
 

 

 

 

جهاز دوران الّدم وحدة :
 والتّغذية

 
 الّسنة الّسادسة المستوى :

 السيّدة زّروق  اعداد :
 تركيبة الّدم: الّدم المتّخر

                        العلقة والمصل

 

 يتوقّف النّزيف و يلتئم الجرح.ثّم جزء من الجسم  يخرج الدّم عند وخز أيّ 

 يوجد الدّم في كافّة أنحاء الجسم.         

 االشكاليّة: ما الدّم ؟ و ماهي مكّوناته؟ 

 ما الّذي جعل النّزيف يتوقّف؟

 

 *  ما الّدم و ماهي مكّوناته؟

 

 ... و يتكّون من : الدّم هو سائل أحمر اللّون يسري داخل .............................

  الكريّات الحمراء:  -

هي خاليا قرصيّة مقعّرة الوجهين و عديمة النّواة تحتوي على خضاب الدّم )..........................( 

 ي يعطي اللّون .................. للدّم.ذالغنّي بالحديد  و الّ 

 يوما. 120حوالي  تتكّون الكريّات الحمراء في النّخاع األحمر و تعيش

 ................... نقل ..........وظيفتها األساسيّة : 

 

 الكريّات البيضاء: -

 كريّات .............. اللّون و ذات نواة وأكبر حجما من الكريّات الحمراء و أقّل عددا منها.

 تتكّون في النّخاع العظمي و في العقد اللّمفاويّة. 

 ................... عن الجسم. وظيفتها األساسيّة :

 

 : بالزما الّدم

 .%55هو سائل .................اللّون يمثّل أكثر من نصف الدّم  

 الوظيفة األساسيّة : نقل ...............إلى خاليا الجسم و تخليصها من 

 المواد الّساّمة الّتي تنجها الخاليا.

 

 الّصفيحات:

 عديمة النّواة .هي ال تمثّل خاليا و إنما ُجزيئات صغيرة 

 أيّام ثّم تموت في الّطحال. 5تتكّون في النّخاع األحمر و تعيش 

 الوظيفة األساسيّة : تخثّر الدّم عند اتّصاله بالهواء فيمنع نزيف الدّم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  64أستنتج ص

مستديرة مقعّرة  ...................و ................... حمراءالدّم سائل أحمر اللّون يتكّون من 

 ير منتظمة الّشكل.الوجهين عديمة النّواة و كريّات ................ بها نواة و غ

 

 * ما الّذي يجعل النّزيف يتوقّف ؟

 

تسد مكان علقة( الكتلة هالمية القوام ) ذا جرح وعاء دموي نزف الدم منه ، وبعد دقائق تتكون ا

  ............إن الدم قد  الجرح وتوقف النزف ، فنقول

 

الكريات  تضم الحظنا وجود شبكة من خيوط دقيقة، نا قطرة من دم متخثر تحت المجهر وإذا فحص

 مكونة العلقة التي تسد مكان الجرح .  اء الحمر

 

ليبدأ دور الصفيحات الدموية في وقف  جريان الدم فيه ئ فإذا أصيب وعاء دموي بجرح يتباط

.تسد الجرح علقة لتشكل  خيوط تكّون و اءحيث تتجمع مع الكريات الحمر ,فيالنز



 

 

 



 

 

 


