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المحتـويـــات

المغذيات والجهاز الهضمي                                                           ٣ الدرُس األول  

الجهاز التنفسي                                                                      ١٥   الدرُس الثاني 

الجهاز الدوراني                                                                    ٢١   الدرُس الثالث 

الجهاز الليمفي                                                                       ٢٨   الدرُس الرابع 

                       اختبارات الوحدة                       

أجهزة جسم اإلنسان الوحدة األوىل

اأن يكونوا  اأنشطتها  المتمازجة والتفاعل مع  الوحدة  نتهاء من دراسة هذه  ال�إ الطلبة بعد  ُيتوقّع من 

نسان في تبني اأسلوب حياٍة اأفضل  قادرين على توظيف المعلومات المتعلقة ببعض اأجهزة جسم ال�إ

للمحافظة على الصحة. وذلك من خلال تحقيق ال�آتي:

 توضيف الهرم الغذائية في اإعداد وجبة غذائية صحية ومتوازنة. 
 تتبــع خطــوات العمليــات الحيويــة الــواردة فــي الجهــاز الهضمــي، والتّنفســي، والّدورانــي، 

واللّيمفــي، بشــكٍل متسلســل.
ــة  ــع بقّي ــا م ــل دوره ــا وتكام ــا وموقعه ــع وظيفته ــض ال�أعضــاء م ــي لبع ــلاؤم التركيب ــح الت  توضي

ــات. ــي مخطط ال�أعضــاء ف
 الربط بين بعض العادات اليومية الخاطئة وبعض المشكلات الّصحية المتعلّقة بها.

نسان اأجهزة جسم ال�إ   

٣٣
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) Nutrients & Digestive System (المغذّيات والجهاز الهضمي      

ــذي ياأخــذه جســمك مــن  ــا ال ــاول طعامــك، م ــا شــعرت بالجــوع وتلهفــت لتن ــاً عندم هــل تســاءلت يوم
جابــة بعــد قراءتــك هــذا الــدرس.  الطعــام؟ وكيــف يتمكّــن جهــازك الهضمــي مــن ال�ســتفادة منــه؟ حــاول ال�إ

      1– المغذيات: 

لُنلــِق نظــرًة علــى مفهــوم المغذيـّـات وعلاقتهــا 
بصحتك.

اإّن الهــرم الغذائــّي يشــمل المغذيّات الرئيســة، 
واإن ال�أطعمــة التــي نتناولهــا يوميًّــا تحتــوي 
المغذيّــات  هــي  فمــا  منهــا،  مزيــٍج  علــى 

اللازمــة للجســم؟   

الدرس
)1(

الشكل )١( الهرم الغذائي

      1-1:الكربوهيدرات)الّسكريات(:  
                                   

الّشــكل )١( يمثـّـل اأغذيــًة غنيــًة بالكربوهيــدرات، اأذكــر اأمثلــة اأخــرى من 

ــدَة  ــة وعدي ــة والثّنائي ــدرات الّســكريات ال�أحادي بيئتــك. تضــّم الكربوهي

التّســكر)ملحوظة: تُصنـّـف ثنائّيــة التّســكر ضمــن قليلــة التســكر اأيضــاً(. 

أنّهــا  تُعــد الكربوهيــدرات المصــدر ال�أساســي للطاقــة اللازمــة للخلايــا؛ ل�

تمّدهــا بمصــدٍر ســريٍع لهــا، ويتــم امتصــاص الّســكريات ال�أحادية ســريعاّ 

فــي القنــاة الهضميــة. كيــف يمكــن الكشــف عــن الكربوهيــدرات 

وكيــف يمكنــك التّمييــز بينهــا؟ 
الشكل )٢( اأغذية غنية بالكربوهيدرات
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تتكــّون الكربوهيــدرات مــن جــزيء ســكر اأحــادي واحــد اأو اأكثــر، فتســّمى الّســكريّات ال�أحاديــة اإذا 
كانــت تتكــون مــن جــزيء ســكر واحــد كالغلوكــوز، والفركتــوز، والغلاكتــوز.

      1-٢:البروتينات:  

ــكل)5(.  ــات، مســتعيناً بالّش ــٍة بالبروتين ــٍة غني ــًة ل�أغذي اذكــر اأمثل
أنزيمــات،  تقــوم البروتينــات بالعديــد مــن الوظائــف كتشــكيل ال�
عضــلات  وتكويــن  نســولين،  كال�إ هرمونــات  عــّدة  وتشــكيل 

الجســم.

نّفــذ  البروتينــات؟  وجــود  عــن  الكشــف  يمكنــك  كيــف 
 .)١ لنشــاط) ا

الّشكل)٣( اأغذية غنية بالبروتينات

الّسكريات ال�أحادية المكوّنة لهالّسكر الثّنائي

غلوكوز + غلوكوزمالتوز  )سكر الشعير(

غلوكوز + فركتوزسكروز )سكر المائدة(

غلوكوز + غلاكتوزل�كتوز )سكر الحليب(

الجدول)١(السكريات الثنائية

 تعّد مصدر الطاقة المفّضل لخلايا الّدماغ، ومصدراً مهماً للطّاقة لجميع خلايا الجسم؟

تاأّمل الجدول )1( ثم اأجْب:  

 ما الّسكريّات الثنائية الواردة فيه؟ 

 ما اسم الّسكر ال�أحادي المشترك بينها؟

اأما عند اتّحاد عدٍد كبيٍر من الّسكريات ال�أحادية معاً ينتج عديد التّسكر كالنّشا والّسيليلوز. 
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 نشاط)٥( الكشف عن البروتينات: 

ماذا يلزمك؟

ما خطوات عملك؟

ماذا شاهدت؟   

ماذا استنتجت؟

زل�ل بيــض، محلــول هيدروكســيد الّصوديــوم المخّفــف، محلــول 
كبريتــات النّحــاس )II( 5%، اأنبوبــا اختبــار.

أنبــوب )١( و٢ مــل   رقـّـْم اأنبوبــّي ال�ختبــار، ضــع ٢ مــل مــاء فــي ال�
أنبــوب )٢(، زل�ل بيــض فــي ال�

الصوديـــوم  هيدروكســـيد  محلولـــّي  مـــن  مـــل  اأضـــف٢   
ــدا،  ــا جيـ ــم رّجهـ ــا ثـ ــكلٍّ منهـ ــاس )II( لـ ــات النحـ المخفف،وكبريتـ

أنبوبْين ظهر اللون البنفسجي؟     في اأي ال�

     هل يحتوي زل�ل البيض على بروتين؟ كيف توصلت لذلك؟

تتكّون البروتينات من َوحداٍت بنائيٍة ُيسمى كلٌّ منها حمضاً اأمينّياً، وعددها يقارب ٢٠ حمض اأميني، 
أمينية  نها تكّون عديد ببتيد الذي يكّون البروتين. بعض الحموض ال� وعند اتحاد عّدة حموٍض اأمينيٍة معا فاإ
ل� تستطيع خلايا الجسم تصنيعها، لذلك ل�بد من توافرها في الغذاء. اإّن المصادر الحيوانية للبروتين غنّيٌة 

أمينية، لكّن المصادر النباتية تفتقر لبعضها. بجميع الحموض ال�

      1-٣:الليبيدات:  

اأثناء تناول شيماء بطاطا مقلّية سقطت قطعة على 
دفترها، فلاحظت تكّون بقعة شّفافة عليها! علام 
يدل ذلك؟ يوجد عّدة طرق للكشف عن الّدهون 

والّزيوت، نّفذ النشاط )٦( لتجّرب اإحداها.  

الّشكل)٤(اأغذية غنية بالدهون
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 نشاط)٢( الكشف عن وجود الّزيوت والّدهون في غذائك: 

ماذا يلزمك؟
ما خطوات عملك؟

ماذا شاهدت؟      
ماذا استنتجت؟

زيت زيتون)اأو اأي نوع زيت اآخر(، اإيثانول، ماء، اأنبوبا اختبار.
 رقّم اأنبوبْي ال�ختبار. 

أنبوب )٢(. أنبوب )١(، و)١مل( زيت في ال�  ضْع )١مل( ماء في ال�
أنبوبْين، ثم رّجها جّيدا.  اأضف)5 مل( اإيثانول اإلى ال�

يثانول؟ بّين بالرسم.  أنبوبين بعد اإضافة ال�إ  ما الفرق بين ال�
يثانول للكشف عن الزيوت والدهون؟  لماذا ُيستخدم ال�إ

ينــدرج تحــت بنــد اللّيبيــدات كٌل مــن الّزيــوت والّدهــون والكوليســترول. تُعــّد الّدهــون والّزيــوت مخازنــاً 
غنيــًة بالطّاقــة، ولهــا دوٌر مهــمٌّ فــي تشــكيل الغشــاء الخلــوي، وتُشــكّل عــازل�ً حراريّــاً للجلــد، وعــازل�ً 

كهربائّيــاً للخلايــا العصبيــة. تتكــّون الّدهــون والّزيــوت مــن حمــوٍض دهنيــٍة وغليســرول. 

