
 

 

 

 

 

، ِامتي  ، فإنُ يضخ امدو عبر األِعية امدىّية امينتشرة في كه امجسًامقنب عندىا ينبض 
 .جَاز امدِران تشّكه سّية ىع امقنب ىا يسيٓ  بامدِرة امدىّية، أِ 

. ِاألِعية امدىّية ٍي عبارة عع أنابيب ىرنة يسير عبرٍا امدو مييه  مٓ ِجَتُ  ٍاباًا ِ ياباًا 
، به  ِامغذاء ىع ىيادرٌ  مٓ امجسً ىع امرئتيع  ِعيه امدو ٔ يقتير عنٓ حيه األِكسجيع

يحيه ىعُ كذمك في رحنة امعّدة امفضٕت ِامسيّو امتي يجب امتخنص ىنَا ىحه جاني 
 .أكسيد امكربّن

ِىا يحدث ٍنا ٍّ أىر في غاية األٍيّية منيحافظة عنٓ حيّية ِاستيرارية عيه كافة أجزاء 
 . امجسً، ميبقٓ امجسً  حياًا ِوّياًا ِسنيياًا 

: امقنب 

 
ن امقنب ىع كتنة ىع امعضٕت ِ  ّّ يتّاجد امقنب في ىنطقة اميدر يحييُ امقفص يتك

ِتنقبض امجدران امعضنية امقّية منقنب  اميدري، ِيقع تحديداًا  مٓ يسار امّيدر بيع امرئتيع
 .ضاخة امدو فييا يسيٓ بامدِرة امدىّية مجسً اإلنسان

 : ٍي حجرات أربع ىع امقنب ِيتكّن

 األيسر األ يع         األيسر امبطيع       األييع األ يع          األييع امبطيع
 
  

الدورة الدموية  

 



 

 

 : امدىّية األِعية

 
 : أنّاع جٕجة عنٓ ٍِي فيَا امدو يجري امشكه أنبّبية أِعية ٍي

  مٓ امقنب ىع امدو ينقه امتقنص عنٓ وادر سييك عضني جدار  ِ أنبّب ٍّ : امشريان
 .اميختنفة امجسً أعضاء
:امّريد  .امقنب  مٓ امجسً أجزاء ىع امدو يحيه عضني ِغير رويق جدار  ِ أنبّب ٍّ 

 بانتشار تسيح امطٕئية امخٕيا ىع ِاحدة طبقة ىع تتأمف رويقة أنابيب  : امدىّية امشعيرات

 امضارة ِاإلفرازات امكربّن أكسيد جاني ِانتشار امخٕيا  مٓ امدو ىع ِاألكسجيع امغذاء
 .امدو  مٓ امجسً ىع ِامفضٕت

:  امّدِرة امّدىّية امّيغرْ 
ًّ عينّية امّدِرة امّدىّّية امّيغرْ عبر نقه امّدو األزرق  مٓ امّرئتيع فيتخّنص ىع غاز جاني  تت
د باألكسيجيع ِيعّد ٍذا امّدو أحير امّنّن ِىحّيٕ باألكسيجيع  مٓ  ِّ أكسيد امكربّن ِيتز

.  امقنب 
يغادر امّدو امغير اميؤكسج امجزء األييع ىع امقنب عع طريق امّشراييع امّرئّية امتي تحيه 

امّدو  مٓ امّرئتيع ، ٍِناك تقّو كريات امّدو امحيراء بتحرير غاز جنائي أكسيد امكربّن ِتّتحد 
. باألكسيجيع خٕل عينّية امّتنّفس  

يغادر امّدو اميؤكسج امّرئتيع عع طريق األِردة امّرئّّية ، ِامتي تيّب في امجزء األيسر ىع 
 . (امّرئّّية  )امقنب  ، ِبذمك تكتيه امّدِرّية امّدىّية امّيغرْ 

ًّ تّزيع امّدو  مٓ كاّفة أنحاء امجسً عع طريق امّدِرة امّدىّّية امكبرْ وبه أن يرجع  ِبعدٍا يت
. جانية  مٓ امّدِرة امّدىّّية امّيغرْ 

 



 

 

 
: امّدِرة امّدىّّية  امكبرْ 

 
امّدِرة امّدىّّية امكبرْ ٍي جزء ىع جَاز امقنب ِ األِعية امّدىّّية ٍِي امتي تحيه امّدو 
اميؤكسج بعيدا عع امقنب  مٓ بقّية أنحاء امجسً  ، ِتعيد امّدو امغير  ىؤكسج  مٓ امقنب 

. جانية ٍِذا عكس ىا يحيه في امّدِرة امّدىّّية امّيغرْ 
يغادر امّدو اميركسج امقادو ىع امّرئة امقنب عع طريق امّشراييع ِىع ٍناك ينتشر امّدو 
         اميؤكسج  مٓ جييع أعضاء امجسً ِ أنسجتُ امتي تيتّص األِكسيجيع عبر امّشراييع 

