
   والمحافظة عليها الحواس الخمسة

، فهي تعمل على مساعدتها في التعرف على الكائنات الحيةلدى  اإلدراك أساليبالحواس هي 
هي بمثابة النوافذ    نساناإلهيتها. الحواس الخمس التي يمتلكها ااألشياء وتصنيفها إلدراك م

  الطبيعية بينه وبين العالم الخارجي التي تربط الوجود الخارجي بذهنية اإلنسان. 

إدراك وضعية  باإلضافة لدورها الهام في   العضو الحسي الذي يمّكننا من السمع األُذُن :  األذن
أحد   السمع ريعتب توازنه.المساهمة في الحفاظ على إن كان معتدال أو مائال و بالتالي  كجسم

   : أنه هومن فوائد أهم الحواس

أو *   السيارة  بوق  تحذير  صوت  كسماعنا  األخطار  من  يحذرنا 
  صفارة القطار، أو نباح كلب الحراسة، 

السمع*   يمنحنا  وتغريد   كذلك  للموسيقى  االستماع  عند  المتعة 
  وَحفيف الشجر  الماءوخرير  الطيور، وأصوات األمواج

وفحيح   األسدوزئير  الخيلاألذن األصوات كصهيل  كما تميّز
إن األعمى يرى بإذنه جيداً ويحس بها كل شيء كأنه  ....  األفعى

  مبصر تماما.

  نتفاهم مع بعضنا عن طريق الكالم، وهذا   فنحنالتخاطب ى تعلم لغة تساعدنا علكما
األطفال الكالم عن طريق االستماع إلى حديث  يعتمد على السمع بشكل رئيسي. ويتعلم

  اآلخرين وتقليده. 

 العالية كما واألصواتب التلوث السمعي بتجن وذلكنحافظ على آذاننا   إن يجب  : األذنوقاية 
أجسام غريبة  من إدخال او  الناتجة عن العدوىيجب المحافظة على األذن من األمراض 

  األذن نعمة عظيمة علينا ان نحافظ عليها. األذن، داخل  ومؤذية

االبصار قدرة    النظر:  العين:  البصر هي  أو  إلى  الرؤية  تشاهدها  التي  الصور  نقل  العين على 
على    الدماغ و  القادر  ترى  إدراكها  معرفتها  أمامها.العين  يوجد  ألوانف  ما  و    هاوأشكال  هاتميز 

بعدها    هاقرب األشياء،  عنّاو  بهما  أبصر  عينان  هللا    ! وهبني 
لون   إلى  إضافة  اآلخر  عن  كّل شخص  يميّز  جميل  لها شكل  العين 

   .القزحية التي تختلف من شخص آلخر

 :البصرمن أساليب المحافظة على 
 .القراءةالجيدة عند  اإلضاءة -1
 .التلفاز الجلوس على بعد مناسب عن جهاز -2
 .إراحة العينين عندما تتعب -3

علينا أيضا أن نتجنب األلعاب الخطرة التي يمكن ان تضّر أعيننا  
 الجميلة كما يجب أن نتجنّب  



  المصباح القوّي اإلضاءة أو  .الشمسمثل  النظر مباشرة إلى مصادر الضوء
أو عند وجود أّي عالمة على مرض قد   ن زيارة طبيب العيون ضرورية لفحص النظرإ -4

  . يصيب العين مثل الرمد و غيره 
وهو أسلوب العين األول للدفاع   جسم غريب  هاتفرز العيون الدموع بشكل كثيف عندما يدخل -5

 سالمتها. عن 
 .َعَلْيَها َفْلنُحافِظْ اَلبَصُر ِنْعَمةٌ ِمْن ِنَعِم هللاِ َعَلْينَا 

  األنف الشم 

فحين استنشاق   المتنوعة،على تمييز الروائح  األنفهي قدرة 
نحو الدماغ بواسطة أعضاء   هابتمرير األنف رائحة ما يقوم 

الروائح المختلفة والمختلطة   هاتميزيتمكن الدماغ من خاصة ف
العطور الجميلة عن الروائح   الروائح، فيميّزليدرك نوع تلك 
بل ويميز العطور الجميلة ذاتها في   ،المصدرالكريهة أيّاً كان 

   درجة التركيز أو الخفة حسب المصادر.

  الروائح في األنف نستقبل. 
 .مصدرهاوأحيانا نعرف أيضا  التي استقبلناها بواسطة الدماغ ندرك نوع الرائحة

 .نشم رائحة الطعام الذي نحبه، وتسبب لنا المتعة  عندما الشهيةحاسة الشم تثير 
 من نوع آخر مهمةأيضا بمعلومات  حاسة الشم تزودنا  :  

 .الموادبالتمييز بين  في بعض األحيان تحذرنا من الخطر. وتساعدنا -
 .الوجهاألنف موجود بوسط 

 .ونشماألنف نستطيع أن نتنفس  بواسطة
 :العطس

 .مفتوحاإلنسان يعطس بفم 
 يبلعون الهواء، تتقلص أضالع البطن، ويرسلون بتصعيد  ويرتعشون، األناس ينتفخون

األنف والفم   كبير الهواء إلى األنف، هناك يقف ثم يطير حوله وأحيانا يقذف من داخل
كبيرة ، بهذه السرعة يمكنه التخلص   بسرعةبالعطس اإلنسان يحرر الهواء   .واحدةدفعة 

وهذا   – من الجراثيم وباقي الفضالت الموجودة في الجسم
 . هو هدف العطس

على تمييز الطعم والذوق   اللسان  قدرةهي :     التذوق  
يع  يستط الفمللمواد المختلفة، فعند تمرير األطعمة عبر 

اللسان تمييز تلك األذواق المختلفة بواسطة براعم اللسان  
لتحدث تفاعل كيميائي من مستقبالت الدماغ لتصل  

اإلشارات الحسية ألجزاء مختلفة منه تستطيع من خاللها  
  المالحعن   المرعن  الحلوتمييز الطعم ليكتشف الطعم 

والحار عن البارد، لذا فحاسة التذوق هي المعيار بين  
  احساس التذوق وفقدان الحس على التذوق. 



على تمييز سمات األشياء   األطرافهي قدرة :  اللمس 
والتعرف على خصائصها, فعند مالمس األطراف لشيء ما 

التي تقوم   للنهايات العصبيةبوظيفة الموصل   الجلديقوم 
بدورها باالستجابة ونقل سمات والصفات المحسوسات إلى  

عم كما  الدماغ ليقوم بتفسيرها وإدراكها. فيميز الخشن عن النا
يميز االسطح الساخنة على الباردة وهكذا. لذا فالخدر أو  

  التخدر هو فقدان القدرة على اإلحساس باللمس.

  

 

 

 

 

 


