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أجهزة جسم اإلنسان
 Human Body Systems

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى التعــرف اإلــى 

نســان، وتركيــب اأجهزتــه التناســلّية والبوليــة وعملهــا.  اأنســجة جســم ال�إ

من خلال تحقيق ال�آتي:

نسان.  بياِن اأنواع وممّيزات ال�أنسجة في جسم ال�إ

نسان.  التعرِف اإلى تركيب الجهازْين التناسلّيْين،  والجهاز البولي في ال�إ

نسان. خصاب، والحمل، والول�دة، والّرضاعة، وخطوات تكوين البول في ال�إ  تتبُّع مراحل ال�إ

 التعّرف اإلى ال�أمراض التي تصيب ال�أجهزة التناسلّية، والجهاز البولي، وطرق الوقاية منها.

نسان  اأجهزة جسم ال�إ
الفصل ال�أول:

3      1-1 ال�أنسجة الطلائّية 
3 1-2 ال�أنسجة الضاّمة 
4 1-3 ال�أنسجة العضلّية 
5 1-4 ال�أنسجة العصبّية 
5 اأسئلة الفصل 

الفصل الثاني: الجهازان التناسلّيان والتكاثر 
6 2-1 الجهاز التناسلّي الذكري 
6 أنثوي  2-2 الجهاز التناسلّي ال�
8 خصاب ومراحل تطّور الجنين  2-3 ال�إ
9 2-4 اأمراض ال�أجهزة التناسلّية 

10 اأسئلة الفصل 
الفصل الثالث: الجهاز البولي 

11 3-1 تركيب الجهاز البولي 
12 أنبوبّية الكلويّة  3-2 تركيب الوحدة ال�
13 3-3 خطوات تكوين البول 
13 3-4 مشكلات صحّية للجهاز البولي 
14 اأسئلة الفصل 
15 اأسئلة الوحدة 
16 ورقة عمل 
1٧ اختبار 
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نسان اأنسجة جسم ال�إ

1-1 )Epithelial Tissues( ال�أنسجة الطلائّية

نسان وبذلك يوجد لها عدة اأنواع، وتمتلك خصائص تمّيزها  تختلف اأماكن وجود ال�أنسجة الطلائّية في جسم ال�إ

عن باقي ال�أنسجة ال�أخرى

 اأّن ال�أنســجة الطلائّيــة المبطّنــة لتجويــف الفــم تتركــب مــن خلايــا متراّصــة، وتوصــف هــذه الخلايــا باأنّهــا ترتكــز علــى 

اأغشــيٍة قاعديـّـة، ول� تحتــوي علــى اأوعيــة دمويـّـة، والمــادة بيــن الخلويـّـة قليلــة، ولهــا قــدرة عاليــة علــى التجــّدد وال�نقســام.

نسان تتواجد فيها ال�أنسجة الطلائّية.  اذكر اأماكن اأخرى في جسم ال�إ

 تكمن اأهمّية ال�أنسجة الطلائية في:

 الحماية: كالجلد يحمي الجسم من العوامل الخارجّية، والمواد الكيميائّية الضاّرة ، وبطانة القنوات التنفسّية.	. 

ال�متصاص: كال�أمعاء تمتّص المواد المهضومة اإلى داخل الجسم.. 2

فراز: مثل المعدة تفرز العصارة الهاضمة.. 3 ال�إ

2-1)Connective Tissues( :ال�أنسجة الضاّمة

أنــواع، منهــا: العظمّيــة،  تُعــدُّ ال�أنســجة الضاّمــة مــن اأكثــر ال�أنســجة انتشــاراً فــي اأجســامنا، فهــي تضــّم العديــد مــن ال�

والغضروفّيــة،  واللمفّيــة، والدم.

)Proper Connective Tissue( :النسيج الضام ال�أصيل
الخلالّية جيلاتينّية،  ومادته  وال�أعضاء،  ال�أنسجة  بين  يربط 

ويحتوي ثلاثة اأنواع من الخيوط البروتينّية، هي:

شدٍّ  قّوَة  وتعطي   :)Collagen fibers( الكول�جين  1.األياف 

عالية، ودعماً للنسيج.

بروتين  من   تتكّون    :)Elastic fibers( الَمِرنة  ألياف  2.ال�

اإل�ستين )elastin(، وتعطي المرونة للنسيج.

النسيج  تربط   :)Reticular fibers( الشبكّية  ألياف  ال�  .3

بروتين  من  وتتكون  له،  المجاورة  بال�أنسجة  الطلائي 

الكول�جين.

