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التمهيد
أعدت كراسات النشاط العملي في مادة األحياء ملرحلة التعليم الثانوي من هذه السلسلة لتزويد الطلبة باملهارات
العملية الالزمة إلجراء التجارب في املعمل.
وفي سياق إجراء التجارب في كراسة النشاط العملي يتم تدريب الطلبة على:
 التقنيات التجريبية املعيارية،
 استخدام األدوات ،واملواد ،وأجهزة القياس بأمان ،وبكفاءة.
 تسجيل املشاهدات والقياسات،
 عرض وتفسير البيانات التجريبية،
 التوصل إلى استدالالت ،وتفسيرات ،واستنتاجات منطقية.
إن رسم العينات هو جزء ال يتجزأ من جتارب األحياء ،وتوفر امللحوظات على الرسومات البيولوجية دالئل إرشادية عن
كيفية رسم العينات البيولوجية ،وتدوين بياناتها وحساب تكبيرها.
وفهما أفضل ملفاهيم علم األحياء لينطلق منها
نرجو أن توفر التجارب في الكراسات أرضية صلبة في النشاط املعملي ً
الطلبة إلى دراسة علوم احلياة ولتحفزهم على إجراء األبحاث.
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ملحوظات على الرسومات البيولوجية
 -1يجب أن تكون الرسومات كبيرة ،فكلما زادت التفاصيل التي حتتاج إلى تضمينها ،كلما وجب تكبير الرسم.
رسما كما في الكتاب الدراسي.
 -2ارسم ما ترى  -ليس ً
 -3يجب رسم األجزاء املختلفة من العينة بالنسب الصحيحة.
 -4يجب أن تكون جميع الرسومات وبياناتها بالقلم الرصاص ،استخدم قلم رصاص  2Bحاد لرسم حدود واضحة للعينة .احلدود
الباهتة ستصعب على املمتحن تقييم رسمك.
 -5ال تظلل بأحد جوانب قلمك الرصاص ،وال تستخدم أقالم الفحم أو األقالم امللونة.
 -6جتنب اخلطوط احمليطية الشديدة االهتمام بالتفاصيل أو غير الواضحة (غير املنتظمة).
 -7اترك مساحة كافية على جانبي رسمك لكتابة البيانات ،اكتب العنوان أسفل كل رسم.
 -8اكتب البيانات بدقة وبخط مقروء .اكتب بشكل أفقي واترك مسافات بني الكلمات بشكل منتظم.
 -9انتبه للكلمات املفردة واجلمع ،مثل :اخلط الذي يشير إلى بذرة واحدة يجب أال يعنون بكلمة «بذور».
 -10يجب أال متر أسهم البيانات عبر بعضها البعض .جتنب أسهم البيانات الطويلة التي متر عبر الرسم في حني تفي اخلطوط القصيرة
بالغرض.
 - 11حدد نسبة التكبير لكل رسم ،وبالنسبة للعينات الصغيرة ،يجب أن تزيد درجة التكبير على ثالثة أضعاف األصل.
 -12التكبير =

طول أو عرض الرسم
طول أو عرض العينة

َب ِّي ذلك باستخدام خطني متوازيني في رسمك حيث أخذك لمقاييسك.
الرسم التالي غير مقبول .قارن ذلك بالرسم الذي يليه.
خط غير منتظم
يجب عدم التظليل
خطوط باهتة للبذرة

بذرة

اخلطوط املتوازية غير موجودة
لإلشارة إلى مكان أخذ املقاييس،
ولم حتدد نسبة التكبير

م
كان يحت
لب البذ وي على
رة السائل

كتابة سيئة للبيانات:
يجب أن تكتب البيانات
بشكل أفقي

سرة (
ساق البذرة)
مير هذا اخلط عبر الرسم كله.
واضحا كذلك ما إذا
ليس
ً
كان يشير إلى ساق البذرة أم البذرة

(هـ)
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هذا الرسم مقبول ،الحظ البيانات الواضحة.

مكان يحتوي على عصارة اللب

بذرة
حبل سري

 ٩سم
قطاع مستعرض في ثمرة طماطم
احلجم احلقيقي للطماطم =  4.5سم
التكبير

=

9
4.5

=

2
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1
اخلاليا :وحدات بناء احلياة

االسم:

		
االستقصاء :1/1

الفصل:

فحص اخلاليا احليوانية

األجهزة واملواد






املجهر
شريحة زجاجية نظيفة
مشرط
خاللة أسنان (عود تنظيف)
غطاء شريحة زجاجية




محلول يود مخفف/محلول أزرق امليثيلني
قطعة صغيرة من كبد طازج ِلشاة.

خطوات العمل
		
-1
		
-2

باستخدم الطرف العريض خلاللة األسنان ،اكشط السطح الداخلي لوجنتك.
ضع ما ُكشط من فمك على نقطة محلول يود على شريحة زجاجية نظيفة (شكل .)1/1
شريحة زجاجية

خاللة أسنان
محلول اليود

غطاء الشريحة الزجاجية

(شكل )1/1
-3

		 ضع غطاء الشريحة الزجاجية بحرص (بزاوية ملنع تكوين فقاعات هوائية) فوق املواد املوضوعة على الشريحة (شكل
 .)2/1ينتشر عندئذ اليود أسفل غطاء الشريحة الزجاجية.

(شكل )2/1
-4

افحص حتضيرك حتت املجهر .حدد موقع اخلاليا بالقوة الصغرى للمجهر ،ثم استخدم القوة الكبرى للمجهر لفحص هذه
اخلاليا.
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]ﬁ∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ
9

		
-5

-6

مكبرا خللية واحدة من خاليا خدك من الداخل .اكتب البيانات كاملة قدر استطاعتك.
رسما
ارسم ً
ً

قارن رسمك خللية اخلد بالشكل  ،3/1ما التراكيب املوجودة في الرسم التي لم تكن مرئية حتت مجهرك الضوئي
العادي؟

غشاء سطح اخللية
(غشاء بالزمي)
كروماتني

نواة

حبيبتان مركزيتان

نو َّية

فجوة

ميتوكوندريون

(شكل  )3/1رسم تخطيطي خللية حيوانية حيوانية
-7
		
-8
		
-9

اكشط قطعة من كبد طازج مبشرط و ضع القطع املكشوطة على شريحة زجاجية ،ثم أضف من نقطة إلى نقطتني من
أزرق امليثيلني ،ثم غط املواد بغطاء الشريحة الزجاجية.
افحص خاليا الكبد حتت املجهر.
ارسم واكتب بيانات خلية كبدية واحدة.
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االستقصاء :2/1

فحص اخلاليا النباتية

األجهزة واملواد






مجهر
شريحة زجاجية نظيفة
ملقط
غطاء شريحة زجاجية
شفرة حالقة/مشرط حاد

 إبرة للفحص املجهري
 محلول يود مخفف/محلول أزرق امليثيلني
 قطعة من قاعدة ورقة بصل طازجة.
 سويقة نبات مائي مغمور.

خطوات العمل
		
-1
		
-2
		
-3
		
-4
		
-5
		
-6
		
-7

احصل على ورقة طازجة من بصيلة نبات البصل.
اثن الورقة إلى قسمني بحيث ميكن فصلهما.
مستخدما امللقط ،انزع برفق البشرة الرقيقة من السطح الداخلي للورقة.
ً
قص قطعة صغيرة من البشرة ،ثم ضعها على شريحه مجهرية.
ضف نقطة يود (أو أزرق امليثيلني ) ثم غطها بغطاء الشريحة الزجاجية.
افحص البشرة حتت املجهر.
ارسم خلية واحدة من البشرة واكتب البيانات عليها.
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-8

واحدا تختلف فيه خلية البشرة التي رسمتها عن خلية نباتية منوذجية مثل :خلية النسيج املتوسط لورقة نبات.
اذكر شي ًئا ً

-9

		 انزع ورقة النبات املائي من مجموعها اخلضري ،ثم ضعها على الشريحة املجهرية .أضف نقطتني من املاء ثم غط الورقة
بغطاء الشريحة الزجاجية ،وافحص الورقة حتت املجهر حتى ترى اخلاليا الفردية بوضوح.
ارسم خلية واحدة منوذجية واكتب بياناتها.

