾقفمإشمماٌرطزماظعصيب.3ًاؾـمقهة

ً

ً:4ًجتربة

م

سـدمضػدسةمذقطقةمدمررماظعصبماظقرطلماٌؿقاجدمسؾكمعلؿقىماظػكذماألؼلرمغؼطعمػذاماظعصب،مغـؾفماظـفاؼةماحملقطقةمم

سمبؿـؾقفمصعالممصـالحظمهركماظطرفماظلػؾلماالؼلرــؿمغـؾفماظـفاؼةماٌرطزؼةممعمبـػسماظشدةمصـالحظممهركمماظطرفم

ماظلػؾلماألميـ.

ماظـؼطةمسمادؿفابماظطرفمباالغــاءمغؿقفةموصقلماظؿـؾقفمإشمماظعضؾةمواظلاق.سـدماظؿـؾقفميفم-2ًاؾمػيري

تـؾقفميفماظـؼطةمعمأدىمإشممهركماظطرفماٌؼابؾماألميـمالنمذدةماظؿـؾقفمطاغتمضقؼةموباظؿاظلماغؿؼؾماظؿـؾقفمإشمماظـكاعم-3
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ماظشقطلمثؿمإشمماظطرفماٌؼابؾمصؿقركمػذاماألخري.

ضطعتمجمؿقسةماألسصابماظيتمتعصبمجؾدمأرراصفماظلػؾكمواظيتمتعصبمخمؿؾػمسضالتفمم-ذقطل–سـدمحققانماظؼطم-5ًجتربة

مبادؿــاءمسضؾةماظلاقم،ثؿمغؾفتماظعضؾةماظلاضقةمظطرفماظؼطموذظؽمبلقؾفامدمقماالدؼؾ.

مضصرمرقلماظعضؾةماظلاضقةموزؼادةمحفؿفام.ماٌالحظة

مضؾةمصادؿفابتمباظؿؼؾصموملمؼعدمإشمماظلاقمأوماىؾد.اظؿـؾقفموصؾمإشمماظـكاعماظشقطلموسادمإشمماظعماظؿػلريم

ماظعضالتمػلماألسضاءماٌـػذةميفماٌـعؽسماظعضؾل.م6اظـؿقفة

 
م:بـقةماظعصبم-3

ماظعصبماظشقطلمؼؿؽقنمعـمجمؿقسةمعـماألظقافماظعصؾقةمايلقةموايرطقةمظذامؼلؿكمباظعصبماٌكؿؾطم.

م:بـقةماظؾقػماظعصيبم-4

م:عـمحمقرمادطقاغلموعـمشؿدؼـػقماعؿدادمخؾقيمؼؿؽقنم

م.شؿدماظـكاسني:ذومرؾقعةمصقدػقظقؾقدؼة*  

م*شؿدمذقان:مرؾؼةمرصقعةمػققظقةمذاتمغقاة.مم

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

الدعامة الخلوية للرسالة العصبية:  3النشاط
 

م:مًوضعقةًاإلـطالق

مردمصعؾمالمإراديمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:بـقةماظـكاعماظشقطلم-2

م.يققانموؼالحظمباجملفرماظضقئلميفمذماعمذقطلؼـفزمعؼطعمسرضلمم:مجتربة

م55مصم2ؼظفرماظـكاعماظشقطلممطؿامعقضحميفماظقثقؼةمم:اٌالحظة

م:ؼؿؽقنماظـكاعماظشقطلمعـمعادتنيمأدادقؿنيم:اؾـمقهةً

م.ذاتماعؿداداتمدقؿقبالزعقةعادةمرعادؼةمعرطزؼةم:متؿؽقنمعـمأذؽالمنؿقةممتـؾمأجلاممخؾقؼةمم–أم

 عادةمبقضاء:متؿؽقنمعـمحماورمادطقاغقةمحمارةمبغؿدمابقضمعـمرؾقعةمصقدػقظقؾقدؼةمؼلؿكمبغؿدماظـكاسني.م–بم
 

م:غؿائجمواربماالدؿقاظةموسقاضبماًؾؾماظعصيبم-3

م.56صم3ضاممبفاماظعاملمواظرمطؿامػقمعقضحميفمجدولماظقثقؼةمم:جتاربًاالدمواؾةم-

م:اٌعؾقعاتماٌلؿكؾصةمعـمواربمواظرم-

م.:اظعصبماظشقطلمزمؿقيمسؾكمأظقافمظعصؾقغاتمحلقةموحرطقةمصفقمسصبمخمؿؾط2ت

م.:اىذرماًؾػلم)ماظظفري(مػقمجذرمحللموؼؼعمجلؿفماًؾقيمسؾكمعلؿقىماظعؼدةماظشقطقةمـقؼـؼؾماظلقاظةماظعصؾقةماىابذة3ت

جلؿفماًؾقيمسؾكمعلؿقىماٌادةماظرعادؼةمظؾـكاعماظشقطلم،وؼـؼؾماظلقاظةماظعصؾقةمم:اىذرماظؾطينم)األعاعل(مػقمجذرمحرطلموؼؼع4ت

ماظـابذة.

م:ؼؿصؾماظعصبماظشقطلمباظـكاعماظشقطلمسـمررؼؼمجذرؼـم:اؾـمقهةً-

م.جذرمزفريم)خؾػل(مؼـؼؾماظلقاظةماظعصؾقةمايلقةمعـماحملقطمدمقماٌرطز*م

 .ايرطقةمعـماٌرطزمدمقماحملقط*مجذرمبطين)أعاعل(مؼـؼؾماظلقاظةماظعصؾقةم
م

عالحظةم:سـدمعرضمذؾؾماألرػالمهدثمادؿقاظةمظؾفذرماظؾطينمظؾعصبماظشقطلمحقثمأنماظػريوسمؼفاجؿماىلؿماًؾقيمظؾعصؾقنم

مايرطلماٌقجقدميفماٌادةماظرعادؼة.
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م

 : اخلالصة
م

  



 



  الدرس رقم :  

 

.النشاط المخي:  1النشاط
 

ؼؿؽقنماىفازماظعصيب،معـمجفازمسصيبمعرطزيموجفازمسصيبمحمقطل،موؼؿؿـؾمػذاماألخريميفمجمؿقعماألسصاب،مأعاماىفازم:مًوضعقةًاإلـطالق

وؼراضبماظدعاغمم،عؾقارمخؾقةمسصؾقةم23عـممأطـروزمؿقيمسؾكمممؼقجدماظدعاغميفماىؿفؿة،اظعصيبماٌرطزيمصقؿؿـؾمباظدعاغمواظـكاعماظشقطل.محقثم

م.قعقةاظـكاعماظشقطلماظقزائػماالذعقرؼةم،طؿامؼـلؼمأشؾبمايرطاتماإلرادؼةموؼعؿربماظدعاغمعؼرماألصعالماظقاسقةماظيتمغؼقممبفاميفمحقاتـاماظقععم

ممم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:اإلحلاسماظقاسلم-2

أسضاءمايقاسماحملقطقةماظيتمتلؿؼؾؾماظؿـؾقفاتماًارجقةمحقثمتؿؾؼكماٌلؿؼؾالتمايلقةماظؿـؾقفاتممػقمصعؾمإراديمتؿدخؾمصقف

ماًارجقةموترتجؿمبـشأةمرداالتمسصؾقةمحلقةموتـؿؼؾمإشمماٌخمسـمممررؼؼماألسصابماظذيمؼرتصمفامسؾكمذؽؾماحلاداتمواسقة.