الشكل )1(: خلايا واألياف النسيج الضام ال�أصيل 
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 3-	 )Muscular Tissues( :ال�أنسجة العضلّية

نســان علــى العديــد مــن ال�أنســجة العضلّيــة المختلفــة. وتشــكُّل ال�أنســجة العضلّيــة حوالــي 40% مــن  يحتــوي جســم ال�إ

نــاث، لمــاذا؟ وبالتالــي فهــي تمثـّـل اأعلــى نســبِة اأنســجٍة فــي الجســم.  كتلــة الجســم عنــد الذكــور ، وبنســبة اأقــّل عنــد ال�إ

نســان. تخّيــل جســَمك دون ال�أنســجة العضلّيــة، هــل تعتقــد اأّن لهــذه ال�أنســجة  وتوجــد فــي اأماكــن مختلفــة مــن جســم ال�إ

التركيــب نفســه، والوظيفــة نفســها؟

 )Types of Muscular Tissues( :اأنواع ال�أنسجة العضلّية

نســان تختلــف عــن  مــن خــلال النشــاط الســابق، تلاحــظ وجــود ثلاثــة اأنــواع مــن ال�أنســجة العضلّيــة فــي جســم ال�إ

بعضهــا فــي التركيــب، فهــل تختلــف فــي الموقــع والوظيفــة؟

تقسم العضلات من حيث تركيبها، وموقعها، ووظيفتها اإلى ثلاثة اأنواع هي:

)Skeletal –Striated- Muscles( اأ-  العضلات الهيكلّية ـ المخّططة

نسان، و تكّوُن معظم عضلات الجسم الشكل )2(. أوتار، وتُعدُّ المحّرَك ال�أساسي لجسم ال�إ ترتبط مع العظام بواسطة ال�

)Smooth Muscles( ب- العضلات الملساء

 تحيط بال�أعضاء الجوفاء في الجسم، مثل جدران القناة الهضمّية، وال�أوعية الدمويّة، والمثانة الشكل )3(.

     )Cardiac Muscles( جـ- العضلات القلبّية
نهاك والتعب الشكل )4(. توجد هذه العضلات فقط في جدر القلب، وتمتاز باأنها غير قابلة للاإ

الشكل )2(: صورة تخطيطية 

لعضلة هيكلية
الشكل )4(: صورة تخطيطية 

لعضلة ملساء

الشكل )3(: صورة تخطيطّية 

لعضلة قلبّية
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4-1 )Nervous Tissues( :ال�أنسجة العصبّية

ُيعــدُّ النســيُج العصبــي المكــّوَن ال�أساســي فــي ال�أعصــاب، ويوجــد فــي الحبــل الشــوكي، والدماغ، ويقــوم بنقــل 

ــا اأهمّيتهمــا؟ ــي؟ وم ــون والنســيج العصب ــات العصب ــى مختلــف اأنحــاء الجســم.  فمــا مكّون ــة مــن واإل الســّيال�ت العصبّي

اأنظر للشكل )5( و )6(

جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1  اختر رمز ال�إ

1   ماذا تُسّمى مجموعة الخلايا المتشابهة في الحجم، والشكل، والتركيب، والوظيفة؟

اأ- الجهاز.             ب- النسيج.              جـ- الخلّية.              د- العضو.

نسان من ال�أبسط اإلى ال�أكثر تركيباً؟ 2   ما الترتيب الصحيح لمستوى التنظيم في ال�إ

ب- خلية، عضو، نسيج ، كائن حي.   اأ- خلية، نسيج، عضو، كائن حي. 

د- نسيج، عضو، خلية،  كائن حي.    جـ- نسيج، خلية، عضو، كائن حي. 

أنوية، الشكل. س2   قارن بين اأنواع ال�أنسجة العضلية من حيث، الموقع، عدد ال�

س3   علّل: تعمل ال�أنسجة الطلائّية كحاجز ميكانيكي. 

  ارسم العصبون، وحدد ال�أجزاء الرئيسة فيه.

الشكل )6(: النسيج العصبيالشكل )5(: العصبون

س4
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الجهازان التناسلّيان والتكاثر

ــة التــي ينتــج مــن خلالهــا اأفــراٌد جديــدة مــن النــوع  ُيعــدُّ التكاثــر مــن الصفــات المّميــزة للكائــن الحــي، فهــو العملّي

ــاة .  ــى اســتمرار الحي ــظ عل )Species( نفســه، ويحاف

1-2)Male Reproductive System( الجهاز التناسلّي الذكري

يتكّون من خصيتْين واأنابيَب ناقلٍة تصل بين الخصيتْين والقضيب، اإضافًة اإلى مجموعٍة من الغدد التناسلّية الُملحَقة. 