-10

-11

واحدا تختلف فيه خلية من ورقة النبات املائي عن خلية بشرة البصل.
اذكر شي ًئا ً
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2

االسم:

االنتشار واألسموزية
االستقصاء :1/2

الفصل:

انتشار املادة املذابة

األجهزة واملواد
مجموعة واحدة ميكن أن يشترك فيها  4طالب




مخبار.
بلورة من كبريتات النحاس
ماء

خطوات العمل
		
-1

ضع بلورة كبريتات النحاس في مخبار به ماء (شكل )1/2

مخبار
ماء

بلورة من كبريتات النحاس

(شكل )1/2
		
-2
		
-3

غط املخبار بغطاء زجاجي واتركه يستقر أليام قليلة.
راقب بعناية وارصد التغييرات في لون املاء بعد ساعة واحدة ،ثم بعد يوم واحد ،ثم بعد  3أيام.
أ) بعد ساعة واحدة:

ب) بعد يوم واحد:
جـ ) بعد  3أيام:
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سؤال
كيف تفسر مشاهداتك؟

سؤال تعديل
كيف ميكنك تعديل خطوات العمل في االستقصاء  1/2لتوضيح كل مما يلي:
أ) تأثير درجة احلرارة على العملية؟

ب) حدوث العملية في سوائل غير املاء؟

جـ) حدوث العملية في الهواء؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء             :2/2األسموزية
األجهزة واملواد
يشترك خمسة طالب في مجموعة واحدة




حامالن للقمعني

 قطعتان من ورق السيلوفان

محلول السكروز % 5

 2قمع سناني
كأسان من املاء
طوقان من املطاط

خطوات العمل
		
-1
		
-2
		
-3

اربط قطعة ورق سيلوفان بإحكام على فوهة قمع سناني بواسطة طوق من املطاط.
امأل القمع مبحلول السكروز ( ،)%5وضع عالمة عند مستوى احمللول في القمع.
متساويا (شكل .)2/2
ضع القمع في كأس به ماء حتى يكون مستوى السائل داخل و خارج القمع
ً

قمع سناني

ماء
محلول سكروز
ورق سيلوفان

(شكل )2/2
		
-4
		
-5

أج ِر جتربة ثانية بطريقة مشابهة ولكن مباء مقطر داخل القمع بدلًا من محلول السكروز.
الحظ وارصد مستوى احمللول داخل القمع بعد  15دقيقة.
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أسئلة
		
-1

كيف تفسر التغيير في مستوى احمللول داخل القمع؟

		
-2

ماذا ميكن قوله عن ورق السيلوفان؟

		
-3

ما الغرض من إعداد جتربة ثانية باملاء املقطر في القمع؟

سؤال تكميلي
في االستقصاء  ،2/2أعدت التجربة الثانية بنفس الطريقة ولكن باستخدام ماء مقطر داخل القمع بدلًا من محلول السكروز ٪5
خلدمة الغرض املعطى في إجابة السؤال  3السابق.
فإذا أجريت التجربة الثانية بطريقة مختلفة قليلًا كما هو موضح في املستطيل أدناه ،فهل ميكن أن تؤدي نفس الغرض؟ فسر ذلك.
أعدت التجربة الثانية بنفس طريقة التجربة األولى فيما عدا أنه قد مت وضع محلول السكروز  ٪5في كل من الكأس
والقمع.
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :3/2

األسموزية في األنسجة احلية

()I

األجهزة واملواد






خطوات العمل
		
-1
		
-2
		
-3
		
-4

زوج من أطباق بتري
ماء مقطر
نصف درنة بطاطس طازجة (يفضل وضعها في كيس لدائني ملنع جفافها).
شفرة حالقة/مشرط حاد
محلول سكروز تركيزه حوالي( 20٪كاف لتغطية شرائح البطاطس كاملة في أطباق بتري)

َق ْشر درنة البطاطس ،ثم ِّ
قطع الدرنة إلى شرائح بطول  6سم وبقطاع مستعرض 0.5  0.5سم.
ضع شريحة واحدة في طبق بتري به ماء ،وأخرى بطبق به محلول السكروز.
انزع كل شريحة بعد  20دقيقة من الطبق اخلاص بها وقس طولها.
سجل القياسات ،ثم دون قوام ومظهر كل شريحة بطاطس في اجلدول التالي:

الطول األصلي
الشريحة في املاء

 6سم

الشريحة في
محلول السكروز

 6سم

الطول النهائي

الفرق في الطول

القوام واملظهر

أسئلة
علل نتائجك باإلشارة إلى ما حدث للخاليا في شرائح البطاطس.
شريحة البطاطس في املاء:
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شريحة البطاطس في محلول السكروز:

سؤال تكميلي
كيف ميكن استكمال هذه التجربة إليجاد قيمة إلمكانية استيعاب (جهد) املاء في نسيج درنة البطاطس (مبعنى عندما يكون
استيعاب (جهد) املاء في عصارة اخللية مماثل للمحلول احمليط)؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء            :4/2األسموزية في األنسجة احلية

()II

األجهزة واملواد









شفرة حالقة/مشرط حاد
ماء مقطر
 3أطباق بتري
ملقط

محلول سكروز مركز (1عياري)
محلول سكروز مخفف (  1عياري)
2
سويق جذري (ساق زهري) لنبات أبو قرعون

خطوات العمل
-1
		
-2

خذ سويقة عدمية األوراق ،ثم قطعها بشكل مستعرض للحصول على قطع ،طول كل واحدة  3سم.
طوليا للحصول على  4شرائح متساوية كما هو مبني في شكل :3/2
َق ِّط ْع الشريحة ًّ

مسار خط القطع األول
مسار خط القطع الثاني
(ينتج شريحتني)
(ينتج  4شرائح في النهاية)

سطح خارجي

(شكل  ( )3/2أ ) كيفية قطع ساق زهري

أ) ما سلوك الشرائح عندما تقطعها؟

ب) َب ِّرر مشاهداتك.

		
-3

ضع شريحة واحدة في املاء ،وأخرى في محلول سكروز مركز ،وثالثة في محلول سكروز مخفف.
سويقة

ماء

طبق بتري

محلول سكروز مركز

محلول سكروز مخفف

(شكل  3/2ب)
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-4

تقو ِسها .أشر في رسمك إلى السطح اخلارجي لكل
رسما لتوضيح ُّ
الحظ كل شريحة بعناية بعد  20دقيقة ،ثم ارسم ً
شريحة.

رسم شريحة في املاء

رسم شريحة في محلول سكروز
مخفف

رسم شريحة في محلول سكروز
مركز

سؤال
كيف تفسر مظهر الشريحة في كل محلول؟
الشريحة في املاء:

الشريحة في محلول سكروز مخفف:

الشريحة في محلول سكروز مركز :
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3
األنزميات

االسم:

االستقصاء :1/3

الفصل:

لتوضيح تأثير أميالز اللعاب على النشا عند درجة حرارة الغرفة

األجهزة واملواد










خمس أنابيب اختبار
ماسك أنبوب االختبار
حامل ألنابيب االختبار
			
3
محقنتان سعة 5سم

قلم رسم عالمات 3/بطاقات الصقة
(20سم )3من محلول أنزمي دياستاز ()٪1
(20سم )3من محلول نشا ()٪1
محلول يود مخفف (للمشاركة)

خطوات العمل
		
-1

		
-2
		
-3

		
-4
		
-5
		
-6

بعضا من محلول أنزمي الدياستاز املغلي بالطريقة التالية:
جهز ً
ضع حوالي 5سم 3من أنزمي الدياستاز في أنبوبة اختبار وسخنها حتى تغلي ،واستمر في التسخني ملدة دقيقة واحدة ثم
َب ِّرد احمللول حتت ماء صنبور جارٍ  ،اكتب بطاقة على األنبوب باسم «دياستاز مغلي».
خذ  3أنابيب وضع عليها بطاقات ا ،ب ،جـ.
مستخدما محقنة ،امأل كل أنبوبة كما يلي:
ً
3
3سم أنزمي دياستاز
ا)
3سم 3أنزمي دياستاز مغلي
ب)
3سم 3ماء مقطر
جـ)
مستخدما احملقنة الثانية ،أضف  3سم 3من محلول النشا لكل أنبوبُ .ر ّج املخلوط ثم ِّثبت األنابيب ملدة  20دقيقة.
ً
بعد  20دقيقة ،أضف نقطة من محلول اليود لكل أنبوب.
سجل مشاهداتك في اجلدول التالي:

احملتويات

أنبوبة االختبار
(أ)

أنزمي دياستاز ونشا

(ب)

أنزمي دياستاز مغلي ونشا

(جـ)

ماء مقطر ونشا

اختبار اليود

أسئلة
-1

ما األنبوب الذي يبني لك هضم النشا ؟ ما تبريراتك .
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-2

ما الغرض الذي يخدمه األنبوب جـ؟

أسئلة تكميلية
		
-3

من أي أصناف املادة يكون أنزمي الدياستاز؟

		
-4

برر إجابتك للسؤال الثالث.