      1-٤: الفيتامينات وال�أملاح المعدنية:  

تاأمــل الشــكل )5( ثــم اأذكــر مصــادر 
ــة  أمــلاح المعدني ــات وال� لبعــض الفيتامين

مــن غذائــك اليومــي.

الشكل)5( اأغذية غنّية ال�أملاح المعدنية والفيتامينات.   

اإضاءة:
يوجد ما ل� يقل عـــن ١5 فيتاميناً، 
و١7مـــن ال�أملاح المعدنية، ابحث 
ثم كّون جدول�ً يتضّمن اأســـماءها، 

واأبرز مصادرها ووظائفها.
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أمــلاح المعدنيــة مــواٌد يحتاجهــا الجســم بكميــاٍت قليلــٍة، لكنّهــا مــواٌد اأساســيٌة  اإّن الفيتامينــات وال�
أمثلــة. وضروريــٌة لتمكينــه مــن ال�ســتفادة مــن جميــع المغذيّــات بفاعلّيــة. الجــدول )٢( ُيظهــر بعــض ال�

من مخاطر نقصهااأهميتهابعض الفيتامينات وال�أملاح المعدنية

C المحافظة فيتامين الـــجـــروح،  الــتــئــام 
عــلــى صــحــة الــجــلــد والــلــثــة.

ــة،  ــ ــث ــ ــل ــ ــف ال ــ ــ ــزي ــ ــ ن
ــي.  ــداخــل ــف ال ــزي ــن ال

D امتصـــاص فيتامين فـــي  المســـاعدة 
منه. وال�ســـتفادة  الكالسيوم، 

الصغار،  عند  الكساح 
ولين العظام عند الكبار.

ــب الــعــظــام الكالسيوم ــركــي ــي ت يـــدخـــل فـ
لعمل  ضـــــروري  ــان،  ــ ــنـ ــ وال�أسـ
ــام، ولـــتـــخـــثـــر الـــــدم. ــ ــظ ــ ــع ــ ال

الـــــــــكـــــــــســـــــــور.

الحمراء.الحديد الدم  خلايا  أنـــــــيـــــــمـــــــيـــــــا.صناعة  ال�

الجدول )٢( اأهمية بعض الفيتامينات والمعادن وبعض مخاطر نقصها

      1-٥: ال�ألياف الغذائية:  

ــة بالّســيليلوز وقشــور الحبــوب      هــي ال�أجــزاء الغنّي
مــن غذائــك، التــي ل� يتــم هضمهــا داخــل القنــاة 
مــن  كبيــرًة  نســبًة  فتشــكّل  نســان،  للاإ الهضميــة 
الفضــلات الصلبــة اإذا تضّمنهــا الغــذاء اليومــي، وهــي 
ضروريــٌة جــداً لتمكيــن عضــلات القنــاة الهضميــة مــن 
دفــع الفضــلات بســرعة، وبالتالــي حمايــة الجســم مــن 

مســاك والســرطان.  ــر ال�إ مخاط

ألياف   الشكل)٦( اأغذية غنية بال�
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     1-٦: الماء:  

أنبياء ٣٠« فََل يُۡؤِمُنوَن ٣٠ ( »ال�
َ
ۚ أ ٍء َحٍّ )وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُكَّ َشۡ

نسان،   يشكّل الماء نحو 7٠% من كتلة جسم ال�إ
فهو يتواجد في سيتوبلازم الخلايا وبلازما الدم وغير 
داخل  المواد  لنقل  ممتازاً  وسطاً  الماء  وُيعدُّ  ذلك. 
وُيعدُّ  له،  الحراري  ال�تزان  على  ويحافظ  الجسم، 
للعديد من المواد؛ ما ُيتيح المجال لحدوث  مذيباً 
يفقد  الجسم.  داخل  اللازمة  الكيميائية  التفاعلات 
يومياّ  الماء  من  لتر   ١,5 حوالي  نسان  ال�إ جسم 
منه  فقده  يتم  ما  تعويض  يجب  وبالتالي  )كيف؟( 

بشكٍل مستمر، وشرب القدر الكافي، لماذا؟ 

      ٢– الجهاز الهضمي:

تاأّمل الشكل )7( ثم اأجب عما ياأتي: 

 تتّبع بمخطٍط سهمٍي مسار لقمة طعام تناولتها مؤخراً 
داخل القناة الهضمية منذ دخولها الفم.

 ما الغدد الُملحقة بالقناة الهضمية؟

 اأين تصّب الغدد الملحقة بالقناة الهضمية اإفرازاتها؟   

للقنــاة  تخطيطــي  رســم   )7( الشــكل 
نســان والغــدد الملحقــة بهــا الهضميــة للاإ
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     ٢-1: نظرة اأولية اإلى الجهاز الهضمي:  

كيف تحصل خلايا جسمك على المغّذيّات الموجودة في الطعام؟ هل تتوقع اأن تجد قطعاً من الخبز 
مثلاً تسري مع تيار الدم؟ ماذا يحدث للطعام بعد دخوله الفم. 

بعد الهضم الميكانيكي تتعرض قطع الطعام لنوعين من الهضم خلال مرورها في القناة الهضمية 
النوع ال�أول: الهضم الميكانيكي، حيث يتم خلاله تحطيم الطعام الى قطع صغيرة كما يحدث في الفم.

النــوع الثانــي: الهضــم الكيميائــي ويتــم ذلــك بفعــل جزيئــات تســمى انزيمــات، تقــوم بتحطيــم المــواد 
الغذائيــة الــى وحداتهــا البنائيــة القابلــة للذوبــان وال�متصــاص.

ــى  ــة اإل ــواد الغذائي ــم الم ــوم بتحطي ــات، تق ــاٍت تســمى اأنزيم ــل جزيئ ــٍي بفع ــة لهضــٍم كيميائ المحطم
أنزيمــات الهاضمــة فــي الطعــام؟  وحداتهــا البنائيــة القابلــة للذوبــان وال�متصــاص. فمــاذا تفعــل ال�

      ٢-٢: تلاؤم تركيب اأعضاء الجهاز الهضمي مع وظائفها في الهضم:  

آتية:  1- الفم: تاأّمل الّشكل )٨( ثم اأجب عن ال�أسئلة ال�

 ما اسم التراكيب التي تقوم بهضٍم ميكانيكي؟ 
نسان البالغ؟ ما اأنواعها؟  كم عددها عند ال�إ

 ما العضو الذي يقوم بمزج الطعام باللعاب؟ 
ودفعه نحو البلعوم؟    

 كم عدد التّراكيب المفرزة للّعاب؟           
تفــرز الغــدد اللّعابيــة اللّعــاب الــذي يرطّــب الطعــام، ويهضمــه 
أميليــز، الذي يقوم بتحطيم النشــا  جزئيــاً ل�حتوائــه علــى اأنزيــم ال�

ــى مالتوز. اإل
 مالتوز 

اأميليز
نشا + ماء  

الشكل)٨( التراكيب المرتبطة بالهضم في الفم.
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  عديدات ببتيد
ببسين

بروتين + ماء  

 الشكل)١٠( المعدة

 ٢- البلعــوم والمــريء: يصــل الطعــام المهضــوم جزئيــاً اإلــى البلعــوم ثــم 
يندفــع عبــر المــريء الــذي يتميــز جــداره بوجــود عضــلاٍت دائريــٍة ل�اإراديــٍة 
ملســاء، ينتقــل الطّعــام بفعــل انقباضهــا متجهــاً اإلــى المعــدة بحركــٍة تســّمى 
الحركــة الدوديــة التــي تمّيــز القنــاة الهضميــة، ل�حــظ الّشــكل) ٩(. بمــاذا 

يذكــرك مصطلــح الحركــة الدوديــة؟

الشكل)٩( المريء

 ٣- المعــدة: يتمّيــز جدارهــا بوجــود ٣ طبقــاٍت 
باتجاهــاٍت  تتقلّــص  التــي  الملســاء  العضــلات  مــن 
مختلفــٍة، لتســّبب عصــر الطعــام، ومزجــه بالعصــارات 
الهاضمــة التــي يتــم اإفرازهــا مــن جــدار المعــدة الــذي 
يفــرز اإنزيــم ببســين الــذي يعمــل فــي الوســط الحمضــي 

ــد:  ــدات ببتي ــات اإلــى عدي ــل البروتين علــى تحوي

ويفــرز اأيضــاً حمــض الهيدروكلوريــك الــذي يقــوم بقتــل معظــم الجراثيــم المتواجــدة داخــل الغــذاء، هــل 
يســتطيع اأنزيــم ببســين العمــل بــدون وجــود حمــض الهيدروكلوريــك؟ فّســر ذلــك.           

