
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  بغياب محيطهم مع تواصلهم  أصحابها تفقد التي العين إصابات أو الثالثة  الدرجة من الجلد حروق حاالت من  الكثير بالمستشفيات االستعجاالت في مصالحنسجل 

 السندات التالية:   عليك نقترح اإلجابة أجل الخارجي من محيطنا مع تواصلنا كيفية عن للتساؤل يدعوناهذا ما  البصر،فقدان  أو األشياء بمالمس حسهم

 التنبيهات في استقبال البنيات المتخصصة على أتعرف-1النشاط  

الخارجية

 إحصاء األعضاء الحسية ومنبهاتها -أ

 دورها الحاسة العضو الحسي المنبهات

    

   

   

   

   

 
أعضاء..................لعدة............................فيزيائية ...............، ..............................، االذن، العين، يمثل كل من : نتيجة

ٌمكن الجسم ي ، ،............إلخ( وبذلك تشكل وسائل ..................بالمحيط الذي نعيش فيه.................، .................ضوء، كيميائية )

 ...........................................................................................الوسط  عن االتية العديدةبالمعلومات  يالواع ..............من

 .جيةالخار

 المنبه:....................................................................

..الحاسة:.................
............................

العضوالحسي:..................

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

 المنبه:....................................................................

الحاسة:...........................
...................................

العضوالحسي:.........................
.................................. 

 .: تظهر تدريب المكفوفين على التعرف على األشياء  1وثيقة 

 لغة برايل هو نظام من النقاط البارزة التي يمكن قراءتها 

 . خترعها الفرنسي لويس بريلباألصابع من قبل المكفوفين ا 

 

 هي فن الرماية بالسهام؛ لنبالةا   : 2وثيقة                     

                        يصوب فيها الالعب على قرص مقسم إلى خمس                               

          من  حلقات مختلفة ألوانها، ولكن بترتيب معين                            

أحمر  -أزرق  -أسود  -الخارج إلى الداخل )أبيض                             

 باختالف لون ومنطقة الحلقة. 10إلى  1أصفر(، وتتدرج النقاط من و

 

 :كرة الهدف هي رياضة جماعية  4وثيقة                    

     تم ابتكارها من قبل  النمساوي هانز لورينزن                   

 مكفوفين من أجل  إدخال 3حيث  يتنافس فيها فريقين من 

قبل تسويق منتجاتها تعمل الشركات العالمية على  :3وثيقة  بداخلها جرس في شباك الفريق اآلخر.كرة  

 عرضها على أخصائيين في األغذية للتعرف على جودتها.

المنبه:................................................................
.... 

الحاسة:......................
...............................

العضوالحسي:...................

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

المنبه:................................................................
.... 

الحاسة:............................
.....................................

العضوالحسي:...................

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

معلومات ومؤثرات  المنبهات:

كل تغير في  أوخارجية أو داخلية 

 والكيميائية المكونة الفيزيائيةالعوامل 

تستقبلها الكائنات الحية  والتي للوسط

        وترد على بعضها بردود افعال 

 مناسبة.

 

 حدد الحاسة والعضو الحسي والمنبه الموافق لالستجابات الممثلة في كل وضعية من الوضعيات المبينة في الوثائق أعاله..1
 

 و أهميتها.من خالل ما سبق احص في جدول مختلف األعضاء الحسية ومختلف المنبهات الموافقة لها مبينا دور االعضاء الحسية .2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التالية: قصد التعرف على كيفية تمكن الحواس من الرد على المنبهات الخارجية إليك الوثائق 

 التنبيهات في استقبال البنيات المتخصصة على أتعرف-1النشاط  ❖

الخارجية

 دراسة المستقبالت الحسية مثال الجلد -ب

  .في مستوى الجلد مختلفة التكبير مجهرية مالحظات :  2وثيقة

 

 رسم تخطيطي لمقطع في مستوى جلد اإلنسان. : 1وثيقة 

األعضاء الحسية على مستقبالت تلتقط مختلف التنبيهات الخارجية و باعتبار الجلد الطبقة الخارجية التي تالمس الوسط  تحتوي : 3وثيقة 

برودة كما يسمح لنا بتحسس خشونة و نعومة األشياء التي نلمسها عن لالخارجي و تتفاعل معه فهو الذي يشعرنا بالتغيرات المستمرة للحرارة و ا

 بالت الحسية المنتشرة فيه.طريق مختلف المستق

  أ ـ المستقبالت الحسية للجلد 

 برد

 الحرارة  

 األلم    

 اللمس الخفيف

 الضغط

 ب ـ المنبهات الخاصة بالمستقبالت الحسية للجلد

 
 شعر

 مسام

 بشرة

 األدمة

 تح  األدمة

 عصب
خاليا  بصيلة الشعر

 دهنية

 غدة عرقية

 غدة دهنية

 مستقبل حسي

أوعية 

 دموية

 

    م ح ة م  رية 

 م برة ل سيم ميسنر

    م ح ة م  رية 

 م برة ل سيم باسيني
     م ح ة م  رية لم ط   ي مس و  ال لد

         الب رة

         األدمة

      ح   
     األدمة

  سيم ميسنر

  سيم باسيني

 .قدم وصفا للبنية النسيجية للجلد-أ .1

اللمس  (البنيات )العناصر  استخرج    -ب حاسة  عضو  الجلد  أن  على  التأكيد  من  تمكن  شرح    التي  مختلف  على  قدرته  مع  التقاط 

 . التنبيهات من المحيط

    تنبيهات.الذات العالقة بمختلف  خاصية المستقبالتمحددا الحسية  استنتج تعريفا للمستقالت -2

 المشتركة بين المستقبالت الحسية. استخرج الميزة التشريحية  -3

 . يطبالمح يةت وسائل اتصال العضواي استخلص مما سبق خصوص

 

 


