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الخلفيُة العلميُة:
ٍة، منْها: عروُق أوراِقها، وعدُد بتالِت أزهاِرها.   ُتصنَُّف النباتاُت ُمغّطاُة البذوِر َوفًقا لمعاييَر ِعدَّ

النباتاُت ذاُت الفلقِة 
والنباتاُت ذاُت الفلقتْيِن

تجربٌة 
استهالليٌة 

   الهدُف:
    تصنيُف النباتاِت ُمغّطاِة البذوِر.

الموادُّ واألدواُت:
رِة(، أزهاُر نباتاٍت مختلفٍة،   أوراُق نباتاٍت مختلفٍة )مثِل: الليموِن، والمشمِش، واألعشاِب، والقمِح، والذُّ

عدسٌة ُمكبِّرٌة.  
* ملحوظٌة: ُيمِكُن استعماُل صوِر أزهاٍر لنباتاٍت مختلفٍة في حاِل عدِم توافِرها.

إرشاداُت السالمِة:
- الحذُر مْن أشواِك النباتاِت عنَد دراسِة العيِّناِت.

- غسُل اليديِن جيًدا بعَد انتهاِء التجربِة.

خطواُت العمِل:

ُص شكَل عروِق )خطوِط( أوراِق النباتاِت باستعماِل العدسِة الُمكبِّرِة.. 1 أتفحَّ
ُن أماَم اسِم . 2 ُأقاِرُن شكَل عروِق أوراِق كلِّ نباٍت بشكِل العروِق في الشكلْيِن )1/ أ( َو)1/ ب(، ثمَّ ُأدوِّ

كلِّ نباٍت شكَل عروِق أوراِقِه.

الشكُل )1/ ب(: ورقٌة للنباِت ذي الفلقتْيِن ذاُت العروِق الشبكيِة.الشكُل )1/ أ(: ورقٌة للنباِت ذي الفلقِة ذاُت العروِق المتوازيِة.

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  



5

أرسُم شكَل العروِق لكلِّ ورقٍة مْن أوراِق النباتاِت.. 3

ُنُه؛ فإذا كاَن عدُدها ثالَث بتالٍت أْو مْن مضاعفاتِها فهَي زهرُة النباِت  5.  ُأالِحُظ عدَد بتالِت كلِّ زهرٍة ثمَّ ُأدوِّ
ذي الفلقِة، أّما إذا كاَن عدُدها أربَع بتالٍت أْو خمًسا، أْو مْن مضاعفاتِِهما، فهَي زهرُة النباِت ذي الفلقتْيِن، 

أنظُر الشكَل )2(.   

الشكُل )2(: أزهاُر النباتاِت ذاِت الفلقِة، وذاِت الفلقتْيِن.

اسُم النباِتاسُم النباِت

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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التحليُل واالستنتاُج:  

ُأصنُِّف النباتاِت التي درْسُتها إلى ذاِت الفلقِة، وذاِت الفلقتْيِن. . 1
.......................................................................................................................................................................

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

أقترُح معياًرا آخَر لتصنيِف النباتاِت ُمغّطاِة البذوِر إلى ذاِت الفلقِة، وذاِت الفلقتْيِن.. 2
.......................................................................................................................................................................

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

ُن اسَم النباِت، وشكَل العروِق، وعدَد البتالِت. ُن نتائجي في جدوٍل يتضمَّ 6. ُأدوِّ

رقُم 
العيِّنِة

تصنيُف النباِت المالحظُةمعياُر التصنيِف اسُم النباِت

ذو الفلقتْيِن. العروُق شبكيٌة.شكُل عروِق الورقِة. الليموُن.1

2

3

4

5

6

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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الخلفيُة العلميُة:
الفلقتْيِن،  ذاِت  والنباتاِت  الفلِقة  ذاِت  النباتاِت  في  والجذِر  الساِق  مَن  لكلٍّ  الداخليُّ  التركيُب  يتبايُن   

وُيمِكُن مالحظُة هذا التبايِن عنَد دراسِة مقاطَع عرضيٍة لُهما تحَت الِمْجهِر. 

نشاٌط

   الهدُف:
ا َبيَن جذوِر النباتاِت ذاِت الفلقِة وجذوِر النباتاِت ذاِت الفلقتيِن ، وسيقاِن كلٍّ منُْهما.         التمييُز مجهريًّ

الموادُّ واألدواُت:
شرائُح زجاجيٌة جاهزٌة لمقاطَع عرضيٍة في جذِر النباِت 
النباِت ذي  الفلقتْيِن، ساُق  النباِت ذي  الفلقِة، جذُر  ذي 
ٌب. الفلقِة، ساُق النباِت ذي الفلقتْيِن، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
- استعماُل الشرائِح الزجاجيِة بحذٍر.

خطواُت العمِل:

ُأغّطي اسَم المقطِع المكتوِب على الشريحِة الزجاجيِة . 1
باستعماِل ورقٍة بيضاَء والصٍق.

تحَت . 2 ُصها  أتفحَّ ثمَّ   ،)4  ،3  ،2  ،1( الشرائَح  ُم  ُأرقِّ
الِمْجهِر.

ُأالِحُظ وجوَد البشرِة الداخليِة، وترتيَب الحزِم الوعائيِة، . 3
ووجوَد النخاِع.

