
ماذا يجب أن تتعلم وأين تجد ما تريد أن تتعلمه؟

لقد قمنا نحن في ليبر )Liber( بإعداد الدليل الدراسي الطبي األول )Medicin 1(. وتجد في كل صفحة نبذة ومصطلحات وكلمات هامة مع إشارة إلى 

رقم الصفحة التي تجد فيها المزيد من المعلومات. كما يمكنك أن تتدرب على الدراسة استعداداً لالمتحان من خالل وضع ورقة على الشروح لتتدرب على 

شرح المصطلح في كل مجال. إن غايتنا هي أن تنجح في دراستك!

الدليل الدراسي
الطبي1: أجهزة الجسم

افعل ما يلي: اضغْط/انقْر على الفصل الذي تريد دراسته. وعندما تنتقل إلى الصفحة، فسوف تجد المصطلحات الرئيسية في ذلك الفصل مع إحالة إلى 

الصفحة التي يمكنك أن تقرأ فيها المزيد. وإذا أردت العودة إلى صفحة المحتويات، اضغْط/انقْر على دائرة المحتويات الموجودة في كل صفحة )فصل(.
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أجهزة الجسم

الجلد

المعنى المصطلح 

............................................................................................ ص 31 الطبقة العليا من الجلد  )Epidermis( البشرة

............................................................................................. ص 32 أعلى طبقة من البشرة  )Hornlager( الطبقة الَقرنية

...................................................................................................... ص 32 الِصباغ في الجلد  )Melanin( ميالنين

الخاليا التي تنتج الِصباغ في الجلد.........................................................................ص 32  )Melanocyter( الخاليا الميالنينية

..............................................................ص 33 )läderhuden( باطن الجلد تحت البشرة  )Dermis( األَدَمة

........................................................................................ص 34 )underhuden( اللُّْحَمة  )Subkutis( النسيَجة تحت الجلد

.........................................................................ص 34 حم في الجلد الغدد التي تنتج الشَّ   )Talgkörtlar( الُغدد الزُهِمية

..........................................................................................ص 34 الغدد التي تنتج الَعرَق  )Svettkörtlar( الُغدد الَعرَقية

الغدد التي تنتج الحليب........................................................................................ص 35  )Bröstkörtlar( الُغدد الثديية

وظائف الجلد هي:

حماية الجسم من المؤثرات الخارجية، كالمواد الضارّة أو أشعة الشمس• 

منع الِمكروبات من النفاذ إلى الجسم وإيذائه• 

الحماية من فقدان السوائل وتخزين السوائل• 

تخزين الدهون• 

المشاركة في تنظيم درجة حرارة الجسم• 

القيام بدور العضو الحّسي عند اللمس والضغط واأللم• 

تحويل المواد إلى فيتامين )د( بمساعدة الشمس.• 

متر   2 حوالي  البالغ  اإلنسان  جلد  مساحة  وتبلغ  الجسم.  في  عضو  أكبر  الجلد  يُعتبر 

مربع، ويبلغ وزنه 4 كيلوغرام تقريباً. وتختلف سماكة الجلد من مكان آلخر في الجسم.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.
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أجهزة الجسم

الجهاز العصبي
العصبي  الجهاز  ويعتني  متكاملة.  كوحدة  الخاليا  كافة  تعمل  أن  على  العصبي  الجهاز  يحرص 

بسرعة. الجسم  في  المعلومات  أنواع  مختلف  بنقل  مختص  وهو  الخاليا،  بين  ما   بالتواصل 

إن الجهاز العصبي هو الذي يتحّكم بالهيكل العظمي والمفاصل والعضالت والُغدد والهرمونات 

واألعضاء الداخلية. وهو الذي ينظّم حركاتنا، إضافًة إلى أنه يسّجل معايشاتنا ويفّسرها ويعالجها 

بحيث نصبح مدركين لها. كما أنه يجعلنا قادرين على التفكير والتذكُّر والكالم والكتابة. 

يتبع في الصفحة التالية
انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

المعنى المصطلح 

خلية عصبيّة..................................................................................................... ص 38  )Neuron( َعَصبون

.......................................................................... ص 38 )stödjecell( خلية داعمة  )Gliacell( خلية ِدبْقية

الدماغ والنُّخاع................................................................................................ ص 38  )Centrala nervsystemet( الجهاز العصبي المركزي

األعصاب الموجودة خارج الدماغ والنُّخاع............................................ ص 38  )Perifera nervsystemet( الجهاز العصبي الُمحيطي

جزء من الجهاز العصبي تتّحكم به اإلرادة........................................... ص 39  )Somatiska nervsystemet( الُجملة العصبية الجسدية

يتم التحكُّم به بعيداً عن اإلرادة.............................................................. ص 39  )Autonoma nervsystemet( الجهاز العصبي المستقل

تفرُّعات طويلة عن الخاليا العصبية، تنقل التدفُّعات  )Axon( )َمحاوير )مفردها ِمحوار

