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 (171صفحة )؟ "جهاز النقل"ماذا نعني بـ  1س 

 القلب+ الدم الذي يجري في شبكة االوعية + شبكة االوعية الدموية : جهاز النقل عبارة عن*  

 (171صفحة ) في الرسم اوعية زرقاء واخرى حمراء فما المقصود بهذه االلوان؟ 2س 

 

، وهي " اوردة"فيها دم غني بثاني اوكسيد الكربون ، وهي تبدو زرقاء من الخارج فقط وتسمى : الوعية الزرقاءا* 

 .تنقل الدم من القلب 

 .، وهي تنقل الدم من الجسم الى القلب" شرايين"فيها دم غني باالوكسجين وتسمى : االوعية الحمراء* 

 ".دمويةشعيرات "االوعية الدموية االكثر دقة تسمى * 

 (171صفحة )؟  "نبضة قلب"ماذا نعني بـ  3س 

 
يضرب القلب ضربتين سريعتين متتاليتين وبعدها توقف سريع ، ثم مرة اخرى ضربتين سريعتين متتاليتين وبعدها * 

 " .نبضة قلب"كل ضربتين كهذه تسمى .... توقف 

 (112صفحة )؟ ما هي وظيفة جهاز النقل 4س 

 
 .         واد الغذاء الى كل خاليا الجسم نقل االوكسجين وم* 

 . من خاليا الجسم( البول + ثاني اكسيد الكربون ) ابعاد مواد الفضالت * 

 (114صفحة ) امأل في الجدول المعلومات الناقصة عن قلب االنسان؟ 5س 

 

 المعلومة الصفة

 قبضة اليد الحجم

 هرم او مخروط الشكل

 (اذين ايمن +  اذين ايسر)  2 عدد االذينات

 (بطين ايمن + بطين ايسر )  2 عدد البطينات

 .يوجد حاجز عضلي سميك من القسم االيسر والقسم االيمن (ال يوجد / يوجد ) حاجز عضلي 

  يوجد (ال يوجد/ يوجد ) صمامات بين البطينات واالذينات 
  ( 115صفحة : ) ويرتخي ينقبض القلب 6س 

 

 .خاليا عضلية تنقبض وترتخي بدون توقف ني القلب؟من أي نوع خاليا مب -أ

 .القلب مثل الخاليا العضلية فهو ينقبض ويرتخي بدون توقف ؟ما العالقة بين هذه الخاليا وعمل القلب -ب

  ؟ما الذي يجعل القلب يمتلئ بالدم -ج
 .عندما ترتخي عضلة القلب ينتقل اليه الدم من االوردة وعندها تمتلئ تجاويف القلب   

  ؟ما الذي يجعل القلب يفرغ من الدم -د
 .عندما تنقبض عضلة القلب يندفع الدم من القلب الى الشرايين وعندها تفرغ تجاويف القلب   

 (  116صفحة : ) يجري الدم في اتجاه واحد فقط 7س 

 

 .ت والبطيناتالصمامات الموجودة بين االذينا ؟أي مركب في القلب يضمن جريان الدم باتجاه واحد فقط -أ

 .يجري الدم فقط من االذين الى البطين ؟بأي اتجاه يجري الدم في داخل القلب -ب

  ؟هل توجد مركبات اخرى تضمن جريان الدم -ج
 .يوجد صمامات بين البطينين والشرايين يجعالن الدم يجري فقط من البطين الى الشريان    

 (  111صفحة : ) للحيوانات قلوب 1س 

 

 .(بطين * اذين * مدخل ) ثالثة تجاويف  ؟السماك يتكون منقلب ا -أ

 (.بطين واحد * اذينان )ثالثة تجاويف  ؟قلب البرمائيات يتكون من -ب

 .، الحاجز بين البطينين غير كامل( بطينان * اذينان )اربعة تجاويف  ؟قلب الزواحف يتكون من -ج

 .، الحاجز بين البطينين كامل( بطينان * اذينان )تجاويف اربعة  ؟قلب الطيور والثدييات واالنسان يتكون من -د
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 (111صفحة ) :الرجلين والجسمأس اليدين الدم الذي يصل الى الر 1س 

 .الكبرى    ؟في دورة الدم الصغرى ام الكبرى -أ 

 .االدوية+ مواد الغذاء + االوكسجين   ؟ما هي المواد التي يزودها الدم لهذه االعضاء -ب