 سؤال: اأ- ما نوعا الهضم اللّذان تعّرض لهما الطعام في المعدة؟

     ب- لماذا ل� تتاأثر المعدة بوجود حمض الهيدروكلوريك فيها؟

ــا  ــا عشــر وال�أمعــاء الدقيقــة: يحــدث معظــم الهضــم الكيميائــي لطعامــك )يســّمى هن ثن  ٤- ال�إ
ــي عشــر )اأول  ثن ــى ال�إ ــاٍت اإل ــى شــكل دفع ــه عل ــدة، وانتقال ــه المع ــد مغادرت الكيمــوس الحمضــي( بع
ــه، هــي:     ــزج ب ٣ عصــاراٍت تصــب في ــة(، ل�حــظ الشــكل )١١( ليمت ــاء الدقيق أمع ٢5ســم مــن ال�

 اأ- العصــارة الصفــراء: تفــرز مــن الكبــد، وتخــّزن فــي المــرارة )الحويصلــة الصفراويــة( قبــل اإفرازهــا 
أمعــاء الدقيقــة.  فــي ال�
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اإّن العصـــارة الصفراء، فهي ضروريٌة 
اإلـــى  والزيـــوت  الّدهـــون  لتحويـــل 
الشـــكل  مســـتحلٍب دهني؛ ل�حظ 
)١٢( مـــا يســـّهل هضـــم الدهـــون 

كيميائيـــاً فيمـــا بعد.

البنكريـــاس:  عصـــارة   ب- 
الصوديـــوم  بيكربونـــات  تحتـــوي 
واأنزيمـــات هاضمـــة، مـــا دور كلٍّ 

منها؟  

أنزيمات التالية التي تساهم في استكمال الهضم كالتالي: تحتوي عصارة البنكرياس على ال�

 مالتوز  1- اأميليز البنكرياس: يحّول النّشا اإلى مالتوز.    
اأميليز البنكرياس

نشا + ماء 

الشكل)1٢( محاكاة 
تحويل الدهون اإلى 

مستحلٍب دهني

الشكل)11( اإفراز عصارتي الصفراء والبنكرياس 
ثني عشر عبر قناة لكل منهما. في ال�إ

 ٢- اأنزيم تربسين: يحّول عديدات الببتيد اإلى ببتيداٍت قصيرة.
 ٣- اأنزيم ليبيز: يحطّم المستحلب الدهني اإلى غليسرول وحموٍض دهنية. وهنا يستكمل هضم الدهون.

 ج- عصارة ال�أمعاء الدقيقة: 

وتفرز من جدران ال�أمعاء الدقيقة، وتضم اأنزيماٍت هاضمة تســتكمل هضم البروتينات والكربوهيدرات 
كمــا ياأتي:                                             

 حموض اأمينية
 محلّلات الببتيد 

اأنزيمات محللات ببتيد:      ببتيدات قصيرة + ماء
      

   غلوكوز + غلوكوز    
مالتيز

اأنزيم مالتيز:                   مالتوز +  ماء    
        

آتيتين، لتحدد دورهما:  ويعمل اأنزيمان اآخران على تحطيم الّسكروز والّلاكتوز، اأكمل المعادلتين ال�
 

           ؟ + ؟     
سكريز

اأنزيم سكريز:    سكروز + ماء    

            ؟ + ؟
ل�كتيز

اأنزيم ل�كتيز:    ل�كتوز + ماء    

اإضاءة:

ل�حـــظ التشـــابه بيـــن اســـم ال�أنزيـــم 
واســـم المـــواد التـــي يهضمهـــا.
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 ٣- ما اأهمية وجود الزوائد الّدقيقة التي تغلّف كل خملة؟ 

اإّن الخصائــص الســابقة تُســهم فــي زيــادة مســاحة الّســطح الداخلــي للاأمعــاء الدقيقــة، حيــث تتــراوح 
بيــن ٢٠٠-٣٠٠ م٢ ؛ مــا  يســّهل امتصــاص المــواد الغذائيــة بكفــاءة. يتــم امتصــاص الغلوكوز والحموض 

أمينيــة وبعــض الحمــوض الدهنيــة والغليســرول عبــر الّشــعيرات الدمويــة ثــم نقلهــا اإلــى الكبــد. ال�
اأمــا معظــم الحمــوض الدهنيــة والغليســرول فيتــم حملهــا عبــر الشــعيرات اللّيمفيــة، ثــم تُحمــل اإلــى تيــار 

الــدم لتوصــل اإلــى جميــع خلايــا الجســم. )
ــى  ــه عل ــل توزيع ــد اأّول�ً قب ــى الكب ــة اإل ــواد الغذائي ــل بالم ــّدم الُمحّم ــاذا يصــل ال  ب-  لم

ــة؟  ــدورة الدموي ــر ال ــا عب الخلاي
أمعــاء الدقيقــة محّمــٌل بمــوادَّ مختلفــٍة تبعــاً لمكونــات غذائــك، وقــد يحمــل معــه مــواّد  اإّن الــّدم القــادم مــن ال�

خطــرة، اإّن الكبــد هــو اأكبــر عضــو داخــل جســمك، ويــزن اأكثــر مــن ١ كغــم.          

لكتروني  الشكل)١٣-اأ( اأ. تركيب ال�أمعاء الدقيقة                 الشكل)١٣- ب( ب. صورة بالمجهر ال�إ
للخملات

     ٢-٣: ال�متصاص والتّخلص من الفضلات:  

أمعــاء  أمعــاء الدقيقــة، ويتــراوح طــول ال�  اأ- ال�متصــاص: معظــم عمليــة ال�متصــاص تتــم فــي ال�
ــٍة  ــروزاٍت اإصبعي ــٍة، تنثنــي مــن الداخــل بشــكل ب ــة بطبقــٍة مخاطي ــار، وهــي مبطّن الّدقيقــة حوالــي٦ اأمت

ــم اأجــب: ــل الشــكل)١٣( ث تســمى خمــلات. تاأّم
 ١- اذكر اأنواع ال�أوعية التي توجد في داخل كل خملة؟    

 ٢- ما طول الخملة الواحدة؟                         
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تاأّمل الّشكل )١٤( ثم اأجب:      

 حّدد موقع الكبد في جسمك. 

 من كم جزء يتكّون الكبد؟       
يصــل الــّدم اإلــى الكبــد بســبب قيامــه بالعديــد مــن 

الوظائف داخل الجسم،منها: 
الغلوكــوز  فُيخــّزن  للغــذاء،  مخزنــاً  ُيعــّد   -١  
والنحــاس والحديــد والبوتاســيوم، وفيتامينــات 

.A ،B ،D
ــاً ُينتــج عصــارة الصفــراء، وينتــج مــوادَّ ل�زمــًة   ٢- يعــّد مصنعــاً كيميائي

ــر الــدم.     لتخثّ
 ٣- يقــوم بتنقيــة الــدم مــن الّســموم والتــي مصدرهــا الجراثيــم 

والكحــول والعقاقيــر.   
 جـــ- التّخلــص مــن الفضــلات: اإذا عدنــا لرحلتنــا مــع 
ــا  ــد وصلن ــا نكــون ق نن ــر الجهــاز الهضمــي، فاإ لقمــة الطعــام عب
ــاً. ــر تقريب ــغ طولهــا ١,5 مت ــي يبل ــاء الغليظــة الت أمع ــى ال� ال�آن اإل
تاأّمــل الّشــكل)١5( ثــم اذكــر اأســماء ال�أجــزاء التــي يتكــّون منهــا 

ــون.         القول
يتــم امتصــاص معظــم المــاء ممــا تبّقــى مــن الغــذاء عندمــا يصــل 
أمعــاء الغليظــة، اأمــا المــواد التــي ل� يمكــن هضمهــا داخل  اإلــى ال�

أمعــاء الغليظــة لتخــرج مــن فتحــة الشــرج علــى شــكل فضــلات.  نســان فتمــّر عبــر ال� القنــاة الهضميــة للاإ
نســان  مــن  اإذا تكــّرر خــروج البــراز بشــكٍل ســائٍل مســّبباً فقــدان الكثيــر مــن الســوائل فســوف يعانــي ال�إ
مشــكلٍة صحّيــٍة، مــاذا تســّمى؟ ومــا اأســبابها المحتملــة؟ اأّمــا اإذا تاأخــر خــروج البراز وكان خروجه بشــكل 
ــٍة اأخــرى، مــاذا تســّمى؟ ومــا اأســبابها المحتملــة؟  نســان مــن مشــكلٍة صحّي صلــب فســوف يعانــي ال�إ

تذكـّـر اأن اإهمــال قواعــد النّظافــة الّشــخصية بعــد قضــاء الحاجــة يــؤدي اإلــى مخاطــَر جســيمٍة. 