.................................................................... ص 39   العصبية من الخاليا العصبية

تفرُّعات قصيرة عن الخاليا العصبية، تنقل التدفُّعات  )Dendrit( نات تغصُّ

.................................................................  ص  41-40 العصبية إلى الخاليا العصبية  

مادة دهنية تعمل كعازل يحيط بالِمحوار.........................................   ص 41-40  )Myelin( َمَيالين

ترسل التدفُّع العصبي من الجهاز العصبي المركزي إلى  )Motorisk nervcell( خلية عصبية حركّية

أنحاء الجسم.................................................................................................... ص 41  

ترسل التدفُّع العصبي من أنحاء الجسم إلى الجهاز  )Sensorisk nervcell( خلية عصبية حّسية

  العصبي المركزي........................................................................................... ص 41

نقطة الوصل ما بين خليتين عصبيتين................................................... ص 41  )Synaps( الَمشَبك

مادة كيميائية ناقلة....................................................................................... ص 41  )Transmittorsubstans( ناقل عصبي

تتكّون من أجسام الخاليا العصبية........................................................... ص 42  )Grå substans( المادة السنجابية

تتكّون من الَميَالين )myelin(.................................................................. ص 42  )Vit substans( المادة البيضاء

........................................................   ص  43-42 )storhjärnan( الدماغ االنتهائي  )Cerebrum( المّخ

قشرة المخ )hjärnbarken(.................................................................   ص  43-42  )Cortex( الِقشرة
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)تابع من الصفحة السابقة(

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

الجهاز العصبي

المعنى المصطلح 

السائل الدماغي النخاعي.................................................................... ص 45  )Likvor( السائل النخاعي

فجوات مليئة بالسائل في الدماغ.................................................... ص 45  )Ventrikel( بُطين

أخفض جزء من ِجذع الدماغ............................................................. ص 44  )Förlängda märgen( البصلة أو النخاع المستطيل

الجزء الصغير من الدماغ )lillhjärnan(....................................... ص 44  )Cerebellum( الُمَخيخ

غشاء الدماغ الخارجي الذي يبطّن الجمجمة.........................   ص  45-44  )Hårda hjärnhinnan( األُّم الجاِفية

غشاء الدماغ األوسط.......................................................................   ص  45-44  )Spindelvävshinnan( العنكبوتية

الغشاء الداخلي الذي يغلّف الدماغ..........................................   ص  45-44  )Mjuka hjärnhinnan( األُّم الحنون

عصب دماغي )hjärnnerv(............................................................. ص 47  )Kranialnerv( َعصب ِقحفي

يصل ما بين النُّخاع والجسم.............................................................. ص 47  )Ryggmärgsnerv( عصب نُخاعي

يتم تفعيله عند الَكرْب )stress( والخوف.................................... ص 48  )Sympatiska nervsystemet( الجهاز العصبي الُودِّي

....................................................... ص 48 يتم تفعيله عند الراحة والهدوء  )Parasympatiska nervsystemet( الجهاز العصبي الالُودِّي

...  ص  49-48 رّد فعل يكون بمثابة حماية من إصابة على الجسم مثالً  )Reflex( ُمنعكَس

.......................................................................... ص 51 فترة الحلم أثناء النوم  )REM-sömn( نوم الريم
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أجهزة الجسم

جهاز الُغدد الُصّم 
يتعاون جهاز الُغدد الُصّم مع الجهاز العصبي على تنسيق مختلف الوظائف في الجسم 

أنواعها عن طريق  اختالف  المعلومات على  الُصّم  الُغدد  ينقل جهاز  بها. ولكي  والتحكُّم 

الدم إلى الخاليا في الجسم، فإنه يستخدم نواقل عصبية تسمى هرمونات.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

المعنى المصطلح 

مادة تنتقل عن طريق الدم إلى مختلف األجهزة  )Hormon( ُهرمون
وتنظّم أعمال هذه األجهزة...................................................................................... ص 67  

................................... ص 68 إفراز الهرمونات من أجهزة صّماوية إلى الدم مباشرة  )Insöndring( اإلفراز الداخلي

..................................................................... ص 68 نظام ضبط ينظّم األجهزة الصّماوية  )Feed-backkontroll( تضبيط ارتجاعي

الخاليا التي تتفاعل مع أحد الهرمونات............................................................... ص 68  )Målceller( خاليا ُمستهَدفة

غدة صّماء صغيرة في الدماغ..............................................................................  ص  70-69  )Hypofysen( النُّخاِمية

مركز في الدماغ ينّسق أعمال جهاز الُغدد  )Hypotalamus( الِوطاء
الُصّم والجهاز العصبي المستقل............................................................................ ص 69  

الغدة الدرقية )sköldkörteln(.........................................................................  ص  71-70  )Tyroidea( َرِقية الدَّ