ادرس الشكل )1( ثم: 

عّين اأجزاَء الجهاز التناسلي الذكري.. 1

عّدد الغدِد الُملحَقة بالجهاز التناسلي الذكري.. 2

الشكل)1(: الجهاز التناسلي الذكري

من خلال دراستك الشكل )1-2(، نلاحظ اأّن الجهاز التناسلي الذكري يتركُّب من:

)Testes( 1- الخصيتين

 )Ducts( 2- ال�أنابيب الناقلة

3- الغدد الملحقة )التناسلية المساعدة( 

 )Penis( 4- القضيب

                               
الشكل )2(: الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي

2-2)Female Reproductive System( الجهاز التناسلي ال�أنثوي

ادرس الشكل )3(، ثم:

أنثوي.. 1 عّين اأجزاء الجهاز التناسلي ال�

حّدْد مواقع الِمبيضْين .. 2

أنثوي الشكل )3(:الجهاز التناسلي ال�
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أنثوي يتركّب من:  من خلال دراستك الشكل )4(، تلاحظ اأّن الجهاز التناسلي ال�

:)Ovaries( 1- المبيضان

 :)Oviducts( 2- قناتا البيض

   :)Uterus( 3-الرّحم

:)Vagina( 4- المهبل

أنثوي الشكل )4(: اأجزاء الجهاز التناسلي ال�

3-2
خصاب  ومراحل تطوّر الجنين ال�إ

)Fertilization and Embryonic Development(

خصاب. أنثى تُنتج الخلايا البيضّية الثانوية، وعند التزاوج تحدث عملّيُة ال�إ ُينتج الذكُر الحيواناِت المنويّة، وال�

خصــاب؟ واأيــن يحــدث؟ ومــاذا ينتــج عنــه؟ وفــي اأيـّـة  فمــا ال�إ

مرحلــة مــن مراحــل ال�نقســام تتكــّون الخلّيــة البيضّيــة الثانويــة؟

أّول مــن قنــاة البيــض  خصــاب عــادة فــي الثلــث ال� يحــدث ال�إ

أقــرب اإلــى المبيــض(، حيــث تتجّمــع الحيوانــاُت المنويّــة  )ال�

ــة الثانويــة  انظــر الشــكل)5(. ــة البيضّي حــول الخلّي

خصاب                                       الشكل)5(: مراحل ال�إ
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جدول )1(: مراحل تطّور الجنين

الصورةاأهم التغّيراتالفترة الزمنّيةالمرحلة

خصــاب وحتــى نهايــة ال�أولى مــن ال�إ
ال�أســبوع الســادس

مــن  بسلســلة  المخصبــة  البويضــة  تبــداأ 
اإلــى  تتحــول  ثــم  المتســاوية،  ال�نقســامات 
كتلــٍة كرويــٍة مجّوفــة، تقــوم بال�نــزراع فــي 
أيــام )6-9( مــن  جــدار الرحــم، وذلــك فــي ال�
خصــاب، ثــم تتكــّون المشــيمة التــي يرتبــط  ال�إ
ــداأ  ــل الســري، وتب ــن بهــا بواســطة الحب الجني
الجنيــُن  وُيحــاط  بالنبــض،  القلبيــة  الثنيــات 
بكمّيــة صغيــرة مــن ســائل، ُيدعــى الســائَل 

الرهلــي . مــا اأهمّيتــه؟

 

ال�أســبوع الثانية نهايــة  مــن  تمتــد 
الســادس اإلــى ال�أســبوع الثانــي 

عشــر.

تنمــو العضــلات وال�أعصــاب بشــكٍل واضــٍح، 
ويتميــز الجنــس فــي نهايــة هــذه المرحلــة.

تمتد من نهاية ال�أسبوع الثاني الثالثة
الثاني  ــوع  ال�أســب حتى  عشر 

والعشرين.

بحركــة  ال�أم  وتشــعر  بالنمــو،  العظــام  تبــداأ 
الجســم  اأجهــزة  تكويــن  ويكتمــل  الجنيــن 

الداخلّيــة.

ال�أســبوع الرابعة نهايــة  مــن  تمتــد 
حتــى  والعشــرين  الثانــي 

لــول�دة. ا

وتطــّور  نمــّو   المرحلــة  هــذه  فــي  يكتمــل 
الجنيــن  وضــع  وينقلــب   ، كافّــة  ال�أجهــزة 
تدريجّيــاً، ويصبــح الــراأس متّجهاً نحو ال�أســفل 

باتّجــاه عنــق الرحــم.