ُن مالحظاتي في جدوٍل.. 4 ُأدوِّ

جذُر النباِت ذي الفلقِة

جذُر النباِت ذي الفلقتْيِن

ساُق النباِت ذي الفلقِة

ساُق النباِت ذي الفلقتْيِن

مقارنٌة بيَن التركيِب الداخليِّ للجذِر والساِق 
في النباتاِت ُمغّطاِة البذوِر )الزهريِة(



 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  8

رقُم 
الشريحِة

االستنتاُجترتيُب الحزِم الوعائيِةوجوُد نخاٍعوجوُد بشرٍة داخليٍة 

1

2

3

4

ْلُت إلْيها بالشكِل. 5. ُأقاِرُن نتائجي التي توصَّ

التحليُل واالستنتاُج:  
ذي . 1 النباِت  جذِر  في  ومقطٍع  الفلقِة،  ذي  النباِت  جذِر  في  مقطٍع  إلى  درْسُتها  التي  المقاطَع  ُأصنُِّف 

الفلقتْيِن، ومقطٍع في ساِق النباِت ذي الفلقِة، ومقطٍع في ساِق النباِت ذي الفلقتْيِن. 
.......................................................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................
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الخلفيُة العلميُة:
 الثغوُر فتحاٌت توجُد في طبقِة البشرِة بورقِة النباِت، وتحاُط بخليتْيِن حارستْيِن، وتحدُث عْن طريِقها 

عمليُة تبادِل الغازاِت.

الثغوُر في ورقِة النباِت نشاٌط

   الهدُف:
    مقارنُة عدِد الثغوِر في البشرِة العليا والبشرِة السفلى.

الموادُّ واألدواُت:
ٌب، ِمْلقٌط.    عيِّنٌة مْن ورقِة نباٍت، شرائُح زجاجيٌة، أغطيُة شرائَح، طالُء أظافَر شّفاٌف، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل الشرائِح الزجاجيِة وطالِء األظافِر بحذٍر.  

 خطواُت العمِل:
1 . ، ُب: أضُع طبقًة رقيقًة مْن طالِء األظافِر على السطِح العلويِّ لورقِة النباِت، وعلى سطِحها السفليِّ  ُأجرِّ

. ثمَّ أترُكُه قلياًل ليجفَّ
أعمُل نموذًجا: أنزُع طبقَة طالِء األظافِر عِن السطِح العلويِّ بالِمْلقِط، ثمَّ أضُعها على شريحٍة زجاجيٍة . 2

نظيفٍة، ثمَّ ُأضيُف قطرَة ماٍء إلْيها، ثمَّ أضُع غطاَء الشريحِة.
3 . . ُر الخطوَة 2 لتحضيِر شريحٍة لطبقِة الطالِء المنزوعِة عِن السطِح السفليِّ ُأكرِّ

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  

خاليا البشرِةثغوٌر 
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التحليُل واالستنتاُج:  
ُر سبَب الفرِق في عدِد الثغوِر بيَن البشرِة العليا والبشرِة السفلى. 1.  ُأفسِّ

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

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

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

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

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  

ُص الشريحتْيِن باستعماِل الِمْجهِر.. 4 أتفحَّ
ُأالِحُظ الثغوَر في الشريحتْيِن، مستعينًا بالشكِل )18(.. 5
َة . 6 قوَّ )أستعمُل  السفليِّ  الورقِة  العلويِّ وعدِدها على سطِح  الورقِة  الثغوِر على سطِح  عدِد  بيَن  ُأقاِرُن 

التكبيِر نفَسها(.

رقُم 
الشريحِة

االستنتاُجعدُد الثغوِر في البشرِة السفلىعدُد الثغوِر في البشرِة العليا

1

2

3

4
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 مقطٌع عرضيٌّ في دودِة البالناريا.

قناٌة هضميٌة

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  

الخلفيُة العلميُة:
ُد بفرِض وجوِد مستوى وهميٍّ  ٍة، منْها: تماثُل الجسِم الذي ُيحدَّ  ُتصنَُّف الحيواناُت تبًعا ألسٍس ِعدَّ
الهضميِة وجداِر  القناِة  بيَن  الجسِم؛ وهَو حيٌِّز  إلى جزأْيِن متماثلْيِن، وتجويُف  الحيواِن  ُم جسَم  ُيقسِّ

دٍة. ُن أِجنَُّتها مْن ثالِث طبقاٍت ُمولِّ الجسِم في الحيواناِت التي تتكوَّ

تصنيُف الحيواناِت نشاٌط

مقطٌع عرضيٌّ في دودِة اإلسكارِس.مقطٌع عرضيٌّ في دودِة األرِض.

تجويُف الجسِم

تجويُف 
القناِة 

الهضميِة

ِمًعى
التجويُف ِمًعى

الكاذُب 
للجسِم

   الهدُف:
    تصنيُف الحيواناِت بحسِب تماثِل الجسِم، والتجويِف.