		
-5

ما األنبوب الذي يؤكد إجابتك للسؤال الرابع؟ برر إجابتك.
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الفصل:

االسم:

االستقصاء (2/3أ) :لتوضيح تأثير درجة احلرارة على نشاط األنزميات (طريقة
                                      تقليدية)
 4طالب يشتركون في كل مجموعة.
األجهزة واملواد		
3
 قلم رسم عالمات
  4كؤوس سعة  250سم
			
3
مكعبات ثلجية

 محقنتان سعة  5سم
  9أنابيب اختبار
 محلول يود مخفف
 ( 30سم )3محلول نشا ()٪1
 حامل أنابيب اختبار
 ( 20سم ) 3محلول أنزمي دياستاز ()٪1
  4ترمومترات

خطوات العمل
-1
-2
-3
-4

جهز  8أنابيب اختبار ،ودون عليها الرموز بـ أ ،1أ ،2ب ،1ب ،2جـ  ،1جـ  ،2د ،1د.2
محقنا ،أضف  5سم 3من محلول النشا إلى األنابيب أ ،1ب ،1جـ ،1د 1وباستخدام محقن ٍ
ثان،
مستخدما
ً
ً
3
3
أضف  3سم من املاء املقطر إلى األنبوب د ،2ثم أضف  3سم من محلول أنزمي الدياستاز إلى األنابيب أ ،2ب ،2جـ .2
ضع األنبوبني أ ،1أ 2في كأس به ماء مثلج  ،و األنبوبني ب ،1ب 2في حمام مائي عند درجة ˚37س،
و األنبوبني د ،1د 2في حمام مائي آخر عند درجة ˚37س.
ضع األنبوبني جـ  ،1جـ  2في ماء يغلي.
ترمومتر
أ
أ
2
1

ب

ثلج
محلول أنزمي
دياستاز

محلول نشا
جـ

محلول نشا

1

جـ

1

ب

2

محلول أنزمي
دياستاز

ماء في درجة حرارة ˚37س
(تظل الدرجة ثابتة بإضافة ماء دافئ)
د

2

1

د

2

ماء يغلي
محلول أنزمي
دياستاز

محلول نشا

ماء في درجة
حرارة ˚37س
نشا

ماء مقطر

حرارة

(شكل  )1/3جتربة لقياس نشاط أنزمي الدياستاز في درجات حرارة مختلفة
-5
-6

اترك األنابيب ملدة  5دقائق للسماح للمحاليل في األنابيب بالوصول إلى درجة حرارة حمام املاء.
صب محتويات األنابيب أ ،2ب ،2جـ  ،2د 2في محلول النشا في األنابيب أ ،1ب ،1جـ  ،1د 1على التوالي .سجل الوقت
في احلال ،وحافظ على األنابيب احملتوية على املخلوط في كؤوسها كل بذاته خالل التجربة.
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الفصل:

االسم:

االستقصاء (2/3ب) :لتوضيح تأثير درجة احلرارة على نشاط األنزميات (باستخدام
أجهزة تسجيل البيانات)
األجهزة واملواد

( أ ) أجهزة تسجيل البيانات:
جهاز استشعار (مجس) pH

(األس الهيدروجيني) 
ُّ
جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)


حاسوب ذو برامج تسجيل بيانات مالئمة

3

(ب) محقن ذو سعة  20سم

أنبوب غليان (واحدة لكل جتربة)

3

كأس سعة  100سم


ترمومتر
حمامات مائية عند درجات احلرارة التالية:
˚10س˚20 ،س˚30 ،س˚40 ،س˚50 ،س.
هيدروكسيد صوديوم
محلول أنزمي الليباز ()%2
محاليل ِّ
منظمة)2 = pH ،9= pH( :
محلول اللنبَ :أ ِذ ْب  10جرامات من بودرة لنب
كامل الدسم في 100سم 3ماء

اقتراح
ميكن للمجموعات املختلفة من الطلبة العمل على درجات حرارة مختلفة ،وميكن دمج نتائج جتاربهم ورسمها على نفس احملاور للتحليل.

خطوات العمل
معايرة جهاز استشعار (مجس) pH

 -1صل جهاز استشعار ( pHفي غالفه الوقائي) بجهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط).
 -2صل جهاز تسجيل البيانات باحلاسوب كما هو مبني بالشكل التالي:

حاسوب

جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)

جهاز استشعار (مجس) pH

محلول منظم ( 9=pHأو )2=pH

(شكل  2/3أ) طريقة معايرة جهاز استشعار (مجس) pH
-3
-4

َح ِّمل برامج تسجيل البيانات املالئمة املتاحة بالفعل على جهاز احلاسوب ،يجب أن ُتظهر الشاشة التي ُت َب ِّني جهاز الربط
ناجحا لبرامج احلاسوب.
(جهاز تسجيل البيانات) حتميلًا ً
مستخدما احمللول املُ ِّ
نظم ( )2=pHعاير جهاز استشعار  pHلتحديد حده األدنى.
ً
مستخدما احمللول املُ ِّ
نظم
املعايرة
إجراء
كرر
رقيق،
شفط
بورق
جففه
ثم
مقطر
مباء
pH
استشعار
جهاز
برفق
اغسل
ً
قادرا على قراءة
( )9=pHلتحديد احلد األعلى ملدى ً ،pH
وبناء على املعايرة الناجحة ،سيكون جهاز تسجيل البيانات ً
ِقيم  pHعلى مدى من  2إلى .9
17
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-5

		
-6
		
-7
-8
		
-9
		
-10

أضف 10سم 3من اللنب إلى أنبوبة الغليان ،ثم ضع جهاز استشعار (مجس)  pHفي اللنب ثم رجه برفق في اللنب ،وابدأ
في تسجيل ( pHوحسب طراز و منط جهاز تسجيل البيانات املستخدم ،ميكن أداء هذه الوظيفة بالضغط بالفأرة على
«سجل» على الشاشة) الحظ  pHاخلاص باللنب.
زر
ِّ
أضف هيدروكسيد صوديوم ،نقطة كل مرة ،حتى يتغير  pHاللنب إلى .8
توقف عن التسجيل واحفظ البيانات.
ورج برفق أنبوب الغليان لضمان درجة
ضع أنبوب الغليان في حمام املاء الذي يحتفظ بدرجة حرارة ˚10س ملدة  5دقائقُ ،
حرارة موحدة في األنبوب.
3
ورج املخلوط أو قلبه برفق بقضيب
فوراُ ،
ابدأ بتسجيل  pHملخلوط اللنب ،ثم أضف 5سم من محلول أنزمي ليباز ً ٪2
زجاجي.
دع جهاز تسجيل البيانات يسجل  pHاملخلوط ملدة دقيقتني قبل التوقف عن التسجيل وحفظ البيانات.
جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)
ترمومتر
حاسوب
جهاز استشعار (مجس) pH
أنبوبة غليان
حمام مائي
أنزمي ليباز ولنب

(شكل ( 2/3ب) ) جتربة لقياس نشاط أنزمي الليباز
-11

-12
-13
-14

كرر اخلطوات من  5إلى  10في درجات احلرارة التالية ˚20س˚30 ،س˚40 ،س˚50 ،س ،وميكنك أن تربط بالتبادل،
ثالثة أجهزة استشعار مع نفس جهاز تسجيل البيانات بني الطورين والذي يسمح لك بقياس  pHمخاليط اللنب حتت
ثالث درجات حرارة مختلفة في نفس الوقت.
بيانيا لتغير  pHمقابل الوقت لكل درجة حرارة.
رسما ًّ
اطبع ً
ِق ْس من الرسم درجة انحدار املنحنى خالل الـ  30ثانية األولى للتفاعل.
سجل القيم في اجلدول التالي:

درجة حرارة مخلوط التفاعل

(˚س)

˚10س

˚20س

˚30س

˚40س

˚50س

معدل تغير pH
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-15

ارسم املنحنى البياني ملعدل تغير  pHمقابل درجة احلرارة.

أسئلة
-1

ماذا تعتقد أن يكون الهدف من إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى املخلوط قبل بداية التجربة؟

-2

مع أي مادة في اللنب تفاعل أنزمي الليباز؟
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-3

اذكر اسم املنتجات املتكونة في التفاعل.