مأمناطماالحلاداتماظقاسقة:م-3

ًاالحياداتًاؾواعقةًادليمؼلالتًاحليقة

ًاؾشعورًبادلس،األملً،احلرارة.ً-ًاجلؾد.ً-

ًرؤقةًاألذقاءًومتققزفا.ً-ًاؾعني.ً-

ًاؾيؿع.ً-ًاألذن.ً-

ًاؾشم.ً-ًاألـف.ً-

ًاؾمذوق)احلؾو،ادلاحل،ادلر،احلاؿض(.ً-ًاؾؾيان.ً-

 

:مإنمأيمإصابةمهلذهماٌلؿؼؾالتمايلقةمتؤديمإشممصؼدانماإلحلاسمؿالحظة -

 صابةماٌلؿؼؾؾمايلل.اظـاتجمسـمإاظقاسلم

م

ممايرطةماإلرادؼةم:م-4

ػلمصعؾمواسلممؼؿدخؾمصقفماٌخمواألسضاءماٌـػذةماظيتمتؿؿـؾميفماظعضالتماهلقؽؾقةم

م.م:7ص2اإلرادؼة.معـالم:وثقؼة

م

م
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ماٌؼارغةمبنيمايرطةماإلرادؼةموايرطةماالغعؽادقةم:م5

 

ًاحلرؽةًاالـعؽادقةًاحلرؽةًاإلرادقة

ًإراديًواعًقؼومًبهًادلخًواألعضاءًادلـػذة.ًفيًػعل-

ًميؽنًاؾموؽمًػقهًوتعدقؾهًوػقًاؾظروف.-

ًؿعًاؾػردًدتعمربًػعلًؿؽميبًالًقوؾ-

ًفوًردًػعلًالإراديًـاتجًعنًتـلقهًؿيمؼللًحيي.-

ًإلرادةًاؾػرد.ًعالميؽنًاؾموؽمًػقهًأيًاـهًالًخيض-

ًقوؾدًؿعًاؾػردًؿـذًوالدته-

م

 : اخلالصة
م

  
 



  الدرس رقم :  

 

مقر اإلحساس الواعي.:  2النشاط
 

م.:مظؽلمؼؿؿمإدراكمخمؿؾػماالحلاداتماظصادرةمعـماٌلؿؼؾالتمايلقةم،البدمعـموصقهلامإشمماٌخ:مًوضعقةًاإلـطالق

م.عـارؼمحلقةمتؿقاجدميفماظؼشرةماٌكقةمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:سقاضبمضررمأومتـؾقفمعـارؼمحمددةمعـماظؼشرةماٌكقةمسؾكمخمؿؾػمأمناطماالحلاداتماظقاسقةهؾقؾمم-2

 م:هؾقؾمععطقاتماىدول:مم89ص3+اظقثقؼةم89ص2اظقثقؼة

م.ؼؤديمإشممسؿؿةميفمحؼؾماظـظرموتعذرماظرؤؼةم2إصابةماٌـطؼة -2

م.ؼؤديمإشمماظعؿكماظؽؾلم2إصابةمطؾماٌـطؼة  -3

متعذرمتعرفماٌصابمسؾكماألذقاءمباظرؤؼة.ؼؤديمإشممم3إصابةماٌـطؼةم-4

م.:ػقمادؿؼؾالماظضقءمسؾكمذؽؾماحلاداتممأوظقةموتلؿكمبلطحمبصريمارتلاعل2:*مدورماٌـطؼةم:اؾـمقهةً

 :هلامدورميفمإدراكماألذقاءموععرصؿفاموتلؿكمبلطحمبصريمارتلاعل.3*مدورماٌـطؼةمممممممممممممممم
 م: غلؿـؿجمأنم4اظقثقؼةعـمخاللمععطقاتم:ممم:8صم4اظقثقؼة

م.:هلامدورميفمإدراكمواظؿعرفمسؾكمععـكماألصقاتموظذظؽمتلؿكممبلطحممسعلمارتلاعلم9دورماٌـطؼةمم-

م:هلامدورميفماظؿعرفمسؾكماألذقاءماٌؾؿقدةموظذظؽمتلؿكمبلطحمحللمغػلل.6دورماٌـطؼةمم-

 م:5هؾقؾماظقثقؼةم

م.دماٌصابماظؼدرةمسؾكماظلؿعدؾقؿةم:ؼػؼم9وبؼقتماٌـطؼةمم8إذامخربتماٌـطؼةمم-

مدؾقؿةم:ؼػؼدماٌصابماإلحلاسمبايرطة.م6وبؼقتماٌـطؼةمم5إذامخربتماٌـطؼةمم-

 : اخلالصة
م
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  الدرس رقم :  

 

التحكم العصبي في الحركة اإلرادية.:  3النشاط
 

م.إنمايرطاتماٌـظؿةماظيتمغؼقممبفامؼقعقامظقلتمإالمتـػقذامألواعرمتؿؾؼاػامسضالتمجلؿـاميفمذؽؾمرداالتمسصؾقةمحرطقة:مًوضعقةًاإلـطالق

معـارؼمعقجقدةمميفماظؼشرةماٌكقة.مم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:هؾقؾمسقاضبمضررم)إصابة(ماظلطقحمايرطقةمسؾكمايرطةماالرادؼةم-2

م

م.92ص2اظؿفاربموغؿائففامعقضقةميفماظقثقؼةمم-

م

ايرطةمرشؿماغفامشريمعشؾقظةممعخمفامالمتلؿطقخترؼبمضشرةماٌخمؼؤديمإشممتقضػماألصعالماإلرادؼةمصايؿاعةماٌلؿأصؾمم:1جتربةم-

وـبماظعقائؼممع،وظؽـفامإذامدصعتمعشتموإذامرعقتميفماهلقاءمرارتمالنمػذهماألصعالماغعؽادقةمؼؼعمعرطزػاماظعصيبميفماٌكقخمإالمأغفامالمتلؿطق

موتعقدمإشممحاظؿفاماألوشم.

اظطعامم)ايؾقب(يفمصؿفامبؾعؿفامالنماظؾؾعمصعؾماغعؽادلمؼؼعمعرطزهممشذائفاماٌقضقعمأعاعفامرشؿمأغفامجائعةموإذامادخؾملالمتؿـاوم-

ماظعصيبميفماظؾصؾةماظلقلائقة.