اإضاءة:
ـــا  ـــا اأكبادن ـــراث: اأطفالن ـــي الت ـــال ف يق

ـــى ال�أرض. تمشـــي عل

الشكل )١5( ال�أمعاء الغليظة

الشكل)١٤( اأ. موقع الكبد   ب. اأجزاء الكبد

هنــاك العديــد مــن المشــكلات الصحيــة المتعلقــة بالجهــاز الهضمــي، ابحــث عــن واحــدة مــن 
ــة ، واكتــب تقريــراً يوضــح اســباب هــذه المشــكلة وطــرق علاجهــا  هــذه المشــكلات الصحّي

وكيفيــة الوقايــة منهــا.
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                           اأسئلة الدرس ال�أول: 

 ١- تاأّمــل الشــكل المرفــق الــذي يوضــح بشــكل تقريبــي زمــن بقــاء وجبــة الطعــام فــي اأجــزاء قناتــك 
الهضميــة، ثــم اأجــب: 

ــة يقضــي الطعــام  ــاة الهضمي  اأ- فــي اأي جــزء مــن القن
معظــم الوقــت؟

أمعــاء الدقيقــة   ب-كــم تزيــد مــدة بقــاء الطعــام فــي ال�
عنــه فــي المعــدة؟

 جـــ- فــي اأّي ال�أعضــاء يتــم مــزج الطعــام بمــواد معينــة 
ــي هــذا  ــام ف ــاء الطع ــا مــدة بق ــن الكيمــوس؟ م لتكوي

العضــو؟ 
فــي  الطعــام  يقضيهــا  التــي  الزمنيــة  المــدة  د-كــم   
الصفــراء؟ عصــارة  عليــه  تفــرز  اأن  قبــل  جســمك 

 ٢- هل تستطيع تقييم المحتوى الغذائي لطعامك اليومي؟
ارســم علــى دفتــرك جــدول� مماثــلاً للجــدول المجــاور، ثــم ضــع اإشــارة ) (عنــد المغذيــات التــي 
تتوافــر فــي ال�أطعمــة التالية:المســّخن، ســلطة الخضــار، المفتــول، المنســف، اللّبــن الرائــب، التّمــر.
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مثال: المقلوبة
زيتدجاجاأرز
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المغذيات
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 ) Respiratory System (الجهاز التّنفسي                       

اأنــت تقــوم بالتّنفــس فــي كل وقــت، فمثــلاً اأنــت ال�آن تتنّفــس خــلال قراءتــك هــذه ال�أســطر، وقــد ل� 
يخطــر ببالــك التّفكيــر بذلــك! فمــا تركيــب الجهــاز التّنفســي؟

    ٢-1 لماذا تحتاج اإلى الجهاز التنفسي، وما الدور ال�أساسي الذي يقوم به؟ 

داخل  تحدث  التي  الحيوية  العمليات  وكّل  والتفكير،  كالمشي،  تمارسها  التي  ال�أنشطة  اإّن جميع 
جسمك كانقباض العضلات تحتاج اإلى طاقٍة باستمرار، فما مصدر الطّاقة لها؟ تاأّمل الّشكل )١( ثم 

اأجب عما يليه:

الشكل)١( التمييز بين مفاهيم التنفس الخارجي والداخلي والخلوي

الدرس
)٢(

 ١- ماذا يسّمى تبادل الغازات بين الّدم واأنسجة الجسم؟
 ٢- ماذا تسمى عملية اأكسدة )حرق( جزيئات المغذيات داخل كل خلية بوجود ال�أكسجين؟ 

 ٣- ما هدف عملّية التنفس؟   
يتــم اأكســدة الغلوكــوز وتحريــر الطاقــة المخّزنــة فيــه داخــل كل خليــة، ســتتعّرف فــي هــذا الــّدرس اإلــى 
تركيــب الجهــاز التنفســي، وبعــض جوانــب تــلاؤم تركيبــه مــع عمليــة التّنفــس الخارجــي، اأمــا التنفــس 

الخلــوي فســتتعرف اإليــه فــي الّســنوات القادمــة.
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  مهمــة بيتيــة: مــا نــوع التّنفــس فــي  خميــرة العجيــن، وفــي الخلايــا العضليــة عنــد 

ممارســة مجهــوٍد كبيــٍر كالّركــض الســريع جــداً؟

    ٢-٢ تركيب الجهاز التنفسي 

تاأّمــل الشــكل)٢( وتتّبــع مســار الهــواء 
وصولــه  وحتــى  أنــف  ال� دخولــه  منــذ 
للحويصــلات الهوائّية بمخطٍط ســهمي. 

اإضاءة:
اأخــرى  وظائــف  التّنفســي  للجهــاز 
الــكلام،  علــى  بالقــدرة  تتعلّــق 

ذلــك. ناقــْش  الشــم،  وبحاســة 

نسان الشكل )٢( تركيب الجهاز التنفسي للاإ

 1- ال�أنف:يبطن ال�أنف شــعيرات، 
ومخــاط، وخلايــا مهّدبــة فيتــم تنقية 
الهــواء وتدفئتــه وترطيبــه. هــل يقــوم 
الفــم بهــذه المهــام اإذا دخــل الهــواء 

مــن خلالــه؟

  ٢- البلعــوم والحنجــرة: يصــل 
يعــد  الــذي  البلعــوم  اإلــى  الهــواء 
الجهــاز  بيــن  مشــتركاً  عضــواً 
الهضمــي والتنفســي، ثــم يمــّر اإلــى 

الهوائيــة. القصبــة 

الشكل)٣( منظر اأمامي ُيظهر 
موقع الحنجرة  في نهاية البلعوم 

الشكل)٤( منظر جانبي ُيظهر اأهمية 
لسان المزمار 
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  ٣- القصبــة الهوائيــة: هــي عبــارة عــن اأنبــوٍب مــرٍن يمــر عبــره الهــواء اإلــى الرئتيــن. يبلــغ طولــه 
حوالــي ١٢ســم، وقطــره حوالــي ٢،5ســم، 

اإّن اأنبــوب القصبــة الهوائيــة مدّعــٌم بحوالــي ١٦ اإلــى ٢٠ حلقــة 
غضروفيــة بشــكل)C(، اأي غيــر مكتملــة ال�ســتدارة، لتحافــظ 
ــّدوام، مــع عــدم  ــة الهوائيــة مفتوحــة علــى ال علــى بقــاء القصب

اإعاقتهــا لحركــة الطعــام المــار فــي المــريء خلفهــا.                                        
فــي  تلاحــظ  كمــا  شــعبتين  اإلــى  الهوائيــة  القصبــة  تتفــّرع 

 .)5 الشــكل)
ثــم تتفــّرع كل شــعبٍة اإلــى اآل�ف القنــوات التــي تضيــق ويقــّل 

أقــراص  قطرهــا، وتســّمى عندئــٍذ القصيبــات، حيــث تختفــي ال�
هوائيــة.اإّن  بحويصلــٍة  منهــا  قصيبــٍة  كل  وتنتهــي  الغضروفيــة، 
مجموعــة الحويصــلات الهوائيــة هــي التــي تشــكّل رئتيــك، حيــث 

تشــبه شــجرة قصيبــات ل�حــظ الّشــكل)٦(.

  ٤- الرئتان:  
اأن الرئتــان مقّعرتــي الّشــكل، وتقعــان علــى جانبــي القلــب فــي 
تجويــف القفــص الصــدري، مــع قاعــدٍة عريضــٍة مقّعــرٍة ترتكــز علــى 

ــة الحجــاب الحاجــز.  عضل

يوجــد حوالــي ٣٠٠ اإلــى 7٠٠ مليــون حويصلــة فــي الرئتيــن، وهــي 
ــد ِمســاحة  ــوزن، وتزي ســفنجي وخفــة ال ــن الملمــس ال�إ ــح الرئتي تمن
الّســطح الداخلــي لتبــادل الغــازات، حيــث يبلــغ تقريبــا 7٠-٩٠ م٢.