-4

ما الذي سبب تغير  pHأثناء التجربة؟

-5

عند أي درجة حرارة يكون معدل التفاعل هو األسرع؟ ما الدليل الذي ميكن تقدميه لدعم إجابتك؟

-6

سببا للتغير املالحظ على  pHعند درجة ˚50س.
اقترح ً

سؤال تعديل
مستخدما جهاز تسجيل البيانات وأجهزة استشعار  .pHصمم جتربة لقياس ومقارنة معدل تفاعل ألنزمي ما عند تركيزات أنزميية
ً
مختلفة؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء (3/3أ):

لتوضيح تأثير  pHعلى نشاط األنزميات (طريقة تقليدية)

تقوم هذه التجربة على حقيقة احتواء زالل البيض (بياض البيض) على بروتينات ،و البيبسني هو أنزمي هاضم للبروتني تفرزه املعدة.

األجهزة واملواد










خطوات العمل
-1
		
-2
		
-3

 4أنابيب اختبار ترقم (أ)( ،ب)( ،جـ)(،د)
3
كأس سعة  250سم
3
محقنتان سعة  5سم
ترمومتر
موقد بنزن/ماء ساخن (لالحتفاظ باحلمام املائي عند درجة حرارة ˚37س)
حمض هيدروكلوريك مخفف ( - )0.1Mفي زجاجة قطرة ميكن االشتراك في استخدامها
محلول كربونات الصوديوم ( - )٪2في زجاجة قطرة ميكن االشتراك في استخدامها
 20سم 3من محلول أنزمي البيبسني ()%5
(ج ِّهز ذلك بإذابة جرام واحد من زالل جاف في  100سم 3ماء ،اغل
 20سم 3من ُم َع َّلق زالل البيضَ ،
احمللول لدقائق قليلة)

ضع في كل من األنابيب ( ا )( ،ب)( ،جـ) ( ،د ) 3سم 3من ُم َع َّلق زالل البيض املُ َب َّر ْد ،ثم ضع األنابيب في احلمام
املائي عند درجة حرارة ˚37س.
َح ِّضر احملتويات في األنابيب األربع كما هو موضح في اجلدول التالي.
سجل مشاهداتك في بداية التجربة ،وكذلك بعد مرور  20دقيقة ،و َد ِّون ما توصلت إليه بالنسبة لكل أنبوبة.
مائيا)
(ملحوظة :إذا أصبح ُم َع َّل ْق زالل البيض رائ ًقا ،فإن ذلك يعني أن البروتني قد ُهضم أو حتلل ًّ

أنبوب االختبار

احملتويات

(أ)

 3سم 3زالل بيض +
 10نقاط من حمض
هيدروكلوريك مخفف 3 +
سم 3أنزمي بيبسني .

(ب)

 3سم 3زالل بيض 10 +نقاط
من حمض هيدروكلوريك
مخفف
3 +سم 3ماء مقطر .

املشاهدات

النتائج
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أنبوب االختبار

املشاهدات

احملتويات

(أ)

 3سم 3زالل بيض
 10 +نقاط كربونات صوديوم
3 +سم 3أنزمي بيبسني.

(ب)

 3سم 3زالل بيض
 10 +نقاط ماء مقطر
 3 +سم 3أنزمي بيبسني.

النتائج

سؤال تكميلي
البيبسني هو أحد األنزميات الهاضمة في القناة الهضمية في اإلنسان .في أي منطقة من القناة الهضمية تتوقع مقدرة هذا األنزمي على
إحداث تأثيره ،اربط إجابتك مبشاهداتك السابقة.
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الفصل:

االسم:

االستقصاء (3/3ب) :لتوضيح تأثير   pHعلى نشاط األنزميات (باستخدام أجهزة
تسجيل البيانات)
ملحوظة :إن فوق أكسيد الهيدروجني (ماء األكسجني) مادة سامة ،وميكن لألنزمي املسمى كتاالز حتليل فوق أكسيد الهيدروجني
إلى ماء وأكسجني.
ماء  +أكسجني
فوق أكسيد الهيدروجني
تقيس هذه التجربة معدل األكسجني املنطلق في ظروف  pHمختلفة.

األجهزة واملواد






(أ) أجهزة تسجيل البيانات:
 جهاز استشعار (مجس) pH
 جهاز استشعار (مجس) األكسجني
		
 جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)
 حاسوب ذو برامج مالئمة لتسجيل البيانات
3

(ب) محقن سعة 5سم

 عدد  2أنبوبة غليان

سدادة واحدة وأنبوبة توصيل
3
كأس سعة  400سم
ترمومتر
حمام مائي عند درجة حرارة ˚30س.
محلول أنزمي كتاالز ()%2
محاليل ِّ
منظمة)10 ،9 ،8 ،5 ،2 pH :
3
( )%3محلول فوق أكسيد الهيدروجني  250سم

خطوات العمل
-1

جهز جهاز تسجيل البيانات وعاير جهاز استشعار  pHملدى من  )10 : 2( pHكما هو موضح فيما يلي (انظر صفحة
َّ
.)19

حاسوب

جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)

جهاز استشعار (مجس) pH
محلول ِّ
منظم ( 9=pHأو )2=pH

( شكل ( 3/ 3أ)) معايرة جهاز استشعار pH
-2
-3

أضف إلى أنبوبة الغليان ( أ ) 30سم 3من فوق أكسيد الهيدروجني ،و5سم 3من محلول ِّ
منظم  9=pHثم ضع جهاز
ورج املخلوط برفق.
استشعار  pHفيهُ ،
ضع أنبوبة الغليان ( أ ) في حمام مائي عند درجة حرارة ˚30س ،ثم ُرج أنبوبة الغليان برفق لتضمن درجة حرارة موحدة
في األنبوبة.
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-4

خذ أنبوب الغليان (ب) به ماء مقطر ،وضع جهاز استشعار األكسجني فيه ثم ِص ْل ُه باألنبوب ( أ ) كما هو مبني في
شكل ( 3/3ب).
جهاز تسجيل البيانات (جهاز الربط)

محقن سعة 5سم

حاسوب
جهاز استشعار األكسجني

جهاز استشعار pH

حمام مائي

 %2محلول كتاالز (2سم)3

فوق أكسيد
هيدروجني
 +محلول
ِّ
منظم

ماء مقطر
أنبوبة الغليان (ب)

حمام مائي
في درجة حرارة ˚30س

أنبوبة الغليان (أ)

(شكل ( 3/3ب)) التجهيز لقياس نشاط أنزمي الكتاالز
-5
-6
-7
- 8

ابدأ بتسجيل محتوى األكسجني في املاء في األنبوب (ب) ،ثم أضف مباشرة 2سم 3من محلول أنزمي كتاالز ( )٪2إلى
األنبوب ( أ ).
دع جهاز تسجيل البيانات يسجل محتوى األكسجني في املاء في األنبوب (ب) ملدة دقيقة واحدة قبل التوقف عن
التسجيل وحفظ البيانات.
كرر اخلطوات من  2إلى  6عند القيم التالية لـ . 2 ، 5 ، 8 ، 10 : pH
اطبع الرسم البياني لتركيز األكسجني في األنبوب (ب) مقابل الزمن لكل .pH

أسئلة
		
-1

		
-2

		
-3

أ-

عند أي  pHكان معدل التفاعل هو األسرع؟

ب-

ما الدليل الذي تستطيع تقدميه إلجابتك السابقة؟

أ-

عند أي  pHكان معدل التفاعل هو األبطأ؟

ب-

برر إجابتك السابقة.

في أي أجزاء جسدك تتوقع وجود أنزمي كتاالز؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :4/3

منوذج لتدريب عملي في مادة األحياء ()1

األجهزة واملواد
املعلمون :فضلًا ،اتبعوا تعليمات املوجهني
(هذه التجربة العملية هي عن تأثير قطعة كبد ودرنة بطاطس على محلول فوق أكسيد الهيدروجني).

خطوات العمل
-1

معك قطعة من كبد خروف وقطعة من درنة بطاطسَ ،ق ّطع كل قطعة إلى نصفني متساويني ،ثم قم بتسوية قطعتي
البطاطس بدقة لتعريض األسطح املقطوعة حدي ًثا.
أ ) خذ قطعة واحدة من الكبد ومثلها من البطاطس و ضعهما في كأس  ،أضف ماء يصل إلى عمق حوالي 3سم في
الكأس ثم ضعه على احلامل الثالثي وعليه شبكة سلك (يوضع أسفله موقد بنزن) سخنه حتى الغليان واستمر
في الغليان برفق ملدة  10دقائق وأثناء ذلك جهز ما ُيطلب في (ب).
ب ) ضع خمس أنابيب اختبار في احلامل ورقمها من ( أ ) إلى (هـ) ،صب سائل فوق أكسيد الهيدروجني في كل
أنبوب اختبار بكميات متساوية.
خذ القطعة الثانية من الكبد وضعها في األنبوب ( أ ) ،والحظ وسجل ما يحدث بعناية.
-1

-2

ضع القطعة الثانية من البطاطس في األنبوب (ب) ،والحــــظ وسجل ما يحدث بعناية.