  )Birth( :الول�دة
يصعــب تحديــُد يــوم الــول�دة بدقـّـة، اإل� اأنـّـه يمكــن التنبــؤ بميعــاد الــول�دة فــي حــدود عشــرة اأيــام تقريبــاً، فالــول�دة عملّيــة 

خــروج الجنيــن مكتمــل النمــو مــن الرحــم اإلــى العالــم الخارجــي بعــد 38 اأســبوعاً مــن الحمــل تقريبــاً، وقبــل الــول�دة تبــداأ 

أولــى لبــدء عمليــة  شــارة ال� سلســلٌة مــن تقلّصــاِت وانقباضــاِت جــدار الرحــم، لدفــع الجنيــن اإلــى الخــارج والتــي تعــّد ال�إ

.)Labor( الــول�دة، وهــذا مــا ُيعــرف بالمخــاض
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هناك الكثير من ال�أمراض التي قد تنتقل عن طريق ال�تّصال الجنسي بين شخصْين، اأحدهما مصاٌب بالمرض، مثل:

 )Acquired Immunodeficiency Syndrome( )AIDS( يدز اأ- متلازمة نقص المناعة المكتسب: ال�إ

ــاً، واأكثِرهــا  يــدز، الــذي يعــدُّ مــن اأخطــر المشــاكل الصحّيــة عالمّي  يســّبُب  فيــروس ُيعــرف باســم )HIV( مــرَض ال�إ

صعوبــًة. يــؤّدي هــذا المــرض اإلــى فقــدان المريــض المناعــة المكتســبة، لمــاذا؟  وينتقــل عــن طريــق ال�تّصــال الجنســي 

ــر المشــيمة. ــن عب ــى الجني ــة اإل أم المصاب نســان، كمــا ينتقــل مــن ال� للاإ

  )Hepatitis B( )ب- التهاب الكبد الوبائي )ب

التهــاب الكبــد الوبائــي )ب( يســّببه فيــروس )HBV( الــذي يتواجــد فــي بلازمــا الــدم، واإفــرازات الجســم الســائلة، مثــل 

أعــراض  صابــة بالفيــروس بـــ )60-120( يومــا تبــداأ ال� فــرازات المهبلّيــة للاأشــخاص المصابيــن، بعــد ال�إ الســائل المنــوي، وال�إ

بالظهــور، وتشــمل ال�أعــراض: اصفــرار الجلــِد والعينيــن )يرقــان(، تحــّول البــول اإلــى اللــون الداكــن، تحــول البــراز اإلــى اللون 

الفاتــح، فقــدان الشــهّية، ضعــف عــام واإعيــاء، غثيــان وقــيء.

تتــّم العــدوى عنــد تعــّرِض الشــخص الســليم لســوائل جســٍم اآخــر مصــاٍب اأثنــاء المعاشــرة الجنســّية، اأو عــن طريــق نقــل 

بــر الملّوثــة. الــدم، واســتعمال ال�إ
القواعد الصحّية للمحافظة على سلامة ال�أجهزة التناسلّية

صابات اتّباع ما ياأتي: اأهم الوسائل للوقاية من هذه ال�إ

المحافظة على نظافة ال�أجهزة التناسلّية.. 1

المحافظــة علــى نظافــة الملابــس، وخاصــة الداخليــة منهــا، واســتبدالها بشــكٍل مســتمرٍّ فــي فتــرات قصيــرة، وعــدم . 2

اســتعمال ملابــس ال�آخريــن.

ــة، اأو . 3 ــرازات غريب ــة، مثــل وجــود اإف صاب ــد ملاحظــة ظهــور اأّي اأعــراٍض تــدل علــى ال�إ ــوراً عن مراجعــة الطبيــب ف

ــٍة مســتمّرة. ــدّي، اأو حكّ طفــٍح جل

فوائد الرّضاعة الطبيعّية للاأم والطفل                                                                 
أولــى ليــس حليبــاً،  أيــام الثلاثــة ال� عملّيــة الرضاعــة للطفــل بعــد الــول�دة مباشــرة ضروريـّـة لــه، فمــا يتلقــاه الطفــل فــي ال�

فــراز الحليــب. واإنّمــا هــو ســائٌل كثيــٌف، ُيســّمى اللبــا، وبعــد ذلــك تبــداأ غــدد الثــدي باإ