م

 عرطزمايرطاتماإلرادؼةمؼؼعميفمضشرةمجؾفةماٌخ.م:1ًاؾـمقهة
م

ؿم،حقثمادؿؽصالمضشرةماٌخمظؾػصماىؾقينمظـصػماظؽرةماٌكقةماظقؿـكمؼؤديمإشممذؾؾمسضؾلمظـصػماىفةماظقلرىمظؾفلم:2جتربةم-

إالمباألصعالماالغعؽادقةموطذظؽمايالمباظـلؾةميفمحاظةمادؿؽصالمضشرةماٌخمظؾػصماىؾقينمظـصػماظؽرةماٌكقةمممؼؿققلمايققانمإشممجمردمآظةمالمؼؼق

مكماالرتلاعل.ماظقلرىمممامؼدلماظلقاالتماظعصؾقةماظيتمتلريمايرطاتماإلرادؼةمتـؾعثمعـمعـطؼةمحمددةمعـماظؼشرةماٌكقةمتدسكماظلطحماحملر

م

اظلقاالتماظعصؾقةماظيتمتؿففمإشممخمؿؾػمسضالتماىلؿمتصدرمسـماظلطحماحملركمم:1ًاؾـمقهة

 .اظـػللماظذيمؼلقطرمسؾكمحرطاتماظـصػماٌؼابؾمعـماىلؿ
م

آ 1  



بانمظؽؾمجزءمعـمسضالتماىلؿمدطحمحمركمحمددممتاعامتؿـادبمأبعادهمععمطـرةموضؾةمايرطاتمم4تػلرمغؿائجماظؿفربةمم:3اؾمهربةم-

ماظيتمتؼقممبفامػذهماظعضالت.

مهؾقؾمسقاضبمضررماظلطقحماظـػلقةمسؾكمايرطاتماإلرادؼة:م-3

مايققانمصالمؼلؿطقعمأنمؼؽقػمحرطاتفمععماهلدفماٌعنيمعـال:إنمخترؼبماظلطحماحملركماظـػللميفمجاغيبماٌخمؼؤديمإشممزوالمذاطرةمم-

مإذامأرادمأنمميلؽمبشلءمعامصاغفمزمركمذراسفموؼدهميفماواهماظشلءمدونمأنمؼلؿطقعمعلؽفم.م-

م

اظؿؼؾصاتماظعضؾقةماظيتمؼلريػاماظلطحماحملركماالرتلاعلمتـظؿمعـمضؾؾماظلطحماحملركماظـػللميفمم:اؾـمقهةً

 عالئؿةمظؾغرضم،أيمأنموزقػؿفمغػلقةموػقمسؾكمسالضةمععمصمقعماظلطقحمايلقةميفماظؼشرةماٌكقة.حرطاتمإرادؼةم
م

م

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

.القشرة المخية:  4النشاط
 

ميفماظطؾؼةماظرصقعةمظؾؿادةماظرعادؼةمظـصػلماظؽرتنيماٌكقؿني.تؿؿـؾماظؼشرةماٌكقةمم-:مًوضعقةًاإلـطالق

معادتنيمرعادؼةموبقضاء.م-مم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:خمؿؾػمدطقحماظؼشرةماٌكقةم-2

ًاؾيطوحًاؾؼشرقةًػصوصًادلخ

ًاالرتياؿي.اؾيطحًادلموركًً-ًاؾػصًاجللفي-1

ًاؾيطحًاحملركًاؾـػيي.ً-

ًاؾيطحًاؾلصريًاالرتياؿي.ً-ًاؾػصًاؾؼػوي-2

ًاؾيطحًاؾلصريًاؾـػيي.ً-

ًاؾيطحًاؾيؿعيًاالرتياؿي.ً-ًاؾػصًاؾصدغي-3

ًاؾيطحًاؾيؿعيًاؾـػيي.ً-

ًدطحًذوؼيًارتياؿي.ً-

ًدطحًذوؼيًـػيي.ً-

ًدطحًمشيًارتياؿي.ً-

ًدطحًمشيًـػيي.ً-

ًحييًارتياؿي.دطحًً-ًاؾػصًاجلداري-4

ًدطحًحييًـػيي.ً-

م86ص2اظقثقؼةممم:ذؼققماظؼشرةماٌكقةم*

ًادلوؼعًاؾشؼوق

ًقػصلًاؾػصًًاجللقينًعنًاجلداري. -ًذقًروالـدو-1

ًقػصلًاؾػصًاؾصدغيًعنًاجللقين. -ًذقًدقؾػقوسً-2

ًقػصلًاؾػصًاؾؼػويًعنًاجلداريًواؾصدغي. -ًؼػويً–ذقً:جداريً-3
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ممم:بـقةماظؼشرةماٌكقةم-3

م

م(.87ص4عؼطعمسرضلميفماٌخم)اظقثقؼةعالحظةموربةم:مم-

م.اٌالحظة:مؼؿؽقنماٌخمعـمعادتنيمرعادؼةمحمقطقةموعادةمبقضاءمعرطزؼةم-

م.ؼؽقنممتقضعماٌادةماظرعادؼةميفماٌخمحمقطقامبقـؿامؼؽقنممتقضعماٌادةماظؾقضاءمعرطزؼا:اؾـمقهةًم-

م.ممخؾقؼةمػرعقةماظشؽؾتؿؽقنماٌادةماظرعادؼةمعـمأجلا*مممممممممممممممممم

متؿؽقنماٌادةماظؾقضاءمعـمجمؿقسةمعـماالظقافماظعصؾقة.م*مممممممممممممممممم

م

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

.الطرق العصبية لإلحساس الواعي:  5النشاط
 

اظعصؾقةمدمقماظلطقحمايلقةماغطالضامعـمتؿشؽؾماظطرقماظعصؾقةمظإلحلاسماظقاسلمعـمأظقافمحلقةماظيتمتـؼؾماظرداالتم:مًوضعقةًاإلـطالق

ماٌلؿؼؾالتمايلقة.

مسـمررؼؼماغؿؼالماألملمإشمماظدعاغمم-مممم:ممماؾػرضقات

مػـاكمغقامضؾمتـؼؾماإلحلاسمباألملمإشمماظدعاغ.م-ممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممم

م:طقػقةماظشعقرمباألملم-2

ؼـظؿماظدعاغماظشعقرمباألملمالنمأغلفةماىؾدمهؿقيمسؾكمعلؿؼؾالتمباألملمتلؿفقبمظؿقرؼضاتمعـؾم:اظؿفابماىؾدمأومجرحفم،وطؾم

التمعاضدمسمربماألغلفة،تـؿؼؾماظرداظةمعـماٌلؿؼؾالتمايلقةمإشمماظدعاغماظذيمرمعؾؽمضادرامسؾكماظشعقرمباألملمثؿمؼقجفماإلرذاداتمإشمماظعض

ماظعضقماٌعرضمظؾكطرمسـمعلؾبماألمل.إلبعادم

م:عراحؾماظشعقرمباألملم-3

م

 : اخلالصة
م

  

عندما تطأ قدمك دبوس تطلق األنسجة املتأذية مواد كيميائية حترض هناايت األعصاب حيث 
 .تكمن املستقبالت احلسية

 .إن إطالق ىذه املواد يؤدي إىل إحداث نبضات عصبية تنتقل إىل النخاع الشوكي

 .ينتقل ىذا النبض إىل املهاد وما حوهلا حيث حيدث الشعور ابألمل

حيث يصنف إىل نوع  ( يف القشرة الدماغية )يصل األمل إىل املنطقة احلسية يف الدماغ 
 .األمل

يوجو الدماغ نبضات إىل عضالت الساق كي ترفع القدم عن مصدر الظامل لتفادي املزيد 
 .من األذية لألنسجة
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  الدرس رقم :  

 

