
 

 

 

 

ًّ امتنفس ٍّ             يستطيع   إذ أّنُ  امعينيات امحيّية امتي يحتاجَا جسً اإلنسانأٍ
 يبقى عنى قيد امحياة ألكثر من  ِمكّنُ ،   ىاءِ دِن طعاو أّياىا  مّ بقي امبقاء عنى قيد امحياة 

  .ىن خيس دقائق دِن امحصّل عنى امَّاء
.  ِإخراج ثاني أكسيد امكربّن  إمى جسً اإلنسان  عنى إدخال األكسجين امتنّفس يعيه 

 عبر دخّل امَّاء إمى  امرئتين بّاسطة عينية امشَيق فيتسع امقفص امصدري ِيكّن ذمك 
، ِخرِج امَّاء بّاسطة عينية امزفير فيتقنص حجً امرئتين ِينخفض امقفص  ِتنتفخ امرئتان

  .امصدري

 
أعضاء امجَاز امتنفسي  

 
 :يتكّن امجَاز امتنفسي ىن عدة أعضاء أٍيَا

،   ىن خالل عينية امشَيق  يدخه األكسيجين إمى جسً اإلنسان عن طريق األنف : األنف
 يعيه عنى تنقية األكسجين ىن ىخاطّيا  غشاء ِنجد في األنف    .  بعينية امشًفيقّو 

امشعر امصغير امذي يقع في امتجّيف األنفي   تقّو امشعيرات امدىّية ِ  ِ األِساخ ِامشّائب
 . بعينية امتنقية

 التنّف س تنس اإلنساسس

 



 

 

 .  عبر امبنعّو إمى امحنجرةييّر امَّاء بعد دخّل امَّاء عبر األنف أِ امفً  يتحرك    :  امبنعّو

 فّقَا زائدة محيّية تغّطي تّجد  ِ.  بين امبنعّو ِامقصبة امَّائيةتّجد امحنجرة :  امحنجرة
 . محياية امحنجرة ِ امقصبة امَّائية ىن دخّل امّطعاو إميَا فتحة امحنجرة أثناء امبنع 

 ٍي عبارة عن  أنبّب رفيع ىبطنة بأمياف ِعضالت تتحّكً بحجيَا بناًء عنى : امقصبة امَّائية
امَّاء امداخه ِال تسيح ٍذٌ امعضالت منقصبة بامتّّسع أكثر ىن امالزو ِخصّصًا في عينية 

 .  امسعال

 امَّاء امداخه إمى امجسً تعتيد امقصبة امَّائّية عنى امغشاء اميخاطي ِ األٍداب متنظيف  
   . ىن األِساخ

ىن امحنجرة عنى شكه أغصان امشجرة ِتيتد داخه  امّشعب امَّائّية تتفرع   :امّشعب امَّائية
.   تعيه عنى نقه امَّاء داخه امرئة ٍِي . امرئة 

ًّ داخنَا    .داخه تجّيف امقفص امصدري ِامعيّد امفقري امّرئتان  تقع : امرئتان   تبادل ِ يت
، ِتركيبَا عنى خاليا امدو  األكسجين ىع ثاني أكسيد امكربّن بّاسطة امحّيصالت امَّائية

 .  امّدِران  امحيراء حتى يتً نقنَا إمى كافة أنحاء امجسً بّاسطة جَازي

 ٍي شعيرات صغيرة تنتشر بكثافة داخه امرئة ِتعيه عنى تبادل : امشعيرات امدىّية امرئّية
    .امغازات بين خاليا امجسً ِامرئة

 :امّتأثيرات امّسنبّية عنى عينّية امّتنّفس 
ث امَّاء * ّّ  بسبب دخان  امسيارات ِاميصانع ىّيا يؤدي إمى زيادة نسبة ثاني أكسيد  تن

.      ، ىّيا يؤدي إمى تعب امرئتين ِبطء عينَيا   امكربّن
 سّد امقصبات امَّائية ِامحّيصالت ِنَايات امشعيرات في امتدخين يتسّبب :  امتدخين *

.     ، ىيا يؤدي إمى تقنيه امكفاءة في عينية تبادل امغازات امدىّية امرئّية بّاسطة امنيكّتين
 .  ِامتي تتسبب في امتَاب امقصبات امَّائيةِاألنفنّنزا  أٍيَا امزكاو : امفيرِسية األىراض  *
.    امالزىة     االحتياطات استعيال ِسائه امتدفئة  دِن أخذ  *
 

  :طرق امحّد ىن تنّث امَّاء
.   زراعة األشجار ِامنباتاتاإلكثار ىن 
.   امتدخين ِامعيه عنى تّعية امناس بأضرارٌاإلقالع عن 

.   بشكه دِريّ  ِامّشاحنات امعيه عنى صيانة امسيارات 
 .إمزاو اميعاىه ِاميصانع بتركيب األجَزة امتي تعيه عنى تنقية امعّادو امصاعدة ىنَا

 

 
 

 


