مستعينا بالوثيقة التالية :

بـ

أ-

دخول الهواء

تباعد
األضالع

تقارب
االضالع

اتساع القفص
الصدري

انقباض القفص
الصدري

انبساط
لألعلى

حجاب حاجز

 - 1سم الحالتين أ و ب.
 - 2قارن في جدول بين الشهيق و
الزفير من حيث عضلة الحجاب الحاجز
 ,القفص الصدري و االضالع ,حجم
الرئتين و حركة الهواء و نوع الهواء
الداخل و الخارج .
- 3استنتج من ذلك ما يحدث أثناء
هاتين العمليتين.

انقباض لألسفل

جس2

جس1

أ ـ يمثل

ب ـ يمثل

المقارنة
عضلة الحجاب الحاجز
القفص الصدري) االضالع(
حجم الرئتين
حركة الهواء

نوع الهواء

ج س3ـ عند ..............................يزداد حجم  ...........................و  ............................و  ..............................الحجاب
الحاجز .................فيدخل الهواء المحمل ب .................................................................من المنخرين إلى ....................ثم
...............................ليصل إلى ...............................
وعند .......................................يقل حجم  .....................................و  ..............................وتنبسط عضالت............
...........................................ليخرج الهواء محمال بغاز  ..................................ليسلك هواء .......................االتجاه
المعاكس.

تذّكر ّ
أن مظاهر عملية التنفس عند اإلنسان تتمثل في الشهيق ( دخول الهواء إلى الرئتين ) و الزفير ( خروج الهواء من
الرئتين ) فما هي التغيرات التي تحدث بين تركيب هواء الشهيق و الزفير .وأين تتم هذه العملية؟

أ ـ قياس مكونات هواء الزفير و الشهيق بالتجريب
المدعم بالحاسوب .

جدول يوضح النتائج المحصل عليها حول نسبة الغازات المختلفة في كل
من هواء الشهيق و هواء الزفير.

سند  : 1مكنت التجارب المدعمة بالحاسوب (أ) من قياس مكونات هواء الشهيق و هواء الزفير (ب) عند اإلنسان.
 .1استخرج من السند الفرق بين هواء الشهيق و هواء الزفير ,علل ذلك.
 .2سم الظاهرة المدروسة ,ثم استنتج تعريفا لها.

تذّكر ّ
أن مظاهر عملية التنفس عند اإلنسان تتمثل في الشهيق ( دخول الهواء إلى الرئتين ) و الزفير ( خروج الهواء من
الرئتين ) فما هي التغيرات التي تحدث بين تركيب هواء الشهيق و الزفير .وأين تتم هذه العملية؟

أ ـ قياس مكونات هواء الزفير و الشهيق بالتجريب
المدعم بالحاسوب .

جدول يوضح النتائج المحصل عليها حول نسبة الغازات المختلفة في كل
من هواء الشهيق و هواء الزفير.

سند  : 1مكنت التجارب المدعمة بالحاسوب (أ) من قياس مكونات هواء الشهيق و هواء الزفير (ب) عند اإلنسان.
 .1استخرج من السند الفرق بين هواء الشهيق وهواء الزفير ،علل ذلك.
 .2سم الظاهرة المدروسة ،ثم استنتج تعريفا لها.

أ ـ صورة توضح الجهاز التنفسي
لخروف.

3

5

2

ج ـ رسم تخطيطي
للجهاز
التنفسي عند االنسان

1

2

ب ـ صورة توضح البنية الداخلية
للرئة.

تجويف انفي
االنف
الفم

الرغامى

الحنجرة
قصيبات هوائية
شعيرات
دموية

قصبتان هوائيتان
الرئتان
حجاب
حاجز

3
4

سند  :1يوضح مختلف مكونات
الجهاز التنفسي.

سنخ رئوي

حويصالت رئوية

 .1بعد مالحظتك للجهاز التنفسي للخروف ضع البيانات مكان األرقام .ج س  1البيانات1( :ـ 2( ،)........................ـ )...............................
(3ـ 4( ، )...........................................................ـ 5( , )................................ـ . )..................................................................
يتكون الجهاز التنفسي من ،.............................،........................:
 .2باستغالل سند ( 1ج) صف بنية الجهاز التنفسي لإلنسان .ج س 2
(.....................أو ....... ................(،)..............................أو )..........................و(..........................أو.......................الهوائية).
 :............................هما عضوان اسفنجيان تقعان أعلى التجويف الصدري فوق ،.....................................................يفصل بينهما ............
تتكون الرئة اليمنى من ثالثة ........................والرئة اليسرى من .....................و تخترق كل رئة شبكة من .................... ..........................
التي تنتهي ب...........................حيث كل حويصل رئوي ينتهي بأكياس هوائية تدعى ........................................محاطة ب...........................

