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  (جزء االول)جهاز الدوران                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  نقل داخلي يربط بين االجهزة الجسم المختلفة سم االنسان اذ انه جهازفى الج ع االجهزة االخرى جميعها الموجودةم االجهزه الوثيقة الصلةمن :التعريف

 .للجسم يحافظ على االتزان الداخلي

               .الدم.*القلب*(.الوريدية و الشريانية  وتتكون من طبقة من خليا طالئية)الشعيرات*.االوردة.*الشرايين: *مكونات الجهاز الدوران

 وظائف جهاز الدوران                                                                    

 دم و الخاليا و السائل بين الخلوي المحيط بها من جهةبين ال منها ايونات و الجزيئات المختلفة ر عمليات تنقلافظ على االتزان الداخلي للجسم؟عبيح/1

 .اخرى

 النقل؟من خالل /2

  نقلo2 من الجهاز التنفسي الى اعضاء الجسم. 

  نقل غازco2 من اعضاء الجسم الى الجهاز التنفسي. 

 نقل المواد الغذائية الممتصة من االمعاء مثل الغلوغوز واالحماض االمينية و الفيتامين ايونات الكالسيوم و الصوديوم و البوتاسيوم من 

 .تخزينهاالجهاز الهضمي الى خاليا الجسم الستهالكها أو 

 نقل الفضالت النتروجينية السامة من خاليا الجسم الى الكلية و الجلد للتخلص منها. 

 نقل الهرمونات من الغدد الصم الى خاليا الهدف في مختلف انحاء الجسم . 

 .فى مقاومه مسببات المرض بين جهاز الدوران و الجهاز اللمفي؟حيث يتم التعاون  المقاومة/ 3

 ( 31-2)ادرس الشكل 



 0933288870( اوراق عمل)ياسر احمد العلي .أ
 

 Page 8 احمد العلي ياسر.أ(       االحياء التوجيهي)ثانويه عمر بن الخطاب الشامله للبنين   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدمويةتبادل  المواد عند الشعيرات  الية                                                                

 .بضغط مرتفع لدم من القلب الى الجانب الشرياني من الشعيرات الدمويةيصل ا*

 .من الدم  مشكال السائل بين الخلويو االكسجين  يرتشح الماء و المواد الغذائية*

 .ل من ضغط الدم في الجانب الشريانياق حظ ان الضغط االزموزي نحو الشعيرة الدمويةيال*

 ؟ ن الشعيرات الى السائل بين الخلويم نتقال الماء وما به من مواد ذائبةالى ا ما الذي يؤدي:سوال مهم*

 .الى الخاليا عبر الغشاء البالزمي بطرائف النقل المناسبة تنتقل المواد*

 .الخاليا المواد الغذائية و الغازات فى عملية االيض الخلويتستخدم *

 .ازات تنتقل الى السائل بين الخلويو غ نتروجينيةينتج عن بعضها الفضالت ال*

 .رة الدمويةالمواد فى الدم فى الجانب الوريدي من الشعييبقى فى الدم مواد ذو جزيئات كبيرة الحجم؟  مما يؤدى الى ارتفاع تركيز : مالحظه هامه جدا*

ل داخل الشعيرة مما يدفع الماء و المواد  من السائ الضغط االزموزيينخفض بشكل ملحوظ ويصبح اقل من  حظ ان ضغط الدم فى الجانب الوريديلو*

 .وما به من مواد  الى الدم لهذا يعود معظم السائل بين الخلويو,  بين الخلوي الى الجانب الوريدي للشعيرة الدموية

 بل اقل؟,ليست نفسها التى خرجت منها الى الدورة الدموية بهذه الطريقة التى تعود ان كميه السائل بين الخلوي: الحظهم*

 .للمفية ومنها الى الدورة الدمويةا تعود الى الشعيرات اللمفية التي تصب في االوعية( للميفتسمى ا) الن الكمية القليلة المتبقية



 0933288870( اوراق عمل)ياسر احمد العلي .أ
 

 Page 8 احمد العلي ياسر.أ(       االحياء التوجيهي)ثانويه عمر بن الخطاب الشامله للبنين   
 

