
 
 

 
 

ٔيٍ تٍٛ ذًظٓشاخ ػًم انعٓاص . ذُذيط ػذج أػضاء  إلحذاز حشكاخ انعسى :تمهيد إشكالي 

.انؼظثٙ َقم انسٛانح انؼظثٛح نرسثٛة حشكاذٓا   

فكٛف ذؼًم انؼضالخ نرؤيٍ حشكاخ انعسى ؟ ٔيا ْٙ خاطٛاذٓا ؟-   
ياْٙ انثُٛاخ انُسٛعٛح انًسؤٔنح ػٍ ذقهض انؼضالخ ؟-   

كٛف ذُرقم انسٛاالخ انؼظثٛح يٍ األنٛاف انؼظثٛح إنٗ األنٛاف انؼضهٛح نرحذز ذقهظٓا ؟-   
 

.العضالت الهيكلية - 1  

ٛكهٛح انعضء األكثش يٍ نحى انعسى ٔذظُف إٗن طُفٍٛ  :ذًصم انؼضالخ آن  

ٔذرًٛض تثغٍ يغضٙن انشكم ُٔٚرٓٙ كم عشف يٍ عشفٛٓا تٕشش ٔاحذ أٔ أكصش ًٔٚكٍ : انؼضالخ انغٕٚهح * 

.(... ػضهح شالشٛح انشأط –ػضهح شُائٛح انشأط )ػذد االٔشاس يٍ ذسًٛح انؼضالخ   

سغحح *  :ٔذُقسى حسة شكهٓا إٗن  قسًٍٛ .ٔذرًٛض تؼذو ٔظٕد االٔشاس : انؼضالخ اًن  

.انؼضالخ انششٚغٛح يصم انؼضالخ انثغُٛح         -   

شٔحٛح يصم  انؼضالخ انظذسٚح         -  .انؼضالخ اًن  

ٛكهٛح يٍ انرُقم ٔيٍ انقٛاو تحشكاخ يخرهفح   ٔذًكٍ انؼضالخ آن

.المفاصل - 2   

فاطـــــــــــم ذؼشٚفٓا ٔخاطٛاذــــــــــــــــٓا يصـــــــــــــــال  أطُاف اًن

فظم تشذج فًٛا تُٛٓا تفضم  ذًفظالخ ػظاو  انعًعًح  ذُذيط ػظاو اًن

 ذًفظالخ يسُُح ذذػٗ خٕٛط االنحاو 

فاطم انصاترح   اًن

.ذًفظالخ انؼًٕد انفقش٘ فاطم يٍ انقٛاو   ًٚكٍ ْزا انظُف يٍ اًن

.تحشكاخ راخ ٔسغ يحذٔد   

رحشكح فاطم َظف اًن  اًن

شفق  .يفظم اًن فاطم يٍ انقٛاو -   ًٚكٍ ْزا انظُف يٍ اًن

 تحشكاخ سشٚؼح ٔراخ ٔسغ كثٛش

رحشكح فاطم اًن  اًن

كيف تتم الحركة  ؟- 3  
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 ػهٗ اذعذب انؼظاو ٔذرحشك فًٛا تُّٛ.ذصثد انؼضالخ ػهٗ انؼظاو تٕاسغح االٔشاس ٔأشُاء انرقهض انؼضهٙ 

فظهٍٛٛ  فاطم ، حٛس ٚسٓم اَضالقٓا ذٕاظذ انغضشٔف ٔانضالل اًن .يسرٕٖ اًن  



.ملحىظــــــــــة    

أشُاء شُٙ انساػذ ذكٍ ػضهح شُائٛح انشأط يرقهظح تًُٛا ػضهح شالشٛح انشأط يُثسغح-   

.ٔأشُاء تسظ انساػذ ذكٍ ػضهح شُائٛح انشأط يُثسغح تًُٛا ػضهح شالشٛح انشأط يرقهظح -   

 
شاكض انؼظثٛح انحشكٛح -  سرعٛثح نهسٛانح انؼظثٛح انحشكٛح انظادسج ػٍ اًن ذشكم انؼضالخ األػضاء اًن