عندما يكتمل غليان قطعتي الكبد والبطاطس ،انقل املواد واتركها تبرد على طاولة املعمل.
جـ )
خذ قطعة الكبد املغلي وضعها في األنبوب (جـ) ،والحظ وسجل ما يحدث بعناية.
-1

-2

ضع قطعة البطاطس املغلي في األنبوب ( د ) ،والحظ وسجل ما يحدث بعناية.
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-3

ضع مادة غير حية في األنبوب (هـ) ،والحظ وسجل ما يحدث بعناية.

د)

ما نوع املادة املوجودة في الكبد والبطاطس التي ُتدث التفاعالت املالحظة في ب ،1ب2؟

هـ)

كيف تبرر مشاهداتك في جـ  ،1جـ  2السابقني؟

و)

اشرح الدور الذي لعبته املادة غير احلية في األنبوب (هـ) في هذه االستقصاءات.
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4
التغــــذيـة

االسم:

الفصل:

االستقصاء            :1/4للكشف عن )1( :السكريات املختزلة )2( ،النشا
األجهزة واملواد














توضع في كؤوس
(3سم )3محلول جلوكوز (حوالي )%10
(للمشاركة)
(3سم )3محلول نشا (حوالي )%1
توضع في زجاجات قطارة
محلول بندكت
(للمشاركة)
محلول يود مخفف
3
كأس (سعة 250سم )
من أجل احلمام املائي
شبكة سلك
(للمشاركة)
حامل ثالثي
بالطة بيضاء
خمس أنابيب اختبار
قضيب زجاجي
حامل أنبوب االختبار
ماسك أنبوب االختبار
قطارة

خطوات العمل
اختبار بندكت للسكريات املختزلة
()I
-1
-2

(ملحوظة :عند غلي سكر مختزل في محلول بندكت  ،سينتج راسب أحمر/أحمر  -برتقالي)
أضف إلى 2سم 3من محلول اجللوكوز في أنبوبة اختبار كمية مماثلة من محلول بندكت.
ُرج املخلوط و سخنه بوضع أنبوب االختبار في كأس به ماء يغلي (انظر شكل .)1/4
محلول جلوكوز
ومحلول بندكت

حمام مائي يغلي

مصدر حرارة

(شكل )1/4
-3

سجل مشاهداتك بعد خمس دقائق.
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-4

()II
		
-1
		
-2

ما النتيجة التي ميكن التوصل إليها بالنسبة للجلوكوز؟

الكشف عن النشا
أضف نقطة من محلول الـيـود لنقطة من محلول النشا على البالطة البيضاء.
ماذا تشاهد ؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :2/4

للكشف عن الدهون والبروتينات

األجهزة واملواد












خطوات العمل
()I

كحول (يفضل وضعه على مكتب املعلم حيث ال يحدث أي نوع من التسخني)
محلول هيدروكسيد صوديوم مخفف
توضع في زجاجات محاليل خاصة تصب منها احملاليل بالقطارة
محلول كبريتات النحاس ()%1
(للمشاركة)
زيت نباتي
محلول زالل البيض (بروتني)  -يوضع في كأس (للمشاركة)
أنبوبتا اختبار
بالطة بيضاء
مشرط
حامل أنبوبة اختبار
ماسك أنبوبة اختبار
حبتان من الفول السوداني (الكاكاوية)

اختبار الكشف عن الدهون
اختبار مستحلب الكحول

(ملحوظة :يجب إطفاء جميع مواقد اللهب ،فالكحول يشتعل بسهولة).
أ-
		
-1
جيدا ملدة  5دقائق،
أضف 3سم 3كحول إلى نقطة زيت صغيرة في أنبوبة اختبار ،ثم ُرج املخلوط ً
ماذا تشاهد ؟

		
-2

ب-

أضف نفس الكمية من املاء إلى املخلوط ،ثم سجل مشاهداتك.

أ-

خذ حبتني من الفول السوداني ،وقطعهما إلى قطع صغيرة على البالطة البيضاء ،ثم اسحقها إلى بودرة
بالطحن.
3
جيدا.
ورج ً
ضع الفول السوداني املطحون في أنبوبة اختبار ،ثم أضف 2سم كحول ُ
انتظر حتى يستقر املسحوق ،ثم صب الكحول في أنبوبة اختبار أخرى حتتوي على حوالي
2سم 3من املاء.
سجل مشاهداتك:

ب-
جـ -

برر مشاهداتك:
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()II

		
-1
-2
-3

اختبار الكشف عن البروتني
اختبار بيوريت

أضف 2سم 3من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى 2سم 3من محلول البروتني (بياض البيض) في أنبوب اختبار،
ثم ُرج املخلوط.
ورج األنبوب بعد كل نقطة.
أضف محلول كبريتات النحاس ( ، )%1نقطة بعد نقطةُ ،
ما التغييرات في األلوان التي تشاهدها ؟

(وبشكل بديل ،أضف 2سم 3من محلول بيوريت إلى 2سم 3من محلول البروتني في أنبوبة اختبارُ ،رج املخلوط ثم اترك
األنبوب ملدة  5دقائق ليستقر املخلوط داخلها ،ما تغييرات اللون التي تشاهدها ؟)
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5
التغذية في الثدييات

االسم:

الفصل:

االستقصاء            :1/5اجلهاز الهضمي في اإلنسان
املواد
منوذج للجهاز الهضمي في اإلنسان

خطوات العمل
		
-1
-2

-3

افحص منوذج اجلهاز الهضمي في اإلنسان.
تَعرف على املناطق الرئيسة للمعي (القناة الهضمية) ،واألعضاء املرتبطة بها:
الفم ،الغدد اللعابية ،املريء ،املعدة ،العضلة العاصرة البوابية ،االثنا عشر ،البنكرياس ،القناة البنكرياسية ،الكبد،
احلوصلة الصفراوية ،القناة الصفراوية ،اللفائفي ،األعور ،الزائدة الدودية ،القولون ،املستقيم ،فتحة الشرج.
ارسم شكلًا
تخطيطيا للجهاز الهضمي في اإلنسان وعليه البيانات في املساحة التالية:
ًّ

اجلهاز الهضمي في اإلنسان
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االستقصاء            :2/5ملعرفة ما يحدث أثناء بلع الطعام
خطوات العمل

		
-1
		
-2

-3

ضع أصابعك على احلنجرة (جهاز الصوت).
ابلع لعابك (ريقك) ،اكتب تفاصيل احلركات التي حتدث في حلقك.

اشرح سبب احلركات في حلقك عندما تبلع لعابك (ريقك).

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]ﬁ∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ
40

الفصل:

االسم:

االستقصاء :3/5

منوذج لتدريب عملي في مادة األحياء ()2

األجهزة واملواد
املعلمون :فضلًا ،اتبعوا تعليمات املوجهني.
(هذه التجربة العملية لبيان تأثير التربسني على اللنب).

خطوات العمل
مستخدما قلم احلبر الذي ال يتأثر باملاء أو البطاقات الالصقة املعطاة ،عنون  3كؤوس كبيرة ( أ )( ،ب)( ،جـ) على التوالي.
ً
متاما باملاء.
		

امأل كل كأس إلى نصفه ً
ترمومترا في كل كأس واتركه ملدة دقيقة واحدة.
ضع
		

ً
		

اقرأ درجة احلرارة للكأس ( أ ) ثم د ِّون درجة احلرارة في جدول النتائج.
مستخدما وسائل التسخني املُعطاة ،ارفع درجة حرارة املاء في الكأس (ب) حتى تصبح أعلى من درجة
		

ً
حرارة الكأس ( أ ) مبقدار ˚10س.

		 سجل درجة احلرارة في جدول النتائج .تأكد من بقاء درجة احلرارة ثابتة بفحصها من وقت آلخر وسخنها
عند الضرورة لضمان ذلك.

		 ارفع درجة حرارة املاء في الكأس (جـ) لتكون أعلى من الكأس ( أ ) مبقدار ˚20س.
مستخدما نفس اإلجراءات مع (ب).
أيضا وافحصها لتتأكد من ثبوتها
		

دون هذه الدرجة ً
ً
وأثناء انتظارك لعملية تسخني املاء ،استخدم احملقن لوضع 5سم 3من محلول اللنب في ثالثة أنابيب اختبار نظيفة.
ضع كل أنبوبة اختبار في كأس.
		

		

اترك جميع األنابيب ملدة  5دقائق على األقل ،ثم راجع درجة حرارة املاء للتأكد من أنها الزالت ثابتة في كل
من الكؤوس الثالثة.