 (جهاز الدوران)اختبر نفسك                                   

 عرف جهاز الدوران؟/1

 ما وظائف جهاز الدوران؟/2

 عدد اعمال النقل الخاصة بجهاز الدوران؟/3

 :علل/4

 ان جهاز ىالدوران يحافظ على االتزان الداخلي للجسم؟*

 من االهميه نقل المواد الغذائيه من االمعاء الى خاليا الجسم؟*

 ه المقاومة في جهاز الدوران؟ما الي/5

 ما مكونات جهاز الدوران؟/6

 ما مكونات الشعيرات الدمويه؟/7

 ما الية تبادل المواد عند الشعيرات الدموية؟/8

 ما مواصفات الدم عند الجانب الشرياني من الشعيرات الدموية؟/9

 دموية الى السائل بين الخلوي؟ما الذي يؤدي الى انتقال الماء وما به من مواد مذابة من الشعيرات ال/11

 كيف تنتقل السوائل وما بها من المواد المذابة بين السائل بين الخلوي و الخاليا القريبة /11

 لماذا تنتقل المواد المذابة في السائل بين الخلوي الى داخل الخاليا؟/12

 ما مواصفات الدم في الجانب الوريدي من الشعيرات الدموية؟/13

 روتينات الكبيرة الحجم الباقية في الدم بعد عملية االرتشاح من الجانب الشرياني من الشعيرة الدموية؟مادور الب/14

بل تكون ,علل لماذا كمية السائل بين الخلوي التي تعود الى الدورة الدموية ليست نفس الكمية  التي خرجت منها/15

 اقل ؟

 ما هو اللميف؟/16
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 جهاز الدوران                                  

 تبادل الغازات عند الحويصالت الهوائية و االنسجة                                    

 

 

 

 الية انتشار الغازات عند الحويصالت الهوائية و االنسجة            

 

 

 

 

 . من خاليا الطالئيةمن الصف تتكون (جدرانها)  تتكون من الحويصالت الهوائية*:تشريح جهاز التنفسي

 .الناتج من االيض الخلوي co2من غاز  يخلصها*.لعملية ايض الخلية  o2يد الجسم ب غاز وتز:*عمله
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 :انتشار الغازات الية

 : o2اوال انتشار *

 .الى الرئتين يدخل الهواء الجوي-1

من حجم % 21يشكل االكسجين -2

واء الداخل الى الحويصالت اله

 .الرئوية

ينتشر عبر االنتشار البسيط -3

المعتمد على فرق التركيز عبر 

يصالت الى جدران الجدران الحو

الشعيرات الدموية  المحيطة 

 .بالحويصالت ليصل الى الدم

 ينتشر من الدم الى االنسجة-4

 .لتستفيد منه

 : co2ثانيا غاز *

 .من االنسجه الى الدم co2ينتشر -1

 .ينقله الدم الى الرئتين-2

يدخل باالنتشار الى الحويصالت -3

الرئه عبر الهوائيه الموجوده فى 

جدران الشعيرات الدموية الى جدران 

 .الحويصلة

 يخرج خارج الرئه عبر عملية -4

 .رالزفي

  ( 33-2ادرس الشكل (                             طرق نقل الغازات                                                

 :  o2اوال نقل غاز *

 . o2ذرات من  4مع  hb ترتبط كل -1

 (. o2    +HB                 oxy HB    )حسب المعادله   القلق يكون المركب-2

 .التركيز ة مع زيادةالن العالقه االرتباط بينهما طردي o2؟على تركيز غاز  o2من غاز   HBيعتمد تشبع  ال -3

 ة منه فيلالستفاد ةالى االنسج  oxyhbمن المركب القلق  o2منخفض ليتحرر  o2الجسم وتركيز  يصل الدم الى انسجة-4

 .التنفس ةعملي

 ؟  o2مع  HB على ارتباط  ةما العوامل المؤثر -5

 .بين تركيزهماة طردي ةالعالق+

 (.ةعكسي ةالعالق)الجسم  ةحرار ةدرج+

 (. ةبينهما عكسية العالق)للدم   يالرقم الهايدروجين+

 .حرا لالنتشار الى الخاليا o2بقاء  ييعن o2و   HBعدم ارتباط بين  -6

اء الم يف o2 ةخاليا الجسم لعمليات االيض؟  الن ذائبي هبالزما الدم اقل مما تحتاج يالمذاب ف o2 ةان كمي: ال مهمؤس -7

 .ةمنخفض

 .اليصال االكسجين الى الخاليا عبر كريات الدم الحمراء ةافضل طريق-8

   .ذرات من الحديد 4على الهيموغلوبين  و يحتوى الهيموغلوبين على   يكريات الدم تحتو -9

 .ةالماء منخفض يف o2 ةان ذائبي-11

 (. HB)الدم يحتوي على الهيموغلوبين -11
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 ( 36-2و 35-2و 34-2)ادرس االشكال :فى الدم co2نقل غاز 