.الطرق العصبية للحركة اإلرادية:6النشاط 
 

اظعصؾقةمظإلحلاسماظقاسلمعـمأظقافمتؿشؽؾماظطرقمميـؾماالحلاسماظقاسلموايرطةماالرادؼةمعظفرانمعـمعظاػرماظـشاطماٌكلمإذم:ًوضعقةًاإلـطالق

م.حلقةماظيتمتـؼؾماظرداالتماظعصؾقةمدمقماظلطقحمايلقةماغطالضامعـماٌلؿؼؾالتماحملقطقة

ماظلطحماحملركماظـػلل.مم-مممم:ممماؾػرضقات

م.اظػصماىؾفلمظؼشرةماٌخم-ممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممم

ماىزءماٌلؽقلمسؾكمتـلقؼمسؿؾمسضالتماىلؿ:م-2

م.اؾيطحًاحملركًاؾـػيياىزءمعـماٌخمواظذيمؼضؿـماظؿـلقؼمبنيمسؿؾمسضالتماىلؿمػقم:،مأنم1:ؼظفرمعـمخاللماظقثقؼةمص

م:طقػقةمحرطةماظعضالتماإلرادؼةم-3

م

 : اخلالصة
م

  

 .إىل العضالت بغية حتريكها( السطح احملرك )العصب حيمل رسالة من الدماغ 

 .اليت تولد حتريضا كهرابئيا يف العضلة( االستيل كولني)يطلق العصب مواد كيميائية 

 (.وصول كمون عمل منبو على مستوى األلياف العضلية)حيث تقلص للعضلة مث تتحرك 

 .تقوم العضلة بتنفيذ األمر الذي أاتىا من الدماغ عرب العصب

 .تعود العضالت إىل وضعية االسرتخاء بعد أن قامت بعملها
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  الدرس رقم :  

 

.اإلدماج العصبي: 7النشاط
 

صرمتراطقبمتشرزمقةمتـؿؼؾماظردائؾماظعصؾقةمسربمأسصابمعـماألسضاءماحملقطقةمإشمماٌراطزماظعصؾقةمواظعؽس،مؼربطمػذهماظعـا:مًوضعقةًاإلـطالق

ماظعصؾقةمعـمسصؾقنمإشممآخر.تدسكمباٌشابؽ،مزمدثمسؾكمعلؿقاػاماغؿؼالماظرداظةم

مؼدعجماٌعؾقعاتموؼـلؼفامععمبعضفاماظؾعضمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

متأثريمسصؾقغاتمراغشقمسؾكماظعصؾقنمايرطل:م-2

م 5:صمم4يفماظقثقؼةممةعقضق:ممجتربةم-

معاػقمدورماٌادتنيماظؽقؿقائقؿنيم:االدؿقؾمطقظنيمسمواظغؾقلنيمعم؟م-2 

م: دورماٌادتنيمسموع*م

م .)س(م:مػقمودقطمطقؿقائلمظفمدورميفمتقظقدمطؿقنمسؿؾمبعدمعشؾؽلمعـؾفمسؾكمعلؿقىماألظقافماظعضؾقةمصؿلؿفقبمباظؿؼؾصمدورماالدؿقؾمطقظنيم-

م)ع(م:ػقمودقطمطقؿقائلمظفمدورميفمتقظقدمطؿقنمسؿؾمبعدمعشؾؽلمعـؾطمظؾعصؾقنمايرطل.مدورماظغؾقلنيم-

معاػقمتأثريمطؾمعـماٌادتنيمسؾكمعلؿقىماًؾقؿنيماظعصؾقؿنيم؟م-3

م: تأثريمطؾمعـماٌادتنيمسؾكماًؾقؿنيماظعصؾقؿني*م

سؾكمخؾقةمراغشقميفمزفقرمزوالمادؿؼطابمسؾكمعلؿقىمبداؼةماحملقرماالدطقاغلمًؾقةمراغشقمصؿظفرمدقاظةمسصؾقةمتـؿؼؾمم:تأثريماالدؿقؾمطقظنيم-

م.سؾكمرقلماظؾقػماظعصيبمًؾقةمراغشق

مرطلمسـماظعؿؾلمؼؿـؾطماظعصؾقنمايتأثريماظغؾقلني:ؼؤثرمسؾكماظعصؾقنمايرطلميفمزفقرمصرطمادؿؼطابمؼـفؿمسـفمسدممزفقرمدقاظةمسصؾقةموباظؿاظم-

م؟مباظعضؾة ppsi عاػلمسالضةم-4

م.باظعضؾةم:ميفموجقدػامسؾكمعلؿقىماظغشاءمبعدماٌشؾؽلمظؾعضؾةماظيتمتلؿفقبماظعضؾةموؼؿـؾطمسؿؾفا ppsi سالضةم-

م. أذطرماظلؾبمعاذامزمدثميفمشقابماظغؾقلنيم؟م-5

ظؾعصؾقنمايرطلموباظؿاظلمالمؼظفرمصرطماالدؿؼطابموػذامعامميفمشقابماظغؾقلني:المؼظفرمطؿقنمسؿؾمعـؾطمسؾكمعلؿقىمششاءمبعدماٌشؾؽ*م

مرمعؾماظعصؾقنمايرطلممؼعؿؾمبشؽؾمسادي.

مإؼضاحماإلدعاجماظعصيبمسؾكمعلؿقىماظعصؾقنمايرطل:م-3

م 5:صممم5معقضقةميفماظقثقؼةم:مجتربةم-

م؟2ػقمغقعماٌـقـكماظذيمحصؾتمسؾقفميفمقمعام-2

م(.طؿقنمسؿؾم)زوالماالدؿؼطابم:2غقعماٌـقـكماحملصؾمسؾقفميفمق*م
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مصلرمدؾبمايصقلمسؾكمػذاماٌـقـك؟معاذامتلؿـؿج؟م-3

مممppse> ppsi  ممنامسؾكمػذاماٌـقـكمألاظؿػلريم:ممهصؾـ*م

تلؾبمجمؿقعماظؽؿقغاتمبعدماٌشؾؽقةماٌـؾفةميفمزفقرمزوالماالدؿؼطابمسؾكمعلؿقىمبداؼةماحملقرماالدطقاغلمظؾعصؾقنمماظـؿقفةم:*م

م. وتـشامرداظةمسصؾقةمتـؿؼؾمسؾكمرقلماظؾقػماظعصيبايرطلم

م؟ ppsi>ppse  سؾكمعاذامتؿقصؾمظقمطانم-4

:مغؿقصؾمسؾكمصرطمادؿؼطابمظؾغشاءمبعدماٌشؾؽلمظؾعصؾقنمايرطل،وباظؿاظلمالمتظفرمرداظةمسصؾقةمسؾكمppsi>ppseإذامطان:م*م

معلؿقىمبداؼةماحملقرماالدطقاغلمظؾعصؾقنمايرطل.

ماتماٌلؿكؾصةمعـمػذهماظدرادة؟عاػلماٌعؾقعم-5

م

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

.المشابكتأثير المخدرات على  : 8طالنشا
 

اٌكدراتمعقادمطقؿقائقةمتعطلمتأثرياتمطـريةمسؾكماظعضقؼةموتؤثرمباظدرجةماألوشممسؾكماىفازماظعصيب،محقثمؼؼؿصرمسؿؾفامسؾكم:مًوضعقةًاإلـطالق

ماٌشابؽمصؼط.