الشكل )5( صورة بالمنظار لتفرعي النهاية 
السفلي للقصبة الهوائية اإلى شعبة يمنى ويسرى

الشكل )٦( تفرعات الّشعب الهوائية اإلى 
قصيبات وصول� للحويصلات الهوائية في 

الرئتين، ويظهر كل تفرع رئيس بلون مختلف

الشكل )7( منظر اأمامي للرئتين
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    ٢-٣ الحركات التّنفسية: 

 هــل راقبــت حركــة صــدرك بوضــع يــدك عليــه خــلال قيامــك باأخــذ نََفــٍس عميٍق)شــهيق(، ثــم طــرد 
الهــواء )زفيــر(؟ جــّرب ذلــك ال�آن، مــاذا ل�حظــت؟ حتــى تاأخــذ فكــرة اأولّيــة عــن الحــركات التنفســية 

اصنــع انموذجــا لرئــة واحــدة وفــق النشــاط ادنــاه: 

 مهمة بيتية بناء نموذج للرئة: 

 ماذا يلزمك:قنينة فارغة شــفافة )ذات غطاء قابل للّســحب(، 
بالــون عــدد٢، ل�صق، مقص.

 ما خطوات عملك؟

  ١- اعمــل ثقبــاً بمســاحٍة اأقــل مــن عملــٍة معدنيــٍة فــي قــاع القنينــة 
بحــذر، ثــم اقطــع بالمقــص عنــق اأحــد البالونيــن، ثــم شــّده وغــّط 

بــه قاعــدة القنينــة الّســفلى وثّبتــه باللاصــق.

  ٢- اأزل غطــاء القنينــة ثــم ارفــع الجــزء العلــوي ليصبــح فــي وضعّيــة )مفتــوح( وثّبــت عليــه البالــون 
الثانــي، ثــم اأدخــل الغطــاء مقلوبــاً اإلــى داخــل القنينــة، مــع تثبيتــه باللاصــق.

ــون  ــاذا ســيحدث للبال ــق، ل�حــظ م ــه برف ــن منتصف ــي القاعــدة م ــت ف ــون المثّب   ٣- اســحب البال
ــي.  الداخل

لنتعــّرف ال�آن اإلــى كيفيــة حــدوث كلٍّ مــن الّشــهيق والّزفيــر، تاأّمــل الّشــكل)٨( وســّجل بشــكل نقــاٍط 
الفــروق التــي تلاحظهــا بيــن الّشــكلين )اأ،ب(.  

ل�بد اأنك ل�حظت حدوث ال�آتي خلال عملّية الّشهيق:
 اأول�ً: انقبــاض العضــلات بيــن ضلــوع القفــص الّصــدري؛ مــا يســّبب ارتفــاع القفــص الصــدري اإلــى 

ال�أعلــى وباتجــاه الخــارج، فيزيــد حجــم التجويــف الّصــدري.
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 ثانيــًا: انقبــاض عضلــة الحجــاب الحاجــز، ممــا 
ــد حجــم التّجويــف  ــح مســطّحًة، فيزي ــا تصب ــي اأنه يعن

الّصــدري اأيضــاً.

اإّن الزيــادة فــي حجــم التّجويــف الّصــدري، تجعــل 
ــواء خــارج  ــط اله ــن ضغ ــّل م ــه اأق ــواء داخل ــط اله ضغ
الجســم، وهــذا الفــرق فــي الّضغــط يســّبب اندفــاع 
الهــواء مــن خــارج الجســم باتجــاه الّرئتيــن، فتنتفخــان. 
اإّن مــا يحــدث خــلال الّزفيــر هــو معاكــٌس لمــا يحــدث 

ــهيق. خــلال الّش

الشكل)٨( الشهيق والزفير

    ٢-٤ تنظيم عملية التنفس: 

 تقوم العضلات التنفسية بال�نقباض اأو ال�نبساط في الوقت المناسب بتاأثير عاملين هما:

 اأول�ً: العامل الكيميائي:
CO فــي الــدم اإلــى حــٍد معّيــٍن يســتثير مركــز التّنفــس فــي الّدمــاغ )يقع في النّخاع المســتطيل(، 

2
اإّن ارتفــاع تركيــز 

ليصــدر ســيال�ٍت عصبيــًة اإلــى عضلــة الحجــاب الحاجــز، والقفــص الّصــدري فتنقبــض عضلــة الحجــاب الحاجــز 
O اإلــى الداخــل ويحــدث الّشــهيق. 

2
والعضــلات بيــن الّضلــوع، فيندفــع الهــواء ذو التركيــز العالــي ب 

  ثانيًا: العامل العصبي:
عنــد امتــلاء الّرئتيــن بالهــواء، يســّبب ضغــط الهــواء داخــل الحويصــلات 
الهوائيــة المنتفخــة اســتثارة مســتقبلاٍت عصبيــٍة معّينــٍة علــى جــدران 
ــة نحــو مركــز التّنفــس، ليتوقــف  الحويصــلات، لتصــدر ســيال�ٍت عصبي
عــن اإرســال ســيال�ته العصبيــة اإلــى عضلــة الحجــاب الحاجــز والعضــلات 
بيــن الضلــوع فترتخــي، وبالتالــي يهبــط القفــص الصــدري اإلــى ال�أســفل 

ــر.  واإلــى الّداخــل ويحــدث الّزفي

اإضاءة:
قــد يلجــاأ اأحــد المســعفين اإلــى اإســعاف 
الفــم  عــن طريــق  بالتّنفــس  مصــاٍب  
بــدل�ً مــن الّضغــط علــى الّصــدر لحيــن 

ســعاف. ــيارة ال�إ وصــول س
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    ٢-٥ نظرة اإلى مخاطر التّدخين )للاطلاع(: 

اإّن الّضرر الناتج عن التدخين بشكليه المباشر وغير المباشر، 
بطيء الحدوث، لكنه تدريجٌي ومميٌت في النهاية. وينتج 
عن التدخين حوالي ١٠٠٠مادٍة كيميائيٍة معروفٍة بسمّيتها. 
عدد  يزيد  منّبٌه  وهو  دمان،  ال�إ يسّبب  مثلاً  فالنيكوتين 
وبالتالي  الّدموية  ال�أوعية  تضّيق  ويسّبب  القلب،  نبضات 
توافر  يقلّل  الكربون  اأكسيد  اأول  واإّن  الدم.  ارتفاع ضغط 
ال�أكسجين في الدم. اأما القطران فيسّبب الّسرطان، وتهّيج 
باستمرار،  للّسعال  المدّخن  يدفع  ما  التنفسية؛  الممرات 

وبالتالي تدمير الرئة. 

الشكل )٩( رئتا شخص مدّخن واآخر غير مدّخن

اإضاءة:
اإن ثانــي اأكســيد الكبريــت والبلوتونيوم 
عــن  الناتجــة  المــواد  مــن  والزرنيــخ 
قليلــة،  بكميــات  لكــن  التدخيــن 

عــن مخاطرهــا. ابحــث 

   مهمة بحثية: هناك العديد من المشكلات الّصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي ابحث عن واحدة 
من هذة المشكلات واكتب تقريرا يوضح اسبابها وطرق علاجها والوقاية منها 

اأسئلة الدرس الثاني:                 

 الشكل المجاور يمثّل اأحد الحركات التنفسية، اأجب عن 
آتية:  ال�أسئلة ال�

أرقام )١، ٢، ٣، ٤(؟   ما اأسماء ال�أجزاء المشار اإليها بال�

اأم  اأكبر    هل يكون ضغط الهواء داخل التجويف الصدري 
اأقل منه خارج الجسم في الشكل المجاور؟ علّل اإجابتك.   

  ما الحركة التنفسية التي يمثّلها هذا الشكل؟ 
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)Circulatory System( الجهاز الدوراني     

 
لقــد عرفــت فــي الّدرســين الّســابقين اأّن كّل خليــٍة مــن خلايــا جســمك تحتــاج اإلــى المغذيــات 
وال�أكســجين حتــى تقــوم بالتّنفــس الخلــوي، فينتــج ثانــي اأكســيد الكربــون والفضــلات التــي يجــب اأن 
يتــم التّخلــص منهــا، فكيــف يتــم نقــل هــذه المــواد وغيرهــا مــن المــواد المختلفــة داخــل الجســم؟ يعــّد 

نســان، حــّدد مكوناتــه مســتعيناً بالّشــكل )١(.  الجهــاز الّدورانــي نظــام النقــل داخــل جســم ال�إ
فما تركيب المكونات الّسابقة وكيف يتلاءم مع وظائفها؟ 

    ٣-1 مكونات الجهاز الدوراني: 

     1: القلب:  

انظــر اإلــى قبضــة يــدك، هــل ل�حظــت حجمهــا؟ اإّن حجــم قلبــك هــو مســاٍو 
تقريبــاً لحجــم قبضــة يــدك! وهــو عبــارٌة عــن عضلــٍة مجّوفــٍة قاعدتهــا للاأعلــى 

وقّمتهــا تتّجــه للاأســفل. وزنــه يتــراوح بيــن ٢5٠-٣5٠غــم تقريبــا.