الموادُّ واألدواُت:
شرائُح زجاجيٌة جاهزٌة لمقاطَع عرضيٍة لكلٍّ مَن: 
الهيدرا، ودودِة البالناريا، ودودِة اإلسكارِس، 

ٌب.  ودودِة األرِض، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل الشرائِح الزجاجيِة بحذٍر.  
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خطواُت العمِل:

أستعمُل الِمْجهَر الضوئيَّ لدراسِة المقاطِع العرضيِة األربعِة.. 1
في . 2 مالحظاتي  ُن  ُأدوِّ ثمَّ  األعضاِء،  تناظِر  ومالحظِة   ، وهميٍّ مستوى  بفرِض  الجسِم،  تماثَل  ُأالِحُظ 

. جدوٍل خاصٍّ
في كلٍّ مَن المقاطِع العرضيِة لدودِة البالناريا، ودودِة اإلسكارِس، ودودِة األرِض، أنظُر بدًءا بمركِز . 3

في  مالحظاتي  ُن  ُأدوِّ ثمَّ  الجسِم،  في  تجويٍف  وجوَد  وُأالِحُظ  الخارِج،  باتجاِه  الِمَعى  حيُث  المقطِع 
الجدوِل.

ًدا نوَع التجويِف )إْن ُوِجَد(.. 4 ُأقاِرُن المقاطَع العرضيَة بالشكِل )5( مْن كتاِب الطالِب، ُمحدِّ

التحليُل واالستنتاُج: 
ُأصنُِّف الحيواناِت األربعَة، بحسِب تماثِل الجسِم، إلى شعاعياِت التماثِل، وثنائياِت التماثِل.. 1

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

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

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

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

ُأصنُِّف دودَة البالناريا، ودودَة اإلسكارِس، ودودَة األرِض تبًعا لوجوِد التجويِف، ونوِعِه.. 2
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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الخلفيُة العلميُة:
للحلقياِت خصائُص تركيبيٌة ُتميُِّزها عْن غيِرها مْن قبائِل الالفقارياِت.

التركيُب الداخليُّ لدودِة األرِض 
)الحلقياُت(

نشاٌط

   الهدُف:
ُف الخصائِص التركيبيِة للحلقياِت التي ُتميُِّزها عْن غيِرها مْن قبائِل الالفقارياِت.      تعرُّ

الموادُّ واألدواُت:

ٌب.  شرائُح زجاجيٌة جاهزٌة لمقاطَع عرضيٍة في دودِة األرِض، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل الشرائِح الِمْجهريِة بحذٍر.

تجويُف الجسِم

تجويُف القناِة الهضميِة

مقطٌع عرضيٌّ في دودِة األرِض.

نفريدٌة

حبٌل عصبيٌّ بطنيٌّ

وعاٌء دمويٌّ بطنيٌّ

وعاٌء دمويٌّ ظهريٌّ

القناُة الهضميُة

ِمًعى
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خطواُت العمِل:

أدرُس شرائَح المقاطِع العرضيِة في دودِة األرِض باستعماِل الِمْجهِر.. 1

 ُأالِحُظ األجزاَء الظاهرَة في كلِّ مقطٍع، مثَل: تجويِف الجسِم، واألوعيِة الدمويِة، والِمَعى، والنفريداِت.. 2

 أعمُل نموذًجا: أرسُم رسًما تخطيطيًّا للمقطِع العرضيِّ الذي ُأشاهُدُه تحَت الِمْجهِر.. 3

4 .. أتواصُل: أتبادُل الرسوَم مَع زمالئي في الصفِّ

التحليُل واالستنتاُج: 
ُد الجهَة الظهريَة للمقطِع الذي درْسُتُه باستعماِل الِمْجهِر، مستعينًا بالشكِل الوارِد في . 1 أستنتُج كيَف ُأحدِّ

كتاِب األنشطِة والتجارِب العمليِة.
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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الخلفيُة العلميُة:
ُتصنَُّف الفقارياُت، بحسِب قدرتِها على ضبِط درجاِت حرارِة أجساِمها، إلى حيواناٍت ُمتغيِّرِة درجِة 

الحرارِة، وحيواناٍت ثابتِة درجِة الحرارِة.

كائناٌت ثابتُة درجِة الحرارِة نشاٌط

   الهدُف:
درجِة  ُمتغيِّرِة  إلى حيواناٍت  أجساِمها،  قدرتِها على ضبِط درجاِت حرارِة  بحسِب  الفقارياُت،  تصنيف 

الحرارِة، وحيواناٍت ثابتِة درجِة الحرارِة.

الموادُّ واألدواُت:
، أقالٌم. ، ورُق رسٍم بيانيٍّ  ميزاُن حرارٍة طبيٌّ

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل ميزاِن الحرارِة بحذٍر. 

ُذ النشاُط على مداِر يوٍم كامٍل. * ملحوظٌة: ُينفَّ

خطواُت العمِل:

َة يوٍم كامٍل.. 1 أقيُس درجَة حرارِة جسمي باستعماِل ميزاِن الحرارِة الطبيِّ كلَّ 6 ساعاٍت مدَّ
ُن قيَم درجاِت الحرارِة في الجدوِل اآلتي:. 2 ُأنظُِّم البياناِت: ُأدوِّ

ُأمثُِّل العالقةَ بيَن درجِة حرارِة الجسِم والزمِن بيانيًّا.. 3

درجُة الحرارِةالزمُن

الساعُة:القياُس رقُم )1(.

الساعُة:القياُس رقُم )2(.

الساعُة:القياُس رقُم )3(.