متعرضؾماٌكدراتمسؿؾماٌشابؽ.م-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:باالغؽقػاظنيمPمسالضةماٌادةم-2

م 212صم2عقضقةميفماظقثقؼةمم:مجتربةم-

م.  P حقؼصؾمعشؾؽلمزمؿقيمسؾكماٌادةم-3          .مممممممممممممممممممممممجلؿمخؾقيمظؾعصؾقنمايللمحم-2:اؾلقاـاتم-

م.جلؿمخؾقيمظؾعصؾقنمب م-5   ممممممممممممممممممممم.االغؽقػاظنيحقؼصؾمعشؾؽلمزمؿقيمسؾكمم-4ممممممممممممم

م. يفمايقؼصالتماظـفائقةماظعصؾقةمظؾعصؾقغاتمايلقةمح P تؿقاجدماٌادةمم-أ

م:إنماظؿـؾقفماظؼقيمظؾعصؾقنمايللمحمؼؿلؾبميفماإلحلاسمباألملمعصققبمبم-

 اذمػاضميفمسددمايقؼصالتماٌشؾؽقةماياوؼةمسؾكماٌادة  P .م

 م. غشقءمدقاظةمسصؾقةمعؿففةمدمقماٌخ

 طؾحمغشاطماٌادة P م.عؾاذرةمبعدمررحفا

م: تـؿجماظعصؾقغاتماظؾقـقةممبميفمغػسماٌـطؼةمعادةماالغؽقػاظنيمم-ب

م. P سـدمحؼـمػذهماٌادةمضؾؾمتـؾقفماظعصؾقنمحمغالحظمسدمماذمػاضمسددمايقؼصالتماياوؼةمظؾؿادةم-

 مصلرمػذهماٌالحظاتماظؿفرؼؾقة؟

 معاذامتلؿـج؟

 اؾمػيري:ً

 :مؼرجعمدؾبماإلحلاسمباألملمإشمماغؿؼالماظؿـؾقفمعـماظعصؾقنمايللمحمإشمماظعصؾقنممعمبقادطةمايقؼصالتماٌشؾؽقةماياوؼةمظؾؿادةاظؿفربةمأم-

P  م.اإلحلاسمباألملوػذامعامؼػلرماذمػاضمسددمحقؼصالتفاموأدىمذظؽمإشممغشقءمرداظةمسصؾقةمعـماظعصؾقنمعمإشمماٌخمصؿلؾبميفمم

ألغفامملمتـؿؼؾمعـماظعصؾقنممحمإشمماظعصؾقنمعم P سـدمحؼـماالغؽقػاظنيمغالحظمسدمماذمػاضمايقؼصالتماٌشؾؽقةماياوؼةمظؾؿادةم:اؾمهربةًبم-

م.وػذامعامؼدلمسؾكمأنماالغؽقػاظنيمػقمعزؼؾمظألمل

ػقمدواءمعزؼؾمظألملموعـمخاللماظؿفاربمغالحظمأنماالغؽقػاظنيمعزؼؾمظألملماٌادةماظيتممسقتمباٌقرصنيماظطؾقعلمػلماالغؽقػاظنيمالنماٌقرصنيمم-

موباظؿاظلمؼعؿؾمسؿؾماٌقرصنيمنميفمإزاظةماألمل.
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مPظؾعضمخالؼاماىفازماظعصيبماظؼدرةمسؾمإصرازمودائطمطقؿقائقةمخاصةمباإلحلاسمباألملموػلماٌادةم :اؾـمقهةًم-

موأخرىمعزؼؾةمظألملمعـؾماالغؽقػاظنيم.

مؼزولماألملمبادؿعؿالماألدوؼةماظيتمهلامغػسماظؿأثريماظقدائطماظؽقؿقائقةماظطؾقعقةمعـؾماٌقرصني.م-عالحظة:م

متأثريماٌكدراتماٌلؿعؿؾةمصقدالغقا:م-3

 م 213صمم3هؾقؾماظقثقؼةم

م.الغؽقػاظنيام-4      مممممم    مممممممممم.دواءمخمدرم-3         .ممممممممممPم اٌادةم-2مممممممم:اؾلقاـاتً-

م.سصؾقنمبقين-ع مممم    ممم.سصؾقنماظـكاعماظشقطلم-ص          مممم.سصؾقنمحللم-س      ممممممم    

ًً:تأثريًاألدوقةً-أ

م.وباظؿاظلمؼؤديمإشممسدمماظشعقرمباألمل  P تؿقدمععماالغؽقػاظنيمظؿشؽؾمطؾحمضقيماظذيمميـعمتأثريماٌادة

م. P اٌقرصنيمهلامغػسمتأثريماالغؽقػاظنيمألغفامتؽؾحمتأثريماٌادةم-ب

غلؿـؿجمأنمادؿعؿالماٌكدراتمصقدالغقامؼؤثرمسؾكمعلؿقىماٌشابؽم،حقثمتعرضؾمسؿؾماظقدائطماظؽقؿقائقةمإعام :اؾـمقهةًم-

م.مPضؾمتأثريماٌادةمباظؿـشقطمأومباظؽؾحماٌػرطمهلذهماظقدائطم،وعـمخاللمػذهماظدرادةمغلؿـؿجمأنماٌقرصنيمؼعر

م

م214اىدولمصممم:تأثريماٌكدراتمسؾكمعلؿقىماظعضقؼةم-4

م

ًاؾمأثرياتًاؾـامجةًعنًتعاريًادلىدرات.ًادلصدرًاألؿنؾةًاألصـاف

ًادلذفالت

ًبالدةًاؾذفن.ً-ًًًًػؼدانًاؾشفقةًواهلزال.ً-ًًًًًتلعقة.ً-مغؾاتماًشكاش.م-ماألصققن

اهلريوؼـ)عشؿؼمعـم

ماألصققن(
مغؾاتماًشكاش.م-

ًاؾشعورًباؾضغط.ً-ًًًًًالمً،فزالًوؼؾق.آً-ًًًًتلعقة.ً-

ًقميلبًيفًادلوتًعـدًتـاوؾهًجبرعاتًؿرتػعة.ً-

ماظؽروم.م-ماظؽققلًادليؽرات
ًػؼدانًاؾشفقة.ً-ًًًًًًتلعقة.ً-

ًأؿراضًتصقبًاؾؽلدًوأعضاءًأخرىًؿنًاجليم.ً-

ًادلقولًإىلًاالؽمكاب.ً-ًًًخؾلًقصقبًاؾؼؾب.ً-ًًًًًًتلعقة.ً-مأوراقماظؽقطا.م-ماظؽقطاؼنيًادلـلفات

ًاؾؼـبًاهلـديً-ًاحلشقشًادلفؾودات
ًتـاؼصًيفًاؾؼدراتًاؾػؽرقة.ً-ًًًًًتلعقة.ً-

ًاؾمأثريًعؾىًادلفارةًاحلرؽقةًاؾـػيقة.ً-ًاإلصابةًباهلالوس.ً-

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

.الدورة المبيضية : 1النشاط
 

يفماغؿاجماظؾققض،محقثمتلؿؿرمػذهماظعؿؾقةمحؿكمدـماظؾؾقغ،موتؿؿقزمؼعرفمدـماظؾؾقغمسؾكمأغفماظلـماظذيمتؾدأمصقفماألغـكم:مًوضعقةًاإلـطالق

خرىمبـشاطمدوري.مؼعؿربمايادثماألطـرموضقحًامواظدالمسؾكمبؾقغماألغـكمػقمزفقرمايقضمأوماظعادةماظشفرؼة.مباإلضاصةمإشممذظؽمتقجدمتغرياتمأ

مهدثمداخؾمجلؿماألغـكمطؿغريميفماهلرعقغاتماٌؾقضقةمواظـكاعقة.