ٚح ٔانالإسادٚح ٔذرًٛض انؼضالخ تصالشح خاطٛاخ ٔ ْٙ  سؤٔنح ػٍ حشكاذُا اإلساد :اًن  

ثاششج تٕاسغح يٓٛعاخ يخرهفح: االهتياجية - 1 ٛكهٛح ػهٗ االسرعاتح نالْاظح اًن ذرًصم فٙ قذسج انؼضهح آن  

.كٓشتائٛح أٔ يٛكاَٛكٛح أٔ ػٍ عشٚق اْاظح انؼظة انز٘ ٚؼظثٓا   

.ملحىظــــــــــة    

ٌ ذكٌٕ  ْاظح ػهٗ انؼضهح أٔ انؼظة ٚعة أ ْرٛاض ) فعالةػُذ ذغثٛق اال ٌ  (اكثش أٔ ذسأ٘ ػرثح اال َقٕل أ

.انرٓٛٛط نهؼضهح خاطٛح   

: القلىصية - 2  

ا  .ذرًظٓش فٙ ذقهض انؼضهح تؼذ اْاظرٓا ٔذرشظى تاَرفاخ ٔذظهة تغُٓا يغ اَخفاع فٙ عٕٓن  

شائق  ) نهرقهض انؼضهٙ ج يٍ انذساسح انرعشٚثٙجًٚكٍ يسعم انرقهظاخ انؼضهٙ-    . 70 ص4-3-2اَظش إن

  
 

شٛقح : المرونة - 3  . 71 ص 6اَظش إن

سثة٘ذرعهٗ ف ا األطهٙ تؼذ إنغاء انقٕج اًن .   نرًذدْا ج إيكاَٛح اسرشظاع انؼضهح نغٕٓن

٘ انرًذٚذ انقٕ٘ نهؼضهح إٗن إذالف يكَٕاذٓا  .  ٚؤد

ٛكهٛح حشكا  : خالصة-  ٛكهٛح ختفضم ذقهظٓا ٔاسذخائٓا ذؤيٍ انؼضالخ آن  انعسى ٔذرًٛض انؼضالخ آن

شَٔح:- تصالشح خاطٛاخ ْٙ   .انرٓٛٛعٛح ٔ انقهٕطٛح ٔ اًن

 
  

  (اَظش ٔسقح انشسى  ) .بنية العضلة -1

عٓشٚح أَٓا خالٚا  الحظاخ اًن اف  انؼضهٛح ، ٔذثٍٛ اًن      ذركٌٕ انؼضهح يٍ ػذج خٕٛط دقٛقح ذذػٗ األٛن

ا إٗن ػذج سُرًٛرشاخ   . ػًالقح قذ ٚظم عٕٓن



ظٛفٛح نهؼضهح -  حذج إن . ٚؼرثش انهٛف انؼضهٙ إن

 

              
   .عالقات العصب والعضلة-2

اف انؼضهٛح ػهٗ يسرٕٖ سُٛا ب  يرخظظح طذرظم ذفشػاخ كم نٛف ػظثٙ يحشك تًعًٕػح يٍ األٛن

حشكح :ذذػٗ  ٘ انسٛانح انؼظثٛح انرٙ ذظم إٗن ْزِ انظفحح .  La plaque motrice: انظفٛحح اًن  ٔذؤد

اف انؼظثٛح ذُثس ْزِ   Acétylcholine االسٛرٛهكٕنٍٛ :  ٘ كًٛٛائطإٗن ذحشٚش ٔسٙ  يٍ عشف األٛن

اف انؼضهٛح فرسثة ذقهظٓا  . األخٛشج ػهٗ يسرقثالخ َٕػٛح ػهٗ يسرٕٖ األٛن

.ملحىظــــــــــة     

اف انؼضهٛح أشُاء َشاط انؼضهح اسرؼًال عاقح ٚرى ذحشٚشْا اَغالقا يٍ اسرٓالك انكهٛكٕص  ٚرغهة ذقهض األٛن

اء ، فانُشاط انؼضم٘ٔاألكسعٍٛ ٔانز٘ ُٚرط ػُّ ذحشٚش شُائ  ٚرى تفضم اَذياض ٔظائف ٘ أكسٛذ انكشتٌٕ ٔاًن

. االقرٛاخ ٔٔظائف انشتظ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


