
 

 

 

 

 وحدة : الهواء و التنّفس
 

 
 الّسنة الّسادسة المستوى :

 السيّدة زّروق  اعداد :
 

 في مستوى الّرئتين التبادل الغازي

 

 :أطوار التّنفّس  -1
 القفص الّصدري  عند مراقبة شخص نائم نالحظ ارتفاع و انخفاض

 

 طور الّشهيق  -أ

 

 كّل من عضالت القفص الصدري  ................عند الّشهيق 

 و الحجاب الحاجز فـ............... الّصدر و ................. 

 ضغط الهواء داخل الّرئتين مقارنة بضغط الهواء في الغالف 

  مّما يؤدّي الى ............. الهواء الى الّرئتين. الجّوي,

 

 

 طور الّزفير  -ب

 

 عند الزفير ..................... كّل من عضالت القفص الّصدري

 الحاجز فـ......... الّصدر       و..................  و الحجاب 

 مقارنة بضغطه في الغالف الجّوي  ضغط الهواء داخل الّرئتين

 الّرئتين   مّما يؤدّي الى ................ الهواء من 

 
 

 خصائص هواء الّشهيق و الّزفير:  -2
 

 تمّكن تجربة النّفخ في كأس بها ماء جير من اثبات وجود ثاني  اكسيد الكربون في هواء الّزفير.

 ماهو مصدر ثاني أكسيد الكربون الموجود في هواء الّزفير؟ 

 

 االفتراض ّزفيرهواء ال هواء الّشهيق

يحتوي الغالف 

 الجوي على : 

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

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

 

  يحتوي هواء الّزفير على : 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 وظيفة الجهاز التّنفّسي :  -3
 

يتّصل الجهاز التّنفسي بجهاز الدّوران حيث يصل الدّم من القلب إلى الّرئتين محّمال بثاني أكسيد 

الكربون ) نرمز له باللّون ...................( ثّم يخرج نحو القلب محّمال باألكسجين )نرمز له 

 ................ (.  باللّون

 

 ........... و تخليصه من ..................... و ...........يمّكن جهاز الدّوران من تزويد الجسم بـ.....

 و الفضالت.  ..........................

  

 :التبادل الغازي في مستوى الّرئتين  -4
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 أستنتج :
 

فصوص  .......... الّرئة اليمنى تتكّون من  ................الرئتان عضوان اسفنجيان مرنان لونهما 

 ..................أما الّرئة اليسرى فتتكّون من 

 ..........................توجد بكّل رئة مجموعة من الفصيصات تشّكل تجّمع أكياس صغيرة و تدعى 

صالت الّرئويّة يدخل هواء المحيط الخارجي الى الّرئتين أثناء عمليّة الّشهيق و في مستوى الحوي

من أعضاء الجسم   دل الغازي حيث ينقل الدّم القاتم......................................تتّم عمليّة التبا

فيصبح الدّم أحمر قاني ويخرج ثاني أكسيد الكربون عبر  .........................الى الّرئتين و يأخذ 

 .يحتوي بخار الماء المجاري التّنفّسيّة في هواء الّزفير الّذي

 

 

يصل الدّم من القلب الى الّرئتين محّمال بـ........................ )نرمز له باللّون االزرق( ثّم يخرج 

 .نحو القلب محّمال بـ.......................  ) نرمز اليه باالحمر(

 

حد .......................... يقع تبادل الغازات داخل الّرئتين على مستوى الحويصلة الّرئويّة حيث يتّ 

مع الهيمغلوبين ) كريات حمراء( فتكّون......................................... الّتي تعطي اللّون 

 األحمر القاني للدّم.
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