................................................. ص 71 غدد درقية مجاورة للغدة الدرقية من الخلف  )Bisköldkörtlar( َريقية الغدد الدُّ

جهازان صّماويان يوجدان فوق الكليتين........................................................  ص  73-72  )Binjurar( الُغدتان الكُظِْريتان

هرمون تفرزه الغدتان الكظريتان، وهو ينظِّم استقالب  )Kortisol( كُوْرتِيزول
السّكر والدهون والبروتينات................................................................................... ص 72  

هرمون تفرزه الغدتان الكظريتان، وهو يزداد  )Adrenalin( أدرينالين
عند الَكرْب )stress(...............................................................................................  ص  73-72  

البنكرياس )bukspottkörteln(........................................................................  ص  74-73  )Pankreas( الُمَعْثِكلَة

..............................................................  ص  74-73 هرمون يخفِّض نسبة السكر في الدم  )Insulin( أَنْسولين

هرمون يرفع نسبة السكر في الدم....................................................................... ص 74  )Glukagon( غلُوكاُغون

شكل من أشكال تخزين الغلوكوز )سّكر العنب(............................................. ص 74  )Glykogen( غليكُوجين

الغدد الجنسية )könskörtlar(.........................................................................  ص  75-74  )Gonader( الغدد التناسلية

.............................................................................................  ص  75-74 هرمون جنسي ذَكَري  )Testosteron( تستوستيرون

هرمون جنسي أنثوي................................................................................................. ص 75  )Östrogen( ستروجين
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أجهزة الجسم

الهيكل العظمي

يقوم الهيكل العظمي بدور الحامل للجسم ويحمي األعضاء الداخلية. كما يحتوي 

الهيكل العظمي على نسيج ُمكوِّن للدم، وهو مستودع لمختلف المعادن. ويتكّون 

هيكلنا العظمي من أكثر من 200 عظمة مختلفة ويشّكل حوالي 20 % من وزن 

الجسم.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

تجد المصطلحات في الصفحة التالية

الجمجمة

)الِقْحف(

ْقُوة( عظم الطَّوق )الرتَّ

لوح الكتف

ِضلْع

عظم الصدر

)الَقّص(

عظام أصابع القدم

بْلة )الَشِظيّة( عظام القدمعظم الرَّ

الرََّضفة

عظم الفخذ

الُعْصُعص

العمود الفقري

عظم الَورِك

عظم الَعُجز

عظام أصابع اليد

عظم الَعُضد

الُكْعُبة

عظم املِرفَق

)الزَّنْد(

عظام الرُُّسغ

ْنع )ِمشط اليد( عظام السِّ

عظم الساق )الظُّنبوب(
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

الهيكل العظمي
)تابع من الصفحة السابقة(

المعنى المصطلح 

خاليا تبني نسيج العظام........................................................................................... ص 77  )Osteoblaster( بانِيات العظم

........................................................................................ ص 77 خاليا تفكك نسيج العظام  )Osteoklaster( ناِقضات العظم

نسيج العظم المكتنز والصلب في سطوح العظام.......................................... ص 77  )Kompakt ben( العظم الُمكتِنز

نسيج العظم الَسميم )الغني بالمسام( في داخل العظام........................  ص  78-77  )Spongiöst ben( العظم اإلسَفنجي

...................................................................................... ص 78 )benhinna( غشاء العظم  )Periost( الِسمحاق

يوجد في نسيج العظم اإلسَفنجي، حيث تتكّون كريات الدم..................... ص 78  )Benmärg( نِْقي العظام

الساق في العظمة الطويلة...................................................................................... ص 79  )Diafys( الَجْدل

...................................................................................... ص 79 الرأس في العظمة الطويلة  )Epifys( الُمشاَشة

.................................................................................................. ص 81 )skallen( الجمجمة  )Kranium( الِقْحف

العظام المكّونة للعمود الفقري............................................................................. ص 82  )Ryggkotor( ِفقرات الظهر

............................... ص 82 أقراص غضروفية مخّمدة لالهتزازات بين فقرات الظهر  )Diskar( األقراص

.......................................................................... ص 83 )bröstkorgen( القفص الصدري  )Thorax( الصدر

عظم الصدر )bröstbenet(..................................................................................... ص 83  )Sternum( عظم الَقّص

........................................................................... ص 83 )överarmsbenet( عظم الِذراع  )Humerus( عظم الَعُضد

عظم الكعبرة )strålbenet(.................................................................................... ص 83  )Radius( الكُْعُبرة

........................................................................... ص 83 )armbågsbenet( عظم الِمرفَق  )Ulna( الزَّنْد

عظم الفخذ )lårbenet(........................................................................................... ص 83  )Femur( عظم الفخذ

...................................................................................... ص 83 )skenbenet( عظم الساق  )Tibia( الظُّنبوب

......................................................................................... ص 83 )vadbenet( بْلة عظم الرَّ  )Fibula( الَشِظّية

