
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/8                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/8     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade8                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 الجهاز الدوري
 :التعریفات

 الجهاز الدوري: جهاز النقل الخاص بالجسم

 االوعیة الدمویة:شبكة واسعة من االنابیب داخل جسمك یضخ من خاللها الدم

 الشرایین: اوعیة دمویة یضخ فیها الدم المؤكسج من القلب

  الشعیرات الدمویة: اوعیة دمویة مجهریة یحدث فیها تبادل المواد المهمة والفضالت

 األوردة: اوعیة دویة  تحمل الدم غیر المؤكسج مرة اخرى للقلب

 الصمامات: قطع من نسیج تمنع ارتداد الدم للخلف

 القلب: عضو عضلي حجمه كقبضة الید ویقع في منتصف الصدر

 البالزما: الجزء المائع الشفاف اصفر اللون من الدم

 خالیا الدم الحمراء:اقراص ذات مراكز مقعرة تحمل االكسجین إلى كل خالیا
 الجسم

 الصفائح الدمویة: اجزاء من خالیا ذات اهمیة في تكوین التخثرات الدمویة

 تصلب الشرایین:عندما یقل تدفق الدمیجب على القلب ضخ الدم بشكل اكبر مما
 یؤدي إلى انفجار االوعیة الدمویة

 

 یتكون الجهاز الدوري من الدم والقلب واالوعیه الدمویه و الجهاز اللیمفي یضخ القلب الدم عبر
 االوعیة الدمویة اما الجهاز اللیمفي فهو جزء من الجهاز الدوري والجهاز المناعي تعمل تلك

  المكونات معا للحفاظ على االتزان الداخلي في الجسم



 ینقل الجهاز الدوري الكثیر من المواد المهمه مثل  االوكسجین والمواد المغذیه و فضال عن ذلك
 تحتوي على اجزاء خلویه بروتینات تستخدم في تخثر الدم واخیرا یوزع الجهاز الدوري الحراره

 بالجسم لیساعد في تنظیم درجه الحراره

 الشعیرات الدمویة الشرایین وجه المقارنة

 
 األوردة

 حمل الدم المؤكسج الوظیفة
 من الجسم

 تبادل المواد المهمة
 والفضالت

 حمل الدم قلیل الكسجین مرة
 اخرى للقلب

 سمك خلیة واحدة لسهل  سمیكة قویة مرنة ومتینة السمك والقوة
 تبادل المواد عبر

 االنتشار بین الدم وخالیا
 الجسم

 الجدران المبطنة
 للؤردةاكثر رقة من جدران

 الشرایین

 3 1 3 عدد الطبقات
 خارجي:نسیج ضام انواع الطبقات

 الوسطى:عضلة ملساء
 داخلي:نسیج طالئي داخلي

 خارجي:نسیج ضام البطانة
 الوسطى:عضلة ملساء

 داخلي:نسیج طالئي داخلي

 یوجد لمنع ارتداد الدم ال یوجد ال یوجد الصممات
 الجدول التالي لشرح االوعیة الدمویة الثالث كامًال:

 ان القلب له وظیفتان وهما ضخ الدم المؤكسج الى الجسم كامله ضخ الدم الغیر مؤكسج الى الرئتین
 و القلب قادر على توصیل اشاره كهربائیه االنقباضات العضلیه ینقسم القلب الى 4 اجزاء هما

 االذین االیمن واالذین االیسر البطین االیمن والبطین االیسر

 یستقبل االذینین الدم الذي یعود الى القلب . یقع تحت االذینین البطینین االیمن واالیسر الذي یضخ
 الدم الى خارج القلب ویفصل جدار عضلي قوي بین الجانب االیسر الجانب االیمن من القلب كما
 یحتوي االذینین على جدران عضلیه ارق ویؤدیان عمال اقل من البطینین ویوجد صمامات بین

 االذینین والبطینین

 یوجد دورتان لتدفق الدم وهو ما التالي:  1-(الدورة الدمویة الصغرى)

 1 یدخل الدم الغیر مؤكسج لالذین االیمن عبر الورید االجوف العلوي و السفلي

 2 یتدفق الدم غیر المؤكسج من الذین االیمن للبطین االیمن

 3 البطین االیمن یضخ الدم للرئتین عبرالشرایین الرؤیة

 4 ینتشر الكسجین من الرئتین للدم



 5 یتفق الدم المؤكسج عائد لالذین االیسر عبر االوردة الرؤیة

 (الدورة الدمویة الكبرى)

 1-ینتقل الدم المؤكسج من الذین االیسر للبطین االیمن

 2-یضخ البطین االیسر  الدم إلى شریان االورطي

 3-یتدفق الدم للشعیرات الدمویةفینتشر الكسجین من الدم لخالیا الجسم وینتشر co2 من خالیا الجسم

 4-یتدفق الدم الغیر مؤكسج عائد لالذین االیمن عبر الورید الجوف السفلي والعلوي

 یتكون الدم من اربعه مكونات اساسیه  :

  البالزما وتمثل البالزما اكثر من 50 بالمئه من الدم و تسعون بالمئه من البالزما من الماء و 10
 بالمئه من مواد ذائبه وتحمل البالزما الجلوكوز و الدهون وتنقل الفیتامینات و المعادن والمواد

 الكیمیائیه مثل الهرمونات المسؤوله عن االشارات انشطه الجسم الكیمیائیه و الهرمونات المسؤوله
 عن اشارات  انشطه الجسم كامل  مثال امتصاص الجلوكوز

 خالیا الدم الحمراء والتي تحمل االكسجین الى كل خالیا الجسم تتكون خالیا الدم الحمراء من
 البروتین یحتوي على الحدید یسمى الهیموجلوبین ویرتبط الهیموجلوبین كیمیائیا  بجزیئات

 االكسجین و یحمل االكسجین الى خالیا الجسم

 الصفائح الدمویه هي اجزاء من خالیا من االهمیه في تكوین التخصصات الدمویه و التي تحدث
 عندما یجرح اي عضو من الجسم في تدفق الدم منه لفتره زمنیه قصیره ثم یقطع وذلك الن تخثر

 الدم یكون قشره

 كریات الدم البیضاء تكافح االمراض في الجسم یتم انتاج كریات الدم البیضاء و خالیا الدم الحمراء
 في نخاع العظام تتعرف كریات الدم البیضاء على البكتیریا وتنبه الجسم للقضاء علیها وكما یوجد
 عدد قلیل من كریات الدم البیضاء ما یعادل كریات دم بیضاء واحده فقط لكل من 500 الى 1000
 خلیه دم حمراء كما ان كریات الدم البیضاء تحتوي على انویة  و اغلب كریات الدم البیضاء تعیش

 لشهور

 عندما یقل تدفق الدم او یحجب  على قلب ان یعمل اكثر لضخ الدم في االوعیه الدمویه ویمكن عندها
 لالوعیة الدمویة انت  تنفجر وهذا یسمى تصلب الشرایین وهو من االضطرابات الجهاز الدوري

 یؤدي تصلب الشرایین الى ازمه قلبیه او سكته دماغیه او حتى ممكن ان یؤدي الى الموت او نزیف
 الداخلي وتموت ایضا اجزاء الدماغ  النها تحرم من  االكسجین



 