 (111صفحة ): الدم الذي يعود الى القلب من الرأس اليدين الرجلين والجسم 11س 

 .الكبرى    ؟في دورة الدم الصغرى ام الكبرى -أ 

 (.البول ) فضالت + ثاني اوكسيد الكربون   ؟ما هي المواد التي يعيدها الدم من هذه االعضاء -ب

 (111صفحة ): الدم الذي يصل الرئتين 11س 

 .الصغرى    ؟الدم الصغرى ام الكبرى في دورة -أ 

 .ثاني اوكسيد الكربون  ؟بأي مادة يكون الدم غنيا عندما يجري من القلب الى الرئتين -ب

 (111صفحة ): الدم الذي يعود الى القلب من الرئتين 12س 

 .الصغرى    ؟في دورة الدم الصغرى ام الكبرى -أ 

 .اوكسجين  ؟من الرئتين الى القلب بأي مادة يكون الدم غنيا عندما يعود  -ب

 (112صفحة )هل الدم الغني باالوكسجين هو فعال احمر ، والدم الفقير باالوكسجين هو ازرق كما في الرسم؟  13س 

 .الدم الغني باالوكسجين والدم الفقير باالوكسجين كالهما لونهما احمر*  

 (اتفاق عالمي لهذا الترميز)الوكسجين باالزرق للتمييز بينهما يرسمون الدم الغني باالوكسجين باالحمر، والفقير با* 

 (111صفحة )صف مجرى الدم في دورة الدم الكبرى؟ ماذا تسمى؟  14س 

 ".تبادل المواد في الخاليا" تسمى دورة الدم الكبرى بـ *  

 .لبالدم يخرج من الجهة اليسرى للقلب يمر في كل الجسم ثم يعود الى الجهة اليمنى للق* 

 (111صفحة )صف مجرى الدم في دورة الدم الصغرى؟ ماذا تسمى؟  15س 

 ".تبادل الغازات في الرئتين" تسمى دورة الدم الكبرى بـ *  

 .الدم يخرج من الجهة اليمنى للقلب يمر عبر الرئتين ثم يعود الى الجهة اليسرى للقلب* 

 (113صفحة )مم يتركب الدم؟  16س 

 .سائل وخاليا دميتكون الدم من *  

، لونه      (امالح * بروتينات * غذاء ) ، وهي تتكون من ماء مذابة فيه مواد مختلفة "بالزما الدم"السائل يسمى * 

 .اصفر شفاف وفيه ايضا توجد خاليا الدم

 ( .صفيحات دم + خاليا دم بيضاء + خاليا دم حمراء : ) خاليا الدم* 

 الرسم التخطيطي لجهاز النقل؟ اكمل المصطلحات الناقصة في  17س 

 (خاليا دم حمراء * اوعية دم * صفيحات دم * بطينان * خاليا دم * اوردة * دم * شرايين )

             

         

                     

                                                     

)       ( 
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 (113صفحة ) امأل في الجدول المعلومات الناقصة عن خاليا الدم الثالثة؟ 11س 

 

ملم) عدد الخاليا في  وظيفة الخلية شكل الخلية مميزات/ نوع الخلية 
3 

 دم( 

 ينمالي CO2 5للخاليا   و     O2نقل    قرص مسطح خاليا دم حمراء

 0000 - 0000 (جراثيم، فيروسات)محاربة مسببات المرض  نواة بارزة خاليا دم بيضاء

  150000 - 000000 انتاج جلطات دم الغالق فتحة وعاء الدم المصاب فتات خاليا صفيحات دم

 11س 
تمكن من نقل  كي تبين اية مركبات في الدم( دم * هيموغلوبين * حديد * خلية دم حمراء ) استخدم المصطلحات 

 ( 113صفحة ) االوكسجين الى خاليا الجسم؟ 

، وكل هذه المركبات  خلية الدم الحمراءالموجود في  الهيموغلوبينالموجود في  الحديديرتبط االوكسجين مع  

 . الدمموجودة في 

 21س 
زمنية قصيرة الى عددها عند فحص الدم عندما نفقد كمية صغيرة من الدم،فإن خاليا الدم الحمراء تعود بعد فترة 