الجزء المستدير في المفصل...............................................................................  ص  85-84  )Ledhuvud( لُْقَمة

...................................................................  ص  85-84 جزء من المفصل على شكل فجوة  )Ledpanna( ِسْنخ

........................................................................................................ ص 84 )ledband( رباط  )Ligament( ِرباط
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أجهزة الجسم

العضالت
معظم العضالت في الجسم تكون مثبتة في الهيكل العظمي. والعضالت هي التي تمّكننا 

من الحركة، وهي ذات أهمية بالنسبة لوظائف أخرى في الجسم أيضاً؛ مثل درجة حرارة 

الجسم والتنفُّس والدورة الدموية وهضم الطعام.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

العضلة ذات الرأسني
)biceps(

العضلة البطنية

املستقيمة

العضلة البطنية 

املائلة الظاهرة

عضلة العني الُدَويرية

عضلة الفم الُدَويرية

ائية ْقُِوية الُخشَّ يَّة الرتَّ العضلة الَقصِّ

العضلة شبه املنحرفة

اليِّة العضلة الدَّ

العضلة الصدرية الكبرية

العضلة الظهرية العريضة

العضلة الثالثية

الرؤوس العُضِدية

العضلة الرباعية

الرؤوس الفخذية العضلة األلَوية العظمى

وتر الرَّضفة

العضلة الثالثية الَشظَوية

الُعرقوب )وتر أخيل(

تجد المصطلحات في الصفحة التالية
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

العضالت
)تابع من الصفحة السابقة(

المعنى المصطلح 

انقباض )sammandragning(........................................................................... ص 87  )Kontraktion( تقلُّص

عضالت الجسم اإلرادية......................................................................................... ص 87  )Skelettmuskulatur( العضالت الهيكلية

.................................................................... ص 88 )mellangärdet( الحجاب الحاجز  )Diafragma( ِحجاب

..................................................................... ص 88 بْضَعة عضلية في الَجوف الِمعائِي  )Bäckenbotten( )الِعجان )قاع الحوض

عضلة دائرية تغلق فتحة في الجسم................................................................ ص 88  )Slutarmuskel( عضلة َمَصرَّة

خلية عصبية حركية مع كل ما ينتمي إليها من خاليا عضلية..................... ص 90  )Motorisk enhet( وحدة حركية

يتكّون في العضلة عندما ال تحصل على كمية كافية من األوكسجين..... ص 90  )Mjölksyra( حمض الالكتيك

عمل العضالت المتناوب ما بين االنقباض واالرتخاء..................................... ص 90  )Dynamically( عمل العضلة الديناميكي

عندما تعمل العضلة بنفس الطول طيلة الوقت............................................ ص 90  )Statiskt muskelarbete( عمل العضلة الثابت

تثني أحد المفاصل................................................................................................. ص 90  )Böjmuskel( عضلة ُمْثنية

.............................................................................................. ص 90 تبسط أحد المفاصل  )Sträckmuskel( عضلة باِسطة

............................................................................................. ص 89 )förtvining( تََنكُّس  )Atrofi( ُضمور

العضالت التي ال تتأثر باإلرادة............................................................................ ص 91  )Glatt muskulatur( عضالت ملساء

................................................................................................................ ص 91 عضل قلبي  )Hjärtmuskulatur( عضلة القلب
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أجهزة الجسم

الدوران
نقل  يتم  الدوران  وأثناء  والدم.  الدموية  واألوعية  القلب  من  الدوران  جهاز  يتألف 

الجسم. خاليا  إلى  الهضمية  القناة  من  الغذائية  المواد  ونقل  الرئتين  من  األوكسجين 

وفي الوقت نفسه يتم نقل الفضالت من الخاليا إلى خارج الجسم. وتجري عملية النقل 

بمساعدة الدم. كما أن جهاز الدوران ينقل مواد أخرى، كالهرمونات مثالً. ويلعب جهاز 

الدوران دوراً هاماً أيضاً في الحفاظ على درجة حرارة الجسم في مستوى مناسب.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

Urinvägs-
systemet

Matspjälknings-
systemet

Andnings-
systemet

Skelett-
systemet

Muskel-
systemet

Nerv-
systemet

Fortplantnings-
systemet

Lymf-
systemet

Cirkulations-
systemet

Huden Endokrina
systemet

الرشيان
 األبهر

القلب

رشايني
أورِدة

المعنى المصطلح 

............................................................... ص 99-93 )hjärtat( القلب  )Cor( قلب

التجويفان الصغيران اللذان يستقبالن  )Förmak( أَُذين

................................................................ ص 94-93   الدم في القلب

التجويفان الكبيران اللذان يضّخان  )Kammare( بُطَين

................................................................ ص 94-93   الدم في القلب

الدوران الرئوي

الدورة الدموية الصغرى الدورة الدموية التي تخرج  )Lungkretslopp(

  من القلب إلى الرئتين وتعود إلى القلب........................... ص 103-102

الدورة الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الدوران المجموعي 

....................................... ص 103-102 )Systemkretslopp(  أنحاء الجسم وتُعيده إلى القلب