تاأّمل الشكل )٢-اأ( و )٢-ب(، الخارجي للقلب، صفه، وحّدد اأقرب ال�أشكال الهندسية اإليه.                                   

الدرس
)٣(

الشكل )١( مكونات الجهاز 
الدوراني
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اإنَّ القلــب عضلــٌة مخروطيــة الّشــكل، ويحيــط بــه غشــاء التامــور الــذي يحميــه ويســّهل حركتــه. ُيقســم 
ــع  ــاً اإلــى نصفيــن اأيســر واأيمــن، يفصــل بينهمــا حاجــٌز عضلــي، ويتاألّــف القلــب مــن اأرب القلــب طولي

أذينيــن والبطينيــن، يفصــل بيــن كّل اأذيــٍن وبطيــٍن صّمــام، مــا وظيفتــه؟  حجــراٍت تُســمى ال�
ويتّصــل بالقلــب مجموعــٌة مــن ال�أوعيــة الدمويــة، حّددهــا مســتعيناً بالّشــكل )٢-اأ(. تاأّمــل الّشــكل)٢- 
أيمــن وحتــى خروجــه مــن البطيــن  أذْيــن ال� ب( ثــم تتّبــع بمخطــٍط ســهميٍّ مســار الــّدم منــذ دخولــه ال�

أرقــام مــن١ اإلــى ١١.      أيســر مــن خــلال تتّبــع ال� ال�

     1-1: نبض القلب:  

كيف تصف حركة قلبك في صدرك بعد ممارسة نشاٍط رياضي قوي ومستمر؟

 نشاط)1( قياس عدد نبضات القلب: 

 ماذا يلزمك: ساعة اإيقاف اأو ساعة يد رقمية، قلم ودفتر.

 ما خطوات عملك: 
 ١- قــم بالضغــط باأطــراف اأصابعــك علــى باطــن مقدمــة رســغ 
ــك  ــم زميل ــه، وليق ــض قلب ــى تشــعر بنب ــة صفــك حت ــد اأحــد طلب ي

باإعلامــك بانتهــاء الوقــت بعــد ٣٠ ثانيــة. 

)ب( )اأ(

الشكل )٢-ب( الشكل )٢-اأ( 
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 ٢-سّجل عدد نبضات قلبه خلال ٣٠ ثانية، احسب عدد النبضات في الدقيقة الواحدة. 
 ٣- كرر الخطوة السابقة لعدد من طلبة الصف، ثم نظّم مشاهداتك في جدول.

ماذا تستنتج من النشاط: 
 ١-كم متوسط نبضات القلب في الدقيقة في حالة الراحة؟

 ٢- ما معّدل نبض القلب في اليوم في حالة الراحة؟
 ٣- اأعد تنفيذ النشاط بعد القفز لمدة دقيقة. هل اختلف عدد النبضات بعد القفز؟ وضح ذلك.

تقسم ال�أوعية الدموية اإلى ثلاثة اأنواع:
 اأ- الشــرايين: تنقــل الــدم مــن القلــب اإلــى جميــع اأجــزاء الجســم، ويكــون الــدم المنقــول عبــر جميــع 
الشــرايين مؤكســجا)غنياًّ بال�أكســجين(، باســتثناء الشــريان الرئــوي الــذي ينقــل دم غيــر مؤكســج اإلــى 

الرئتيــن. يتمكـّـن  الشــريان مــن تحّمــل ضغــط الــدم الناتــج عــن انقبــاض القلــب، لمــاذا؟

يتاأثّر عدد نبضات القلب بعدة عوامل كالعمر ومستوى اللياقة البدنّية ،اذكر عوامل اأخرى.

الشكل ٣-اأ مقارنة بين تركيب الشريان والوريد والشعيرة الدمويةالشكل ٣- ب مقارنة بين سعة تجويف شريان ووريد 

 ب- ال�أوردة: تنقــل الــدم مــن جميــع اأجــزاء الجســم اإلــى القلــب، ويكــون الــدم المنقــول عبــر جميــع 
ال�أوردة غيــر مؤكســج، باســتثناء ال�أوردة الرئويــة التــي تنقــل دم مؤكســج مــن الرئتيــن اإلــى القلــب. يعــود 
الــدم اإلــى القلــب عبرهــا بمســاعدة عضــلات الجســم الرئيســة وبمســاعدة الصمامــات التــي تعمــل علــى 

ضمــان ســير الــدم باتجــاه القلــب ومنــع عودتــه اإلــى الخلــف.
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 جـ- الّشعيرات الدموية: 
اأوعيــة دمويــة دقيقــة قطرهــا يقــل عــن ١٠ ميكــرون، وتتــوزع علــى شــكل شــبكة منتشــرة بشــكل واســع 
فــي اأنســجة الجســم وتربــط بيــن الشــريّنات والوريـّـدات، لتعمــل علــى تبــادل المــواد بيــن الــدم والخلايــا.

نه يتم فصل مكوناته  بجهاز  اإذا احتاج الطبيب اإلى معرفة نسبة بعض مكونات الدم )لماذا؟( فاإ
الطرد المركزي، تاأّمل الشكل )5(، ثم اأجب:  

  ١- اأّي الطّبقيتن تشغل حجماً اأكبر)حوالي 55% من حجم الدم(؟                                                     
  ٢- ما مكونات الدم التي تظهر بعد الطرد المركزي في الشكل)5(؟

   مكونات الدم 

 1- بلازما الدم: 
ســائل لــزج يميــل اإلــى الصفــرة الخفيفــة يتكــون اأساســاً مــن المــاء الــذي 

أمــلاح كاأمــلاح  يشــكّل ٩٢% منــه، والباقــي يشــمل البروتينــات وال�
اإضاءة:

نســان  كــم حجــم الــدم فــي جســم ال�إ
البالــغ والســليم

الشــكل )٤( مكونــات الــدم عنــد 
الفصــل بجهــاز الطــرد المركــزي

الشكل)5( مكونات الدم الخلوية

الصوديــوم والبوتاســيوم وغيرهــا، ويحتــوي ســكر غلوكــوز، وحمــوض اأمينية 
وهرمونــات، وفيتامينــات اإضافــة اإلــى فضــلات )بولينا(.

 ٢- المكونات الخلوية:
تاأّمــل الّشــكل)٦( الــذي يوّضــح رســماً لمكونــات الــدم 

الخلويــة، ثــم اأجــب:
 ١-كــم عــدد اأنــواع المكونــات الخلويــة التــي 

ــة؟  ــي العين ــا ف تراه
 ٢- مــا الفــروق التــي تلاحظهــا بينهــا مــن حيــث 

الّشــكل ووجــود النــواة المكونــات الخلويــة.
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:)RBC( اأ- خلايا الدم الحمراء  
نســان  يبلــغ عددهــا 5-٦ مليــون خليــة لــكل ملــم٣ مــن دم ال�إ
البالــغ الســليم، وتشــبه القــرص، مقعــرة الوجهيــن ذات غشــاء 
خلــوي مــرن، ويمتلــئ ســيتوبلازمها بالهيموغلوبيــن، وهــو بروتيــن 
يدخــل فــي تركيبــه عنصــر الحديــد،  تنقــل خلايــا الــدم الحمــراء 
ال�أكســجين الــذي يرتبــط بالهيموغلوبيــن مــن الرئتيــن اإلــى جميــع 

ــن.  ــى الرئتي ــن اأجــزاء الجســم اإل ــون م ــي اأكســيد الكرب ــن ثان ــي نقــل جــزء م اأجــزاء الجســم، وتســهم ف

الشكل)٦( نخاع العظم

:)WBC( ب- خلايا الدم البيضاء 
نســان البالــغ الســليم، وهــي كرويـّـة الّشــكل.   يبلــغ عددهــا مــن ٤-١١ األــف خليــة فــي ملــم٣ مــن دم ال�إ

أمــراض، وقــد يختلــف عددهــا عنــد المــرض.  تتعلــق وظائفهــا بالدفــاع عــن الجســم ضــد مســبّبات ال�
:)Platelets( جـ- الصفائح الدموية 

يقــاف النزيــف، حيــث تحتــوي  عندمــا نصــاب بجــرٍح يســّبب نــزف الــدم تبــداأ عمليــة تخثّــر الــدم ل�إ
ــة   ــدم. تعــّد الصفائــح الدموي ــر ال ــة تخثّ ــر فــي عملي ــّدور ال�أكب ــاٍت لهــا ال ــة علــى حبيب ــح الدموي الصفائ

نســان الســليم. ــا ويبلــغ عددهــا ٢٠٠– ٤٠٠ األــف فــي كل ملــم٣ مــن دم ال�إ اأجــزاء مــن خلاي
 مهمة بيتية: صّمم خريطة مفاهيمية تبّين مكونات الدم ؟  

    ٣-٢ وظائف الجهاز الدوراني: 

يوضح الجدول ادناه وظائف مكونات الدم، اأكمل الفراغ في الجدول. 

