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نشاط 01: دراسة تركيب البول و العرق
إ.مقارنة تركيب البول بالنسبة لتركيب الدم

نشاط 01: دراسة تركيب البول و العرق
ب.أظهار شكل آخر لطرح الفضالت السائلة--العرق

جدول يوضح تركيب كل من الدم و البول

جدول يوضح مكونات البول و العرق األساسية

اإلنسان و الصــــــــــــــــــــــــــحة                                            الميدان المعرفي

المقطع التعلمي االطراح و ثبات توازن الوسط الداخلي عند االنسان                     

المورد  االطـــــــــــــراح عند االنســـــــــــــان                                     

التعليمات
أ.قارن بين مكونات البول و العرق

ب.ماذا تستنتج؟
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نشاط 02: تركيب الجهاز البولي وابراز العالقة بينه وبين الدم
دراسة بنية تشريحية للجهاز البولي وكذلك الكلية من خالل تحليل وثائق و رسومات تخطيطية

التعليمات
أ.قارن بين مكونات البول و العرق

ب.ماذا تستنتج؟

البنية التشريحية للجهاز البولي

جدول يوضح بعض من مكونات كل من الدم الداخل إلى الكلية و الدم الخارج منها

البنية التشريحية للكلية

التعليمات
أ.صف البنية التشريحية للجهاز البولي عند االنسان

*تؤدي االصابة بالعجز الكلوي إلى تراكم البولة في الدم
ماذا يعني تواجد البولة بكثرة في البول إذن؟

*اذا كان تراكم هذه المادة في الدم دليال على االصابة بقصور كلوي,فما هي العالقة بين الكلية و هذه الفضالت؟

التعليمات
أ.قارن بين مكونات البول و العرق

ب.ماذا تستنتج؟



اإلنسان و الصــــــــــــــــــــــــــحة                                            الميدان المعرفي

االطراح و ثبات توازن الوسط الداخلي عند االنسان                      المقطع التعلمي

االطــــــــــــــــــراح عند االنسان                                              المورد

التعليمات
أ.صف البنية النسيجية للجلد

ب.ماهو دور الغدد العرقية؟

نشاط 03: دراسة البنية النسيجية للجلد
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 يعتبر التعرق عملية هامة تقوم بها العضوية عن طريق غدد عرقية نشطة متواجدة بكثرة في الجلد و ذلك من اجل
التخلص من الحرارة الزائدة و الفضالت

وثيقة توضح البنية النسيجية للجلد



التعليمات
أ.صف البنية النسيجية للجلد

ب.ماهو دور الغدد العرقية؟

اإلنسان و الصــــــــــــــــــــــــــحة                                            الميدان المعرفي

المقطع التعلمي االطراح وثبات توازن الوسط الداخلي عند االنسان                       

القواعد الصحية لالطراح                                                            المورد

التعليمات
أ.استخرج عالقة بين المرض و نمط التغذية و سلوك الالنسان

ب.ما هي الحلول الوقائية الواجب االلتزام بها حفاظا على وظيفة االطراح؟

نشاط 01: ابراز أهم القواعد الصحية لالطراح
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جدول يوضح مجموعة من السلوكات غير السوية و ما يترتب عنها

دراسة جدول يوضح اهم السلوكات السلبية و ما ينجر عنها من أمراض

انسداد المسالك البولية بالحصىالتهاب المسالك البولية