............................ ص 100 ينقل الدم الغني باألوكسجين من القلب  )Artär( شريان

ينقل الدم الخالي من األوكسجين إلى القلب...................... ص 101  )Ven( وريد

أصغر وعاء دموي في الجسم............................................. ص 101  )Kapillär( ُشعيرَة

....... ص 94 العضلة التي تفصل ما بين جوف الصدر وجوف البطن  )Diafragma( ِحجاب

...................................................... ص 94 غاف( كيس القلب )الشَّ  )Perikardiet( التَّأمور

مامان الّتاجّيان الصِّ

.................... ص 95 )Segelklaffar(  الصمامان الموجودان بين األذينين والبطينين

مامان األبَْهريان الصِّ

الصمامان الموجودان بين القلب واألبهر، وبين  )Fickklaffar(

.................................................... ص 95   القلب والشريان الرئوي

يتبع في الصفحة التالية
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

الدوران
)تابع من الصفحة السابقة(

يتبع في الصفحة التالية، الدم

المعنى المصطلح 

................................................................  ص 96 النظام الكهربائي في القلب  )Retledningssystem( النظام الموِصل

فعة الكهربائية في القلب.................................................  ص 96 هنا تبدأ الدُّ  )Sinusknutan( العقدة الَجيبية األَُذينية

......................................  ص 97 فعة إلى القلب عقدة أذينية بُطينية تنقل الدُّ  )AV-knutan( العقدة األَُذينية الُبطينية

طور راحة القلب )vilofas(.................................................................  ص 97  )Diastole( انبساط

طور عمل القلب )arbetsfas(...........................................................   ص 97  )Systole( انقباض

......................................  ص  98-97 كمية الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة  )Slagvolym( حجم النَّبضة

............................  ص  98-97 كمية الدم التي يضخها القلب خالل دقيقة واحدة  )Minutvolym( الحجم بالدقيقة

النبض..................................................................................................  ص 98  )Hjärtfrekvens( سرعة القلب

.................................................  ص 98 عدد ضربات القلب بالدقيقة الواحدة  )Puls( النبض

الضغط الموجود في الشرايين.............................................................  ص 98  )Blodtryck( ضغط الدم

شريان يزّود القلب بالدم.....................................................................  ص 99  )Kranskärl( الشريان التاجي

أكبر شريان في الجسم........................................................................  ص 100  )Aorta( الشريان األبهر

........................................................  ص 100 تنقل الدم من القلب إلى الرئتين  )Lungartärer( الشرايين الرئوية

تنقل الدم من الرئتين إلى األذين األيسر..............................................  ص 101  )Lungvener( األورِدة الرئوية

وريد ينقل الدم من الجزء العلوي من الجسم إلى القلب....................  ص 101  )Övre hålvenen( الوريد األجوف الُعلوي

وريد ينقل الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب...................  ص 101  )Nedre hålvenen( الوريد األجوف السفلي

الوريد الكبير الذي ينقل الدم إلى الكبد..............................................  ص 101  )Portådern( وريد الباب
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

المعنى المصطلح 

.................................. ص 105 السائل المتبقي بعد إبعاد كريات الدم من الدم  )Plasma( بالزما

كُريرة/كُريّة حمراء )röd blodkropp(............................................ ص     106-105  )Erytrocyt( كُريّة حمراء

............................................ ص     107-105 )vit blodkropp( كُريضة/كُريّة بيضاء  )Leukocyt( كُريّة بيضاء

..........................................................  ص     108-105 )blodplätt( صفيحة دموية  )Trombocyt( ُصفيحة

.............. ص 106 مادة مشتملة على الحديد توجد في الدم وتربط األوكسجين  )Hemoglobin( هيموغلوبين/خضاب الدم

هرمون يحرض تكوين كريات الدم الحمراء........................................... ص 106  )Erytropoetin( إريثروبويَتين/مكّونة الُحْمر

.......... ص 107 قدرة كريات الدم البيضاء على تناول الِمكروبات وتحييد ضررها  )Fagocytos( بَلَْعَمة

.................................................................................. ص 108 )levring( تجلُّط  )Koagulation( تخثُّر

نوع أساسي من الدم لدى اإلنسان. وقد تم توزيع الدم لدى  )Blodgrupp( زُمرة دموية

مختلف الناس في زَُمر دموية استناداً إلى الفوارق في خصائص  

خاليا الدم......................................................................................  ص     110-109  

...................................................................................... ص 109 نظام زُمر الدم  ABO نظام

نظام زَُمر الدم الذي يستند إلى بروتين العامل الريسوسي   )Rh-systemet( النظام الريسوسي

.................................  ص     110-109 )Rhfaktor( الموجود على سطح كُرية الدم  

أجهزة الجسم

الدوران
)تابع من الصفحة السابقة(
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أجهزة الجسم

الجهاز اللِّمفي

يقوم الجهاز اللِّمفي بعدة وظائف؛ منها أنه جزء من الجهاز المناعي في الجسم لمقاومة 

الِمكروبات وخاليا األورام. كما أنه يعتني بالسوائل الفائضة التي تتشكل في الدورة الدموية. 