الوظائفالجزء 

أيونات.بلازما الدم حفظ اتزان السوائل في اأنسجة الجسم لوجود ال�
المساهمة في حفظ درجة حرارة الجسم، لماذا؟
النقل )اذكر اأسماء مواد يتم نقلها عبر البلازما؟(

....................................................خلايا الدم الحمراء

....................................................خلايا الدم البيضاء

....................................................الصفائح الدموّية
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    ٣-٣ الدورة الدموية: 

الــدورة الدمويــة نظــاٌم متكامــٌل مســؤوٌل عــن نقــل الــدم اإلــى اأجــزاء 
ــة  ــة الدموي ــة مــن خــلال تكامــل عمــل القلــب وال�أوعي الجســم كافّ

ــم اأجــب عــن ال�أســئلة المرفقــة:  ــدم. ادرس الّشــكل )٨( ث وال
 ١- تتّبــع مســار الــدم بمخطــٍط ســهميٍّ منــذ خروجــه مــن البطْيــن 

أيســر.  أذْيــن ال� أيمــن وحتــى عودتــه اإلــى ال� ال�
ــي  ــواه للاأكســجين ف ــّدم مــن حيــث محت ــوع ال ــن ن ــارْن بي  ٢- ق

ــوي. ــد الّرئ ــي الوري ــوي وف ــريان الّرئ الّش
 ٣- ماذا يمكن اأن ُيسّمى هذا المسار)الدورة(؟

، منــذ خروجــه مــن البطيــن   ٤- تتّبــع مســار الــّدم بمخطــٍط ســهميٍّ
أذيــن ال�أيمن. أيســر وحتــى عودتــه اإلــى ال� ال�

أبهر.   5- قارن بين نوع الدم في الوريدين ال�أجوفين والشريان ال�
 ٦- ماذا يمكن اأن ُيسمى هذا المسار)الدورة(؟ 

 7- اأين يحدث تبادل المواد بين الدم وال�أنسجة في الجسم؟ 
ينتقل الدم داخل الجسم من خلال دورتين هما:  

الــّدورة الّدمويــة الّصغــرى )الرّئويــة( والــّدورة الّدمويــة الكبــرى )الجهازيــة(، حيــث تتفــّرع ال�أوعية 
الّدمويــة فــي جميــع اأنحــاء الجســم اإلــى شــعيراٍت دمويــٍة يتــم عبرهــا تبــادل المــواد الغذائيــة والغــازات 

بيــن الــّدم وخلايــا الجســم. 
اأمــا عضلــة القلــب فتحصــل علــى الغــذاء وال�أكســجين بواســطة الّشــريان التّاجــي، الــذي يخــرج مــن 

أبهــر ويتفــّرع اإلــى فرعيــن يصــلان اإلــى جانبــّي القلــب. الّشــريان ال�

الشكل)٨( الدورة الدموية الرئوية والجهازية

مهمــة بيتيــة: هنــاك العديــد مــن مشــكلات صحّيــة التــي تتعلــق بجهــاز الــدوران ابحــث عــن واحــدة 
منهــا واكتــب تقريــرا يوضــح اســبابها وطــرق علاجهــا وطــرق الوقايــة منهــا: 
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اأسئلة الدرس الثالث:   

     

 ١- الشكل المجاور يمثل مقطعاً طولياً للقلب: 

أرقام من ١-٩ ؟       - ما اسم ال�أجزاء وال�أوعية الدموية المشار اإليها بال�

 ٢- قارن بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية من خلال جدول من حيث:
        الشكل )بالرسم( والعدد والوظيفة ووجود النواة.

 ٣- طلــب الطبيــب مــن فــارس اإجــراء تحليــل لدمــه )Complete Blood Count )CBC، تاأمــل 
الشــكل المجــاور الــذي يمثــل جــزءاً مــن التحليــل ثــم اأجــب:

 ١- كم عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية في دم فارس؟ 
 ٢-كم بلغت نسبة الهيموغلوبين؟

 ٣- هل يعاني صاحب هذا التحليل من اأيّة حالة مرضية؟ فّسر اإجابتك.
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:)Lympahatic System( الجهاز الليمفي                       

هل سبق اأن اأصبت بالتهاب اللّوزتين؟ وهل شاهدت يوماً ما طحال خروف وتساءلت عن اأهميته؟
 

   ٤-1 مكونات الجهاز الليمفي ووظائفه: 

تاأّمل الشكل)ا( ثم اأجب:
 اذكر اأنواع ال�أوعية الدموية الظّاهرة في 

الّشكل.
 ما اسم ال�أوعية الظّاهرة باللّون ال�أخضر؟

 تتبــع الشــكل ثــم وضــح هــل يختلــف اتّجاه 
ســريان الــّدم فــي اأوعيــة الجهــاز الّدورانــي 
عــن الّســائل المــار فــي ال�أوعيــة الليمفيــة؟ 
  كيف يتم تبادل المواد بالّرغم من عدم 

مغادرة الّدم للّشعيرات الدموية؟     
   يرشــح ســائٌل يســمى الّســائل بين الخلوي 
الّدمويــة  الّشــعيرات  مــن  )البينــي( 
ال�أكســجين  معــه  حامــلاً  الّشــريانية، 
والمغذيــات لتصــَل اإلــى جميــع الخلايــا، 
ثــم يحمــل الســائل بين الخلــوي فضلات 
الخلايــا وثانــي اأكســيد الكربــون، ليعــود 
مــن  الوريــدي  الجانــب  اإلــى  معظمــه 
الشــعيرات الدمويــة،  اأمــا الجــزء المتبقــي 
باللّيمــف،  فيســّمى  الخلايــا  بيــن  منــه 

وهــو يعــود عبــر الشــعيرات الليمفيــة فال�أوعيــة الليمفيــة ليصــب فــي الوريــد ال�أجــوف العلــوي.
اإن ال�أوعيــة الليمفيــة هــي جــزء مــن الجهــاز الليمفــي، تاأّمــل الّشــكلين)٢(و)٣(وتعرف علــى مكونات   

اأخــرى للجهــاز الليمفــي، ثــم اأجــب عمــا يليــه: 

الدرس
)٤(

الشكل)١( العلاقة بين ال�أوعية الدموية وال�أوعية الليمفية 
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 ١- اأين توجد ال�أوعية الليمفية في الجسم؟  
 ٢- ماذا تسمى العقيدات الليمفية الموجودة في مدخل البلعوم 

وتمنع دخول مسببات ال�أمراض؟ 
 ٣- اأذكر بعض اأماكن وجود العقد الليمفاوية؟ 

 ٤- ماذا تسمى الغدة التي تقع على طول القصبة الهوائية؟   
 5- حدد موقع الطحال في الجسم؟  

 ٦- لماذا يعد نخاع العظم ال�أحمر جزءاً من الجهاز الليمفي؟ 

ــا  ــى خلاي ــة والطحــال عل ــد الليمفي ــة والعق ــدات الليمفي ــوي العقي تحت
أمــراض الموجــودة فــي الليمفــي.                                              ليمفيــة تعمــل علــى محاربــة مســببات ال�

 مهمــة بيتيــة: هنــاك العديــد مــن المشــكلات الصحّيــة التــي 
ــرا يوضــح اســبابها وطــرق  تتعلــق بالجهــاز الليمفــي ابحــث عــن واحــدة منهــا واكتــب تقري

علاجهــا وطــرق الوقايــة منهــا.

