
 

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/8science                   

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

https://almanahj.com/ae/8science2     

* 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 االخراجي
 :التعریفات

 الجهاز االخراجي:  جهاز یجمع الفضالت ویخلص الجسم منها وینظم مستوى
 .السوائل في الجسم

 الفضالت: اجزاء الطعام الغذائیة غیر المستخدمة
  الكلیة: العضو الذي یشبه خبة الفاصولیاء ویعمل على تنقیة الدم

  النفرونات: شعیرات دمویه وانابیب صغیره یتم فیها تنقیه الدم

 البول : السائل ینتج عند تنقیه الدم

 الحالب: انبوب یخرج البول من الكلیة إلى الحالب

 المثانة : هي حویصلة عضلیة تخزن البول إلى ان یخرج من الجسم

 االحلیل: انبوب یخرج البول من المثانة

 االضرابات البولیة: مرض یؤثر في واحد او اكثر من اعضاء الجهاز البولي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یجمع الجهاز الهضمي الفضالت الموجوده في االمعاء بینما یجمع الجهاز الدوري

 الفضالت الموجوده بالدم ان لم تتم ازاله الفضالت الموجوده في الجسم فقد یتسمم الجسم و

 یسبب الضرر لألعضاء

 تنظیم السوائل هو وظیفه اخرى للجهاز االخراجي  و الماء ماده ضروریه للجسم یتخلص

 الجسم من بعضها و یبقى اخر ویتحكم فیها حتى ال یتم فقدان كمیه اقل او اكثر من الالزم

 یخرج جسمك مواد مختلفه من الفضالت ویشارك في عملیه االخراج اربعه من اجهزه

 الجسم:

 اوال یجمع الجهاز الهضمي المواد الصلبه الغیر مهضوم من االطعمه التي تاكلها1.

  یتخلص منها

 ثانیا یعالج الجهاز البولي الفضالت السائله الموجوده في جسم وینقلها ثم یجمعها و2.

  یتخلص منها

 ثالثا یطرد الجهاز التنفسي ثاني اكسید الكربون وبخار الماء من الجسم3.

 رابعا یفرز الجهاز الغطائي الذي یتضمن الجلد   الماء و الملح عن طریق الغدد4.

 العرقیه

 الجهاز البولي  الفضالت السائله و یخزنها و یحافظ على االتزان الداخلي و یتضمن

 الجهاز البولي الكلیتین والحالبین المثانه واالحلیل وتعمل هذه االعضاء من لمعالجه

 الفضالت السائله ونقلها وتجمیعها ثم اخراجها

 لكل الجسم كلیتین تقع بالقرب من الجدار الخلفي للبطن اسفل القفص  الصدري  لونها

 احمر داكن بسبب كمیه الدم الكبیره التي تمر عبرها.  تنتج الكلیتان الهرمونات التي تحفز

 على انتاج خالیا الدم الحمراء كما انها تسیطر على ضغط الدم وتساعد على التحكم

 بمستویات الكالسیوم في الجسم

 یوجد  داخل الكلیه اوعیه دمویه و النفرونات التي یحدث داخلها تنقیه الدم وكل كلیه

 تحتوي على ملیون نفرون تقریبا

 ینتج البول على مرحلتین هما :   التنقیه االولى  التي  یدور فیها الدم وینقى  باستمرار عبر

 الكلیتین وتنقي الكلیتان في الیوم حوالي 180 لتر من الدم او الجزء االسائل من الدم و



 یحتوي جسمه على حوالي 3 لترات من بالزما الدم مما یعنیان الدم ینقى حواي مرة٦٠

 في كل یوم ..تقوم الشعیرات الدمویه  بتنقیه الماء و السكر و االمالح من الفضالت من

 الدم

 التنقیة الثانیة : تنقي الكلیتین السوائل المتجمعه في التنقیه االولى مره اخرى  في االنابیب

 الصغیره الموجوده في النفرونات و یفصل 99 بالمئه من الماء والسوائل الناتجه عن

  التنقیه االولى و یعاد امتصاص السوائل

  ثم یخرج البول من كل كلیه عبرالحالب  ویفرق كال الحالبین البول في المثانه و تمدد

 المثانه عندما تكون ممتلئه وتنكمش عندما تكون فارغه دم یخرج البول من المثانه عبر

 االحلیل ویحتوي على عضالت مستدیرة تسمى العاصرات التي تتحكم في اخراج البول.

 یتفاعل الجهاز االخراجي ایضا مع الجهاز العصبي تحت المهاد التي تساعد في الحفاظ

 على االتزان الداخلي من وظائف منطقه تحت المهاد التحكم بافراز بعض الهرمونات

 ویتسبب احد هذه الهرمونات في امتصاص االنبیبات الموجوده في الكلیة  لكمیه اكبر من

 الدم ویساعد ذلك الجسم في تنظیم مستویات السوائل وكذلك في حفظ الماء في الدم بدال

  من اخراجه في البول.