ويتكّون الجهاز اللِّمفي من األوعية اللِمفية والسائل اللمفي والنسيج اللمفي.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

Urinvägs-
systemet

Matspjälknings-
systemet

Andnings-
systemet

Skelett-
systemet

Muskel-
systemet

Nerv-
systemet

Fortplantnings-
systemet

Lymf-
systemet

Cirkulations-
systemet

Huden Endokrina
systemet

الطِّحال

غدد ملفية 
عميقة

أوعية
 لِمفية

غدد ملفية 
سطحية

المعنى المصطلح 

أوعية تنقل السائل اللمفي................................................... ص 112  )Lymfkärl( األوعية اللِمفية

السائل اللمفي )Lymfvätska(  السائل الفائض عن األنسجة................................................ ص 112

ُعَقد صغيرة على شكل حبّة الفاصولياء تتكّون   )Lymfkörtel( غدة لمفية

................................................................... ص 113   من نسيج لِمفي

نوع من كريات الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد   )Lymfocyter( اللمفاويات

  الجراثيم والِمكروبات األخرى.............................................. ص 113

أكبر عضو لِمفي في الجسم................................................. ص 113  )Mjälten( الطحال

................................  ص  114-113 )brässen( )الغدة الصعترية )التوتة  )Thymus( ُغدة التُّوتَة
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أجهزة الجسم

جهاز التنفُّس
O( من أجل االستقالب. ويُخلِّف ذلك 

2
تحتاج كافة الخاليا في الجسم إلى غاز األوكسجين )

CO(، الذي يجب إبعاده من الجسم. والتنفس هو الذي يقوم 
2
غاز ثاني أكسيد الكربون )

بعملية االستبدال ما بين غاز األوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. ويُطلق على عملية 

نقل الهواء من الرئتين وإليهما اسم التهوية. ويجري استبدال هذين الغازين ما بين الرئتين 

والدم. ويتم نقل األوكسجين وثاني أكسيد الكربون عن طريق الدم. وكذلك يجري استبدال 

آخر بين هذين الغازين ما بين الدم والخاليا.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

المعنى المصطلح 

O(، غاز يحتاج اإلنسان إليه من أجل استقالب الطاقة 
2
(  )Syre( غاز األوكسجين

...................................................................... ص     119-115 )oxygen( في الخاليا  

CO(، غاز يتشكل عند االحتراق.............................................  ص     115،  120-119
2
(  )Koldioxid( غاز ثاني أكسيد الكربون

.............................................. ص     121-120 عملية نقل الهواء من الرئتين وإليهما  )Ventilation( التهوية

ما يجري عند تحويل األوكسجين من الهواء إلى الجسم وعندما   )Gasutbyte( استبدال الغازات
............................. ص 115 يغادر غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء  

............................................................ ص     117-115 األنف وجوف الفم والبلعوم  )Övre luftvägar( المسالك التنفسية العليا

الحنجرة والرُّغامى والقصبة الهوائية...............................................  ص 119-118  )Nedre luftvägar( المسالك التنفسية السفلى

............................................................ ص 117 أجواف في الِقحف )الجمجمة(  )Bihålor( الجيوب

struphuvudet.................................................................................... ص 118  )Larynx( الحنجرة

.................................................................. ص 118 )Epiglottis( لسان الِمزمار  )Epiglottis( الَفلْكة

........................................................................................ ص 119 luftstrupen  )Trakea( الرُّغامى

................................................................. ص 119 )luftrör( القصبات الهوائية  )Bronker( الُشَعب الهوائية

.................................................................. ص 119 )lungblåsor( أسناخ رئوية  )Alveoler( )ِسْنخ )ج: أسناخ

................................................................................................ ص 120 lungor  )Pulmones( الرِّئات

القفص الصدري.................................................................................... ص 120  )Thorax( الصدر

........................................................ ص 120 )lungsäck( الغشاء الُمجلِّل للرئة  )Pleura( الَجَنَبة
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أجهزة الجسم

الجهاز الهضمي

يتناول  أن  اإلنسان  على  يجب  ولذلك  تعمل،  لكي  الطاقة  إلى  الجسم  في  الخاليا  تحتاج 

يجري  الجسم حينما  في  تحدث  التي  العمليات  على  ويُطلق  بالطاقة.  غنية  غذائية  مواد 

أو  االستقالب  اسم  طاقة  إلى  وتحويلها  الجسم  في  وامتصاصها  الغذائية  المواد  تفكيك 

االستحالة )metabolism(. كما تقوم المواد الغذائية بدور لَِبنات البناء في خاليا الجسم. 