وتتلخص اأهمّية الرضاعة الطبيعية فيما ياأتي:

يحتوي كلٌّ من اللبا والحليب على اأجسام مضادة تكسب الطفل مناعًة طبيعّية، لمقاومة بعض مسّببات ال�أمراض.. 1

يوفر حليب ال�أم غذاًء متكاملاً ومتوازناً، فهو يحتوي بروتينات سهله الهضم وسكر اللاكتوز، وهو سهل الهضم وال�متصاص.. 2

تساعد عملية الّرضاعة في عودة الرحم اإلي حالته الطبيعّية بعد الول�دة، وتخفف من نزيف الدم الناتج بفعل الول�دة. . 3

اأمراض منقولة جنسّيًا:4-2
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جابة الصحيحة فيما ياأتي : س1  اختر رمز ال�إ

1  ما الغدد التي ترتبط بال�أسهر وتفرز سائلاً قاعديّاً يشكل حوالي 60% من السائل المنوي؟

د- الحويصلتان المنويّتان. جـ- الخصيتان.  ب- غدة البروستات.  اأ- غدتا كوبر. 

خصاب وبالتالي الحمل؟ 2  ماذا يحدث لبطانة الرحم في حالة حدوث ال�إ

د- ل� تتاأثر.  جـ- تقل سمكاً.  ب- تزداد سمكاً.  اأ- تنسلخ. 

3  في اأيّة مرحلة  تبداأ الثنيات القلبّية للجنين بالنبض؟

د- الرابعة. جـ- الثالثة.  ب- الثانية.  اأ- ال�أولى. 

آتية ينتقل عن طريق ال�تصال الجنسي؟ 4  اأي ال�أمراض ال�

يدز والسرطان.  يدز وتكيس المبايض.                ب- ال�إ اأ- ال�إ

يدز والتهاب الكبد الوبائي )ب( . جـ- التهاب الكبد الوبائي )ب( وتكيس المبايض .           د- ال�إ

س2  اأذكر وظيفة كلٍّ من:

اأ- الخصيتْين.                   ب- المبيضْين. 

س3   عدد الغدد الملحقة في الجهاز التناسلي الذكري.

س4   اأيّهما اأفضل للرضيع، حليب ال�أم، اأم الحليب الصناعي؟ فّسْر اإجابتك.

س5  علّْل : عدم اختناق الجنين مع اأنه مغمور في السائل الرهلي. 
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الجهاز البولي

Urinary System

تركيب الجهاز البولي:1-3

ادرس الشكل )1(، ثم:

عّيــن اأجــزاء الجهــاز البولــي، وحــدد وظيفــة كّل . 1

جــزء.                        

تتّبــْع مســار تكويــن البــول، مبتدئــاً مــن الكليــة حتــى . 2

خروجــه مــن الجســم.

نلاحظ اأّن  الجهاز البولي يتكّون من:

:Kidneys ١- الكليتين

نســان كليتــان موجودتــان فــي الجهــة الظهريّــة  يوجــد للاإ

مــن تجويــف البطــن، علــى جانبــّي العمــود الفقــري، وهمــا  

ــا تكــون  ــاً م ــر. وغالب ــي اأنســجٍة شــحمّية، فّس ــان  ف مدفونت

الكليــة اليســرى اأعلــى قليــلاً مــن الكليــة اليمنــى، لمــاذا؟

يمثــل الشــكل )2( مقطعــاً طوليــاً للكليــة، عــدد ال�أجــزاء 

التــي تتكــون منهــا الكليــة. 

الشكل )1( تركيب الجهاز البولي

الشكل )2(: مقطع طولي في الكلية

  )Ureters( :2- الحالبين

الحالــُب اأنبــوٌب رفيــٌع يعمــل علــى توصيــل البــول مــن حــوض الكليــة اإلــى المثانــة. مــا نــوع العضلــة المكّونة لــه؟ وكيف 

يســاعد ذلــك فــي انتقــال البــول؟

)Urinary bladder( :3- المثانة

كيــٌس عضلــيٌّ قابــٌل للتمــّدد، ويســتقبل البــول القــادم مــن الكليتْيــن بواســطة الحالبيــن، ويحتفــظ بــه بشــكٍل مؤقـّـت اإلــى 

حيــن تفريغــه اإلــى خــارج الجســم، ولــه عنــٌق يتّجــه اإلــى ال�أســفل، ويمتــد فــي قنــاة البــول التــي تتّحــد مــع القنــاة التناســلّية، 

