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"The Brain" 

 
 اهمها: *يتكوف الدماغ مف عدة اجزاء

  Cerebrumالمخ    أ.
وهػو اكرػػر جػػزء مػف الػػدماغ ويتكػػوف مػف مخػػصل كػػرة المػ  تخػػمهما كتمػػ  مػف المػػادة الري ػػاء  

 صملثالجسـ التسمى 
هػو ززمػ  مسػ ز  واسػن  مػف   (Corpus Callosumالجسػـ الثصمػل  و الخػوار الثنصنمػل   -

األلياؼ النخري  ري اء الموف تزػت الشرػرة  ػل الرػؽ ال ػولل لمػدماغ  تمتػد عػدة سػمتيمترات 
مف األماـ إلى الخمؼ  وهو  كرر هيكؿ مػف المػادة الري ػاء  ػل الػدماغ  ويتكػوف مػف م يػيف 

 غ.يسر  ل الدمااأللياؼ النخري  التل ترر  ريف المخصيف الكروييف األيمف واأل
 

 
 وكل نصؼ يتكون من أربعة فصوص وىي:

: ويكوف مسؤواًل عف تمظيـ التصكير  الذاكرة  النوا ؼ   السػموؾ النش مػل  .الفص األمامي1
 وزركات الجسـ.

 : ويكوف مسؤواًل عف ترجم  األزاسيس والممس. .الفص الجداري2
 النوا ؼ.و يه مراكز السمع  ال زؾ  الذاكرة والتنرير عف  : .الفص الصدغي3
 :  يه مركز زاس  الرخر والم ؽ. .الفص القفوي4



 

 
 
    Cerebellumالمخيخ ب. 

يزتوي عمى المراكز النخػري  المتزكمػ   ػل زصػظ التػوازف ويزػا ظ عمػى مسػر  الرػد والػتشم  
 ال روري  ل الن  ت.

 
      : Brainstem  ساؽ الدماغ .جػ
 وردوره يشسـ إلى:  
 
   Midbrain .الدماغ األوس 1
  Pons .الجسر 2
    Medulla oblongata .المخاع المست يؿ  الرخم (3

 ػ ويكوف ساؽ الدماغ مسؤواًل عف المرا   الزركل   المـو والوعل.
 



 
 
  Limbic systemالجياز الطرفي   د.
 

 



 Neurotransmittersالنواقل الكيماوية وعمميا   
 

الخ يا النخري   تساعد عمى امتشاؿ اإلرػارات النخػري  *وهل مواد كيماوي  تمتج وتصرز مف 
 ريف خمي  عخري  و خرى.

 ل:قمن أىم أنواع ىذه النوا
  Dopamine.الدوبامين1

ػػػػػ وهػػػػو مػػػػف اهػػػػـ المواوػػػػؿ الكيمياويػػػػ  ويوجػػػػد  ػػػػل سػػػػاؽ الػػػػدماغ وهػػػػو المسػػػػؤوؿ عػػػػف تمظػػػػيـ 
 جسـ.االستجارات النا صي   اإلدراؾ  السي رة عمى الزركات المنشدة  ل ال

 تؤدي الى امراض الصخاـ وا  رارات الزرك . ػ زيادة االدوبامين
 
: وهػػو المسػؤوؿ عػػف المػـو واليشظػػ    اإلزسػاس رػػالجوع  Serotonine.السػيروتونين 2

 والررع  تمظيـ درج  زرارة الجسـ   السي رة عمى األلـ وتمظيـ النوا ؼ.
مثػؿ  يؤدي الى ظيور األعراض النفسػيةونقصانو ػ يمنب دورًا  ل الكآر    الشمؽ والصخاـ   

 اله وس   األوهاـ واالمنزاؿ .
 
 Norepinephrine.نور ابنيفرين 3

 ػ يمنب دورًا  ل االمتراه   التنمـ   الذاكرة  المـو  اليشظ .
 إلى ا  رارات الشمؽ. ػ زيادتو تؤدي

 الى  شداف الذاكرة   الكآر    النزل  االجتماعي . ػ نقصانو يؤدي

 



 
 