الطعام،  في  الموجودة  الغذائية  المواد  من  احتياجاته  يأخذ  أن  الجسم  يستطيع  ولكي 

 يجب تفكيكها أوالً؛ أي تفتيتها إلى مكّونات صغيرة. وهذا ما يجري في الجهاز الهضمي.

ويتكّون الجهاز الهضمي من القناة الهضمية والعديد من األعضاء التي توجد مسالكها في 

القناة الهضمية.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

تجد المصطلحات في الصفحة التالية

جوف الفم

غدة لُعابية )esofagus( املريء

)pankreas( البنكرياس

املرارة
)ventrikel( املعدة

)duodenum( )االثنا عرشي )الَعَفج

املعي الدقيق )الصائم، اللفائفي(

)anus( )(الرشج )فتحة املستقيمrektum( املستقيم

)appendix( الزائدة الدودية

املُْصان األعور

)colon( املعي الغليظ

البلعوم
غدة لُعابية

غدة لُعابية

)hepar( الكبد
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

الجهاز الهضمي
)تابع من الصفحة السابقة(

المعنى المصطلح 

األيض )االستحالة( )ämnesomsättning(................................................   ص    124-123  )Metabolism( االستقالب

تفكيك الطعام إلى مكّونات صغيرة.............................................................   ص    125-123  )Matspjälkning( الهضم

المواد الغذائية األساسية 
مواد غذائية ضرورية للحياة.................................................................................... ص 124  )Essentiella näringsämnen(

................................................................. ص 124 احتياجات الجسم للطاقة أثناء الراحة  )Basalmetabolism( استقالب أساسي

مادة تُطلِق تفاعالت كيميائية في الجسم.......................................................... ص 125  )Enzym( إنزيم

تماّص، تشرُّب................................................................................................................ ص 125  )Absorption( امتصاص

........................................................................................... ص 126 )bukhinnan( البَريتون  )Peritoneum( فاق الصِّ

فاق تثبّت المعدة والمعي الدقيق مثالً...................................... ص 126 ثنية في الصِّ  )Tarmkäx( ِمْسراق

حركات القناة الهضمية.............................................................................................. ص 127  )Peristaltik( ج تََمعُّ

غدة تنتج اللعاب......................................................................................................... ص 128  )Spottkörtel( غدة لُعابية

matstrupen................................................................................................................ ص 129  )Esofagus( المريء

............................................................................................. ص 130 )magsäcken( المعدة  )Ventrikel( بُطين

فم المعدة الفوقاني................................................................................................... ص 130  )Cardia( الفؤاد

فم المعدة التحتاني................................................................................................... ص 131  )Pylorus( البوَّاب

بروتين يرتبط بفيتامين )ب 12( في المعدة.................................................... ص 131  )Intrinsic factor( العامل الداخلي

البنكرياس )bukspottkörteln(............................................................................ ص 132  )Pankreas( الُمَعْثِكلَة

...................................................................................................................  ص     133-132 levern  )Hepar( الكبد

تخزِّن الصفراء في الكبد...................................................................................  ص     133-132  )Gallblåsa( المرارة

الجزء األول من المعي الدقيق......................................................................  ص     134-133  )Duodenum( الَعَفج

بقية المعي الدقيق............................................................................................  ص     134-133  )Jejunum och Ileum( الصائم واللفائفي

الزُغابات المعوية )tarmludd(............................................................................. ص 134  )Villi( ُزغابات

المعي الغليظ )tjocktarm(................................................................................... ص 135  )Colon( القولون

............................................................................... ص 135 الجزء األول من المعي الغليظ  )Blindtarm( الُمْصران األعور

ändtarm....................................................................................................................... ص 135  )Rektum( المستقيم

Medicin 1  •  ISBN: 978-91-47-10839-8  •  © Författaren och Liber AB  •  Får kopieras



أجهزة الجسم

الكليتان والمسالك البولية

في  صحيح  بمستوى  السوائل  حجم  على  المحافظة  هي  الكليتين  وظائف  أهم  إحدى 

الجسم. كما أن الكليتين والمسالك البولية مهمة أيضاً لكي يتمّكن الجسم من تنقية الدم 

والتخلُّص من الفضالت؛ حيث تقوم الكليتان بتصفية كميات كبيرة من السوائل. وتقومان 

الدم، أما الفضالت فيطرحها الجسم  التي يحتاجها الجسم من السوائل إلى  المواد  بإعادة 

مع البول.

انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

المعنى المصطلح 

.....................................................................................................................   ص    141-138 njure  )Ren( كُلية

ينقل الدم إلى الكليتين....................................................................................   ص    140-139  )Njurartär( الشريان الكُلوي

ينقل الدم من الكليتين....................................................................................   ص    140-139  )Njurven( الوريد الكُلوي

الطبقة الموجودة في وسط الكلية..............................................................   ص    140-139  )Njurmärg( لُّب الكُلية

...................................................................................   ص    140-139 الطبقة الخارجية للكلية  )Njurbark( ِقشرة الكلية

تجمع البول المتكّون في الكليتين، وهي الجزء األول الُحَويضة )حوض الكلية( 

من المسالك البولية...........................................................................................   ص    140-139  )Njurbäcken(

أصغر وحدة عاملة في الكلية........................................................................   ص    141-139  )Nefron( كُليون

..............................................................................................   ص    141-139 حزمة في الُكليون  )Glomerulus( كَُبيَبة

نظام من األنابيب الدقيقة يجمع البول األولي...............................................  ص 139  )Tubulus( نَُبيب

كبسولة تحيط بالُكبَيبَة.....................................................................................   ص    141-140  )Bowmans kapsel( محفظة بومان

البول الذي يتجّمع بعد أول تنقية في الكليتين.............................................  ص 140  )Primärurin( البول األولي

.........................................................................................................   ص    143-140 urinledare  )Ureter( الحالِب

تجمع البول من الحالِبين........................................................................................  ص 143  )Urinblåsa( المثانة

.......................................................................................................................  ص 144 urinrör  )Uretra( اإلحليل

بْضَعة عضلية في الَجوف الِمعائِي )قاع الحوض(..........................................  ص 144  )Bäckenbotten( الِعجان

غّدة تحيط باإلحليل عند الرجل...........................................................................  ص 144  )Prostata( )الُموثة )البروستاتة
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أجهزة الجسم

اإلنجاب

نظام  اإلنجاب  وجهاز  اإلنسان.  لبقاء  الزم  شرط  هي  التكاثر  على  القدرة  إن 

في  للهرمونات  المنتجة  الجنسية  والغدد  التناسلي  العضو  من  يتكّون  معّقد 

القناة الهضمية.
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انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

تجد المصطلحات في الصفحة التالية

الرحم
)uterus(البوق يجري اإلخصاب 

غالباً يف البوق

الُجريب مع البَيضة

املبيض

عنق الرحم

قناة الرحم

املَهِبل

القسم املهبيل لعنق الرحم

القناة املََنوية

عظم العانة

األجسام الكهفية

القضيب

املستقيم

البوستاتة

الخصية
َفن الصَّ

الحالِب
املثانة

اإلحليل

الُقلَْفة

الَحَشَفةالَبْبَخ



انقْر عىل هذا الرمز للعودة

إىل املحتوى العام.

أجهزة الجسم

اإلنجاب
)تابع من الصفحة السابقة(

المعنى المصطلح 

الغدد الجنسية )könskörtlar(............................................................................. ص 146  )Gonader( الغدد التناسلية

..................................................................................................... ص 147 غدة جنسية ذكرية  )Testikel( الخصية

خلية جنسية ذكرية.................................................................................................... ص 148  )Spermie( الُنطَفة

stånd.............................................................................................................................. ص 147  )Erektion( االنتصاب

األعضاء التناسلية الخارجية لدى الرجل............................................................... ص 147  )Penis och pung( َفن القضيب والصَّ

الخصيتان والبربخ والقناة الَمَنوية 

األعضاء التناسلية الداخلية لدى الرجل.......................................................  ص     148-147  )Testiklar, bitestiklar och sädesledare(

غدة جنسية................................................................................................................... ص 149  )Prostata( البروستاتة

................................................................................................. ص 149 هرمون جنسي ذَكَري  )Andogener( أندروجين

................................................................................................. ص 149 هرمون جنسي ذَكَري  )Testosteron( تستوستيرون

األعضاء التناسلية الخارجية لدى المرأة............................................................... ص 150  )Blygdläppar och klitoris( الُشفران والَبظر

)Slida, livmoder, äggstockar och äggledare( الَمهِبل والرحم والمبيضان وبوق الرحم 

األعضاء التناسلية الداخلية لدى المرأة.......................................................  ص     152-150  

هرمون جنسي أنثوي................................................................................................. ص 152  )Östrogener( إستروجين

هرمون جنسي أنثوي................................................................................................. ص 152  )Progesteron( بروجيسترون

.................................................................................................................. ص 151 livmodern  )Uterus( الرَِّحم

äggstockar.........................................................................................................  ص     152-151  )Ovarier( الَمبيضان

خلية جنسية أنثوية...........................................................................................  ص     152-151  )Äggcell( الَبيضة

الفترة التي تنتقل المرأة فيها إلى عدم قدرتها على اإلنجاب  )Klimakterium( اإلياس

......................................................................................................... ص 152 )انقطاع الطمث(  

الفترة الزمنية الفاصلة ما بين حيضين........................................................  ص     153-152  )Menstrual cycle( دورة الحيض

................................................................................................................ ص 155 moderkaka  )Placenta( الَمشيَمة

الجزء األول من تطور الجنين.........................................................................  ص     156-155  )Embryo( ُمْضَغة
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