الساعُة:القياُس رقُم )4(.
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التحليُل واالستنتاُج: 
ْلُت إلْيها.. 1 ُر النتائَج التي توصَّ ُأفسِّ

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

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

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

أتنبَُّأ كيَف سيكوُن منحنى العالقِة عنَد تدويِن درجِة حرارِة سحليٍة.. 2
.......................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................
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الطوُر البوغيُّ والطوُر الجاميتيُّ 
في نباِت الفيوناريا

تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
    التمييُز بيَن الطور البوغيِّ والطوِر الجاميتيِّ في نباِت الفيوناريا. 

 الموادُّ واألدواُت:
 عيِّنٌة مْن نباِت الفيوناريا، عدسٌة ُمكبِّرٌة.

إرشاداُت السالمِة:
- جمُع العيِّناِت بحذٍر.

خطواُت العمِل:

أجمُع عيِّناٍت مْن نباِت الفيوناريا مَن المناطِق الرطبِة الظليلِة في مدرستي، أْو في حديقِة منزلي.. 1
ُأالِحُظ حجَم نباِت الفيوناريا.. 2
 ُأقاِرُن حجَم نباِت الفيوناريا بحجِم نباتاٍت ُأخرى، مثِل: النعنِع، والتفاِح، والنخيِل.. 3
ُص تركيَب نباِت الفيوناريا باستعماِل العدسِة الُمكبِّرِة.. 4 أتفحَّ
أرسُم ما شاهْدُتُه. . 5
أكتُب أسماَء أجزاِء نباِت الفيوناريا على الشكِل.. 6

الخلفيُة العلميُة:
يتعاقُب الطوراِن البوغيُّ والجاميتيُّ في دورِة حياِة الفيوناريا، ويكوُن الطوُر البوغيُّ ثنائيَّ المجموعِة 
الكروموسوميِة، في حيِن يكوُن الطوُر الجاميتيُّ أحاديَّ المجموعِة الكروموسوميِة في أثناِء دورِة حياِة الفيوناريا. 
. ولكلٍّ مَن الطورْيِن خصائُص تركيبيٌة ووظيفيٌة. أّما الطوُر السائُد في دورِة حياتِها فهَو الطوُر الجاميتيُّ

التحليُل واالستنتاُج:  
أتنبَُّأ بأهميِة الطوِر البوغيِّ والطوِر الجاميتيِّ للفيوناريا. . 1

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

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

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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الخلفيُة العلميُة:
الفلقتْيِن  ذي  للنباِت  ورقٍة  دراسِة  وعنَد   . الداخليِّ النباتاِت  أوراِق  تركيِب  لدراسِة  الِمْجهُر  ُيستعَمُل 
العماديِة، وطبقُة  الخاليا  الكيوتكِل، وطبقُة  بطبقِة  الُمغّطاُة  البشرُة  هَي:  ٍة،  ِعدَّ تراكيَب  ُيمِكُن مشاهدُة 

الخاليا اإلسفنجيِة، والخشُب، واللحاُء، والثغوُر، والخاليا الحارسُة.

التركيُب الداخليُّ لورقِة 
النباِت ذي الفلقتْيِن

تجربٌة 
إثرائيٌة

   الهدُف:
    مشاهدُة التراكيِب الموجودِة في ورقِة النباِت باستعماِل الِمْجهِر. 

الموادُّ واألدواُت:
ٌب.   شرائُح زجاجيٌة جاهزٌة لمقطٍع في ورقِة النباِت ذي الفلقتْيِن، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل الشرائِح الزجاجيِة بحذٍر.

 خطواُت العمِل:
ُص الشريحَة التي ُتمثُِّل التركيَب الداخليَّ لورقِة النباِت ذي الفلقتْيِن باستعماِل الِمْجهِر.. 1 أتفحَّ
ُأالِحُظ البشرَة العليا، والبشرَة السفلى، والخشَب، واللحاَء، والخاليا العماديَة، والخاليا اإلسفنجيَة، والثغوَر.. 2

التحليُل واالستنتاُج:  

أكتُب أسماَء األجزاِء التي شاهْدُتها على الشريحِة.. 1
 .......................................................................................................................................................................

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

أتنبَُّأ باألجزاِء التي سيطرُأ علْيها تغييٌر عنَد دراسِة التركيِب الداخليِّ لورقِة نباٍت يعيُش في الصحراِء. . 2
.......................................................................................................................................................................

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  
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السؤاُل األوُل:
 أدرُس الجدوَل اآلتَي الذي يحوي الموادَّ واألدواِت الخاصَة بتجربِة تصنيِع مستحضرْيِن للتخفيِف مْن 
قاِت الجلِد، وُيبيُِّن طريقَة تنفيِذ التجربِة، علًما بأنَّ هذِه الموادَّ تختلُف عْن بعِضها مْن حيُث الصفاُت؛  تشقُّ

فهَي في العموِد )ب( طريٌة، وُتشبُِه الكريَم، وأقلُّ قساوًة مْن مثيالتِها في العموِد )أ(. 

أفترُض أنَّ أحَد الطلبِة صنََّع ُمنَتًجا مَن الموادِّ التي في العموِد )أ(، لكنَُّه كاَن أكثَر قساوًة مّما يرغُب:

َل إلْيها الطالُب. ُر النتيجَة التي توصَّ 1.  أصوُغ فرضيًة ُتفسِّ
.......................................................................................................................................................................

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

َن مْن تصنيِع ُمنَتٍج بحسِب المواصفاِت المطلوبِة )أقلُّ قساوًة مْن ُمنَتِج التجربِة(؟ 2.  بماذا أنصُح الطالَب ليتمكَّ
.......................................................................................................................................................................