الشكل)٢( الجهاز الليمفي
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                                      اأسئلة الدرس الرابع:   

 الّشكل المجاور يمثّل اأوعيًة دمويًة وليمفيًة في اأحد اأنسجة الجسم،اأجب:    
 - اذكر اأسماء سوائل الجسم المشار اإليها بالرموز)اأ، ب،ج، د(.   

 ٢- ما المقصود بالليمف؟ 
 ٣- تعّرض رامي لضربٍة من جنديٍّ اإسرائيليٍّ على جانبه ال�أيسر، ما مخاطر ذلك؟
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تقويم نهاية الوحدة:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:   السؤال ال�أول: اختر رمز ال�إ
آتية ل� تعد من وظائف الكبد؟       ١- اأّي الوظائف ال�

             اأ. اإفراز الصفراء.       ب. تنقية الدم من السموم.   
             جـ. تخزين المغذيات.      د. التخلص من الماء الزائد. 

      ٢- اإذا كانت القنوات الهضمية والتنفسية منفصلة تماما، حّدد اأيّاً مما ياأتي قد ل�يكون حاجة اإليه؟
              اأ. المريء.        ب. لسان المزمار . 
        جـ.المزمار .                      د. الحجاب الحاجز.

آتية ينشاأ عنها اندفاع الهواء خارجا من الرئتين؟      ٣- اأي حال�ت عضلة الحجاب الحاجز ال�
              اأ.عندما تنقبض وتهبط للاأسفل.  ب.عندما تنقبض وتتقوس للاأعلى.
             جـ.عندما ترتخي وتهبط للاأسفل.  د.عندما ترتخي وتتقوس للاأعلى.

آتية يتم تصنيع خلايا الدم؟       ٤- في اأّي من ال�
              اأ- البلازما.      ب- العظام.       جـ- الليمف          د- القلب.

     5- ما العنصر الذي يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم؟
             اأ- النحاس .       ب- القصدير .        جـ- الكالسيوم  .       د- الحديد.

     ٦- ما العامل الذي يحّفز مركز التنفس مّما يؤدي لحدوث الشهيق؟ 
CO في الدم. 

2
CO في الدم.      ب- انخفاض تركيز 

2
             اأ- ارتفاع تركيز 

O في الدم.      د- استثارة مستقبلات عصبية على جدران
2
             جـ- ارتفاع تركيز 

                                                           الحويصلات. 

     7- ما الوحدات البنائية المكّونة للبروتينات؟      
أمينية.              اأ- السكريات ال�أحادية.         ب- الحموض ال�

             جـ- الحموض الدهنية.              د- الغليسرول.
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كثار من تناول         ٨- يعاني عبد الرحمن من نزيف في اللثة، فنصحه طبيب ال�أسنان بال�إ
آتيــة يوجــد الفيتاميــن؟                ال�أغذيــة الغنيــة بفيتاميــن )C(، فــي اأّي مــن ال�

            اأ- الكبد.      ب. السمك.       جـ. الحمضيات.         د.الحليب. 

آتية يعود عبرها  اللّيمف اإلى الدورة الدموية؟                                                 ٩- اأّي من ال�
             اأ- الوريد ال�أجوف العلوي.          ب- الوريد ال�أجوف السفلي.  

             جـ- الشريان الرئوي.                د- ال�أوردة الرئوية.
     ١٠- اأّي من  العبارات التالية تمثّل اأحد الفروق بين الشريان والوريد؟                                           
            اأ- سعة تجويف الشريان اأكبر من سعة تجويف الوريد.                                

            ب- يتميز الشريان بوجود الصمامات.    
            جـ- الطبقة العضلية لجدار الوريد اأقل سمكا.                   

            د- يتحرك الدم داخل الوريد بعيدا عن القلب.

 السؤال الثاني: ما دور كلٍّ مما ياأتي:   
     اأ- البنكرياس في عملية الهضم.         ب- الوريد البابي.     جـ- الشريان التاجي.

  السؤال الثالث: الجدول ال�آتي يلّخص عمل ال�أنزيمات الهاضمة، انقله اإلى دفترك واأكمله:

ال�أنزيمات العصارة الهاضمةالعضو
المادة التي 
سيتم هضمها

نواتج الهضم

مالتوزالنشا---------------- اللعابالفم

عديدات ببتيد----------------ببسينعصارة المعدةالمعدة

ال�ثنا 
عشر 

----------------النشااأميليز عصارة البنكرياس

----------------عديدات ببتيدتربسين

مستحلب دهني الدهون ----------------العصارة الصفراوية

ال�أمعاء 
الدقيقة

غلوكوز----------------مالتيز----------------

----------------ل�كتوزل�كتيز

حموض اأمينيةببتيدات قصيرة----------------
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نموذج اختبار الوحدة المتمازجة ال�ولى

آتية:   )13.5 علامة( السؤال ال�ول: اختر رمز ال�جابة الصحيحة في كل من الفقرات ال�
1. اأي العبارات التالية تكون صحيحة عندما يكون ضغط الهواء في الرئتين اأكبر من ضغط الهواء 

خارج الجسم ؟ 
اأ. الهواء يدخل اإلى الرئتين               ب. عضلة الحجاب الحاجز تكون منقبضة

ج. حجم التجويف الصدري يكون كبيرا       د- العضلات ما بين ال�أضلاع تكون منبسطة.  

2. هضم البروتين في الجسم ؟ 
 اأ- )3( و)1(           ب- )3( و )8(
ج- )7( و)3(            د- )2( و )3(

3. اأي التالية تتوقع اأن يكون تركيزه عاليا في الدم العائد اإلى ال�أذين ال�أيمن 
قادما من الكبد؟

اأ- السموم التي مصدرها الجراثيم          ب- ثاني اأكسيد الكربون
ج- فيتامينات A و D                             د- الغلوكوز.

آتية يطلق على الجزء المتبقي من السائل بين الخلوي بين الخلايا والذي يعود  4. اأي المصطلحات ال�
عبر ال�وعية اللمفية الى القب؟

      اأ- الليمف              ب- الدم                 ج- البلازما            د- السائل البيني.

5. اأي ال�أوعية الدموية التالية يحتوي دما غير مؤكسج؟  
أبهر    ب- الشريان التاجي      ج- الوريد الرئوي      د- الشريان الرئوي  اأ- الشريان ال�

آتية يستخدم في الكشف عن البروتينات ؟ 6. اأي من المواد ال�
  اأ. محلول لوغول.          ب- محلولي هيدروكسيد الصوديوم المخفف وكبريتات النحاس الثنائية 

  ج- محلول ال�ندوفينول      د- ال�يثانول.

نسان  يحدث هضم  ميكانيكي ؟ آتية من جسم ال�إ 7. في اأي ال�أعضاء ال�
اأ. الفم والمعدة                                  ب. المعدة والمرئ    

ج. ال�أمعاء الدقيقة والمعدة                       د- ال�أمعاء الغليظة والفم.
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8. ما هو التركيب المشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي ؟ 
د. الغدد اللعابية ب. المريء    ج. البلعوم          اأ. الحنجرة   

أتية صحيحة فيما يتعلق بمميزات الشريان عن الوريد؟ 9. اأي العبارات ال�
اأ. ينقل الدم باتجاه القلب           ب. تجويفه اأوسع 

ج. دائما ينقل دما غنيا بال�أكسجين          د. الطبقة العضلية في جداره اأكثر ُسمكا

السؤال الثاني:         )4 علامات(
ادرس الجدول ادناه الذي ُيظهر محتوى الدم من الخلايا لثلاث عينات من الدم ثم اأجب: 

محتوى الدم من الخلايا )العدد/ مم3 (

ورودنسيبة رغدمحتوى الدم من الخلايا )العدد/ مم3 (

خلايا الدم الحمراء

خلايا الدم البيضاء

الصفائح الدموية 

7500000

500

250000

5000000

6000

255000

2000000

5000

50

1. عند اأي البنات يكون عدد خلايا الدم الحمراء غير طبيعي؟ وّضح.
2. عند اأي البنات يكون عدد خلايا الدم البيضاء غير طبيعي؟ وّضح.

3. عند اأي البنات يكون عدد الصفائح الدموية غير طبيعي؟ وّضح.
4. ما الحال�ت المرضية التي من الممكن اأن كل بنت تعاني منها بناء على النتائج في الجدول )5(؟

السؤال الثالث:                              )3 علامات(
وضح كيف يؤثر تركيز ثاني اكسيد الكربون في الدم في تنظيم عملية التنفس. 

السؤال الرابع: اذكر وظيفة لكل من        )4.5 علامات(
1. ال�نف            2. ال�معاء الغليظة           3. الصفائح الدموية


