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العلوم ةاملادّ 
الثانيّاإلعدادي ّ الصف 

الثاني
(جهاّزالدورانّواملناعة)

الفصل

الدمّوالدورةّالدموية
الجزءّالثاني

الدرسّاألوّل



أهدافّالدرس
–الثانيّاالعداديّ–العلومّ

1الدمّوالدورةّالدمويةّج

.تعُرفّأمراضّالدم-1

.وصفّتركيبّجهاّزالدوران-2

ّوالشعيراتّالدموية-3 .التمييّزبينّكلّمنّالشرايين،ّواألوردة،

.توضيحّكيفيةّحركةّالدمّداخلّالقلب-4

.التمييّزبينّدوراتّالدمّالقلبية،ّوالجسمية،ّوالرئوية-5

.تعرُّفّبعضّأمراضّالقلبّواألوعيةّالدمويةّوطرائقّالوقايةّمنها-6

.بيانّتركيبّووظائفّالجهاّزاللمفي-7



تجلطّالدم

.لجرحاوالتئامالدمنزفتوقفالزمنمنمدةبعدنالحظبسيطةلجروحشخصيتعرضعندما
ذلك؟فيمالسبب

شبكةةمكوناملتضررةالدمويةاألوعيةتسددموية(خثرة)جلطةتكوّنالدمويةالصفائحألن
.النزفويتوقفوالبالزماالدمخالياتحتجّز

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
الدمّوالدورةّالدمويةّ



أمراضّالدم

اللوكيميااألنيميا

حّغيّرتصيبّخالياّالدمّالحمراءّفتصب➢
قادرةّعلىّنقلّكمياتّكافيةّمنّ

.األكسجينّإلىّأنسجةّالجسم

:  أسبابها➢
.فقدانّكميةّكبيرةّمنّالدم-
.  دالحمياتّالغذائيةّالفقيرةّبالحدي-
.نقصّبعضّالفيتامينات-

تصيبّخالياّالدمّالبيضاءّحيثّتنتجّ➢
لةّالّبكمياتّكبيرةّفتنتجّخالياّغيّرمكتم

.  ليةتستطيعّمهاجمةّاألجسامّالغريبةّبفاع

ياتّتمألّهذهّالخالياّنخاعّالعظمّفتعيقّعمل➢
فائحّإنتاجّخالياّالدمّالحمراءّوالبيضاءّوالص

.الدموية

لعالجّهذاّاملرضّتستعملّبعضّاألدويةّ➢
.وعمليةّنقلّالدمّوزراعةّالنخاع

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



ّىالدورةّالقلبيةّوالدورةّالدمويةّالصغّر

.يهوهيّتدفقّالدمّمنّنسيجّالقلبّوإل: الدورةّالقلبية
جينّللقلبّأوعيةّدمويةّخاصةّتزودهّباملوادّالغذائيةّواألكس•

. وتخلصهّمنّالفضالت
سجينّعندماّيحدثّانسدادّفيّالدورةّالقلبيةّالّيستطيعّاألك•

ابةّوالغذاءّالوصولّإلىّجميعّخالياّالقلب،ّمماّيؤديّإلىّاإلص
.بالذبحةّالقلبية

. تدفقّالدمّمنّالقلبّإلىّالرئتينّوعودتهّإلىّالقلبّمرةّأخرّى(:الدمويةّالصغرّى) الدورةّالرئويةّ
ّبالفضالتّالخلوية• .  يعودّالدمّمنّالجسمّإلىّالجهةّاليمنىّمنّالقلبّمحمالا
. رىّمنّالقلب،ّثمّيعودّالدمّإلىّالجهةّاليسينتقلّإلىّالرئتينّلتحدثّعمليةّتبادلّالغازاتّخاللّعمليةّتسمىّاالنتشار•
بكمياتّأكبّرإلىّاملناطقّالتيّت: االنتشار• الجزيئاتّمنّاملناطقّالتيّتتوفّرفيهّا بكمياتّأقلعمليةّتتحركّفيهّا .وجدّفيهّا
اّينقبضّالبطينّاأليسّرفيدفعّالدمّعبّراألبهّرفينطلقّالدمّالغنيّباألكسجينّإلىّأجزاءّالجس• .  مّجميعهاوأخيرا

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
الدمّوالدورةّالدمويةّ



(الدورةّالدمويةّالكبرّى)الدورةّالجسميةّ

تدفقّالدمّمن(:الدورةّالدمويةّالكبرّى)الدورةّالجسميةّ
(  ينماّعداّالقلبّوالرئت) القلبّإلىّأعضاءّالجسمّوأنسجتهّ

.وعودتهّإلىّالقلبّمرةّأخرّى
.ايينيتدفقّالدمّالغنيّباألكسجينّخاللهاّمنّالقلبّإلىّالشّر•
أكسيدّتتمّعمليةّتبادلّاملوادّالغذائيةّواألكسجينّمنّجهةّوثاني•

.الكربونّوالفضالتّمنّجهةّأخرىّبينّالدمّوخالياّالجسم
.يعودّالدمّإلىّالقلبّعبّراألوردة•
.أكبّرالدوراتّالدمويةّالثالث•

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



األوعيةّالدموية

.  هيّأوعيةّدمويةّتربطّبينّالشرايينّواألوردة: الشعيراتّالدموية
. يبلغّسمكّجدرانهاّخليةّواحدةّفقط•
عبرها• .تستطيعّالغازاتّواملوادّالغذائيةّوالفضالتّاالنتشاّر