. ِ األِعية امّدىّّية امّشعرّية 
ًّ األِردة امكبيرة جً تنقنَا  مٓ  يتً اىتياص امّدو امغير ىؤكسج عع طريق األِردة امّيغيرة ج
امّريديع األجّفيع األعنٓ ِ األسفه ، ِامّتي تيّب في امجزء األييع ىع امقنب ِبذمك تكيه 

امّدِرة ، بعدٍا يتً  عادة أكسجة  امّدو عع طريق  ٍابُ  مٓ امّرئتيع عع طريق امّشريان 
. امّرئّي ِامتي تسّيٓ بامّدِرة امّدىّّية امّيغرْ ِبعدٍا ترجع  مٓ امّدِرة امّدىّّية امكبرْ  

 



 

 

 
 

 

: أكيه امفراغات امّتامية بامعبارات اميناسبة  :  1تيريع 

جان أِكسيد امكربّن   ٖ   األِكسيجيع  ٖ   امقنب  ٖ   امّريد األجّف امعنّي   ٖ    

.  امّريد األجّف امّسفني 

ِيعّد حاىٕ .....................................ييه امّدو  مٓ أعضاء امجسً كّنَا ىحّيٕ بٖ 
ِ غيرٌ ىع امّنفايات ميجتيع عبر األِردة امتي تتشّكه بنفس امّطريقة  ..................................

عبر ِريديع رئيسييع يسييان امّريدان ........................في امّدِرة امّيغرْ ، ِتحينُ  مٓ  
يجتيع فيُ امّدو ىع األطراف امّسفنٓ ميحينُ  مٓ ...............................أجّفان  أحدٍيا 

............................ األ يع األييع في امقنب بينيا يتجّيع امّدو ىع األطراف امعنيا بّاسطة 
ِىع ٍناك نطنق  مٓ امبطيع األييع حيخ . مييّب بدِرٌ أيضا في أ يع امقنب  األييع 

 .يضّخُ ٍذا عبر امّشريان امّرئّي  مٓ امّرئتيع متبدأ امّدِرة امّيغرْ ىع جديد 

 :  2تيريع 

ىا ٍي ِظيفة امّدو ؟ 

 ...................................................................................................................

:  أجيب بنعً أِ ٔ   :3تيريع 

. وّدو اإلجابة امّيحيحة "  ٔ " في حامة اإلجابة بٖ 

يحيه امّدو امعنا ر امغذائّية  مٓ كّه خنّية بامجسً ِفي نفس امّوت فإّنُ يتخّنص ىع 
امّنفايات امتي تنتجَا امخٕيا ِمتحقيق ٍذٌ امغاية فٕ بّد ىع أن يستيّر امّدو في امّدِران 

.............................. ِامجريان دائيا 

 تمريي  

 



 

 

امّدِرة امدىّّية امكبرْ ٍي جزء ىع جَاز امقنب ِ األِعية امّدىّّية ِامتي تحيه امّدو امغير 
بعيدا عع امقنب  مٓ بقّية أنحاء امجسً   (بُ جاني أِكسيد امكربّن  )ىؤكسج 

 ...........................

ًّ تّزيع امّدو  مٓ أنحاء امجسً كاّفة عع طريق امّدِرة امّدىّّية امّيغرْ وبه أن يرجع  ٖ يت
............................. جانية  مٓ امّدِرة امّدىّّية امكبرْ 

.   بأعتياد عنٓ امّيّرة امّتامية أكيه امفراغات بامكنيات اميناسبة  :4تيريع 

 

 

، كيا ينقسً كه ىع ٍذيع امجانبيع  مٓ حجرة عنيا ....................ينقسً امقنب  مٓ جانب * 
. تدعٓ باأل يع ِحجرة سفنٓ تدعٓ بامبطيع 

................................ تبدأ رحنة امّدو في جَاز امّدِران ىع *  

ًّ  مٓ .................................ينتقه امّدو امغنّي باألكسيجيع عبر *   مٓ األ يع األيسر  ج
. امبطيع األيسر مكي يبدأ رحنتُ ىع جديد 

ًّ يعيدٌ  مٓ امجانب ..............................جَاز امّدِران امّرئّي ينقه امّدو ىع امجانب *  ج
 .األيسر  ىنُ ميعاد ضّخُ  مٓ امجسً 

 

 



 

 

 

 

  : 1تيريع 

  جان أكسيد امكربّنِيعّد حاىٕ األِكسيجيع ييه امّدو  مٓ أعضاء امجسً كّنَا ىحّيٕ بٖ 
ِ غيرٌ ىع امّنفايات ميجتيع عبر األِردة امتي تتشّكه بنفس امّطريقة  في امّدِرة امّيغرْ ، 