 العادي ، فسر كيف يحدث هذا؟

، لذلك ( نخاع العظم)خاليا الدم الحمراء والبيضاء وصفيحات الدم تنتج بشكل مستمر داخل العظام التي في الجسم *  

  .عندما نفقد قليال من الدم فإن نخاع العظم يبني غيرها كي يعوض الجسم بالدم الذي فقده

م الكثير من الدم فإن هناك حاجة لتزويد الجسم بدم خارجي يكون موجود داخل اكياس ويتم توصيله عندما يفقد الجس* 

  .للجسم بواسطة ابرة وانبوب

 ( 114صفحة ) ؟ (ספירת דם " ) تعداد الدم " ما هو فحص  21س 

اليا الدم ويقيسون كمية في هذا الفحص يتم اخذ كمية قليلة مقاسة من الدم، وفيه يتم عّد االنواع المختلفة لخ*  

  .الهيموغلوبين

االطباء بمعلومات كثيرة عن صحة االنسان وتساعدهم عّد خاليا الدم الحمراء والخاليا االخرى التي في الدم يزود * 

  .على اختيار العالج المناسب

 :على ماذا تدل كل نتيجة من نتائج تعداد الدم اآلتية 22س 

  م البيضاء؟ارتفاع في عدد خاليا الد -أ 
 . عندما يرتفع عدد خاليا الدم البيضاء يعني انه يوجد في الجسم تلوث جرثومي او فيروسي

 . خطر فقان دم بسبب النزيف المتزايد من اوعية الدم ؟انخفاض عدد صفيحات الدم -ب

 (. ميا اني) يتأثر نقل االوكسجين في الدم، وهذا يسمى فقر دم او  ؟انخفاض في كمية الهيموغلوبين -ج

 كيف يؤثر انخفاض عدد خاليا الدم الحمراء على نقل االوكسجين في الجسم؟ 23س 

اذا انخفض عدد خاليا الدم الحمراء يقل االوكسجين الذي يصل لخاليا الجسم، وتقل الطاقة التي يتم انتاجها، لذلك فإن  

  .على القيام بأي شيء بفقر الدم يبدو شاحب اللون ويشعر بالضعف والتعب وعدم الرغبةالمصاب 

 :وظيفة للدم تصاب اذا أي 24س 

 .، وبالتالي يتأثر انتاج الطاقة في الخاليا يتأثر نقل االوكسجيناذا قّل عدد خاليا الدم الحمراء؟  -أ 

 .من الجراثيم والفيروسات يتأثر جهاز الحماية الذي يدافع عن الجسم؟ البيضاءاذا قّل عدد خاليا الدم  -ب 

 .وقف النزيف في اوعية الدم المصابةيتأثر ؟ صفيحات الدماذا قّل عدد  -ج 

 ( 117صفحة ) ؟ ما هي العالقة بين نوبة القلب ومرض تصلب الشرايين 25س 

امالح الكلس ومادة : ) ينغلق تجويف الشرايين تدريجيا بمواد ترسبت على جدارها الداخلي مثل :تصلب الشرايين*  

 .، هذا االنسداد يعيق جريان الدم ويوقفه( دهنية تسمى الكولسترول 

اذا كان الشريان الذي يزود الدم لعضلة القلب مسدودا فإن بعض خاليا عضلة  :(ة السكتة القلبي )النوبة القلبية *  

القلب ال تحصل على االوكسجين والغذاء الالزمين لعمل القلب ، وهذه هي النوبة القلبية التي تؤدي الى ايقاف عمل 

 .القلب او الموت
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 ( 117صفحة )  الكولسترول يسبب انسداد الشرايين ، فما هو الكولسترول؟ 26س 

  .، بيض، جبن، لحم احمرزبدة: الحيوانات مثل الكولسترول هو مادة دهنية تتوفر في غذاء غني بالدهنيات مصدره من 

 :التي امامك ثم اجب عن االسئلة التي تليها تأمل استمارة فحص الدم 27س 

مليون في ملم 5..0خاليا دم حمراء  
3

    {3.00 ......................*................................5.00 }  

  { 10.00.................*..................................... 12.00} غرام في ديسيلتر  10.30هيموغلوبين  

