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العيـــــــن
توجددددددن داخددددددف نديدددددد تجوفددددددا بقددددددي فددددددن ك داقيجدددددد وتقتدددددد

تق ددددد د بدددددد

قدددددد

تتي ج

فيددددد ج دددددده قددددد دا فددددد

دددددنو

ددددددك اددددددك د ددددددد
ف

دددددي جقفددددد د تج ددددد

ددددددن

(قددددد دافقدددددف

و ددددددذد قدددددد ف ددددددد وجددددددون يددددددح تفددددددد نو د داخددددددف

ك ين قدت

فدددددد

ددددددك داي دددددد

يفدددددد

ادددددك دا دددددق

ددددددي قيج دددددد و ا دددددد

و

د ي ى.

 )1األعضاء الواقية للعين
1
2
3

داي ج

فقبخ

د ندب

تي ا ق
يي

داج ب

داخ ق و داق ء ق داب و اك داخف
ن دايوء وتيقي داخف ق داغ
قدتق فيقف

داخف ق

ذى

 )2تركيبة العين
4

الصلبة
المشيمية

5
الشبكية
6
7

القرنية
الخلط المائي

9
10

القزحية
الحدقة
الجسم البلوري
(العدسة)
الخلط الزجاجي
العصب البصري
الغدتان الدمعيتان

8

11
12
13
14

طبقة خارجية لونها أبيض ترق من أمام وتصبح شفافة و تسمى
القرنية
تتكون من نسيج رخو غني باألوعية الدموية التي تغدي العين وجهها
الباطني ملونا باألسود بحيث يجعل داخل العين غرفة مظلمة تنسلخ
من األمام
تتكون من تفرعات العصب البصري الذي يدخل تجويف العين فتتشابك
أليافه مؤلفة الطبقة الحساسة للعين .تنطبع عليها صورة األشياء
مقلوبة
شفافة و صلبة تحمي العين و تمكن الضوء من النفاد إلى داخل العين
يوجد في التجويف األمامي بين القرنية و القزحية و هو عبارة عن
سائل يشبه الماء في قوامه
تتحكم في اتساع الحدقة بواسطة ألياف حسب قوة الضوء
ثقب صغير يمر منه الضوء
جسم مرن شفاف في شكل عدسة محدبة الوجهين
سائل شفاف يمأل التجويف الخلفي للعين
ينقل الصور من الشبكية إلى المخ
تفرزان الدمع الذي يقم العين ويرطبهما ويسهل حركة الجفن

تشبه عين اإلنسان بطبقاتها آلة التصوير ،فعدسة العين تقوم بدور عدسة آلة التصوير ،و القزحية
تعمل عمل المنظم الضوئي و التجويف الداخلي الغرفة الخلفية و الذي هو معتم بسبب أصباغ
المشيمية يقوم بدور الغرفة الظلمة في آلة التصوير ،أما الطبقة الشبكية فهي تقوم بدور الفيلم الدية
ينطبع عليه صور األجسام.
العين
الغرفة الخلفية المعتمة
األوساط الشفافة
القزحية
الشبكية

اإليقاظ العلمي السنة السادسة

آلة التصوير
الغرفة السوداء
العدسة
المنظم الضوئي
الفيلم الحساس
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العين و الرؤية
تتنبعث األشعة الضوئية من الجسم المضيئ .فتخترق األوساط الشفافة للعين فترتسم صورة الجسم
مقلوبة على الشبكية و تحدث إشارات (سيالة عصبية) ينقلها العصب البصري إلى المخ الذي يتولى
تحليلها و تأويلها.

عيوب الرؤية و وسائل اإلصالح
 فييييييي العيييييييين السيييييييليمة تقيييييييوم ال عدسة(الجسييييييم البليييييييوري) بتجمييييييييع األشيييييييعة الضيييييييوئيةاليييييواردة فيييييي نقطييييية واحيييييدة لتنطبيييييع صيييييورة الجسيييييم عليييييى الشيييييبكية مقلوبييييية فينقلهيييييا
العصب البصري إلى مركز اإلبصار في المخ فيحللها و يؤولها.
 فيييييي العيييييين المصيييييابة بقصييييير النظييييير ترتسيييييم صيييييورة الجسيييييم المرئيييييي أميييييام الشيييييبكية ويتم إصالح هذا الخلل بعدسة مقعرة.
 فييييييي العييييييين المصييييييابة بطييييييول النظيييييير ترتسييييييم صييييييورة الجسييييييم المرئييييييي وراء الشييييييبكيةو يتم إصالح هذا الخلل بعدسة محدبة.

الضــوء
انتثار الضوء
يتغير مسار الضوء عند اصطدامه بحاجز فينتثر في جميع االتجاهات .و تسمى هذه الظاهرة انتثار
الضوء وبفضل هذه الظاهرة نتمكن من رؤية األجسام من حولنا.

انعكاس الضوء
تسقط األشعة الواردة من مصدر ضوئي على جسم مصقول فإنها تنحرفمتبعة خطوطا مستقيمة و في
اتجاه محدد و تسمى هذه الظاهرة انعكاس الضوء.

انكسار الضوء
انكسار الضوء هو تغير في مسار األشعة الضوئية المارة من وسط شفاف إلى وسط يختلف عنه من
حيث الشفافيةعند السطح الكاسر
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