أنثــى. لتكــّوَن قنــاًة بولّيــًة مشــتركة عنــد الذكــر، بينمــا تنتهــي بفتحــٍة بولّيــٍة مســتقلٍة عــن الفتحــة التناســلّية عنــد ال�
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2-3)Nephron(:تركيب الوحدة ال�أنبوبّية الكلوّية

تتركـّـب كلُّ كليــة مــن َوحــداٍت اأنبوبّيــة صغيــرة، تُســّمى الَوحــدَة الكلويـّـة، اأو النفــرون، وهــو وحــدة التركيــب والوظيفــة 

فــي الكليــة، وتحتــوي كلُّ كليــٍة حوالــي 1.3 مليــون مــن النيفرونــات تقريبــاً. مــّم تتركـّـب هــذه النفرونــات؟ كيــف تعمــل          

علــى تكويــن البــول؟ انظــر اإلــى الشــكل )3(، وحــاول اأْن تتعــّرف اإلــى اأجــزاء النفــرون.

أنبوبية الكلوية الشكل )3(: الوحدة ال�

يتركب النفرون من مكونات، هي:

:)Bowman’s capsule( اأ- محفظة بومان

توجــد فــي منطقــة القشــرة، وهــي كيــٌس مــزدوُج الجــدران، يحصــر 

ــعيرات الدمويــة )تدعــى الكبــة( والتــي تقــع بيــن  مجموعــًة كبيــرًة مــن الشُّ

شــريانْين همــا: الشــريين الــوارد يجلــب الــدم اإلــى المحفظــة، والشــريين 

الصــادر يحمــل الــدم بعيــداً عــن المحفظــة. انظــر الشــكل )4(.                                                                              

:)Proximal convoluted tubule( ب- ال�أنبوب الملتوي القريب

 اأنبوب كثير ال�لتواء، متّصٌل مع محفظة بومان، لماذا ُسّمي بهذا ال�سم؟                              

.U انحناٌء رفيٌع جداً على شكل حرف :)Loop of Henle( جـ- اإلتواء هنلي

 :)Distal convoluted tubule( د- ال�أنبوب الملتوي البعيد

أنبــوب الجامــع )Collecting duct(، يفتــح بالقــرب  أنبــوب مــع نظائــره فــي اأنبــوٍب واســٍع، ُيســّمى ال� يصــب هــذا ال�

مــن اأهرامــات الكليــة فــي حــوض الكليــة. 

الشكل )4(: محفظة بومان
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خطوات تكوين البول:3-3

تمّر مراحل تكوين البول بثلاث خطوات رئيسة: 

الترشيح:

عنــد وصــول الــدم اإلــى الكبــة داخــل محفظــة بومــان، يرشــح ســائٌل خــلال شــعيرات الكبــة يحتــوي مــوادَّ ضــارًة ونافعــة، 

ويخلــو نســبّياً مــن البروتينــات، لمــاذا؟ ويســاعد فــي عمليــة الترشــيح  ضغــط الــدم العالــي فــي الشــعيرات الدمويــة للكبــة، 

والنفاذيـّـة العاليــة لجــدران الّشــعْيرات الدمويــة للكبــة، مقارنــًة بباقــي الّشــعيرات الدمويــة ال�أخــرى. 

اإعادة ال�متصاص:                     

نة  أنابيب المكوِّ تتّم اإعادُة امتصاص 99% من السائل الراشح والغني بالمواد النافعة، مثل الغلوكوز من خلال خلايا جدر ال�

.)Urine( أنبوبّية الكلويّة، اأما ما تبّقى، والذي يشكل حوالي 1% من السائل الراشح فيخرج على هيئه بول للَوحدات ال�

فراز ال�أنبوبي: ال�إ

بعــض المــواد ل� ترشــح مــن الكبــة اإلــى تجويــف محفظــة بومان، مثــل: اأيونات الهيدروجيــن، واأيونات البوتاســيوم، ويتّم 

أنبــوب الملتــوي البعيــد، فتقــوم خلايا  التخلــص منهــا بعملّيــٍة انتقائّيــة؛ حيــث تســير فــي الشــريين الصــادر حتــى تصــل اإلــى ال�

أنبــوب بفصلهــا عــن الــدم، واإضافتهــا اإلــى مكّونــات البول. جــدار ال�

مشكلات صحّية للجهاز البولي4-3

يقوم الجهاز البولي بتصفية الدم من الفضلات، واإخراج ما يقارب لتراً ونصف من الماء يومّياً، على شكل بول، واأّي 