مستخدما احملقنة الثانية ،ضع 5سم 3من محلول األنزمي في كل من ثالث أنابيب اختبار أخرى ،ثم ضع أنبوبة اختبار
ً
واحدة في كل من الكؤوس الثالثة ،واتركها ملدة خمس دقائق على األقل.
		

بعد خمس دقائق ،صب محلول األنزمي في أنبوب االختبار الذي به محلول اللنب في الكأس (أ).
		

اخلط احملتويات بعناية ( أ ).
كرر اإلجراء في احلال مع الكأس ( ب ) ( ،جـ ).
		

شغل املنبه امليقاتي (ساعة اإليقاف).
		

		

املدة التي استغرقها احمللول في كل من أنابيب االختبار الثالث لكي ُيصبح رائ ًقا.
		

د ِّون هذه املدد الزمنية في جدول النتائج:

الكأس

درجة احلرارة˚/س

املدة الزمنية لتحول محلول اللنب من التعكر
إلى الصفاء/دقيقة

(أ)
(ب)
(جـ)
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أسئلة
أ)

يحتوي محلول األنزمي الذي معك على أنزمي البروتياز ،مع أي نوع من املواد الغذائية في محلول اللنب يتفاعل هذا
األنزمي؟

ب)

ما هو املنتج النهائي احملتمل التوصل إليه؟

جـ)

تغيرا في محلول اللنب من التعكر إلى الصفاء؟
ملاذا تسبب هذه العملية ً

		
د)

-1

في أي من الكؤوس الثالثة تكون عملية التحول من التعكر إلى الصفاء أسرع؟

-2

اشرح بالتفصيل ملاذا حدث ذلك بسرعة أكبر في هذا الكأس.

		
هـ)

ما النتيجة املتوقعة إذا استخدمت الكأس الذي يحتوي على لنب وأنزمي في درجة حرارة ˚100س؟

		
و)

ملاذا توقعت هذه النتيجة؟

		
ز)

-1

معا؟
ملاذا ُترك كل من محلول األنزمي ومحلول اللنب بشكل منفصل في كل كأس قبل خلطهما ً

-2

ما أهمية ذلك؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :4/5
األجهزة واملواد

منوذج لتدريب عملي في مادة األحياء ()3

املعلمون :فضلًا ،اتبعوا تعليمات املوجهني.
(هذه التجربة العملية هي ملعرفة ما يحدث أثناء هضم النشا )

خطوات العمل
حتتوي كل من أنابيب االختبار (أ)( ،ب)( ،جـ)( ،د)( ،هـ) على املادة الغذائية التي يجب اختبارها مبا يلي:
 )1محلول اليود )2 ،محلول بندكت كما هو موضح أدناه.
إلى
ه��ـ) ونفس كمية الكاشف
		
مستخدما نفس الكميات من كل سائل (أ
يجب اختبار جميع السوائل بنفس الطريقة،
ً
لكل اختبار حتى ميكنك مقارنة نواحي القوة للسوائل غير املعروفة (املجهولة) من التفاعالت امللحوظة.
أ)
		 صب نصف محتويات أنبوبة االختبار (د) في أنبوبة اختبار مماثلة وأعطها نفس احلرف (د) ،ثم اختبر إحداها مبحلول
اليود ،واختبر اآلخر مبحلول بندكت ،دون املشاهدات واستنتاجاتك في اجلداول  2،1أسفل .كرر هذه االختبارت مع
( أ )( ،ب)( ،جـ)( ،د)( ،هـ).

جدول     :1اختبارات مبحلول اليود

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

املشاهدات
االستنتاجات
جدول     : 2اختبارات مبحلول بندكت (أو فهلنج)

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)

املشاهدات
االستنتاجات
ب)

صف كيفية إجراء هذه االختبارات.
اختبار محلول اليود:
الطريقة
اختبار بندكت:
الطريقة
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جـ)

متثل السوائل مراحل في عملية الهضم ،استخدم املعلومات في اجلداول  2 ،1لكتابة قائمة بالسوائل (أ) إلى (هـ)
بترتيب حدوثها أثناء عملية الهضم.

		
األول

		
الثاني

		
الثالث

		
الرابع

		
د)

ما التغييرات التي متثلها هذه النتائج؟

		
هـ)

كيف متثل هذه التغييرات ما يحدث أثناء عملية هضم الطعام؟

اخلامس
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6
التغذية في النبات

االسم:

الفصل:

االستقصاء            :1/6للكشف عن النشا في ورقة نبات
األجهزة واملواد






خطوات العمل

		
-1
-2
		
-3

-4

ورقة نبات صغيرة مقطوفة حالًا
وتعرضت لضوء الشمس لساعات
قليلة
كحول (حتذير :إنه يشتعل بسهولة،
من األفضل وضعه على طاولة املعلم
حيث ال يحدث أي تسخني)
ملقط










قضيب زجاجي
أنبوبة اختبار/غليان
كأس (سعة 250سم)3
شبكة شاش سلك
حامل ثالثي
موقد بنزن
محلول يود
طبق بتري

يشترك طالبان
في استخدامها

كأسا حتى منتصفه باملاء وسخنه حتى يغلي.
امأل ً
اطفئ موقد بنزن.
ضع ورقة النبات في املاء الساخن ،ملاذا حتتاج إلى فعل ذلك؟

ضع ورقة النبات املغلية في أنبوبة غليان حتتوي على بعض من الكحول ،ثم ضع أنبوبة الغليان في الكأس الذي به املاء
الساخن.
أبدا أنبوبة الكحول مباشرة على موقد بنزن).
(حتذير :ال تسخن ً

ماء ساخن

كحول

ورقة نبات

-5

ما لون الكحول
قبل وضع ورقة النبات فيه؟
أ)
ب)

(شكل )1/6

بعد  10دقائق من وضع ورقة النبات فيه؟
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-6

-7
		
-8

ماذا فعل الكحول بورقة النبات؟

جدا ،انتشل الورقة برفق باستخدام ملقط ،ضعها مرة أخرى في املاء الساخن ،إن ذلك يجعل الورقة
الورقة اآلن هشة ًّ
لينة تسمح لليود بالنفاذ من خاللها.
متاما.
انتشل ورقة النبات ثم ضعها في طبق بتري ،أضف نقاط قليلة من محلول اليود حتى تغطي الورقة ً
ماذا تشاهد بعد دقائق قليلة؟
أ)

ب)

فسر املشاهدات:
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :2/6

ملعرفة ما إذا كان ضوء الشمس ضرور ًّيا للبناء الضوئي

األجهزة واملواد







نبات في إصيص وضع في ظالم ملدة يومني
(ميكن استعمال نبات فاصوليا أو فلفل)
كحول (يوضع على مكتب املعلم)
قطعتان من ورق أسود (2سم  6سم)
مشبكان ورقيان 			
		
ملقط
				
قضيب زجاجي









كأس ( سعة 250سم)3
شبكة شاش سلك
حامل ثالثي
موقد بنزن
محلول يود
طبق بتري
أنبوبة اختبار /أنبوبة غليان

يشترك طالبان
في استخدامها

خطوات العمل
-1

انزع ورقة واحدة من نبات األصيص والذي كان في مكان مظلم ملدة يومني ،واختبر وجود النشا فيها كما في التجربة
 .1/6ما ضرورة هذه اخلطوة؟

-2

ضع ورقة نبات ،مازالت متصلة بالنبات ،بني قطعتي ورق أسود منزوع منهما جزء في شكل ما (انظر الرسم أسفل)،
متاما ،ثم ضع النبات في ضوء شمس قوي.
الصق قطعتي الورق باملشابك الورقية حتى يتطابق اجلزء املنزوع كل على اآلخر ً
(ميكن إجراء هذه اخلطوة قبل بدء الدرس بساعات قليلة).
مشبك من الورق
ورقة سوداء

أجزاء تعرضت لضوء الشمس

(شكل )2/6
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-3
		
-4

انزع الورقة بعد ساعات قليلة ،ثم اختبر وجود النشا بها.
ارسم ورقة النبات لتبني األجزاء التي تلونت باللون األزرق  -األسود.