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

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطها

 الوحدُة  3: تصنيُف الكائناِت الحيَِّة  

بأ

)5g( مْن زيِت الخروِع. )5g( مْن زيِت الخروِع.1  

)1g( غم مْن ُمستخَلِص شمِع النحِل.2 )0.2g( غم مْن ُمستخَلِص شمِع النحِل.   

)0.2g( غم مْن ُمستخَلِص شمِع النخيِل.)1g( غم مْن ُمستخَلِص شمِع النخيِل.3

أضُع الموادَّ الُمرقَّمَة )3،2،1( في وعاٍء مناسٍب للتسخيِن 
نُها حتى تمتزَج مًعا، فأحصُل  ، ثمَّ ُأسخِّ داخَل حّماٍم مائيٍّ

على الُمنَتِج المطلوِب.

أضُع الموادَّ الُمرقَّمَة )3،2،1( في وعاٍء مناسٍب للتسخيِن 
نُها حتى تمتزَج مًعا، فأحصُل  ، ثمَّ ُأسخِّ داخَل حّماٍم مائيٍّ

على الُمنَتِج المطلوِب.
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السؤاُل الثاني:
ضِة لالنقراِض؛ لذا ُيحَظُر قطُعها، واالتِّجاُر بها.  ُتَعدُّ السايكايدياُت أحَد األنواِع الُمعرَّ

أوقَف بعُض أفراِد الشرطِة شاحنًة تنقُل أشجاًرا، ظنًّا منُْهْم أنَّها تحتوي على السايكايدياِت، ولكنَّ السائَق 
وقْد  األشجاِر،  هذِه  مْن  عيِّناٍت  فحَص  نباٍت  عالِِم  مْن  الشرطِة  أفراُد  فطلَب  نخيِل،  أشجاُر  أنَّها  أخبَرُهْم 

أظهَرْت نتائُج الفحِص أنَّها سايكايدياٌت. 

1.  كيَف أثبَت العالُِم ألفراِد الشرطِة أنَّ هذِه األشجاَر هَي سايكايدياٌت؟
.......................................................................................................................................................................

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

ِض السايكايدياِت لالنقراِض: 2.  أيُّ المقترحْيِن اآلتيْيِن مناسٌب للتقليِل مْن تعرُّ

السؤاُل الثالُث:
ٍة،  َض الشتالِت في إحدى المجموعتْيِن ألمالٍح معدنيٍة ُمِشعَّ أحضَر باحٌث مجموعتْيِن مَن الشتالِت، ثمَّ عرَّ
الباحُث  حلََّل  الشتالُت،  نَمِت  أْن  بعَد   .C14 الُمِشعِّ  للكربوِن  األُخرى  المجموعِة  في  الشتالِت  َض  وعرَّ

ِة فيها:  مقاطَع عرضيًة في النباتاِت الناتجِة لتتبُِّع وجوِد المادِة الُمِشعَّ

1.  يتمثَُّل هدُف التجربِة في:
      أ   - دراسِة األنسجِة المسؤولِة عْن نقِل الموادِّ في النباِت.

      ب- تتبُِّع عملياِت االنقساِم والتمايِز في النباِت.

. ِة، والكربوِن الُمِشعِّ 2. أصوُغ فرضيًة أتنبَُّأ فيها بمكاِن وجوِد كلٍّ مَن األمالِح المعدنيِة الُمِشعَّ
.......................................................................................................................................................................

ُر إجابتي. 3. هْل يوجُد كربوٌن ُمِشعٌّ في نخاِع الجذِر إلحدى النباتاِت ذاِت الفلقِة الُمستعَملِة في هذِه التجربِة؟ ُأفسِّ
.......................................................................................................................................................................

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

غيُر مناسٍبمناسٌبالمقترُح

تكثيُر السايكايدياِت بزراعِة األنسجِة النباتيِة. 

إنشاُء محمياٍت في المناطِق التي تحتوي على السايكايدياِت.
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هجرُة الطيوِر
هجرُة الطيوِر: حركاٌت موسميٌة ألعداٍد كبيرٍة مَن الطيوِر، تنتقُل فيها مْن أراضي تكاثِرها وإلْيها.

يمسُك  في حيِن  دٍة،  ُمحدَّ بقٍع جغرافيٍة  في  المهاجرِة  الطيوِر  لَِعدِّ  مَن األشخاِص  عاٍم عدٌد  ُع كلَّ  يتطوَّ
دَة األلواِن، ويكتفوَن بمراقبِة الطيوِر  العلماُء ببعِض الطيوِر المهاجرِة، ويضعوَن على سيقانِها عالماٍت ُمتعدِّ
تحديِد  ُبْغَيَة  المهاجرِة؛  الطيوِر  مراقبِة  بعَد  المتطوعوَن  بها  ُدُهْم  ُيزوِّ التي  وبالمعلوماِت  العالماِت،  ذاِت 

مساراِت هجرتِها. 