اّعنّالقلبّمفردهاّشريان: الشرايين .  هيّأوعيةّدمويةّتحملّالدمّبعيدا
. تّامللساءتتميّزبجدرانهاّالسميكةّاملرنةّالتيّتتكونّمنّالنسيجّالضامّوالعضاّل

.  هيّأوعيةّدمويةّتعيدّالدمّإلىّالقلبّمفردهاّوريد: األوردة
.  خلفتحتويّعلىّصماماتّتضمنّتحركّالدمّفيّاتجاهّالقلبّوعدمّرجوعهّلل•
.القلبتساعدّالعضالتّالهيكليةّاملحيطةّباألوردةّعلىّدفعّالدمّفيّاتجاه•

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
الدمّوالدورةّالدمويةّ



1نشاط

:التاليالشكلفيعليهااملؤشراألجزاءاسماءاكتب:األوّلالسؤال

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةج



1نشاطّ

:التاليالجدوّلفياملطلوبكماالدمويةوالشعيراتواألوردةالشرايينبينقارّن-أ:الثانيالسؤال

الشعيرات الدموية األوردة الشرايين وجه المقارنة

الوظيفة

ُسمك جدرانها

.صماماتعلىاألوردةتحتوّي:علل-ب:الثانيالسؤال

.الخلفإلىرجوعهوتمنعالقلباتجاهفيالدمتحركتضمن

اّعنّالقل الربطّبينّالشرايينّبتعيدّالدمّإلىّعنّالقلبنقلّالدمّبعيدا
واألوردة ّرقيقةسميكةّومرنة ارقيقةّجدا

.ومرنةسميكةالشرايينجدران:علل-ج:الثانيالسؤال

.العاليالدمضغطتتحمللكي

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



الدوراتيفالدممساّرلتتبعاملناسبةالكلماتبكتابةالتاليةالعباراتأكمل:الثالثالسؤال
:الثالثالدموية

ّالقلبمناليمنىالجهةإلىالجسممنالدميعودالصغرّىالدمويةالدورةفي فضالتبالمحمالا
كسجيناألغازويدخلالدممنالكربوّنأكسيدثانيغازفيخرجالرئتينإلىينتقلثمالخلوية
ا.القلبمناليسرّىالجهةإلىالدميعودثم.االنتشارتسمىعمليةخالل البطينضينقبوأخيرا
الجسمأجزاءإلىباألكسجينالغنيالدمفينطلق.(األورطي)األبهرعبرالدمفيدفعاأليسّر
.جميعها

–الثانيّاالعداديّ–العلوم1ّنشاطّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



ةأمراضّالقلبّواألوعيةّالدموي

ارتفاعّضغطّالدمتصلبّالشرايين

جدرانّالشرايي➢ .نالسببّترسبّالدهونّعلّى
املرضّاإلصابةّبالذبحةّالق➢ لبيةّينتجّعنّهذّا

.مماّيستدعيّإجراءّعمليةّقلبّمفتوح

اّالسببّتصلبّالشرايينّوفقدانه➢
لدمّمرونتهاّمماّيؤديّإلىّارتفاعّضغطّا

افظّليحويجعلّالقلبّيعملّبجهدّأكبّر
.علىّتدفقّالدم

:الوقايةّمنّأمراضّالقلبّواألوعيةّالدموية
.الفحصّالطبيّالدوري•
.التغذيةّالصحيحة•
.ممارسةّالتمارينّالرياضية•
.االبتعادّعنّالتدخين•

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



وظائفّالجهاّزاللمفاوّي
رةّعمليةّجمعّاللمفّوإعادتهّمالجهاّزاللمفاويّيتولى•

.أخرىّإلىّمجرىّالدم

.بةّفيهسائلّنسيجيّيحتويّعلىّاملاءّواملوادّالذائاللمف•
حاربّنوعّمنّخالياّالدمّالبيضاءّالتيّتالخالياّاللمفيةّ•

.  رضاألمراضّاملعديةّعنّطريقّالقضاءّعلىّمسبباتّامل
قتلهاّتقومّالعقدّاللمفيةّبترشيحّتلكّاملخلوقاتّبعد•

مرةّلتصبّفيّوعاءّدمويّقريبّمنّالعنقّليعودّإلىّالدم
.  أخرّى

-دةكماّفيّاألوّر-تحتويّاألوعيةّاللمفيةّعلىّصماماتّ•
.تمنعّعودةّاللمفّإلىّالوراء

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



2نشاط
.الدمضغطارتفاعبكثرةالدهوّنتناوّليسببكيففسّر:األوّلالسؤال

الدمغطضارتفاعإلىيؤديممامرونتهاليفقدهاالشرايينتصلبإلىيؤديمماالشريينجدرانعلىالدهوّنترسببسبب

.املعديةاألمراضمحاربةفياللمفاوّيالجهاّزيعملكيفصف:الثانيالسؤال

فيلتصبقتلهادبعاملخلوقاتتلكبترشيحاللمفيةالعقدوتقوم.املرضمسبباتعلىالقضاءطريقعناملعديةاألمراضتحارب
.أخرّىمرةالدمإلىليعودالعنقمنقريبدموّيوعاء

.الدمويةواألوعيةالقلبأمراضمنالوقايةطرّقاذكّر:الثالثالسؤال

.الفحصّالطبيّالدوري•
.التغذيةّالصحيحة•
.ممارسةّالتمارينّالرياضية•
.االبتعادّعنّالتدخين•

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج



انتهىّالدرسّ

–الثانيّاالعداديّ–العلومّ
2الدمّوالدورةّالدمويةّج