الف في ملم 10..خاليا دم بيضاء 
3

      {0.00 ............................*...........................12.00 }  

الف في ملم 205.00صفيحات دم 
3

      {150.00 .........................*............................000.00 }  

 حمراء لدى المفحوص؟ هل هذا العدد ضمن المجال الطبيعي؟ما هو عدد خاليا الدم ال -أ

مليون في ملم 5..0 خاليا دم حمراء عدد  
3
 .، هذا العدد هو ضمن المجال الطبيعي  

 وهل يعاني من فقر الدم؟ ؟الكمية سليمةلدى المفحوص؟ هل  هي كمية الهيموغلوبينما  -ب

 الكمية سليمة ، ال يوجد عند المفحوص فقر دم الن هذه الكمية،  غرام في ديسيلتر 10.30 هي هيموغلوبينكمية ال   

 .ضمن المجال الطبيعي هي

 وهل يعاني من تلوث؟ لدى المفحوص؟ هل هذا العدد ضمن المجال الطبيعي؟ البيضاءما هو عدد خاليا الدم  -ج

الف في ملم 10..خاليا دم بيضاء  عدد  
3
 .، المفحوص ال يعاني من تلوث ، هذا العدد هو ضمن المجال الطبيعي 

 ؟للنزيف قبولوهل يعاني من  لدى المفحوص؟ هل هذا العدد ضمن المجال الطبيعي؟ صفائح الدمما هو عدد  -د

الف في ملم 205.00دم الصفيحات  عدد  
3
 .ال يوجد خطر للنزيف،  ، هذا العدد هو ضمن المجال الطبيعي 

 ؟ماذا يمكن ان نتعلم من نتائج الفحص عن صحة المفحوص -هـ

 .ضمن المجال الطبيعي، لذلك فإن المفحوص سليم وال يعاني من االمراض النتائج جميعها سليمة وهي  

 ( 111صفحة ) ؟ ماذا نفعل لكي نمنع امراض القلب 21س 

    . االكثار من النشاط الجسمي*                      . تقليل اكل الدهنيات*                                 .عدم التدخين *  

 . المحافظة على وزن سليم*            . تجنب التوترات والضغوطات* 

 ( 111صفحة ) ؟ بنك الدمما هو  -أ 21س 

 .بنك الدم هو مجمع للدم   

 بماذا يستخدم الدم الموجود في بنك الدم؟ -ب

  .بحاجة للدمدم لنقل دم الى اشخاص يستخدم الدم في بنك ال* 

 .( تجلط الدم )خثر الدم العداد ادوية لمرضى يعانون من ت* 

 .من اشخاص يتبرعون به النقاذ حياة ناس آخرين  ؟من اين يحصلون على الدم الموجود في بنك الدم -ج

 ( 211صفحة ) ؟ من الذي يحتاج الى زراعة قلب 31س 

زراعة قلب ، حيث يأخذون قلبا سليما من شخص يجب استبدال القلب وإجراء  ة جدا،عندما تكون اصابة القلب كبير 

 .توفي حديثا ويزرعونه في جسم مريض قلب

 31س 
ابعاد مواد منها، اعط مثالين لمواد ينقلها الدم الى الخاليا ، ومثالين لمواد وظيفة الدم هي نقل مواد الى الخاليا و

 يبعدهما الدم من الخاليا؟

 .(البول)الفضالت +  ثاني اوكسيد الكربون :الخاليا منالدم  يبعد*    .  االوكسجين+ الغذاء  :ينقل الدم الى الخاليا*  

 :ف العالقة بين كل زوج من ازواج المصطلحات االتيةاكتب جمال تص 31س 

 .يضخ القلب الدم  (: قلب * دم )  -أ 

 . يحصل الدم على االوكسجين من جهاز التنفس (: جهاز التنفس * دم) -ب 

 . عندما يجري دم كثير الى الجلد فإن الجلد يصبح احمر اللون (:  جلد* دم )  -ج 

 . لجهاز الهضمييمتص الدم الغذاء من ا (:  جهاز الهضم* دم )  -د 

 . يأمر الدماغ العضالت ان تنقبض وأن ترتخي (:  عضالت*  دماغ)  -هـ 

 

0 

http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/
http://nhatquanglan.xlphp.net/


 

 

 

جهاز النقل 

 يتكون من

 القلب اوعية دموية دم

 سائل دم خاليا دم شرايين شعيرات دم اوردة اذينان بطينان

 (بالزما ) 

خاليا دم  صفيحات دم

 بيضاء

خاليا دم 

 حمراء