السؤاُل األوُل: 
ُر هذا السلوَك لدى معظِم الطيوِر  تهاجُر الطيوُر في جماعاٍت تحوي أعداًدا كبيرًة منْها. العبارُة التي ُتفسِّ

المهاجرِة هَي:
.              أ   - الطيوُر التي تهاجُر فرادى أْو ضمَن مجموعاٍت صغيرٍة فرُصها في البقاِء والتكاثِر أقلُّ

             ب- الطيوُر التي تهاجُر فرادى أْو ضمَن مجموعاٍت صغيرٍة هَي أكثُر حظًّا في العثوِر على الغذاِء.
ُن طيوًرا ُأخرى مَن االنضماِم إلى السرِب المهاجِر.              ج - الهجرُة ضمَن أعداٍد كبيرٍة ُتمكِّ

             د  - الهجرُة بأعداٍد كبيرٍة تمنُح الطيوَر فرًصا أكبَر في العثوِر على مواطَن لها.

السؤاُل الثاني:
ًرا إجابتي. ُد أنَّ طريقَة المتطوعيَن في َعدِّ الطيوِر المهاجرِة غيُر دقيقٍة، ُمفسِّ أذكُر سبًبا ُيؤكِّ

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

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

السؤاُل الثالُث:
تتكاثُر طيوُر الزقزاِق الذهبيِّ في شماِل أوروبا، ثمَّ تهاجُر في فصِل الخريِف إلى مناطَق أكثَر دفًئا ووفرًة في 

ًة ُأخرى إلى أراضي تكاثِرها في شماِل أوروبا. الغذاِء، ثمَّ تعوُد في فصِل الربيِع مرَّ
تتبََّع العلماُء مساَر هجرِة هذِه الطيوِر على مداِر عشِر سنواٍت، ورسموا لذلَك الخريطتْيِن اآلتيتْيِن، حيُث 
إلى مساِر  الخريطُة )2(  الخريِف، وتشيُر  الذهبيِّ في فصِل  الزقزاِق  إلى مساِر هجرِة  الخريطُة )1(  تشيُر 
لُة باللوِن الرماديِّ فتشيُر إلى اليابسِة، في حيِن يشيُر اللوُن األبيُض  عودتِِه في فصِل الربيِع. أّما المناطُق الُمظلَّ

إلى المسطحاِت المائيِة، ويشيُر ُسْمُك خطِّ السهِم إلى أعداِد الطيوِر المهاجرِة.
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الخريطُة )2(: مساُر عودِة الزقزاِق الذهبيِّ في فصِل الربيِع.      الخريطُة )1(: مساُر هجرِة الزقزاِق الذهبيِّ في فصِل الخريِف.

 : مستعينًا بالخريطتْيِن، أضُع عالمَة )( إزاَء العبارِة التي تصُف مساَر الزقزاِق الذهبيِّ
1 - تناقُص أعداِد طيوِر الزقزاِق الذهبيِّ المهاجرِة جنوًبا على مداِر عشِر سنواٍت.

باُع بعِض هذِه الطيوِر طرًقا في رحلِة عودتِها إلى أراضي تكاثِرها تختلُف قلياًل عِن المساراِت التي  2 - اتِّ
تسلُكها في أثناِء هجرتِها في فصِل الخريِف.

3 - بقاُء هذِه الطيوِر شتاًء في أماكَن تقُع جنوَب مناطِق تكاثِرها، أْو جنوَب غربِها. 
4 - انحراُف مساراِت هجرِة هذِه الطيوِر بعيًدا عِن المناطِق الساحليِة على مداِر عشِر سنواٍت.
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النحُل وجمُع الرحيِق
تحتوي خليُة النحِل تقريًبا على 60000 نحلٍة، ويعمُل ثلُث هذا العدِد على جمِع الرحيِق مَن األزهاِر، 
وتتوّلى النحالُت العامالُت تحويَل الرحيِق إلى عسٍل، في حيِن تبحُث أعداٌد قليلٌة منْها عْن أماكِن وجوِد 
الرحيِق، وما إْن تجُد مصدًرا للرحيِق حتى تعوَد إلى الخليِة لتدلَّ بقيَة النحِل على اتجاِه وجوِدِه، ومسافِة 
ُك في دوائَر ُتمثُِّل الرقَم )8(،  الطيراِن الالزمِة للوصوِل إلى األزهاِر. وهَي تتبُع في ذلَك طريقتْيِن؛ إْذ تتحرَّ

ُك بطوَنها مْن جانٍب إلى آخَر في أثناِء حركتِها كما في الشكِل اآلتي. ثمَّ ُتحرِّ

نتْيِن مَن الرقِم )8(، دلَّ ذلَك على وجوِب طيراِن النحِل في  ا بيَن الدائرتْيِن الُمتكوِّ فإذا كاَن الخطُّ عموديًّ
اتجاِه الشمِس للعثوِر على األزهاِر مصدِر الرحيِق. وإذا ماَل الجزُء الداخليُّ مَن الرقِم )8( إلى اليميِن، دلَّ 
ذلَك على وجوِب طيراِن النحِل يميَن اتجاِه الشمِس لتحديِد مكاِن وجوِد األزهاِر. أّما طوُل المسافِة فيعتمُد 
ًة قصيرًة، فإنَّ ذلَك يعني وجوَد األزهاِر قريًبا  َكْتها مدَّ ُك فيها النحالُت بطوَنها؛ فإذا حرَّ ِة التي ُتحرِّ على المدَّ

