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            ثانيالفصل ال

 :إشكــالي دتمـهــيـ

ن التبرع بالدم للك  ا ألبالتبرع بجزء من دمهعلى إثر حملة للتبرع بالدم قامت فاطمة  -

 .لعديد من المرضى كالجرحىتضامني يمكن من إنقاذ حياة ا

 :تلاؤالت -

 كماهي ملالكه داخل الجلم؟ ؟ما هي مككنات الدم 

 ؟لجلمبالنلبة ل همية الدمما هي أ 

  ؟ما الذي يضمن دكران الدم داخل الجلم 

I- ؟ما هي مككنات الدم كالجهاز الدكراني كخصائصهما 

 (من الكتاب المدرلي 63ص  -في كر 1الكثيقة )مناكلة ترليب الدم  -1

 

 
 

 

 اختبار بعد خلطه بمادة مانعة للتخثر، كتركناه في هدكء تام أنبكبكضعنا دما طريا في 

 :ا حدكث عملية ترلب الدم كانفصال مككناته إلى قلمينخالل مدة زمنية، فالحظن

 من حجم الدم %45كيتككن من الخاليا الدمكية كيشكل : قلم لفلي مترلب -

من الماء ك  %90، كيتككن من plasmaكهك لائل شفاف يلمى البالزما : قلم علكي  -

. ةمن عناصر القيت كالفضالت كمكاد أخرى ذائب %2الزمية كمن البركتينات الب 8%

 (من الكتاب المدرلي 63ص  6أنظر التفاصيل في كثيقة )

 الدوران

LA CIRCULATION 
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-  

 (من الكتاب المدرلي 63ص  -في كر 2ك)مالحظة لطاخة دمكية بالمجهر  -2

 
 :نالحظ خاليا دمكية نلخص أنكاعها كاآلتي

 خصائصها الخاليا الدمكية

 lesالكريات الحمراء 

hématies 

كلها لكن خاليا الطكانية الشكل كمقعرة الكلط بدكن نكاة 

 2µmكلمكها حكالي  7µmأحمر قطرها حكالي 

 lesالكريات البيضاء 

globules blancs 

خاليا شفافة شكل نكاتها يختلف حلب أنكاعها قطرها 

 25µmحكالي 

 lesالصفيحات الدمكية 

plaquettes sanguines 

 4µmإلى  2µmخاليا جد صغيرة بدكن نكاة، قطرها من 

 

 جهاز الدكراني؟ما هي مككنات كخصائص ال -6
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يتبين أن الجهاز الدكراني ( في كر 6ك)ككثائق أخرى  63ص  4من خالل الكثيقة 

 :يتككن من شبكة من العركق الدمكية تربط جميع أعضاء الجلم بالقلب كنصنفها كاآلتي

 خصائصها العركق الدمكية

ع إلى عبرها ينتقل الدم من القلب إلى األعضاء كتتفر les artèresالشرايين 

 شرايين صغيرة ثم إلى شرينات على ملتكى األعضاء

عبرها ينتقل الدم من األعضاء إلى القلب كتتجمع  les veinesاألكردة 

الكريدات الخارجة من األعضاء لتعطي أكردة صغيرة 

 . تتجمع بدكرها لتعطي أكردة كبيرة

 lesالشعيرات الدمكية 

capillaires sanguins 

تكى األعضاء تربط بين عركق مجهرية على مل

الشرينات كالكريدات داخل األعضاء كعلى ملتكاها تتم 

التبادالت بين الكلط الداخلي كالكلط الخارجي كبين 

 .الكلط الداخلي كالخاليا

 

II- كيف ينقل الدم الغازات التنفلية كمكاد القيت؟ 

 نقل مكاد القيت -1
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نات البالزما يتبين أن كمن خالل درالة مكك 63ص  3ك  5من خالل درالة الكثيقتين  -

 .مكاد القيت تنقل من الخمالت المعكية إلى خاليا األعضاء ذائبة في البالزما

 نقل الغازات التنفلية -2

 (63ص  6ك) مالحظات - أ

 
 