Co2 o2
سنخ رئوي

 Co2السنخ الرئوي

كمية الدم الخارج
من الرئتين

غاز االكسجين.ml 20 :
ثنائي أكسيد الكربون:
.ml 49

كمية الدم الداخل للرئتين

غاز االكسجين.ml 14 :
ثنائي أكسيد الكربون:
ml 54

شعيرات دموية
سند  :2يوضح المبادالت الغازية التنفسية على مستوى االسناخ الرئوية في الرئتين .
حيث تم المقارنة بين كمية الدم الداخل للرئتين و الخارج منها لكل  100mlمن الدم.
. 3استخرج المميزات التي تصنف بها األسناخ
الرئوية كسطح تبادل ( أي التي تسمح لها بالقيام
بالوظيفة المدروسة سابقا ).
 أغشية او جدران االسناخ الرئوية .........................................
عددها  ......................و مساحتها ...........تشكل سطح .................واسع
 ومغلفة بشبكة ........................................دون االستنتاج الذي توصلت إليه من خالل هذا
النشاط.
االستنتاج:
يتمثل مقر المبادالت الغازية بين الدم والهواء في
....................................التي تتميز بجدران و
أغشية ،........................عددها ..................
مساحتها(....................سطح تبادل واسع)
مغلفة بشبكة .............................................

 .1دون مالحظاتك ثم قدم التفسير الذي تراه مناسبا.
ج س  :1المالحظة :الدم الداخل للسنخ الرئوي يكون غني بغاز
.....................................و يفتقر لغاز.........
الدم الخارج من الرئتين ( االسناخ) يكون غني ب.................
و يفتقر لغاز..............................
التفسير :يدخل الدم للرئتين (االسناخ الرئوية) ليزود ب.........
 .................و يتخلص من غاز ..............................
 .2من خالل ما سبق دون استنتاجك ثم حدد مقر المبادالت
الغازية التنفسية بين الدم و الهواء.
ج س  : 2منه نستنتج ان هناك مبادالت .........................بين
السنخ و الدم حيث يدخل الدم لألسناخ الرئوية ليزود ب.........
 .................و يتخلص من غاز ..............................
أي ان مقر هذه المبادالت هي........................................
شعيرات دموية
سنخ رئوي

جدار سنخ
رئوي

حويصل
رئوي

سند - 3أ
رسم تخطيطي يوضح بنية الحويصالت و االسناخ الرئوية:
يصل عدد األسناخ في الرئتين إلى 700مليون سنخ و مساحتها
الى  200م، 2سمك أغشية االسناخ الرئوية يتراوح بين 0.001
الى  0.004ملم.

سند  - 3ب
صورة لمالحظة مجهرية
بالمجهر الماسح لشبكة
االوعية الدموية التي تحيط
باألسناخ الرئوية

تتم على مستوى األسناخ الرئوية مبادالت غازية تنفسية حيث يزود الدم بغاز ثنائي االكسجين و يتخلص من غاز ثنائي أكسيد الكربون هذا ما يجعلنا
نطرح التساؤالت التالية :ما هو مصير غاز ثنائي االكسجين داخل الجسم و ما هو مصدر غاز ثنائي أكسيد الكربون .و فيما تتمثل أهمية هذه المبادالت
للجسم .من أجل التعرف على دلك نقدم لك االسناد التالية:

النشاط  : 1المبادالت بين العضلة( و مختلف أعضاء الجسم ) مع الدم.
سند 1ب ـ قياس كمية غاز األكسجين
وغاز ثنائي اكسيد الكربون في الدم
(أ) في الدم الداخل للعضلة
(ب) في الدم الخارج من العضلة

النهاية

البداية

الرئة (اسناخ رئوية)
قطرات
ماء

عضلة

رائق
الكلس

شعيرات دموية
15 ml
52 ml
87 mg

تعكر رائق
الكلس
20 ml
48 ml
90 mg

سند 1أ ـ نضع عضلة طازجة في وسط
مغلق به رائق الكلس ثم ندون المالحظات
بعد مدة زمنية كما هو موضح في السند
أعاله.

2O

CO2
غلوكوز

2O
CO2
غلوكوز

بين سبب تعكر رائق الكلس و تشكل
قطرات الماء في سند 1أ.
قارن بين كمية العناصر في الدم الداخل
للعضلة والدم الخارج منها.
أ  -فسر ما توصلت اليه من نتائج من
خالل المقارنة.
ب -دون استنتاجك.

-1
-2
-3

عضلة

سند  – 1يوضح المبادالت التي تحدث على مستوى العضالت ومختلف أعضاء الجسم
مع الدم.