مَن الخليِة.
حيَن تعوُد النحالُت إلى الخليِة حاملًة مَعها الرحيَق، تأخُذ النحالُت العامالُت في توزيِعِه بفكوِكها على 
َر  كَّ السُّ الذي صاَر يحوي  الرحيِق  تبدُأ بجمِع هذا  ذلَك  بعَد  الدافُئ.  الجافُّ  الخليِة  فيصيُبُه هواُء  الخليِة، 
ِر  والمعادَن المختلطَة بنسٍب مَن الماِء قْد تصُل إلى %80. وبعَد نحِو )10– 20( دقيقًة، تضُعُه - بعَد تبخُّ

ِر الماِء. معظِم الماِء منُْه- داخَل خاليا، حيُث تستمرُّ فيها عمليُة تبخُّ
العامالُت  النحالُت  تبدُأ  %20، عندئٍذ  العسِل لتصبَح فقْط  الماِء في خاليا  أياٍم، تنخفُض نسبُة  بعَد ثالثِة 
نفِسِه،  األزهاِر  لنوِع  الرحيِق  جمِع  مهمَة  الواحدِة  الخليِة  في  النحالُت  وتتوّلى  الشمِع،  مَن  بطبقٍة  ُتغّطيِه 
وكذلَك مصدُر األزهاِر نفُسُه؛ فقْد تأخُذُه مَن األشجاِر المثمرِة، أِو المزهرِة، أْو مْن بعِض النباتاِت البريِة 
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السؤاُل األوُل:
ُر سبَب قياِم النحالِت الباحثِة بالحركِة في دوائَر ضمَن الرقِم )8( هَي: العبارُة التي ُتفسِّ

أ   - االحتفاُل بإنتاِج العسِل بصورٍة صحيحٍة.
ب- وصُف نوِع النباِت الذي وجْدَنُه.

ج - االحتفاُل بوالدِة ملكِة نحٍل جديدٍة.
د  - وصُف المكاِن الذي وجْدَن فيِه الرحيَق.

السؤاُل الثاني:
أكتُب ثالثَة مصادَر للرحيِق.

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

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

السؤاُل الثالُث:
العبارُة التي تشيُر إلى الفرِق الرئيِس بيَن الرحيِق والعسِل هَي:

أ   - نسبُة الماِء.
ِر إلى المعادِن. كَّ ب- نسبُة السُّ

ج - نوُع الزهِر الذي ُجِمَع ِمنُْه.
د  - نوُع النحِل الذي جمَعُه وصنََّعُه.

السؤاُل الرابُع:
كيَف ُتخبُِر النحالُت الباحثُة بقيَة النحِل بمقداِر المسافِة بيَن مكاِن وجوِد األزهاِر والخليِة؟

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

.......................................................................................................................................................................
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ذكاُء الحيواناِت
ُعها الكثيروَن، مثَل استعماِل قرِد الشمبانزي  يقوُل العلماُء إنَّ الحيواناِت ُتظِهُر أنماَط سلوٍك قْد ال يتوقَّ
العصا لجمِع النمِل، والتقاِط الثماِر مْن على األشجاِر؛ واستعماِل قرِد الكبوشي الحجارَة مطارَق لكسِر 
بها بصورٍة جماعيٍة، وإخراِج  للعِب  الغرباِن األغصاَن  مَن  أنواٍع  ْلبِة؛ واستعماِل  الصُّ القشوِر  ذاِت  البذوِر 
السّياراُت  لتكسَرُه  الُمعبَّدِة  الطرِق  على  الحيَّ  المحاَر  النورِس  طيوِر  ورمِي  األشجاِر؛  لحاِء  مْن  الديداِن 

ُة؛ واستعماِل الفيلِة األغصاَن التي ُتمِسُكها بخرطوِمها لحكِّ ظهوِرها. المارَّ

السؤاُل األوُل:
العبارُة التي تصُف أنماَط السلوِك السابقَة هَي:

أ   - المالحظاُت على بعِض األفراِد ال ُيمِكُن تعميُمها.
ب- أنماُط السلوِك الغريزيُة توَلُد مَع الصغاِر.

رًة. ج - الحيواناُت ُتماثُِل اإلنساَن في امتالِكها قدراٍت عقليًة ُمتطوِّ
د  - صغاُر الحيواناِت تتعلَُّم مْن آباِئها أنماَط السلوِك المختلفَة.

السؤاُل الثاني:
أضُع في ما يأتي دائرًة حوَل كلمِة )نعْم( أْو كلمِة )ال( إزاَء العباراِت التي ُتمثُِّل ما اعتمَدُه العلماُء لتقريِر 

سلوِك الحيواناِت:

السؤاُل الثالُث:
ُه ُيمِكُن تعليُم الحيواناِت كيفيَة استعماِل مختلِف األدواِت واألجهزِة مثَل اإلنساِن،  يعتقُد بعُض الباحثيَن أنَّ

ُر إجابتي. فهْل ُيمِكُن ذلَك؟ ُأفسِّ
.......................................................................................................................................................................

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

نعْم، ال اعتمَد العلماُء على

نعْم، ال1 - دراسُة تركيِب الجهاِز العصبيِّ لكلٍّ منْها.

نعْم، ال2 - مالحظُتها في بيئاتِها الطبيعيِة.

نعْم، ال3 - إجراُء التجارِب المخبريِة علْيها.
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الخلفيُة العلميُة:
. للبكتيريا قدرٌة على النموِّ والتكاثِر بسرعٍة كبيرٍة؛ إْذ تنمو خالياها حتى حجٍم ُمعيٍَّن، ثمَّ تتكاثُر باالنشطاِر الثنائيِّ

   الهدُف:
   دراسُة نموِّ جماعٍة مَن البكتيريا.