متدومماظدورةمذفرموتـؿفلمبايقضم)اظعادةماظشفرؼةم(.مم-مممم:ممماؾػرضقات

ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:غؿائجمادؿؽصالماٌؾقضمسؾكماظدورةماظشفرؼةم-2

 م.:23+239اظؿفاربمص

م؟م2(مباٌؼارغةمععماظؿفربةم3،4)عاذامميؽـؽمادؿكالصفمعـماظؿفربؿنيمم-2

م: غلؿكؾصمأنم4ومم3عـماظؿفربؿنيم*م

م.:ماظرحؿمالمؼؤثرمسؾكمغشاطماٌؾقض3عـموربةمم-

م.:ماٌؾقضمؼؤثرمسؾكماظرحؿ4عـموربةم-

م(؟معاذامتلؿـؿج؟م6و5صلرمطالمعـماظؿفربؿنيم)م-3

تطقرمساديمٌكارقةماظرحؿمؼػلرمذظؽمبانماٌؾقضنيماٌزروسنيمهتم:مسـدمزرعماٌؾقضنيمهتماىؾدمظػارماٌلؿأصؾماٌؾقضنيمغلفؾم5وربةم-

م.اىؾدمتؤثرمسؾكماظرحؿمبإغؿاجمعقادمطقؿقائقةمتـؿؼؾمسـمررؼؼماظدممإشمماظرحؿمصؿؤثرمسؾقفموؼظفرمذظؽميفمتطقرمخمارقةماظرحؿمبشؽؾمدوري

اظدوراتماظرضمقةمعـمجدؼدموتػلريمذظؽمػقمأنمػاتنيماٌادتنيمم:محؼـماٌادتنيماٌلؿكؾصؿنيمعـماٌؾاؼضمإلغاثمباظغةمؼؿلؾبميفمزفقر6وربةمم-

مػؿاماٌلؽقظؿانمسـمزفقرماظدوراتماظرضمقة.

مؼػرزماٌؾقضمعقادمطقؿقائقةم)االدرتوجقـاتمواظربوجقلؿريون(موػذهماٌقادماظؽقؿقائقةمػلماٌلؽقظةمسؾكماظـشاطماظدوريمظؾؿؾقضمواظرحؿ. :اؾـمقهةًم-

م:اظدورةماظشفرؼةاظظقاػرماظيتمتطؾعمم-3

م.تؼلؿماظدورةماظشفرؼةمإشممدورتنيمعؿزاعـؿنيم:اظدورةماٌؾقضقةمواظدورةماظرضمقة

م: :مؼؿؿقزماظـشاطماظدوريمظؾؿؾقضممبرحؾؿنياؾدورةًادللقضقةًً-أ

م.ضؾؾماالباضةموتقاصؼماغؿفاءممنقمإحدىماىرمؼؾاتم،تؿؿقزمػذهماٌرحؾةمبارتػاعمغلؾةماالدرتوجقـاتمؾقة:رؼعرحؾةمجم-2

م.بعدماالباضة،وتقاصؼممنقماىلؿماألصػرم)اٌؿشؽؾماغطالضامعـماىرؼبماحملرر(ممتؿؿقزمبارتػاعمغلؾةماظربوجقلؿريونماٌرحؾةماظؾقتقؽقـقة:م-3

م.تػصؾماٌرحؾؿنيمباالباضةم-م

ماالباضةموخترؼؾفامبعدماالباضة.تؿؿقزماظدورةماظرضمقةمبزؼادةممسؽماظؾطاغةماظداخؾقةمظؾرحؿمخاللمعرحؾةمضؾؾمماؾدورةًاؾرمحقةً:ً-ب
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  الدرس رقم :  

 

.مفهوم الهرمون والغدة الصماء : 2النشاط
 

ؼؼقمماٌؾقضمبإصرازمعقادميفماظدممتعؿؾمسؾكماظؿقؽؿميفماظـشاطماظدوريمظف،متلؿكماهلرعقغات،موبفذامغلؿلممأثـاءماظدورةماٌؾقضقة:مًوضعقةًاإلـطالق

ماٌؾقضمشدةمصؿاء.

م.اهلرعقنمعادةمطقؿقائقةمتقجدميفماظدممم-مممممم:ممماؾػرضقات

م.تأثرياتمخاصةموتـؿؼؾمسـمررؼؼماظدماظغدةماظصؿاء:تػرزمعقادمطقؿقائقةمهلامم-

ماظغدةماظصؿاءمػلماظيتمتػرزماهلرعقغات.م-

مممممممممممممممممممممم

م:خقاصماهلرعقغاتم-2

 م244هؾقؾماظـصمصم

 م.ػلمعقادمطقؿقائقةمتـؿؼؾمبقادطةماظدم

 م(.تؤثرمسؾكمخالؼامعلؿفدصةمخاصةم)ماألسضاءماىـلقة

 م.تـظؿممدريمسؿؾماألسضاءماىـلقة

 مبؽؿقاتمضؽقؾةمتؼدرمباظـاغقشراممأوماظؾقؽقشرام.تػرزم

م:تعرؼػماهلرعقنم-3

مػقمعادةمطقؿقائقةمتػرزػامشددمصؿاءميفماظدمماظذيمؼـؼؾفامإشمماألسضاءماٌلؿفدصةم.

م

م:اظغددماظصؿاءماٌػرزةمظؾفرعقغاتماىـلقةم-4

م 245صمم3+2وثقؼةممماٌؾقض:م-2

تؽقنمعرتؾةم،متقجدميفمجدارماٌؾقض،مؿؾػةماألذؽالمواألحفاممواألظقانخمدةمصؿاءمؼؿؽقنمعـمجمؿقسةمعـماىرؼؾاتماٌؾقضمشمبـقةًادللقض:ً-أ

م. 245صم3حلبماألذؽالماٌقضقةميفماظقثقؼةم

م. 3اظشؽؾممممم4اظشؽؾمممم2اظشؽؾمممم5اظشؽؾم

م: مؼػرزماٌؾقضمغقسنيمعـماهلرعقغاتماهلرؿوـاتًادلػرزةًؿنًررفًادللقض:ً-ب

م.اًالؼاماىرؼؾقةم:تػرزمػرعقنماالدرتوجنيمواظذيمؼؤثرمسؾكمخالؼامخمارقةماظرحؿم-مممممم

م.خالؼاماىلؿماألصػرم:متػرزمػرعقنماظربوجقلؿريون:اظذيمؼؤثرمسؾكمخمارقةماظرحؿمويفمعـعمتؼؾصاتمسضالتماظرحؿميفمحاظةمايؿؾم-مممممم

م  :اظغدةماظـكاعقةم-3م
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م 246صمم5ؼةموثقمبـقةًاؾغدةًاؾـىاؿقةً:ً-أ