 .ةيعمل الدم على نقله الى الرئ*

 . o2مع ة الماء مقارن ييكون اكثر ذوبانا ف*

 (.ايونات كاربونات الهيدروجين HCO3مركب % 71,متحد مع الهيموغلوبين%23,البالزما يذائب ف%7)من حيث االرتباط *

 .ينتج الكاربامينوهيموغلوبين co2اتحاد الهيموغلوبين مع غاز ناتج*

 :يتبع الرسم التالى*

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 باالنتشار البسيط         HB.CO2يخرج الى                                                                                              

Co2 الجسم 

 فى الدم co2نقل 

 دخوله الى الدم

 hb+كريات الدم 

 بالزما الدم

كربونيك 

 الهيدريز

 الماء

H2CO3 

H 

 HCO3    

      

 دخوله الى داخل الحويصله

HCO3  

 بالزما الدم
 H H2CO3+كريات الدم

CO2  انتشار البسيط

 الى داخل الحويصله

 الماء

HB.CO2  يتحرر

CO2  منHB 
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 (الهوائيةتبادل الغازات عند الحويصالت )اختبر نفسك                       

 ما هو عمل الجهاز التنفسي؟/1

 ما اهمية تزويد الجسم ب االكسجين؟/2  

 و الجهاز التنفسي؟  CO2ما العالقة بين  /3

 ما مكونات الجهاز التنفسي؟/4

 ما هي الحويصالت التنفسية؟/5

 ما الية االنتشار لغاز االكسجين في الجسم؟/6

 في الجسم؟  CO2ما الية االنتشار لغاز /7

 كيف ينتشر غاز االكسجين في الجسم؟/8

 في الجسم؟ CO2كيف ينتشر غاز /9

 واالكسجين في الجسم؟ ما العالقة بين االنتشار البسيط/ 11

 الى الحويصالت الهوائية؟ CO2كيف يدخل غاز /11

 ما الفرق بين طرق نقل الغازات و الية انتشار الغازات داخل الجسم؟/12

 في الجسم؟ CO2ما طريقة نقل غاز /13

 لماذا كمية االكسجين المذاب في بالزما الدم اقل مما تحتاجه خاليا الجسم للعمليات االيضية؟/14

 ما افضل طريقة لتوصيل االكسجين الى االنسجة؟/15

 ماذا تحتوي كريات الدم؟/16

 ما طريقة انتقال االكسجين داخل كريات الدم؟/17

 ؟ OXYhbما هو مركب /18

 على ماذا يعتمد تشبع الهيموغلوبين داخل  كريات الدم بغاز االكسجين؟/19

 مركب مهم لنقل غاز االكسجين داخل كريات الدم الحمراء؟ OXYhbلماذا يعتبر مركب /21

 (الطرديه و العكسيه)ما العوامل المؤثرة في االرتباط بين االكسجين و الهيموغلوبين؟ /21

 ماذا يعني بقاء االكسجين حرا في الدم؟/ 22

 في الدم؟ co2اكمل المخطط التالي لنقل /23
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 : عرف/24

 ؟ HCO3* كاربامينوهيموغلوبين؟  *

 اكثر ذوبانا في الدم؟ CO2لماذا يكون /25

 داخل كرية الدم الحمراء؟ CO2كيف يتم توزيع /26
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 ( (تكوين البول)تنقيه الدم من الفضالت النتروجينيه  ) جهاز الدوران            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات االنبوبيه الكلوية                                                                    

 :يتكون من  لتر من البول و الذي 1,5ئل ليخرج لتر من السا 211يقوم بترشيح *

 .ويكون عددها مليون وحدة في الكلية الواحدة -4.ايونات ملحية زائدة-3.مواد نتروجينية-2.الماء-1

 ( 37-2)ادرس  الشكل                                              :يتكون البول عبر  العمليات االتية:تكوين البول 

 .تركيز البول-4.االمتصاص اعادة-3.االفراز االنبوبي-2.االرتشاح-1

 

 :وتشمل االمور التاليه: االرتشاح:اوال

 .الوارد الى كبه الوحدة االنبوبية الكلويةدخول الدم عن طريق الشريان -1

 .ترشيح مكونات البالزما ما عدا البروتينبعلمها ب( وحدة االنبوبية الكلويةال كبة)تقوم -2

 .مترشحا سائال بومان يسمى  السائل الخارج من الكبة الى محفظة-3

 .مع التواء هنلي(القريبة و البعيدة)باالنبوبتين الملتويتين  لمحيطبومان الى مجرى الدم ا ى يحيط بمحفظةخروج الدم عبر الشريين الصادر الذ-4

