
 أعضاء التنفس لدى اإلنسان -الجهاز التنفسي 
 

انجٓاص ْٔزا  .نجٓاص انرُفسٙ ْٙ إٚصال األكسجٍٛ إنٗ انذو ٔانرخهص يٍ ثاَٙ أكسٛذ انكشتٌٕلاألساسٛح ٔظٛفح ال ٌإ

ٚثذأ يٍ فرذح األَف، ذجٕٚف انثهعٕو، انذُجشج، انمصثح انٕٓائٛح ٔانشعة انٕٓائٛح إنٗ انذٕٚصالخ انٕٓائٛح، ٔكم 

 .نّ خاصٛح يعُٛح سٕف َرطشق نٓا تئٚجاصجضء 

  

 األنف

انكم ٚعشف أٌ األَف نٛس فمػ نًشٔس ْٕاء انرُفس، ٔإًَا أٚعا انًسؤٔل عٍ 

داسح انشى، ٔاألَف نّ ٔظٛفح أساسٛح نرشغٛة انٕٓاء انذاخم إنٗ انشئرٍٛ ٔأٚعا 

يُع انذثٛثاخ انصغٛشج جذا انعانمح فٙ انٕٓاء يٍ انًشٔس، دٛث أَٓا ذهرصك 

 .تانغشاء انًخاغٙ انًثطٍ تانرجٕٚف األَفٙ

 

 

 

 الحنجرة

ذعرثش تٕاتح انجٓاص انرُفسٙ ٔفٛٓا األدثال انصٕذٛح، انرٙ ذسرمثم يشٔس انٕٓاء 

يٍ انشَح إلصذاس األصٕاخ انًخرهفح، ٕٔٚجذ فٕق انذُجشج َرٕء نذًٙ يرذشن 

جشج أثُاء ْٔزِ انضائذج نٓا أًْٛح خاصح فٙ ذغطٛح فرذح انذٍ  أٔ صائذج نذًٛح

 .انثهع نًُع دخٕل انطعاو إنٗ انذُجشج أٔ انمصثح انٕٓائٛح

 

 

 

 

 القصبت الهوائيت

ٚعرمذ انثعط أٌ انمصثح انٕٓائٛح ْٙ فمػ عثاسج عٍ أَثٕب نًشٔس انٕٓاء إنٗ 

انشئح ٔنكٍ فٙ انذمٛمح انمصثح انٕٓائٛح نٓا ذشكٛة ًٚكُٓا يٍ أداء ٔظٛفح يعُٛح، 

كٌٕ يٍ غعاسٚف عذٚذج، ٔنكٍ ْزِ انغعاسٚف فجذاس انمصثح انٕٓائٛح ٚد

ذغطٙ فمػ انجضء األيايٙ يٍ انمصثح انٕٓائٛح أيا انجضء انخهفٙ يٍ انجذاس 

فٛركٌٕ يٍ ععالخ ٔنٛس غعاسٚف، ْٔزا انركٍٕٚ ٚسًخ نهمصثح انٕٓائٛح تأٌ 

ذكٌٕ صهثح ٔيفرٕدح نهسًاح تًشٔس انٕٓاء، ٔفٙ َفس انٕلد ٚعطٛٓا يشَٔح 

لثاض، ْٔزِ انخاصٛح ظشٔسٚح جذا ٌانععهٙ فٛٓا تاال تذٛث ٚسًخ نهجضء

: نٕظٛفرٍٛ يًٓرٍٛ ًْٔا

إصذاس األصٕاخ انًخرهفح دٛث اَمثاض انمصثح انٕٓائٛح ظشٔس٘ نخهك ذٛاس يٍ انٕٓاء انخاسج يٍ انشئح ًٚكٍ  -

 .األدثال انصٕذٛح يٍ إصذاس انصٕخ

دج يًٓح فٙ يساعذج انشخص عهٗ انرخهص يٍ انثهغى أٔ انكذح، انكم ٚعهى أٌ انكذح يضعجح َٕعا يا، ٔنكٍ نٓا فاا -

اإلفشاصاخ انعاسج انرٙ لذ ذركٌٕ فٙ انشئح، ٔنٕال خاصٛح انمصثح انٕٓائٛح انًشَح نًا ذًكٍ اإلَساٌ يٍ أٌ ٚكخ تشكم 

 .فعال

 

