
 

 
األعضاء الّتي حتمي العني هي احلاجبان واجلفنان 

 واألهداب.

 داخليية وأعضاء خارجيية. أعضاءترتكيب العني من 

 األعضاء الدياخليية هي القرنيية و املشيميية و الشيبكيية 

 و العصب البصري و العدسة.

 األعضاء اخلارجيية هي القزحيية و احلدقة.

أمامي به جسم مرن يوجد جتويفان يف العني: جتويف 
شفياف يف شكل عدسة: اجلسم البليوري. وجتويف خلفيي 

  يوجد به سائل شفياف يسميى اخللط الزيجاجي.

 

 

 
 

 سلوكات غري سليمة ينبغي لفت النيظر إىل ضرورة جتنيبها :        

 
 

 الوقاية خري من العالج :
  ه إىل عين   ا تفركها بل اغسلها لاملاء.ا دخل غبار أو غري ـ إذ 
 من عين  .يدي  الوسختني  تقربـ  ا  
  ا تستعمل منشفة شخص مصاب لالريمد .ـ  
 ـ  ا تقرتب من التلفاز عند مشاهدته . 
 ـ جتنيب قراءة كتالات صغرية احلجم. 
 ـ  ا تقرأ قصصا على ضوء خافت . 
 ـ  ا متارس ألعالا خطرية و ا تتقاذف لاحلجارة . 
 ـ  ا تستعمل قطرات أو مرهم عيون دون استشارة طبيب 
 سبح يف حوض غري معقيم .ـ  ا ت 

 
 

 
 
 

 

 

 : ســـيدي حممود ا ابتدائيةاملــدرسة 
 2012/  2011  الديراســيية:السيـــنة 
 إعـداد تالمـيذ السـنة السيادسةمطـويية من 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                         

 
 

 هديـية                      
 
 
 
 

توزيع هذ ه النيسخة كهديية من تالميذ السينة السيادسة إىل التيالميذ 
 الذيين توصيلوا إىل حتقيق نتائج طييبة خالل الثيالثي األويل.



 

 العين واإلبصار
 
 

 
 

العين : العين هي جهاز اإلحساس بالضوء وهي عضو الرؤية 
 : األجزاء الرئيسة التالية من وتتكون 

 ينالقرنية : وهي الجزء الشفاف في مقدمة الع

 القزحية : وهي الجزء الملون من العين ) قد يكون اللون 

 (  …أسود ، أزرق ، أخضر ، عسلي ،

حسب شدة اإلضاءة  اقع تحت القرنية ويتغير قطرهت: و  حدقةال
 . تحكم بكمية الضوء الذي يدخل العينتل

العدسة : وهي التي تجمع األشعة لتكوين صورة مصغرة مقلوبة 
ضالت المرتبطة بها بتغيير بعدها البؤري على الشبكية وتقوم الع

 لتكوين صورة واضحة للجسم سواء كان قريبا أو بعيدا

الشبكية : وهي الجزء الحساس من العين حيث تتكون الصورة 
 .عليها ، ويوجد فيها خاليا حساسة للضوء

 . العصب البصري : وهو الذي يصل بين الشبكية والدماغ

 فراغ العين بين العدسة السائل الزجاجي : وهو الذي يمأل
 . والشبكية ، والسائل المائي يمأل الفراغ أمام العدسة

 

 : عيوب العين 

 : تعاني العين من بعض العيوب الشائعة وأهم هذه العيوب هي

 : قصر نظر

وفي هذه الحالة تتكون الصورة المصغرة المقلوبة التي تكونها العدسة قبل الشبكية ، 
 وعادة ويعاني الشخص المصاب بهذه المشكلة من عدم حدة الرؤية لألجسام البعيدة ،

تصيب الشباب ، ويتم عالج هذه المشكلة بوضع عدسة مقعرة ببعد بؤري مناسب أمام 
 العين فتعمل العدسة على تفريق األشعة حتى تتكون الصورة على الشبكية

 

عادة ما تكون العين عند قصر البصر أطول حجما من العين 
الضوء المعكوسة من  أشعةذات الرؤية الواضحة. إذ تلتقي 

ج إلى داخل العين ببعضها قبل بلوغها الشبكية، لذلك الخار
ينتج عن هذا الرؤية الغير الواضحة أو المعكرة لألشياء على 

 .القرنية
 

 : طول نظر

وفي هذه الحالة تتكون الصورة المصغرة المقلوبة التي تكونها العدسة بعد الشبكية ، 
جسام القريبة ، وعادة ويعاني الشخص المصاب بهذه المشكلة من عدم حدة الرؤية لأل

تصيب كبار السن ، ويتم عالج هذه المشكلة بوضع عدسة محدبة ببعد بؤري مناسب 
 أمام العين فتعمل العدسة على تجميع األشعة حتى تتكون الصورة على الشبكية

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 




