كيف نبصر؟
1.1حين يدخل ال�ضوء �إلى العين ت�ساعد القرنية
عل ��ى تركيز ال�ضوء وتتحك ��م القزحية بكمية
ال�ضوء.
2.2يمر ال�ضوء بعد ذلك �إلى العد�سة عبر الب�ؤب�ؤ.
3.3تر ّك ��ز عد�س ��ة العين ال�ض ��وء لت�ش ��كل �صور ًا
وا�ضحة ومحددة على ال�شبكية والتي تح ّولها
�إلى �إ�شارات ع�صبية.
4.4تر�سل الخالي ��ا الح�سا�سة ف ��ي ال�شبكية هذه
الإ�شارات الع�صبية �إلى الدماغ.
يف�س ��ر الدم ��اغ الإ�ش ��ارات الع�صبي ��ة ك�صور
ّ 5.5
ب�صرية ويجعلنا نراها.
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العينان

أجزاء العين:
•ال�صلب��ة :وه ��ي الطبق ��ة البي�ضاء الت ��ي تك ّون
الج ��زء الخارج ��ي م ��ن العين و ه ��ي عبارة عن
�أن�سجة قوية.
•القرنية :وهي الجزء الأمامي ال�شفاف للعين
الذي ي�ساع ��د على دخول ال�ضوء وتركيز الجزء
الأكبر منه قبل و�صوله لعد�سة العين.

العين هي جهاز ح�سي يعمل مثل �آلة الت�صوير وذلك
بتحوي ��ل ال�ص ��ور التي نراه ��ا �إلى نب�ض ��ات ع�صبية
ت�ص ��ل �إلى مرك ��ز الإب�صار ف ��ي الدماغ ع ��ن طريق
الع�صب الب�صري ،ويمتل ��ك الإن�سان العينين وذلك
ي�ساعده على ر�ؤية الأ�شياء ب�أبعادها الثالثية.
تقع العين داخل تجويف عظمي في الجمجمة والذي
يقوم بحماي ��ة العين من الإ�صاب ��ات و ُي�سمى محجر
العي ��ن ،وتغطي الجف ��ون مقدمة العي ��ن وتعمل على
حماية العي ��ن وترطيبها وعزل ال�ض ��وء عند غلقها،
كما يحرك العين  6ع�ضالت في جميع الجهات.

•القزحية :وهي الجزء الغامق اللون الموجود
ف ��ي الحج ��رة الأمامي ��ة خل ��ف القرني ��ة ويعمل
كحج ��اب حاج ��ز لل�ض ��وء ،ويوجد ب ��ه فتحة في
الو�سط ت�سمى الب�ؤب�ؤ والتي تتحكم بكمية ال�ضوء
الداخل �إلى العين.
•الب�ؤب�ؤ( الحدقة) :وهو الذي ي�سمح لل�ضوء
بالدخ ��ول �إل ��ى العين وي�صغر حج ��م فتحته في
ال�ض ��وء القوي مثل ال�شم� ��س وتتو�سع في ال�ضوء
الخافت.

•الحج��رة الأمامية:وه ��ي الحي ��ز الموجود
بي ��ن القرنية والقزحية ،وهي مليئة بخلط مائي
يغذي العين ويحافظ على �صحتها.
•العد�س��ة :وه ��ي الج�س ��م ال�شف ��اف الثنائ ��ي
التقو� ��س التي تركز الأ�شعة ال�ضوئية في م�ؤخرة
العين على ال�شبكية.
•ال�سائ��ل الزجاج��ي :وهو الم ��ادة الهالمية
ال�شفاف ��ة عديمة الل ��ون التي تملأ ف ��راغ العين
الخلف ��ي (الج�س ��م الزجاج ��ي) ليحاف ��ظ على
�شكل العين.
•ال�شبكية:وهي الطبقة الداخلية لجدار العين
وتحتوي على ماليين الخاليا الح�سا�سة لل�ضوء
وتت�ص ��ل بالدماغ عن طري ��ق الع�صب الب�صري
الموجود في م�ؤخرة العين.
•الم�شيمي��ة :وه ��ي الطبق ��ة المغذ ّي ��ة للعي ��ن
وتتك ّون من �أوعي ��ة دموية وتتواجد بين ال�شبكية
وال�صلبة (الطبقة الو�سطى لجدار العين).