 الشعيباث الهوائيت

اتٛة ذُمسى ٚعذ ذفشع انمصثح انٕٓائٛح إنٗ جضء أًٍٚ ٔأٚسش، فئٌ ْزِ األٌ

ذذسٚجٛا نركٌٕ شثكح يٍ األَاتٛة انرٙ ٔظٛفرٓا ْٕ إٚصال انٕٓاء إنٗ يخرهف 

أجضاء انشئرٍٛ، ْٔزِ انشعٛثاخ انٕٓائٛح يًٓح جذا دٛث أَٓا ٚجة أٌ ذثمٗ 

يفرٕدح نهسًاح تًشٔس انٕٓاء أثُاء عًهٛح انشٓٛك ٔانضفٛش، ٔنكٍ فٙ تعط 

ْزِ انشعٛثاخ ٚعٛك، ْٔزا  انذاالخ كانشتٕ انشعثٙ فئٌ يجشٖ انٕٓاء فٙ

انعٛك ْٕ انسثة انشئٛسٙ فٙ ظٛك انرُفس ٔانصفٛش انزٍٚ ٚشركٙ يُٓى 

. يشظٗ انشتٕ

 



 الحويصالث الهوائيت

يهٌٕٛ دٕٚصهح ْٕائٛح ٔيذاغ تٓزِ  300ٕٚجذ فٙ انشئرٍٛ يا ٚماسب يٍ 

انذٕٚصالخ شثكح دلٛمح جذا يٍ انشعٛشاخ انذيٕٚح ْٔزا انرذاخم ٔانرُاسك يا 

انٕٓاء انمادو يٍ انجٕ انخاسجٙ انًذًم تاألكسجٍٛ ٔانذو انمادو يٍ انمهة  تٍٛ

انًذًم تثاَٙ أكسٛذ انكشتٌٕ ٚسًخ تعًهٛح اَرمال األكسجٍٛ يٍ انذٕٚصالخ 

انٕٓائٛح إنٗ انشعٛشاخ انذيٕٚح، ٔتانرانٙ َمهّ إنٗ كافح أَذاء انجسى ٔفٙ َفس 

 .انٕلد انرخهص يٍ ثاَٙ أكسٛذ انكشتٌٕ

  

 

 

ج انرُفس انرٙ ذرى تشكم ذهمائٙ ٚرذكى فٛٓا انًخ عًٕيا ٔ يشكض انرذكى فٙ انرُفس انًٕجٕد فٙ انًخ خصٕصا عًهٙ

تذٛث ٚصذس أٔايش عصثٛح نهععالخ انرٙ ذذٛػ تانرجٕٚف انصذس٘ ٔأْى ْزِ انععالخ ْٙ انذجاب انذاجض تذٛث 

٘ إنٗ ذًذد انشئرٍٛ ٔاسذخاء انععالخ أٌ اَمثاض ْزِ انععالخ ٚؤد٘ إنٗ صٚادج دجى انرجٕٚف انصذس٘ ٔتانرال

ٚؤد٘ إنٗ صغش دجى انرجٕٚف انصذس٘ ٔتانرانٙ اَمثاض انشئرٍٛ ْٔزا ٚسًخ تعًهٛرٙ انشٓٛك ٔانضفٛش أٌ ٚرًاٌ 

 .تصٕسج دٔسٚح

  

 أرقام عن الجهاز التنفسي

 .نرش ½ أٌ كًٛح انٕٓاء انذاخم إنٗ انشئرٍٛ خالل عًهٛح انشٓٛك ذثهغ .1

 .يشج فٙ انذلٛمح عُذ اإلَساٌ انثانغ 16 – 12 ٘ دانح انسكٌٕ ذثهغأٌ عذد يشاخ انرُفس ف .2

فٙ انذلٛمح، ْٔزِ انكًٛح ًٚكٍ أٌ ذضٚذ إنٗ  نرش 6 أٌ كًٛح انٕٓاء انذاخم إنٗ انشئرٍٛ ٔانخاسج يُٓا ٚثهغ ذمشٚثا .3

 .أظعاف عُذ انًجٕٓد انععهٙ انكثٛش 10

 .ذمشٚثا يهٌٕٛ 300 أٌ عذد انذٕٚصالخ انٕٓائٛح فٙ انشئرٍٛ ٚثهغ .4

ْٔٙ ذخرهف تاخرالف  نرش نهًشأج 5 ذمشٚثا، ٔ نرش نهزكش 6 أٌ كًٛح انٕٓاء فٙ انشئرٍٛ عُذ اإلَساٌ انثانغ ْٙ .5

 .اإلَساٌغٕل اإلَساٌ دٛث أٌ دجى انشئح ٚضٚذ تضٚادج غٕل 

 .إرا كاَد ْزِ انشئح ذؤد٘ ٔظٛفرٓا تصٕسج صذٛذح تشئح ٔادذج أَّ ًٚكٍ نإلَساٌ أٌ ٚعٛش .6

  

 