ورقة النبات بعد اختبار اليود
		
-5

		
-6

ما أجزاء الورقة التي حتولت للون األزرق  -األسود؟ ضع ًّ
خطا حتت اإلجابة الصحيحة:
املناطق التي تعرضت لضوء الشمس.
أو املناطق التي ُحجبت بالورق األسود؟
ماذا تستنتج من هذه التجربة؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :3/6

ملعرفة ما إذا كان ثاني أكسيد الكربون ضرور ًّيا للبناء الضوئي

األجهزة واملواد







نباتان كل واحد في إصيص،
وضعا في مكان مظلم ملدة يومني.
محلول يود
ناقوسان زجاجيان (انظر شكل )3/6
كيسان من البوليثني.
ملقط
قضيب زجاجي

أنبوبة اختبار/غليان
كأس (سعة 250سم)3
شبكة شاش سلك
حامل ثالثي
موقد بنزن
طبق بتري








خطوات العمل
		
-1
-2

أزل النشا من النباتني في اإلصيصني بوضعهما في مكان مظلم ملدة يومني.
غط كل إصيص بكيس لدائني شفاف ،تأكد أنه محكم على ساق النبات ملنع ثاني أكسيد الكربون من التسرب من
التربة.

حصى

جير الصودا

ناقوس زجاجي
نبات مزروع
في إصيص
هيدروكسيد
بوتاسيوم

ماء

(أ)

-3

كيس لدائني شفاف

(شكل )3/6

(ب)

إصيصا في ناقوس زجاجي (أ) واآلخر في ناقوس (ب) كما في الشكل 3/6
ضع
ً

ما الغاز الذي ميتصه جير الصودا ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم في الناقوس (أ)؟

		
-4

اذكر الفرق بني الهواء في الناقوسني؟

		
-5

ضع الناقوسني في ضوء الشمس لساعات قليلة.
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-6

ما الناقوس الذي يعمل كتجربة ضابطة؟ برر إجابتك؟

		
-7
		
-8

انزع ورقة من كل نبات بعد وضعه في ضوء الشمس لساعات قليلة ،اختبر وجود النشا في األوراق املنزوعة.
أي األوراق حتتوي على نشا؟

		
-9

ماذا تستنتج من التجربة؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :4/6

ملعرفة ما إذا كان اليخضور (الكلوروفيل) ضرور ًّيا للبناء الضوئي

األجهزة واملواد






			
نبات ذو أوراق مبرقشة
			
(مثل :الكاتفا . )Coleus
ملقط
قضيب زجاجي
أنبوبة اختبار/غليان
كأس ( سعة 250سم)3







شاش سلك
حامل ثالثي
موقد بنزن
محلول يود
طبق بتري

يشترك طالبان في استخدامها

خطوات العمل
-1
		
-2
		
-3

أزل النشا من النبات بوضع األصيص في مكان مظلم ملدة يومني.
عرض النبات لضوء الشمس لساعات قليلة ،ثم انزع الورقة املبرقشة منه.
َّ
(أجزاء فقط من هذه الورقة خضراء ،وبقية الورقة والتي لونها أبيض ال حتتوي على يخضور (كلوروفيل))
ارسم ورقة النبات لتوضح توزيع األجزاء اخلضراء (التي حتتوي على اليخضور (الكلوروفيل)) واألجزاء
البيضاء/غير اخلضراء.

رسم ورقة النبات لتوضيح توزيع اليخضور (الكلوروفيل)
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-4
		
-5

أج ِر اختبار النشا على ورقة النبات.
ارسم صورة أخرى لورقة النبات لتوضح توزيع اللون األزرق/األسود.

رسم ورقة النبات لتوضيح توزيع النشا
		
-6

قارن رسمك مع الرسم الذي يوضح توزيع اليخضور (الكلوروفيل) ،ماذا توضح التجربة؟

سؤال تكميلي
متواجدا في األجزاء غير اخلضراء،
إذا أجريت التجربة السابقة باستخدام ورقة معينة مبرقشة  ،Xووجدت أن النشا ال يزال
ً
ماذا تكون استنتاجاتك؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :5/6

ملعرفة الغاز املنبعث أثناء البناء الضوئي

األجهزة واملواد
 نبات مائي طازج
 بيكربونات الصوديوم
 قمعا ترشيح
 أنبوبتا اختبار
 كأسان
 دعامات من خشب
 موقد بنزن

خطوات العمل
َ -1ج ِّهز جتربتني ( أ )( ،ب) كما هو مبني في شكل .4/6
ماء مشبع
بثاني أكسيد الكربون

أنبوبة اختبار

أنبوبة اختبار

قمع ترشيح

نبات مائي

نبات مائي

دعامة
خشبية

(ب)

(أ)

(شكل )4/6

-5

أذب قليلًا من بيكربونات الصوديوم في املاء داخل الكأسني .يوفر ذلك ثاني أكسيد الكربون للنبات.
وضعت التجربة (أ) في ضوء الشمس ،ووضعت التجربة (ب) في مكان مظلم.
سـتشاهد تكون فقاعات الغاز على ورق النبات املوضوع في ضوء الشمس .سترتفع هذه الفقاعات داخل أنبوبة االختبار
لتحل مكان املاء الذي ينزل إلى أسفل .وعندما تكون أنبوبة االختبار مملوءة ملنتصفها بالغاز ،انزع األنبوبة بوضع إبهامك
على فوهتها.
اختبر الغاز بشظية متوهجة ،ماذا يحدث؟

		
-2
		
-3
-4

-6

ما الغاز؟
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-7

ماذا تشاهد في التجربة (ب)؟

-8

ما الغرض من جتهيز التجربة (ب)؟

سؤال تعديل
في االستقصاء  ،5/6وضعت التجربة (ب) في مكان مظلم خلدمة الغرض املذكور في رقم  8السابق .صمم التجربة (ب) ليمكن
املعدة له.
وضعها بجوار التجربة (أ) في ضوء الشمس وتستمر في خدمة الغرض َّ
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الفصل:

االسم:

االستقصاء  :6/6ملعرفة تأثير اختالف شدة الضوء على معدل البناء الضوئي
                                    
أسئلة استطالعية

قبل بدء التجربة ،دعنا نستطلع املالمح الرئيسة للتجربة.
-1
مبا أنك على معرفة بكيفية حدوث البناء الضوئي في النباتات ،ما املكون األكثر مالءمة في اعتقادك للقياس لتحديد
معدل البناء الضوئي؟
-2
معك مصباح كهربائي واحد فقط (مصباح  60وات) ،كيف تستفيد منه في حتديد تأثير اختالف شدة الضوء على
معدل البناء الضوئي؟

األجهزة واملواد
يشترك ثالثة طالب في مجموعة واحدة.
 نباتمائي		
 محلول بيكربونات الصوديوم املخفف
 ترمومترات






أنبوبة غليان
كأس (سعة  400سم)3
حامل
مصباح كهربائي ( 60وات)

خطوات العمل
-1
-2
		
-3

جزءا من نبات مائي طوله حوالي  5سم .
اقطع ً
مواجها ألعلى .قد حتتاج لربط ثقل صغير
جهز اجلهاز كما هو مبني في شكل  5/6بحيث يكون الطرف املقطوع للنبات
ً
مغمورا في املاء.
(مثل :حجر) في النبات ليظل
ً
مصباحا
ضع
كهربائيا ( 60وات) على بعد 50سم من النبات.
ًّ
ً
ترمومتر

محلول بيكربونات الصوديوم املخفف
الطرف املقطوع من النبات
مواجه ألعلى
نبات مائي
كأس

-4
		
-5

مصباح كهربائي

حمام مائي (حلفظ درجة
احلرارة ثابتة)

(شكل )5/6
خر ْج فقاعات هوائية من طرف النبات املقطوع .وعند خروجها مبعدل منتظم عد الفقاعات ملدة خمس دقائق ،د ِّون
َس َت ُ
مشاهداتك في اجلدول في الصفحة التالية.
كرر اخلطوة  ،4واجعل في كل مرة مصدر الضوء أقرب للنبات مثل40 :سم  30 ،سم  20 ،سم10 ،سم.
(الحظ أنه في كل مرة يوضع مصدر الضوء أقرب للكأس  ،يتعرض النبات إلى شدة ضوء أعلى .اترك النبات لبضعة
دقائق حتى يتكيف مع كل حالة جديدة قبل رصد القراءات).
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 -6د ِّون نتائجك في جدول:

املسافة بني النبات واملصباح الكهربائي

50سم

40سم

30سم

20سم

10سم

عدد فقاعات الهواء خالل  5دقائق
معدل الفقاعات (عدد الفقاعات في
الدقيقة)
 -7ارسم العالقة البيانية لتوضيح معدل الفقاعات مقابل املسافة بني املصباح الكهربائي والنبات.