م. وتؿصؾمباظغدةمهتمدرؼرؼةمبقادطةمدقؼؼةمذماعقة،ماظغدةماظـكاعقةمشدةمصؿاءمتؿؽقنمعـمصصنيمأعاعلموخؾػلمؼؿقدطفؿامصصمبقين

ً :اهلرؿوـاتًادلػرزةًؿنًررفًاؾغدةًاؾـىاؿقةًوتأثريفاًعؾىًاؾدوراتًاجلـيقةً-ب

م. 248صم8+7موثقؼةمم+م247صمم6هؾقؾمماظؿفاربموثقؼةمم-

مغلؿطقعمتؾكصماٌعؾقعاتماٌلؿكؾصةمعـمجمؿقعماظؿفاربميفماىدولماظؿاظل:مم

ماظعضقماٌلؿفدفماظعضقماٌػرزماهلرعقن

FSH .ًاخلالقاًاجلرقلقةًؾؾؿلقضًإلـماجًاالدرتوجقـات.ماظػصماألعاعلمظؾغدةماظـكاعقة

LH .ًخالقاًاجليمًاألصػرًإلـماجًاؾربوجقيرتون.ماظػصماألعاعلمظؾغدةماظـكاعقة

PROGESTRONE .ًخالقاًخمارقةًاؾرحم.ماًالؼاماىرؼؾقة

OESTRADIOLE .ًخالقاًخمارقةًاؾرحم.ًخالقاًاجليمًاألصػر

م

 : اخلالصة
م

  

 



  الدرس رقم :  

 

.المراقبة تحت سريرية النخامية : 3النشاط
 

تػرزماظغددماظصؿاءمعقادمطقؿقائقةميفماظدمم)اهلرعقغات(مظؿؤثرمسؾكمأسضاءمأخرى،مظؽـمػلمبدورػامختضعمظؿـظقؿمجفازمآخر،مضدم:مًوضعقةًاإلـطالق

مؼؽقنمشدةمأومجفازمسصيب.

متؿقؽؿمصقفامبإصرازمػرعقغات.مم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممممممممممممممم

م:تأثريماظغدةمهتمدرؼرؼةمسؾكماظغدةماظـكاعقةم-2

 م254اظؿفاربمص

إشمممGNRHحقثمؼـؿؼؾممGNRHتـؿجماًالؼاماظعصؾقةمظؾؿـطؼةماًؾػقةماظغدةمهتمدرؼرؼةماصرازاتمسصؾقةمتدسكمباظعقاعؾماٌـؾفةمأػؿفام

مواظيتمتؤثرمبدورػامسؾكماٌؾقض.مLH+FSHاظغدةماظـكاعقةم)اظػصماألعاعل(مظققـفامسؾكمإغؿاجموإصرازمم

م:تأثريماهلرعقغاتماٌؾقضقةمسؾكماظغدةماظـكاعقةم-3

 م255اظؿفاربمص

م:اٌعؾقعاتماٌلؿكؾصةمعـماظؿفاربم-

م(.)اظعضقماٌلؿفدفمعـمررفمػذهماهلرعقغاتيفماظدممظعدمموجقدماٌؾقضم LH+FSH  ارتػاعمغلؾةم-2

م.وػذامعامؼدلمسؾكمأنمػـاكمسالضةمبنيماهلرعقغقنيمLHحؼـماالدرتادؼقلمؼؤديمارتػاعمذدؼدمهلرعقنمم-3

م:تؿأثرماظغدةماظـكاعقةمبـلؾةماهلرعقغاتماٌؾقضقةماٌقجقدةميفماظدمموتؿعؾؼماصرزاتفاممبراحؾماظدورةماٌؾقضقةمحقث :اؾـمقهةًم-

 LH  وسـدماالرتػاعماظشدؼدمظالدرتادؼقلمؼؤثرمسؾكماظغدةماظـكاعقةمصقـكػضمإصرازمتـؾفمتطقرماىرمؼؾاتموإصرازماالدرتادؼقل، FSH ارتػاعم-مممم

م(م.ؿراؼلةًرجعقةًدؾلقة)

م(.رجعقةًاجيابقةؿراؼلةًبأضصكمضقؿةمظفمعلؾؾاماالباضةم) LH أعامسـدعامتؾؾغمغلؾةماالدرتادؼقلمذروتفامهثماظغدةماظـكاعقةمسؾكمإصراز

مLH+FSHيفماٌرحؾةماظؾقتقؽقـقةمؼػرزماىلؿماألصػرماظربوجقلؿريونمبؽؿقةمعرتػعةمواالدرتوجقـاتمبؽؿقةمضؾقؾةمممامؼؤديمإشممطؾحمإصرازمم-مممم

م(.مادلراؼلةًاؾرجعقةًاؾيؾلقة)

 : اخلالصة
م
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  الدرس رقم :  

 

.التوازن الغذائي : 1النشاط
 

مؽؿـمأػؿقةماظغذاءميفمأغفمؼزودماظعضقؼةمباظطاضةمواٌقادماظضرورؼةمظؾؼقاممباألغشطةماٌكؿؾػة.ت:مًوضعقةًاإلـطالق

م.األشذؼةماظغـقةمباٌقادماظعضقؼةمواألعالحماٌعدغقةمواظػقؿاعقـاتمم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:احؿقاجاتماظعضقؼةمحلبماظـشاطتغرياتمم-2

م

 األغذقة/اؾػكات. بروتقـات دؽرقات ددم أؿالحًؿعدـقة اجملؿوع احلرقرات

2400kcal 634 4غ غ61  غ511  غ81  لرجلًالًقعؿ   

3800kcal 853 4غ غ91  غ791  غ1:   رجلًـشطًجدا 

3600kcal 607 3.8غ غ86  غ561  غ91   اؿرأةًـشطةًجدا 

3200kcal 718 3غ غ75  غ545  غ55   اؿرأةًحاؿلًأوًؿرضع 

 حتؾقلًاجلدول:ً-

 هؿاجماظعضقؼةماشمماظؼؾقؾمعـمايرؼراتموعقادماظؾـاءمظؾؿقاصظةمسؾكمايقاةم،سؿؾماالسضاء،ودؼدماًالؼاماظؿاظػة.ميفًحاؾةًاؾراحة:م-

 اظؿاظػةم.عـؾماظعؿؾمواظرؼاضةم،اظعضقؼةمهؿاجماشمماظطاضةموعقادماظؾـاءمظؿعقؼضماًالؼامميفًحاؾةًاؾـشاط:م-

مزمؿاجماىلؿماشممعقادماظؾـاءم)اظربوتقـات(موعقادماظطاضةم)اظلؽرؼات(.ميفًؿرحؾةًاإلـماج:م-

م:تصـقػماألشذؼةمودورػامحلبماحؿقاجاتماظعضقؼةم-3

 اظربوتقـاتمايققاغقةمعـؾم:اظؾقؿ،اظلؿؽ،اظؾقض،.........م-مممم:متؤعـفااحلاجةًاىلًؿوادًاؾرتؿقمم-

 اظربوتقـاتماظـؾاتقةمعـؾم:اظؾؼقظقاتم،اظعفائـ،.............م-ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اٌاءمواألعالحماٌعدغقة.م-ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ،اظعلؾ،اظؾؼقظقات،........اظغؾقمدقدات)اظلؽرؼات(معـؾم:اظلؽرمم-ممممممممتؤعـفام:ًاحلاجةًاىلًاؾطاؼة:م-