 :عندما نأخذ قليال من دم محتفظ به في قنينة مملوءة ومغلقة، ونضعه في حوجلة نالحظ

 .في الحوجلة O2يارا من الهواء أو من أن الدم يأخذ لونا أحمرا فاتحا عندما ندخل ت -

أن الدم يأخذ لونا أحمرا داكنا عند سحب الهواء من الحوجلة أو عند إدخال تيار من  -

CO2 في الحوجلة 

توجد داخل الكريات الدموية الحمراء اسمها يعود اللون األحمر للدم إلى صبغة : ملحوظة

 Hémoglobine (Hb)الخضاب الدموي 

 فرضية - ب

 إن الخضاب الدموي يساهم في نقل الغازات التنفسيةيمكن القول  -

 تجربة - ت

نستخلص من الدم الخضاب الدموي ثم نكرر المناوالت المذكورة في الفقرة أ أعاله أو  -

 .فنحصل على نفس النتائج 33ص  3في الوثيقة 

 استنتاج - ث

 :داخل الكريات الحمراءأوكسجيني على شكل خضاب دموي  O2من  %98ينقل  -

HbO2                                        O2  +Hb (خضاب مختزل لونه أحمر داكن) 

 (لونه أحمر فاتحخضاب أوكسجيني )

 على مستوى األسناخ الرئوية: 1

 على مستوى األعضاء: 2

 في البالزما تنقل على شكل مذاب  O2من  2% -

بوني تنقل على شكل خضاب كر %30تنقل من طرف البالزما و  CO2تقريبا من  70% -

HbCO2 داخل الكريات الحمراء. 
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اللون  O2اللون األحمر، وعلى الدم الفقير من  O2نصطلح على الدم الغني ب : ملحوظة

 األزرق

III-  ما هو دور القلبle cœur  والعروق الدموية في دوران الدم؟ 

 (في ور 5و4الوثيقتان ) ما هي مكونات القلب؟ -1

ي نالحظ استمرار نبضه لمدة بعد عزل قلب ضفدعة ووضعه في محلول فيزيولوج -

الذاتية طويلة، وهذا يدل على أن القلب عضو يتميز بالتقلص الذاتي أو ما يصطلح عليه 

 l’automatisme cardiaqueالقلبية 

اعتمادا على تشريحنا لقلب خروف يتبين أن القلب عضلة جوفاء تتوسطه أربعة  -

 :تجاويف

 إلى األعلى األذينتان اليمنى واليسرى 

 سفل البطينان األيمن واأليسرإلى األ 

 :كما تتصل بالقلب عروق دموية كبيرة من نوعين -

  الشرايينles artères : الشريان األبهرl’Aorte والشريان الرئوي 

  األوردةles veines :والوريدان األجوفان العلوي والسفلي أوردة رئوية 

 

 
 (الدورة القلبية)كيف يعمل القلب؟  -2
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مرة في الدقيقة تقريبا، كل نبضة تمثل دورة  55عي وبتردد ينبض القلب بشكل إيقا -

 .قلبية

 :مراحل متتالية 3تتكون الدورة القلبية من  -

  (: ثانية 0,1)االنقباض األذيني 

  (ثانية 0,3)االنقباض البطيني 

  (ثانية 0,4)االنبساط العام 

 (في ور 6أنظر الوثيقة )

 

 

 
 

 خالصة -3

رار في الجسم عبر دورتين وران الدم باستميلعب القلب دور مضخة مزدوجة تضمن د -

 :                   مغلقتين

 الدورة الدموية العامة:  

 .و تؤمن التبادالت على مستوى األعضاء البطين األيسر وتنتهي في األذينة تنطلق من 

 (األذينة اليمنى -الوريد األجوف -األعضاء-الشريان األبهر -البطين األيسر)



 

 7 

 
 

 ة الرئويةالدورة الدموي:   

وتؤمن التبادالت على مستوى  وتنتهي في األذينة اليسرى يمناأل البطينتنطلق من 

 (.األذينة اليسرى –األوردة الرئوية  -الرئتان -الشريان الرئوي -البطين األيمن) الرئتين

 

 
  http://citi.aui.ma: المراجع المعتمدة في الصكر كالكثائق


