
 سلسلة تمارين درس إلابراز البولي:

o  1تمرين: 

ٛا عهٛٓى انخؼٕع نرظفٛح ديٓى تٕاسطح انكهٛح ٚظاب تعغ األشخاص تفشم كهٕ٘ ذُرح عُّ اػطشاتاخ خطٛشج. ٔنرفاد٘ ْزِ االػطشاتاخ ٚكٌٕ إنضاي

 1ٚقذو اندذٔل انرانٙ) انٕثٛقح ٔ  ثُاء ْزِ انعًهٛح ٚذٔس انذو داخم أَاتٛة يغًٕسج فٙ سائم ٚردذد تاسرًشاس نٛسٓم عًهٛح انًٛض انغشائٙ.أ االططُاعٛح. ٔ

 يظادس تعغ يكَٕاخ انثٕل. 2ذو انٕثٛقح ، ٔذقسج يٍ انكهٛح االططُاعٛحاانخ انذو ( يقاسَح تٍٛ يكَٕاخ انذو انذاخم ٔ
 

 المواد

 .فٙ دو يشٚغ g/l كًٛرٓا ب
 الخارج من الكلية االصطناعية الداخل إلى الكلية االصطناعية

 900 900 الماء

 80 80 البروتيدات

 5 5 انذُْٛاخ 

 1 1 انكهٛكٕص

 0.3 1.3 انثٕنح

 0.03 0.07 انسًغ انثٕنٙ

صٔذٛح يثم انُشادس ْٕٔ يادج سايح ذسٕل عهٗ يسرٕٖ انكثذ إنٗ يادج أقم سًٛح، ذسًٗ انثٕنح، ٚرى انخهض أُٛٛح فؼالخ ُٚرح عٍ ْذو األزًاع األي

 .يُٓا عٍ ؽشٚق انثٕل. كًا َدذ فٙ انثٕل انسًغ انثٕنٙ انز٘ ُٚرح عٍ ذذْٕس تعغ انًكَٕاخ انخهٕٚح

 : اعرًادا عهٗ انٕثائق انًقرشزح
 قثم ٔتعذ اسرعًال انكهٛح االططُاعٛح. ـ قاسٌ ذشكٛض يكَٕاخ انذو  1

 .ـ زذد ؽثٛعح ٔيظذس كم يٍ انثٕنح ٔانسًغ انثٕنٙ 2

 .ـ اسرُرح دٔس انكهٛح 3

 .ـ تٍٛ نًارا ٚؼطش انًشٚغ إنٗ انهدٕء إنٗ زظض ذظفٛح انذو عذج يشاخ فٙ األسثٕع 4

 و، ٔيع رنك فاألشخاص انًعاندٌٕ، كإَا ًٕٚذٌٕ.، كاَد انكهٛح االططُاعٛح األٔنٗ يٕخٓح إلصانح انثٕنح يٍ انذ1441إنٗ زذٔد 

 ـ تٍٛ فٙ تؼعح سطٕس أٌ انكهٛرٍٛ ذساًْاٌ فٙ انسفاظ عهٗ ثثاخ انٕسؾ انذاخهٙ.  5

o  2تمرين مدمج: 

 :أشخاص ٔ سدهُا انُرائح انًسظم عهٛٓا فٙ اندذٔل انرانٙ 3أخشُٚا ذداسب ٔ يعاٚشاخ عهٗ تٕل 

شخض تٕل ان 1تٕل انشخض  ذداسب ٔ يعاٚشاخ   3تٕ انشخض  2

 يسهٕل فٓهُٛح صائذ انرسخٍٛ
 عذو ذكٌٕ ساسة

 أزًش آخٕس٘
 ساسة أزًش آخٕس٘

 عذو ذكٌٕ ساسة 

 أزًش آخٕس٘

 ذعكش انثٕل عذو ذعكش انثٕل عذو ذعكش انثٕل زًغ صائذ انرسخٍٛ 

 20g/l 19,5g/l 20,5g/l يعاٚشج انثٕنح

 12g/l 12,5g/l 13g/l يعاٚشج األيالذ انًعذَٛح 

 ا انعُاطش انرٙ ذى انكشف عُٓا تٕاسطح انردشترٍٛي .1

 .ٕٚخذ تٍٛ األشخاص انثالثح شخظاٌ يشٚؼاٌ يٍ ًْا ؟عهم خٕاتك .2

o  3تمرين: 

 . ٕٚػر اندذٔل انرانٙ تعغ انرداسب انًُدضج زٕل يكَٕاخ انثٕل

 االسرُراج انُرائح انرداسب

 ...... ...... ذسخٍٛ انثٕل

 ...... ؼٕءذكٌٕ ساسة أتٛغ ٚسٕد يع ان ......

 انثٕل ٚسرٕ٘ عهٗ انُشاسد ...... ......

 ...... ...... َؼٛف قطشاخ يٍ انًسهٕل انًٛرٛهٙ نهكضَٔرذسٔل

 

 : اعرًادا عهٗ يعطٛاخ ْزا اندذٔل ٔ كزا عهٗ يعاسفك

  . أذًى فشاغاخ ْزا اندذٔل .1

 :ٚكشف ْزا اندذٔل عٍ ٔخٕد يدًٕعرٍٛ يٍ انًٕاد فٙ انثٕل .2

  . ٔ كزا انعُاطش انًكَٕح نٓا اَطالقا يٍ يعطٛاخ اندذٔل اركش اسى كم يدًٕعح

 .اركش ذدشترٍٛ نى ذشد تاندذٔل ٔ انخاطح تثعغ يكَٕاخ انثٕل انغٛش انعادٚح .3
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