 اظددؿ:اظزبدة،اىنب،.................................................م-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اٌاءماٌقجقدميفمطؾماالشذؼة.م-مممممممؼؤعـفا:ماحلاجةًاىلًؿوادًاؾلـاءًواؾصقاـة)اؾصوة(:م-

 األعالحماٌعدغقة:ماظؽاظلققمماٌقجقدميفمايؾقبم،اىنب..........م-ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اظػلػقرماٌقجقدميفماظؾقؿمواظلؿؽمواظؾقض......ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 اظػقؿاعقـات:عـؾمصقؿاعنيمأماٌقجقدميفماًضرمواظػقاطفموايؾقب.......م-ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اٌقجقدميفماظؾقؿمواًضرماىاصة.........م2صقؿاعنيمبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماٌقجقديفمايؾقبمواظزبدة....................م3صقؿاعنيمبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
مماظراتبماظغذائلموأغقاسف:م-4

وسمؿؾػمػقمطؿقةماالشذؼةماظيتمرمبمسؾكماظشكصمأنمؼؿـاوهلامؼقعقامظلدمطاصةماحؿقاجاتماظعضقؼةمعـماٌطاضةمواٌادةم،متعرؼػماظراتبماظغذائل:م-أ

 عـمذكصمألخرمحلبماظلـ،ماىـسم،ماظـشاطم،اظظروفماٌـاخقةم.

 أغقاعماظراتبماظغذائل:م-ب

 راتبماظـؿقم:ظؾطػؾمواظصيبمحؿكماظؾؾقغ.م-م2

 راتبماظؾـاءمواظصقاغة:ظؾشكصماظؾاظغمشريماظعاعؾ.م-3

 راتبماظعؿؾ:ظؾشكصماظؾاظغمطـريماظـشاط.م-4

مراتبماإلغؿاج:مظؾؿرآةماياعؾمواٌرضعم-5

م

 : اخلالصة
م

  

 تصنيف المواد

الحاجة إلى مواد البناء 
 والصيانة

الماء الموجود في كل 
 األغذية

 األمالح المعدنية

الكالسيوم الموجود في 
..الحليب، الجبن   

الفوسفور الموجود في اللحم 
 والسمك والبيض

 الفيتامينات

فيتامين أ الموجود في 
..الخضر والفواكه والحليب  

الموجود في  1فيتامين ب
..اللحم والخضر الجافة  

 الحاجة إلى الطاقة

مثل ( السكريات)الغلو سيدات
..السكر ،العسل،البقوليات،:  

..الزبدة،الجبن،:الدسم  

 الحاجة إلى مواد الترميم

البروتينات الحيوانية مثل 
..اللحم،السمك،البيض،:  

البروتينات النباتية مثل 
..البقوليات ،العجائن،:  

.الماء واألمالح المعدنية  

 



  الدرس رقم :  

 

.سوء التغذية : 2النشاط
 

مؼعاغلمأطـرمعـمممممممممممممممعـمدؽانماظعاملمعـمحاظةماظػؼر،موميقتقنمعؿأثرؼـمباجملاسةموأعراضمغاوةمسـمضؾةمودقءماظؿغذؼة.:ًوضعقةًاإلـطالق

مظؿػاديماعرضمدقءماظؿغذؼةمالبدمعـماحرتامماظؿقازنماظغذائل.مم-مممم:ممماؾػرضقات

مممممممممممممممممممممم

م:أعراضمدقءماظؿغذؼة:م-2

م

األعراضًواألؿراضًاؾـاجتة.ً- ؿصدرًاؾعـاصرًيفًاالغذقةً-  منطًاؾؼصورًاؾغذائي.-   -أدلابًاألؿراض. 

اؾدرؼقة.تضىمًاؾغدةًً-  

ؿرضًاؾيؾعةًاؾدرؼقة.-  

اظلؿؽ.......-   *مغؼصمسـصرماظققد. 

ـؼصًاألؿالحًً-1

 ادلعدـقة.
تؼوسًاؾعظام.-  

ؿرضًاؾؽياح.-  

خمؿؾػماالشذؼةماظققعقة.م-  *مغؼصمسـصرماظؽاظلققم 

تأخرًاؾـؿو،عدمًاؾرؤقةًؾقالً،تأخرًمنوً-

 اؾعظامًعـدًًاؾطػل.....

اظلؿؽم.اظؾقض.ايؾقب.-  

 اًضار.................

ممA*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغ(م4-2)اياجةماظققعقة:

 

 

 

 

 

 

 

ـؼصًاؾػقماؿقـات.ً-2  

اهلزال)ضعفًعامً(ًاؾصداع،توؼفً-

 اؾـؿو...

ايؾقبموعشؿؼاتفا،صػارم-

 اظؾقض....................

مم2B*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغ(م2-2)اياجةماظققعقة:

اؾمفابًاؾعني،ـؼصًاؾلصر،تشؼقً-

 اؾشػاه.....

م.B2غػسماٌصدرمظػقؿاعنيم- )ماياجةمB2*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغ(م3.6-2.6اظققعقة:م

تورمًاؾؾنة،ًدررانًًًاجلؾد،ًخؾلًيفًً-

 تؽوقنًاؾعظام،اؾزؽامً

واظػقاطف،اظزبدةمماًضر-

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

ممC*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغ(م70-20اياجةماظققعقة:

خروجًؾنيًاؾعظامً،ؽياحً،تأخرًً-

 األدـان،اؾمفابًاألـفًواحلؾق.

مسؽ،مصػارم-

 اظؾقض،حؾقب،زبدة...

ممD*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغ(م4-2اياجةماظققعقة:

ؿوتًاجلـنيًؼللًـفاقةًاحلؿل-  

ؼصورًاؾؼؾب،توؼفًمنوًاؾـطاف،اؾوفن.-  

عشؿؼاتماظؼؿح،اًضرم-

 ،ايؾقب،اظلؿؽم،اظذرة....

مE*غؼصمصقؿاعنيم

معؾغم41-21اياجةماظققعقة:

آ 1  



ؿرضً:ؽوارذقورؽورً-  

تمؿنلًأعراضهًيفًضؿورًاؾعضالتًوبطئً

 اؾـؿوًوتأخرًاؾـؿوًاؾعؼؾي.

االشذؼةماحملؿقؼةمسؾكم-

 اظربوتنيمايققاغل.

ـؼصًاألمحاضًً-3ً *غؼصماظربوتنيمايققاغل.

 األؿـقة.

زقادةًاؾوزن.- ًاإلػراطًاؾغذائي.ً-4 *اإلػراطًيفًاؾمغذقة.  

م

م:ضقاغنيماظؿغذؼةم-3

م(. ؼؽقنماظغذاءمطاعالم)طؾمأصـافماالشذؼةأنمم-2م

م.ػ(اءمعؿقازغا)اظـلبماحملددةمظؽؾمصـأنمؼؽقنماظغذم-3  

م.أنمؼؽقنماظغذاءمغظقػام-4  

مإتؾاعمغظامماظقجؾاتمبدضة.م-5مم

 : اخلالصة
م

 

 