 :هنالك فرصة كبيرة للترشيح لالسباب التاليةاالرتشاح؟ اسباب فاعلية -5

العاليه للجدران الشعيرات الدموية  النفاذيه@   الكبةرقة جدران الشعيرات الدموية فى @. وصول الدم الى الكبة ضغط عالي وهو الضغط الشرياني@

 .في الكبة

 .الترشيح يمر الدم في الكلية ببطئ؟ بسبب ضيق الشرايين الصادرة من الشرايين الواردة ليعطي فرصة اكبر فى القيام بعملية-6

 :االمتصاص  اعادةثانيا 

 (.ناة الجامعةالق, االنبوبية الملتوية البعيدة,اللتواء هنلي,االنبوبية الملتوية القريبة)دران الى الدم عبر الج من السائل الراشح% 99يعاد امتصاص -1

 .على شكل بول المتبقية% 1يخرج -2

 .التعرض الى الجفاف ومنها الى خطر الموت للتعويض واال مهمه جدا؟ الن سيضطر االنسان الى شرب كميات كبيرة من الماء  تعتبر العملية اعاله-3

 :االفراز االنبوبي ثالثا

 (.ايونات الهيدروجين,نواتج ايض العقاقير)التى يتم ترشيحها مثل تفرز المواد االخراجية-1

 .شبكة االوعية الدموية المحيطة باالنبوبية الملتوية البعيدةتفرز من -2

 .تضاف الى السائل الراشح بغير عمليه االرتشاح-3

 :تركيز البول رابعا

 .بين  الخلوي المحيط بالتواء هنلي تركيز البول ؟ بسبب ارتفاع تركيز السائل يسهم التواء هنلي في-1

 .الى السائل بين الخلوى فيزيد من تركيز البول انتقال الماء من التواء هنلي-2

mailto:الكبه.@النفاذيه
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 تنظيم عمل الكلية                                                                       

 : اوال عمل الكلية هي*

 .ضبط ضغط الدم-4.ثبات الرقم الهيدروجيني-3.الجسم المحافظة على تركيز االمالح في-2.وجينيةالتخلص من الفضالت النتر-1

 :نوعان من السيطرةوتمتلك :ثانيا السيطرة على الكلية *

 . السيطرة العصبية-1

 :انواع من الهرمونات 3و تنقسم الى : السيطرة الهرمونية -2

 :ويمتاز الهرمون بالمميزات االتية.(  38-2) درس الشكلا ( ADH)هرمون المانع لالدرار البول ال# 

متخصصة تسمى مستقبالت ازموزية موجودة في مراكز العطش في  ينظم افرازه عبر العصبونات(3.يقلل حجم البول(2.للدم ينظم الضغط االزموزي(1

 .فيه بة لزيادة الضغط االزموزي في الدم اي زيادة تركيز المواد المذابةتعمل على تنشيط االستجا(4.تحت المهاد داخل الدماغ منطقة

 :االفراز للهرمون  الية(5

 .لتحثها على افراز  الهرمون  خلفيةترسل المستقبالت االزموزية سياالت عصبية الى النخامية ال@

 .طريق الدم الى االنابيب الملتوية البعيدة و القنوات الجامعة في الكلية ينتقل الهرمون عن@

 .امتصاص الماء نحو الدم لماء مما يسبب زياده معدالت اعادةيزيد من نفاذيتها ل@

 .للدم  ن الى شرب الماء للعمل على زيادة الضغط االزموزيايدفع االنس ر تركيزا و يقل فى حجمه و بالتاليالبول سيكون اكث@

 .امتصاصه من االمعاء الى الدم عند زيادة شرب الماء وزيادة@

 . ADHلذلك يزداد حجم الدم و ينقص ضغطه االسموزى مما يثبط افراز  نتيجة@

 .االنابيب قلل من اعادة امتصاص الماء فينتيجة لها تنخفض نفاذية االنبوبية الملتوية البعيدة و القناة الجامعة للماء لت@

 .ينقص حجم الدم و يزداد تركيزه@

  .الى مستواهما الطبيعى لكل منهما زيفيعود حجمه و ضغطه االسمو يرتفع ضغط الدم االسموزي@
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 (: ANF)العامل االذينى المدرر للصوديوم+

