
 

.تنفسملخص درس ال  

.  هو عملية استهالك االكسجين و طرح ثاني أكسيد الكربون و يتم على مستوى كل خلية من جسمنا׃ما هو التنفس ؟   

 

 

 

 

 

 هو الجهاز التنفسي و يتكون من ׃ما هو الجهاز المسؤول عن تأمين االكسجين و التخلص من ثاني اكسيد الكربون ؟ ؟ 

. (مسؤولتان عن انجاز التبادالت الغازية التنفسية  )و من رئتين  (قنوات ناقلة للهواء )مسالك تنفسية   

 خالل الشهيق يدخل الهواء من األنف ثم يمر الى الرغامة ثم الى القصبتين ثم الى ׃ما هو مسار انتقال الهواء داخل جسمنا ؟ 

. القصيبات ثم الى الحويصالت الهوائية التي تتوفر على العديد من االكياس التي تسمى األسناخ  

 الجدار الخارجي لألسناخ غني بالشعيرات الدموية التي تحتوي على الدم المسؤول عن ׃ماذا يحدث على مستوى االسناخ ؟ 

. تبادل الغازات التنفسية مع الهواء السنخي  

 ينتقل األكسجين من الهواء السنخي الى الدم بينما ينتقل ثاني اكسيد ׃ماهو منحى انتقال الغازات التنفسية في االسناخ ؟ 

. الكربون من الدم الى األسناخ ليتم طرحه خارج الجسم خالل الزفير  

 بعد امتصاص االكسجين من االسناخ يقوم الدم بنقله الى جميع خاليا ׃ماهو مصير األكسجين الممتص على مستوى األسناخ ؟ 

. الجسم  

 تعتبر الخلية وحدة وظيفية و بنيوية للجسم أي أنها تبني أجسادنا و تقوم بجميع الوظائف و ׃لماذا تحتاج خاليانا إلى األكسجين  ؟ 

                            ׃هي بالتالي تحتاج إلى طاقة تستمدها  وقود بيولوجي و هو الكليكوز و االكسجين حسب التفاعل التالي 

فضالت سائلة+ ثاني أكسيد الكربون + طاقة   <---------األكسجين+ كليكوز                                 

و  (تختلف باختالف نوع الخلية و عملها ) يستعمل جزء من الطاقة الخلوية في آداء الوظائف ׃كيف تستفيد الخلبة من الطاقة ؟ 

.يتبدد جزء آخر منها على شكل حرارة يستعملها الجسم لتثبيت درحة حرارته  

 تتعرض معضم بنيات الجسم الى التلف و التدميال مما يفرض على الخاليا تجديدها باستمرار و ׃ما هو التمثل الكيميائي الخلوي؟ 

هذا ما يسمى بالتمثل الخلوي و هو تفاعل كيميائي تقوم منخالله الخلية بانتاج جزيئات بنيوية و وظيفية جديدة انطالقا من مواد 

.هذه االخيرة تحدد تصميم الجزيئات المنتجة, القيت تحت تحكم الصبغيات الموجودة في النواة   

  

 

 