أسئلة
-1

أساسا عن تكوين فقاعات غازية في التجربة؟
ما العملية املسئولة ً

-2

ما تأثير شدة الضوء على العملية املذكورة في السؤال ( 1السابق)؟

		
-3

ملاذا يستخدم محلول بيكربونات الصوديوم بدلًا من املاء املقطر؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء (7/6أ):
                                    

ملعرفة تأثير درجة احلرارة على معدل البناء الضوئي

األجهزة واملواد
يشترك ثالثة طالب في مجموعة واحدة.





نبات مائي
محلول بيكربونات الصوديوم املخفف
ترمومترات
أنبوب غليان






كأس (سعة 400سم)3
حامل املعوجة
مصباح كهربائي ( 60وات)
مكعبات من الثلج

خطوات العمل
		
-1
-2
		
-3

جزءا من نبات مائي طوله حوالي 5سم.
اقطع ً
ِّ
متجها ألعلى .قد حتتاج إلى ربط
ركب اجلهاز كما هو مبني في الشكل  7/6بحيث يكون الطرف املقطوع من النبات
ً
مغمورا في املاء.
ثقل صغير (مثل :حجر) في النبات ليظل
ً
باردا -
ثلجيا إلى احلمام املائي لتظل درجة احلرارة عند ˚5س.
ماء ً
ًّ
أضف ً
ترمومتر

محلول بيكربونات صوديوم مخفف
الطرف املقطوع من النبات
متجها ألعلى
ً
نبات مائي
كأس

		
-4
-5
		
-6
		
-7

مصباح كهربائي

حمام مائي (حلفظ
درجة احلرارة ثابتة)

(شكل )6/6
كهربائيا ( 60وات) على بعد 50سم من النبات ،وحافظ على هذه املسافة طوال التجربة.
مصباحا
ضع
ًّ
ً
اترك النبات لبعض الوقت ليتكيف مع األوض��اع املذكورة ،وعندما تنبعث الفقاعات مبعدل منتظم ،احسب عدد
الفقاعات الهوائية ملدة خمس دقائق ،ثم د ِّون نتائجك في اجلدول التالي.
كرر اخلطوة السابقة رقم  5في درجات حرارة مختلفة مثل˚15 :س˚25 ،س˚35 ،س˚45 ،س˚55 ،س ،˚65 ،س ˚75س.
اكتب نتائجك في جدول.

درجة احلرارة (˚س)
عدد الفقاعات الهوائية
خالل خمس دقائق

5

15

25

35

45

55

65

75

معدل الفقاعات (عدد
الفقاعات في الدقيقة)
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-8

ارسم العالقة البيانية لتوضح معدل الفقاعات مقابل درجة احلرارة.

أسئلة
		
-1

من استقصائك ،ما تأثير زيادة درجة احلرارة من ˚5س إلى ˚35س؟

		
-2

ما درجة احلرارة التي يكون عندها معدل الفقاعات هو األسرع؟

		
-3

ماذا يحدث عندما تزيد درجة احلرارة عن درجة احلرارة املثالية؟
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :8/6

منوذج لتدريب عملي في مادة األحياء ()4

األجهزة واملواد
املعلم فضلًا ،اتبع تعليمات املوجهني.
هذه التجارب العملية

أ) لتوضيح وجود ثغور في ورقة النبات.
ب) ملعرفة العوامل الضرورية للبناء الضوئي.

خطوات العمل
يبني الرسم التالي اجلهاز املستخدم في هذه التجربة.

(أ)

(شكل )7/6
قبل وضع الوعاء الصغير ) أ ) في املاء كما هو مبني بالشكل السابق ،تأكد من أن درجة حرارة املاء ليست أقل من ˚75س ،كرر
التسخني عند الضرورة.
(أ)
أمسك الوعاء الصغير ( أ ) وفوهته ألسفل في كأس به ماء كما هو موضح حلوالي دقيقة
واحدة ،وراقب بعناية ما يحدث خالل الدقيقة .أخرج الوعاء ( أ ) من املاء.
 - 1د ِّون مشاهداتك خالل فترة الدقيقة الواحدة.

-2

كيف تبرر مشاهداتك؟
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(ب)

-1

تناول ورقة نبات مقطوفة للتو باستخدام امللقط الذي معك ،ثم أمسك الورقة حتت سطح املاء
تقريبا و راقب ما يحدث بعناية .أخرج الورقة من املاء ود ِّون
الذي يجب أن يكون في درجة حرارة ˚75س
ً
مشاهداتك.

-2

وفي ذهنك نتيجة اجلزء ( أ ) ومع تذكر تركيب ورقة النبات ،اشرح بشكل كامل قدر استطاعتك ما
حدث.
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الفصل:

االسم:

االستقصاء :9/6

ملعرفة تأثير النيتروجني على منو النبات

األجهزة واملواد



-


		
بادرتان من نبات الذرة أو الفول أو الفاصوليا
					
تقريبا
في نفس احلجم
ً
محلول استنبات كامل ُم َع ْد كالتالي:
3
1000سم
ماء مقطر

		
 0.25جرام
نترات بوتاسيوم

		
 0.25جرام
كبرتيات ماغنسيوم

		
0.25جرام
فوسفات البوتاسيوم
 1جرام
نترات كالسيوم
محلول كلوريد حديديك (نقطتني)

محلول استنبات ينقصه نيتروجني وإلعداد
ذلك ،احذف النترات واستخدم كلوريد
البوتاسيوم ،و كبريتات كالسيوم عند إعداد
احمللول االستنباتي (الوسط الزراعي)
مخباران
أنابيب توصيل
قطن طبي

خطوات العمل
-1

جهز املخبار (أ) كما في الشكل  ،10/6ويحتوي املخبار ( أ ) على احمللول االستنباتي الكاملَ .ج ِّهز املخبار (ب)
بنفس الطريقة ولكن استخدم محلولًا ينقصه النيتروجني.
(اتبع االحتياطات املذكورة في صفحة  65عند جتهيز وتركيب اجلهاز)
أنبوب توصيل يدخل الهواء
من خالله إلى احمللول

بادرة

سدادة من القطن الطبي اجلاف
مخبار (أ)
محلول غذائي كامل

ورق أسود ملنع منو الطحالب

(شكل ) 8/6
		
-2
		
-3
		
-4
		
-5
-6
		
-7

ضع املخبارين في مكان مناسب لتحصل الشتالت على ضوء شمس كاف.
اتركهما للنمو حوالي  2 - 1شهر.
افحص الشتالت والحظ لون وحجم األوراق.
د ِّون في نهاية التجربة لون وحجم األوراق.
انزع األوراق من كل نبات ،ثم ضعها على ورقة الرسم البياني التالية ،وارسم حدودها اخلارجية ،ارصد املساحة الكلية
ألوراق كل نبات.
اقطع املجموع اجلذري وقس طول جميع اجلذور (اجلذر الرئيس واجلذور الفرعية ) في كل نبات.
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د ِّون مشاهداتك في اجلدول التالي:

		
-8

املخبار (أ)
محلول استنبات كامل

املخبار (ب)
ينقصه نيتروجني

حجم ولون األوراق
مساحة السطح الكلية
الطول الكلي للجذر
أي املخبارين كان الضابط؟ بني أسباب ذلك؟

		
-9

تفسيرا لنتائجك في املخبار (ب).
اقترح
ً

-10

االحتياطات
-1
-2
-3
-4
-5

قبل جتهيز التجربة ،عقَّم جميع املخابير والسدادات وأنابيب التوصيل ،إن ذلك يضمن خلو اجلهاز املستخدم
من الكائنات الدقيقة التي قد تتكاثر وتتدخل في عملية منو الشتالت.
متاما من اخلارج بورق أسود حلجب الضوء .إن ذلك مينع منو الطحالب املجهرية في
غط املخابير ً
احمللول ،فقد تنمو حول اجلذور و متنع توظيفها العادي.
ضع املخابير بطريقة تسمح لها بتلقي ضوء شمس كاف ،ومع هذا فيجب جتنب وضع املخابير في ضوء
شمس مباشر ألنه يحرق سطح األوراق ويسخن احملاليل مما يقتل الشتالت.
جافا ملنع الساق من العفن.
اجعل القطن الطبي حول الشتلة ًّ
يوميا خالل أنبوب التوصيل .إن ذلك يوفر األكسجني
اجعل الهواء يدخل إلى احمللول بنفخه ًّ
لتنفس اجلذر.
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الرقم

النشاط العملي

الصفحة

الفصل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظات املعلم

الدرجة

التاريخ
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الرقم

النشاط العملي

الصفحة

الفصل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظات املعلم

الدرجة

التاريخ
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الرقم

النشاط العملي

الصفحة

الفصل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظات املعلم

الدرجة

التاريخ
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الرقم

النشاط العملي

الصفحة

الفصل :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظات املعلم

الدرجة

التاريخ
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