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(Respiratory System ): الجهاز التنفسي 

من ٌتكون و التنفس وظٌفة تإدي التً األعضاء مجموعة هو  

 الجهاز وٌقوم  ( المختلفة الهوائٌة الممرات و , الرئتٌن )

 من تخلصٌه و مستمرة بصورة باألوكسجٌن الدم بمد التنفسً

 كمٌه الى الفرد وٌحتاج الخارج الى كاربون أوكسٌد ثانً

 المواد الكسدة مستمره وبصوره االوكسجٌن من معٌنه

 . العضلً للنشاط الالزمه الطاقه على والحصول العضوٌه

 والمحٌط الحً الكائن بٌن الغازات تبادل عملٌة وتسمى

. بالتنفس الخارجً
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عمليات التنفس
هً أساسٌة عملٌات ثالث التنفس ٌشمل :

1/ و داخل الهواء خروج و دخول أي ( الخارجً التنفس ) الرئوٌة التهوٌة 

 الجهاز بواسطة الجو من االوكسجٌن على الجسم ٌحصل حٌث الرئة خارج
. التنفسً

2/ فً الهواء بٌن للغازات العكسً التبادل أي الداخلً الرئوي التنفس 

 االوكسجٌن من احتٌاجها على الخالٌا تحصل حٌث الخالٌا و الدم و الرئتٌن
.  الدم طرٌق عن

3/ للمواد الهدمً األٌض فً األوكسجٌن ٌستخدم حٌث الخلوي التنفس 
. الطاقة ألنتاج

حٌث الطرٌقه بنفس الخالٌا من الكربون اوكسٌد ثانً من التخلص وٌتم 

 هواء فً منه لٌتخلص التنفسً الجهاز وٌحمله الدم الى الخالٌا من ٌنتقل
. الزفٌر 3



وتشمل الممرات الهوائية مايأتي
والرئتٌن وشعبتٌها الهوائٌه والقصبه والحنجره والبلعوم االنف:

1/ األنف : )Nose(

منه جزء فً عظمً رأسً جدار بواسطة وسطه فً فٌقسم التنفس لممرات الرئسٌة البوابة هو 

 بواسطة الجدار جانبً على ممرات ثالثة الى األنف تجاوٌف ٌنقسم و اآلخر الجزء فً وغضروف

 ٌالمس حٌث وسمٌك رطب مخاطً بغشاء النتإات هذه تغطً و الجدران من تنمو عظمٌة نتإات

 الى الوصول قبل مرشحا   و ودافئا   رطبا   الهواء فٌصبح المبللة الدافئة جدرانها ٌدخل الذي الهواء

 كبٌره فائده له وهذا الدموٌه بالشعٌرات غنً مخاطً بغشاء مبطن بكونه االنف وٌتمٌز .  الرئتٌن
. حرارته درجة ورفع وترطٌبه الغرٌبه المواد الهواءمن تنقٌة فً

2/ البلعوم :

و أٌضا   الغذاء و الهواء توصٌل على ٌعمل فهو بذلك و , علٌه ٌنفتحان حٌث الفم و األنف خلف ٌقع 

 األمامً الجدار فً فتحة خالل فٌذهب الهواء أما الغذاء ٌذهب حٌث المرئ الى السفلً طرفه ٌإدي
. الحنجرة ٌدخل و
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: الحنجرة:ثالثا 
ًالبلعوم وتجوٌف بٌنها وٌفصل ( آدم تفاحة ) العنق مقدمة فً البروز وه 

 للهواء الغشاء هذه ٌسمح حٌث ( المزمار لسان ) علٌه ٌطلق متحرك غشاء

 إبتالع عند الفتحة هذه تغلف و الحنجرة و البلعوم بٌن بحرٌة بالمرور

 لهواءالتنفس مسارا كونها الى وباالضافه الرئة نحو الٌسٌر حتى الطعام

 التً الصوتٌة الحبال على  تحتوي لكونها الصوت عضو هً الوقت وبنفس

 من اللون شاحبه صغٌره لحمٌه طٌه شكل الحنجرهعلى تجوٌف داخل تقع

 ضغط من الصوتٌه الحبال تتذبذب المطاطٌه صفة ولها المطاطً الغشاء

 عملٌة فً متباعدٌن ٌكونان الزفٌرالنهما عملٌة فً علٌها الهواء مرور

 عند تصدر التً األصوات فتحدث ٌحركها بٌنها الهواء ٌمر عندما و الشهٌق

 لذا واالنبساط التقلص وكذلك واالبتعاد التقرب قابلٌة الصوتٌه للحبال الكالم

 هاء تٌار لمرور مفتوح ممر على للحفاظ وتتسع تضٌق بٌنهما فآنالفسحه
. القصبة الى مباشرة فٌإدي الحنجرة من السفلً الجزء أما ,  التنفس 5



: القصبة الهوائية/ 4
ًمفتوحة تبقى سم 12 –10حوالً طوالها ٌبلغ أسطوانٌة قناة ه 

 وترتبط الخلف من كامله غٌر غضروفٌة حلقات طرٌق عن بؤستمرار

 دائما مفتوحه الهوائٌه القصبه تكون ولهذا مطاطٌه بآغشٌه الحلقات هذه

 من شعبتٌن الى تنقسم و , بحرٌة خاللها الهواء مرور على ٌساعد مما

 الشعب هذه تنقسم ثم الرئٌتن أحدى إلى منها كل تإدي و السفلً طرفها

 الرئة أجزاء و جوانب جمٌع حتى الرئتٌن داخل صغٌرة شعب الى

 الجزء فً الطعام بمرور الهوائٌه القصبه تسمح الوقت نفس وفً
. خلفها الواقع المريء من العلوي

التبادل فٌها والٌحصل .فقط تنفسٌة هوائٌة ممرات تعد األجزاء هذه أن 

 الفعال المجال هً الرئوٌة األسناخ وتعد , المجال بـ تسمى لذا الغازي

 حٌوٌا   دورا   التنفسٌة للمرات فؤن ذلك ورغم , الغازي التبادل عملٌة فً

ظائفها و خالل من التنفس عملٌة فً
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