امّريد   عبر ِريديع رئيسييع يسييان امّريدان أجّفان  أحدٍيا  امقنبِتحينُ  مٓ 
 يجتيع فيُ امّدو ىع األطراف امّسفنٓ ميحينُ  مٓ األ يع األييع في امقنب األجّف امسفني

  مييّب بدِرٌ أيضا في امّريد األجّف امعنّيبينيا يتجّيع امّدو ىع األطراف امعنيا بّاسطة 
ِىع ٍناك نطنق  مٓ امبطيع األييع حيخ يضّخُ ٍذا عبر امّشريان . أ يع امقنب  األييع 

 .امّرئّي  مٓ امّرئتيع متبدأ امّدِرة امّيغرْ ىع جديد 

 :  2تيريع 

: يقّو امدو بعّدِ ِظائف أٍّيَا 
 مٓ األنسجة  (امّرئتيع  )يقّو امدو بنقه األكسيجيع ىع أعضاء امّتنّفس : امّظيفة امّتنّفسّية 

بّاسطة امكريات امحيراء ، ِنقه جاني أكسيد امكربّن ىع األنسجة  مٓ امّرئتيع مطرحَا خارج 
. امجسً 

يقّو امّدو بنقه ِتّزيع اميّاد امغذائّية ىع امجَاز امَضيي  مٓ جييع : امّظيفة امغذائّية 
. أنحاء أنسجة امجسً 
يقّو امدو بنقه اميّاد اإلخراجية مطرحَا خارج امجسً ىحه نقه جاني : امّظيفة اإلخراجّية 

. أِكسيد  امكربّن  مٓ امّرئتيع ِ امفضٕت  مٓ امكنيتيع 
يساعد امّدو في تنظيً درجة حرارة امجسً حيخ يقّو بتّزيع امحرارة : تنظيً حرارة امجسً 

. عنٓ أجزاء امجسً اميختنفة 
:  أجيب بنعً أِ ٔ   :3تيريع 

. وّدو اإلجابة امّيحيحة "  ٔ " في حامة اإلجابة بٖ 

يحيه امّدو امعنا ر امغذائّية  مٓ كّه خنّية بامجسً ِفي نفس امّوت فإّنُ يتخّنص ىع 
امّنفايات امتي تنتجَا امخٕيا ِمتحقيق ٍذٌ امغاية فٕ بّد ىع أن يستيّر امّدو في امّدِران 

  نعًِامجريان دائيا    

اإلصالح  

 



 

 

امّدِرة امدىّّية امكبرْ ٍي جزء ىع جَاز امقنب ِ األِعية امّدىّّية ِامتي تحيه امّدو امغير 
 ٔ .    بعيدا عع امقنب  مٓ بقّية أنحاء امجسً  (بُ جاني أِكسيد امكربّن  )ىؤكسج 

امّدِرة امّدىّّية امكبرْ ٍي جزء ىع جَاز امقنب ِ األِعية امدىّية ِامتي : امجّاب امّيحيح 
. تحيه امدو اميؤكسج بعيدا عع امقنب  مٓ بقية أنحاء امجسً 

ًّ تّزيع امّدو  مٓ أنحاء امجسً كاّفة عع طريق امّدِرة امّدىّّية امّيغرْ وبه أن يرجع  ٖ يت
 ٔ .         جانية  مٓ امّدِرة امّدىّّية امكبرْ

يتً تّزيع امدو  مٓ كافة أنحاء امجسً عع طريق امدِرة امدىّية امكبرْ : امجّاب امّيحيح 
. وبه أن يرجع جانية  مٓ امدِرة امدىّية اميغرْ 

.   بأعتياد عنٓ امّيّرة امّتامية أكيه امفراغات بامكنيات اميناسبة  :4تيريع 

  كيا ينقسً كه ىع ٍذيع امجانبيع  مٓ حجرة جانب أييع ِ آخر أيسرينقسً امقنب  مٓ * 
. عنيا تدعٓ باأل يع ِحجرة سفنٓ تدعٓ بامبطيع 

 . ىع امبطيع األيسر منقنبتبدأ رحنة امّدو في جَاز امّدِران *  

ًّ  مٓ امبطيع عبر امّريديع امرئّييعينتقه امّدو امغنّي باألكسيجيع *    مٓ األ يع األيسر  ج
. األيسر مكي يبدأ رحنتُ ىع جديد 

ًّ يعيدٌ  مٓ  األييع منقنب  مٓ امرئتيعجَاز امّدِران امّرئّي ينقه امّدو ىع امجانب*   ج
 .امجانب األيسر  ىنُ ميعاد ضّخُ  مٓ امجسً 

 

 

 

 

 

 

 