اضطراب في عمل هذا الجهاز يؤثّر سلباً في الجسم، وهناك مشاكل صحّية تصيب الجهاز البولي، منها :

:)Renal failure( الفشل الكلوي

   هــو حــدوث قصــور فــي عمــل الكليــة، وعــدم قدرتهــا علــى ترشــيح الفضــلات مــن الــدم؛ مــا يــؤدي اإلــى اختــلاِل 

ــة  أدوي ــاول بعــض ال� ــة، تن ــن، اأو تلــف اأنســجة الكلي ــك ل�أســباٍب منهــا: التهــاب الكليتي ــي الجســم، ويحــدث ذل عــام ف

والســموم، )اذكــر اأمثلــة عليهــا(. 

Kidney Stones :حصى الكلية

 تعّد اأملاح الكالسيوم سبباً رئيساً في تكوين حصى الكلية، لماذا؟ 

ــق  ــن طري ــا الجســم ع ــص منه ــاء، فيتخل ــي الم ــة ف ــة الذائبي ــي عالي ــوم فه ــلاح الصودي ــلاح ال�أخــرى، كاأم أم ــا ال�  اأّم

ــول.   ــع الب ــا م ــي خروجه ــان، وبالتال ــة بوم ــى محفظ ترشــيحها اإل
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جابة الصحيحة فيما ياأتي : س1  اختر رمز ال�إ

أنبوبية الكلوية؟ 1   ما  المادة  التي تتم اإعادة امتصاصها في الوحدة ال�

جـ- اأيونات الهيدروجين.   د- البولينا. ب- حمض البوليك.  اأ- الغلوكوز. 

آتية؟ 2   ما المادة التي ترشح من الكبة اإلى محفظة بومان من ال�

د- البروتينات كبيرة الحجم. جـ- اأيونات الصوديوم .  اأ- اأيونات الهيدروجين. ب- اأيونات البوتاسيوم. 

3   ماذا يسّمى ال�نحناء الرفيع على شكل حرف U وله دور في اإعادة ال�متصاص؟

أنبوب الملتوي البعيد.  د- ال�نبوب الملتوي القريب. أنبوب الجامع.      جـ- ال�   اأ- التواء هنلي.     ب- ال�

4   ماذا يسمى الكيس المزدوج الجدران، ويوجد داخله  شبكة كثيفة من شعيرات دموية؟

أنبوب  الملتوي البعيد. د- ال�  اأ- محفظة بومان.      ب- الكبة.   جـ- التواء هنلي. 

5   اأين تتم اإعادة امتصاص معظم الماء، وال�أملاح، والغلوكوز خلال عملّية فصل البول؟

أنبوب الملتوي البعيد.      اأ- التواء هنلي وال�

 ب- محفظة بومان والتواء هنلي.         

أنبوب الملتوي البعيد.      أنبوب الملتوي القريب وال� جـ- ال�

د- ال�نبوب الملتوي القريب والتواء هنلي.

نسان، موّضحاً ال�أجزاء الرئيسة. س2   ارسم الجهاز البولي في ال�إ

أنبوبّية الكلوية، مبّيناً دور كلٍّ منها في فصل البول. س3  اكتب اأجزاء الوحدة ال�

س4  علّل لما ياأتي:

 اأ- تركيز البولينا في البول اأعلى من تركيزها في السائل الراشح.

ب- كمية البول الخارج اأقل بكثير من كمية السائل الراشح.

ج- يحتوي البول على اأيونات الهيدروجين، علماً باأنها ل� ترشح من الكبة اإلى محفظة بومان.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1 اختر رمز ال�إ

1   ماذا تُسّمى ال�أنسجة التي تتّصف بقلّة عدد الخلايا المنتشرة في مادة بين خلوية وفيرة؟

د- عضلّية. جـ- ضاّمة.  ب- طلائّية.  اأ- عصبّية. 

آتية ليست من خصائص ال�أنسجة الطلائّية ؟ 2   اأّي ال�

ب- ترتكز على غشاء قاعدي.  اأ- ل� تنقسم.  

د- تخلو من ال�أوعية الدموية. جـ- المادة بين الخلوية قليلة. 

ألياف البروتينية التي  تعطي النسيج قوة شد عالية ودعم؟ 3   ما ال�

ألياف الشبكية. د- ال� جـ-  األياف الكول�جين.  ب- الوصلات البروتينية.  ألياف المرنة.  اأ- ال�

4   ما ال�أنسجة التي تشكّل اأعلى نسبة اأنسجة في الجسم؟

د- العضلّية.   جـ- الضاّمة.  ب- الطلائّية.  اأ- العصبّية. 