 .القلب يفرز من قبل االذينيين في*

 .حجم الدم و ضغطه يفرز مع زيادة*

 .يتم تثبيط افراز هرمون الرنين *

 .تثبيط افراز هرمون الدوستيرون*

 حظ فى اخر االمر ان انزيم االذينييال* 

(ANF )مع الدوستيرون يعمالن  و بالتعاون

 .متضادين في تنظيم عمل الكلية

 :هرمون الدوستيرون# 

 ( 39-2)ادرس الشكل 

م ضغط الدم وحجمه و ضغطه ينظ*

 (.للدم) االزموزي

 :ينشط نقص ضغط الدم وحجمه *

جدار  ينشط خاليا متخصصة في-1

 .الفراز انزيم الرنين ةالشرايين الوارد

الى  يفرزه الكبد الذي)انجيوتنسيوجن -2

انزيم الرنين   و بالتعاون  مع( بالزما الدم

ن على تحول الى انزيم جديد يسمى اليعم

 ( . 1انجيوستين )

و   1ين يتحول انزيم انجيوست -3

بالتعاون مع انزيم اخر الى انزيم جديد  

 (.2انجيوستين )يسمى 

 : على 2يعمل انزيم انجيوستين  -4

 .تضيق الشرين الوارد( 1

 .يصل الى قشره  الغدة الكظرية(2

تفرز الكظرية هرمون الدستيرون الذي (3

يسبب زيادة النفاذية االنبوبية الملتوية 

 مما يزيد اعادة  NAاليونات  البعيدة

 .امتصاصها

4)NA ايوناته تعمل على ارتفاع فى الدم. 

يحدث على اثرها اندفاع الماء نحو الدم (5

 .الى الدم   NAمع ايونات 

 .يزداد حجم الماء و ضغطه(6

 .يعودان الى مستواهما الطبيعي(7
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 (تنقية الدم من الفضالت)سك اختبر نف                                    

 ما عمل الوحدات االنبوبية الكلوية؟وكم عددها؟/1

 ما مكونات البول؟/2

 كيف يتم تنظيم عمل الكلية؟/3

 ما عمل الكلية؟/4

 كيف تتم السيطرة الهرمونية على الكلية؟مع ذكر مميزات كل هرمون؟/5

 المانع لالدرار؟وما عمله؟وما الية افرازه؟ ADHما هو هرمون /6

 ماهي المستقبالت االزموزية؟/7

 في الجسم؟ولماذا؟ ADHما الذي يثبط افراز ال /8

 ؟ADHما العالقة بين الضغط االزموزي وحجم الدم بالنسبة الى  عمل هرمون ال /9

 ؟ ADHكيف يزداد تركيز البول ويقل حجمه مع عمل /11

 ؟ وكيف يعمل؟ ADHف بالنسبه الى هرمون ما هي منطقه الهد/11

 ما هو هرمون الدستيرون؟وما عمله؟ وما الية افرازه؟/12

 :عرف /13

 . 2انجبوستين. * 1انجيوستين . *انجيوتنسينوجن. *انزيم الرنين*

 ما عالقة ضغط الدم وحجمه  مع  ضغطه االزموزي بالنسبة لعمل هرمون الدستيرون؟/14

 ؟سينوجنانجيوتنمن اين يفرز /15

 ؟ 2ما عمل انجيوستين /16

 ؟ 2ما العالقة بين قشرة الغدة الكظرية وهرمون انجيوتنسين /17

 كيف يرتفع تركيز ايونات الصوديوم في الدم؟ولماذا؟/18

 ؟وما عمله؟وما الية افرازه؟ ANFما هو العامل االذيني المدر للصوديوم/19

 ؟ ANFما مصدر افراز /21

 ؟ ANFما العوامل المحفزة الفراز /21

 و هرمون الدستيرون؟ ANFما العالقة بين افراز ال /22

 ما مراحل تكوين البول؟وما مواصفات كل مرحلة منهم؟/23

 ما طريقة االرتشاح لتكوين البول؟/24

 ماهو السائل الراشح؟/25

 ما اسباب فاعلية االرتشاح لتكوين البول؟/26

 م في الكلية ببطىء؟ما اسباب مرور الد/27

 ما مراحل اعادة االمتصاص؟/28

 ما مناطق اعادة االمتصاص؟/29

 ما نسبة اعادة االمتصاص؟وما نسبة السوائل على شكل البول؟/31

 تعتبر عملية اعادة االمتصاص مهمة جدا لالنسان؟/31

 المواد االخراجية التي يتم ترشيحها؟ماهي /34ما مراحل االفراز االنبوبي؟/33يسهم اللتواء هنلي في تركيز البول؟/32

 من اين تفرز المواد االخراجية؟/35

 .---------------يضاف الى  السائل الراشح االفراز االنبوبي بغير عملية /36