-3

النشاط  : 2العالقة بين التغذية و التنفس
النشاط
المبذول

حالة
راحة

مشي
سريع

سند  2استعمال غاز
االكسجين من طرف
الجسم.

جري

كمية
العناصر
غلوكوز مستهلك g/h
 2Oممتص mn\ml
 2OCالمطروح mn\ml

3
250

12
500

18
900

207

425

780

الطاقة h\KJ

420

800

1500

سند  :1قياس كمية الغازات التنفسية و الغلوكوز و الطاقة المستهلكة في عضلة
بداللة النشاط المبذول.

 -1حلل وفسر معطيات ال سند.1
 -2استنتج من ذلك العالقة بين استهالك الغلوكوز و  O2وطرح .CO2
من خالل النشاطات السابقة قدم التعريف المناسب للتنفس مبينا الهدف من
هذه الوظيفة الحيوية.

جول ( )Jهي وحدة قياس الطاقة وأطلق عليها جول تكري ًما للعالم جيمس بريسكوت
جول الكتشافه العالقة بين الجهد المبذول والطاقة الناتجة.
الكيلو جول ( )kJيساوي ألف جول.
الغلوكوز أو سكر العنب هو نوع من السكريات البسيطة.

دم داخل

2O

غلوكوز
2O

هدم

غلوكوز

عضلة
بخار الماء

2OC

طاقة
دم خارج

التحليل:هو وصف لمعطيات وثيقة من دون تعليل  ,كأنه
يجيب على السؤال ماذا تالحظ؟
و قد تكون الوثيقة المطلوب تحليلها عبارة عن جدول او
منحنى او صورة....الخ
ويمر تحليل الوثيقة بمراحل وهي:
أ -التعريف بالوثيقة المدروسة :وهي تبيان محتوى الوثيقة
نجيب على السؤال ماذا تمثل الوثيقة؟
ب-قراءة المعطيات :وصف لمحتوى الوثيقة .نجيب على
السؤال ماذا تالحظ؟
ج-االستنتاج :وهي الخالصة والنتيجة المتوصل إليها من
خالل استقراء معطيات التجربة ،هذه المرحلة هناك من
يجعلها مستقلة عن التحليل.

النشاط  : 1المبادالت بين العضلة و مختلف أعضاء الجسم و الدم.
ج س  -1ـ تعكر رائق الكلس راجع لتثبيت ........................................الذي.............................................................
يعود تشكل قطرات الماء إلى .............. .............. .............. .................................
ج س  -2المقارنة :نالحظ ان الدم الداخل للعضلة به .........................كثير و ...................................قليل اما الدم الخارج
من العضلة فيه ......................................أكثرو ...........................أقل كما ان كمية الغلوكوز في الدم الداخل للعضلة
تكون ...................مقارنة بكميتها في الدم الخارج من العضلة.
ج س  -3التعليل :نفسر هذا التباين بانتقال غاز ...........و ................من الدم إلى العضلة ليتم استهالكهما من طرفها و الى
انتقال غاز  .....................الذي ........................العضلة إلى الدم.
النتيجة  :و منه نستنتج أن عند مرور الدم باألعضاء:
-1تحدث  ........................................................................حيث :تستهلك ..........................وتطرح ............ ......
 -2كما تستهلك....................... ....................... .......................

النشاط  : 2العالقة بين التغذية و التنفس
ج س  -1التحليل :يمثل السند  1نتائج قياس ......................العضلي من حيث .....................وكمية .....................و غاز
 ................و كمية غاز........................المطروح لدى فرد يمارس.........................................
نالحظ أنه كلما زاد الجهد العضلي كلما زاد .........................كل من غاز......................و ............................و.............
كما انه كلما زاد الجهد العضلي كلما زاد .........................
التفسير :الن عند زيادة الجهد العضلي تزداد الحاجة .......................للعضلة ،لذلك يزداد حجم المبادالت بين الدم و العضلة
حيث كلما زاد النشاط يتم استعمال.............. ............من ..............لهدم كمية أكبر من ............. .............إلنتاج كمية اكبر
من  ........الموافقة للمجهود المبذول و يرافق ذلك طرح ......................ل ...................................و...............
ج س -2يتم استعمال .................................لتفكيك  ............................أجل إنتاج .............الالزمة لنشاط العضالت
وتطرح.................................و .........................فالعالقة بينهما هي..............................
تعريف التنفس :هي ................حيوية يتم خاللها )..................(.................المواد الغذائية  ....................في وجود غاز
 ..............................وذلك للحصول  .................................لمختلف نشاطات الجسم و يرافق ذلك .............................
...........................و .................................منه الهدف من التنفس هو................................................................
............................ ................ ............................................ ............................................................ .......