5   ماذا تسمى الغدة التي تحيط بعنق المثانة؟

د- فوق الكلوية. جـ- الحويصلة المنوية.  ب- البروستات.  اأ- كوبر. 

س2  توصف ال�أنسجة الطلائّية باأنها تبطن الجسم من الخارج، وتبطن ال�أعضاء الداخلية:

 اأ- ما مميزات هذه ال�أنسجة؟

فراز. متصاص، ال�إ ب- اأذكر مواقع ل�أنسجة طلائية تقوم بوظيفة الحماية، ال�إ

أنواع. س3  يوجد ثلاثة اأنواع من ال�أنسجة العضلّية في الجسم، اذكر هذه ال�

س4  علّل لما ياأتي:

اأ- يتلائم شكل العصبون مع وظيفته.

ب- يتغّير تركيب السائل الراشح خلال مروره في اأجزاء النفرون المختلفة.

جـــ- تســتطيع البويضــة اأْن تنتقــل فــي قنــاة البيــض حتــى تصــل اإلــى الرحــم، علــى الرغــم مــن عــدم امتلاكهــا 
وســيلة للحركــة. 
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ورقة عمل 

تركيب الوحدة ال�نبوبية الكلوية

اجب عن ال�أسئلة ال�تية:

1- كم حجم البول )في الحالة الطبيعية( الذي تخرجه يومياً؟

2- اكتب ال�جزاء على الشكل المرفق الذي يوضح تركيب الجهاز البولي.

3- تتبع مراحل تكوين البول مستعينا بالشكل المرفق اأعلاه؟ 

4- اأين تتواجد اأجزاء الوحدة ال�نبوبية الكلوية بالنسبة لطبقات الكلية؟

1

2

3 4
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اختبار 

1- ماذا  تسمى ال�ألياف التي تعطي قوة شد عالية ودعم للنسيج ؟

اأ. الكول�جين                 ب. الشبكية                 ج. المرنة                 د. اإل�ستين

2- ما التشابه بين العضلات القلبية والملساء ؟

اأ.اإرادية                       ب.ل� اإرادية                  ج.مخططة               د. غير مخططة

3- اين يتم اإنتاج الحيوانات المنوية ؟

أنابيب المنوية          ج. غدة البروستات       د. غدتا كوبر اأ.الحويصلتان المنويتان       ب. ال�

4- في اية مرحلة تبداأ عظام الجنين في النمو وتشعر ال�أم في حركته؟ 

اأ.ال�أولى                        ب. الثانية                    ج. الثالثة           د. الرابعة

خصاب في قناة البيض )بالنسبة للمبيض(؟ 5- اأين يحدث ال�إ

اأ.الثلث ال�أول             ب.الثالث الثاني         ج. في المنتصف         د.اأقرب للرحم

6- ما المرض الذي ينتقل جنسيا عند ال�نسان ؟

اأ.ال�يدز                         ب.تكيس المبايض           ج. السرطان           د.السحايا

7- اأي ال�أوعية الدموية ال�آتية يرد عن طريقها الدم المحمل بالفضلات للكلية؟

اأ. الوريد ال�أجوف السفلي     ب. الوريد ال�أجوف العلوي     ج.الشريان الكلوي     د.الوريد الكلوي

8- ما نوع العضلة المكونة للحالبين؟

اأ. مخططة                    ب. هيكلية                    ج. قلبية                د. ملساء

9- ماذا يشبه تركيب محلول الديلزة المستخدم في جهاز الكلية الصناعية؟

اأ. الماء                      ب. المحلول الملحي          ج. المحلول السكري       د. بلازما الدم

جابة الصحيحة: السؤال ال�أول : اختر رمز ال�إ

السؤال الثاني : علل فيما ياأتي تعليلاً علمياً دقيقاً:                                                            
1.يصل الغذاء وال�كسجين للخلايا الطلائية رغم خلوها من ال�أوعية الدموية.

............................................................................................
2.تفقــد الخليــة العصبيــة قدرتهــا علــى ال�نقســام.

............................................................................................
3. ضــرورة اإرضــاع الطفــل بعــد الــول�دة مباشــرة .

............................................................................................
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السؤال الثالث: يمثل الشكل المجاور احد اجزاء الجهاز البولي , اجب عن ال�سئلة التي تليه :

1- اكتب اسماء ال�جزاء حسب الشكل : ...................................................

2- كيف تفسر ارتفاع الكلية اليسرى عن الكلية اليمنى :......................................