الموادُّ واألدواُت:
بذوُر فاصولياَء، قّطارتاِن، كأساِن زجاجيتاِن، أغطيُة شرائَح، شرائُح زجاجيٌة، صبغُة أزرِق الميثليِن، ِمْجهٌر 

ٌب، ورُق ألمنيوٍم، قفافيُز. ضوئيٌّ ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
- استعماُل الموادِّ الكيميائيِة )مثُل األصباِغ( بحذٍر.

خطواُت العمِل:

َة 48 ساعًة.. 1 ُب: أضُع بذرَتْي فاصولياَء في كأٍس زجاجيٍة، ثمَّ ُأضيُف إلْيها 50mL مَن الماِء، ثمَّ أترُكها مدَّ أجرِّ
أزرِق . 2 مْن صبغِة  إلْيها قطرًة  ُأضيُف  ثمَّ  القّطارِة،  باستعماِل  إلى شريحٍة زجاجيٍة  العيِّنِة  مَن  أنقُل قطرًة 

الميثليِن، ثمَّ ُأغّطيها بغطاِء الشريحِة.
ًنا النتيجَة.. 3 ها، ُمدوِّ ُأالِحُظ خاليا البكتيريا تحَت الِمْجهِر، ثمَّ َأُعدُّ
َة 24 ساعًة.. 4 ُب: ُأغّطي الكأَس الزجاجيَة بقطعٍة مْن ورِق األلمنيوِم، ثمَّ أترُكها مدَّ ُأجرِّ
ُر الخطوَة الثانيَة، والخطوَة الثالثَة.. 5 ُأكرِّ
ُأقاِرُن بيَن عدِد خاليا البكتيريا في الحالتْيِن.. 6

التحليُل واالستنتاُج: 
أتنبَُّأ: كيَف سيتغيَُّر عدُد الخاليا في جماعِة البكتيريا بعَد مروِر 5 أياٍم على الكأِس الزجاجيِة الُمغّطاِة؟. 1

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

ُر سبَب تغيُِّر أعداِد جماعِة البكتيريا بمروِر الزمِن.. 2 ُأفسِّ
.......................................................................................................................................................................

نموُّ جماعٍة مَن البكتيريا تجربٌة 
استهالليٌة 
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الخلفيُة العلميُة:
 التكافُل: عالقٌة بيئيٌة بيَن كائنْيِن مْن أنواٍع مختلفٍة تعيُش في النظاِم البيئيِّ نفِسِه. 

ُل. توجُد ثالثُة أنواٍع مَن التكافِل، هَي: التقايُض، والتعايُش، والتطفُّ

   الهدُف:
   مالحظُة عالقِة التقايِض في نباِت الفوِل.

الموادُّ واألدواُت:
ٌب، أغطيُة شرائَح، عدسٌة ُمكبِّرٌة، ِمْشرٌط، شتلُة نباِت  يٌة، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ شريحتاِن زجاجيتاِن، ملعقٌة فلزِّ

الفوِل في أصيٍص، قفافيُز.

إرشاداُت السالمِة:
- استعماُل الِمْشرِط بحذٍر.

* ملحوظٌة: ُيمِكُن استعماُل شريحٍة جاهزٍة لُعَقِد جذوِر
 نباِت الصويا مَع بكتيريا Rhizobium في حاِل توافِرها.

خطواُت العمِل:

ُأخِرُج شتلَة الفوِل مَن األصيِص، ثمَّ ُأزيُل بقايا التربِة عْن جذوِرها.                                      . 1

ُص شكَل جذوِر الشتلِة والُعَقِد باستعماِل العدسِة.. 2 أتفحَّ

ها بِه عرضيًّا مَن المنتصِف. . 3 أفصُل بالِمْشرِط ُعْقدًة كبيرًة مْن جذِر النباِت، ثمَّ أقصُّ

ُص المقطَع العرضيَّ باستعماِل العدسِة.. 4 ُب: أتفحَّ ُأجرِّ

ا مَن الُعْقدِة على شريحٍة، ثمَّ ُأضيُف إلْيها قطرَة ماٍء، ثمَّ . 5 ُر شريحًة رطبًة؛ بوضِع جزٍء صغيٍر جدًّ ُأحضِّ

ُأغّطي الشريحَة، وأضغُط علْيها بلطٍف لسحِق العيِّنِة.

ُأالِحُظ الشريحَة تحَت الِمْجهِر، ثمَّ أرسُم ما ُأشاِهُدُه.. 6

التكافُل نشاٌط
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التحليُل واالستنتاُج: 
ُن شكَل الُعَقِد ولوَنها وعدَدها في جدوِل كتاِب األنشطِة والتجارِب العمليِة.. 1 ُأدوِّ

ُح العالقَة التكافليَة بيَن نباِت الفوِل وبكتيريا الجذوِر.. 2 ُأوضِّ
.......................................................................................................................................................................

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

ُع: ماذا يحدُث لنباِت الفول في حاِل عدِم وجوِد ُعَقٍد على جذوِرِه؟. 3 أتوقَّ
.......................................................................................................................................................................

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

تجربٌة
 إثرائيٌة

مالحظاٌت على ُعَقِد جذوِر نباِت الفوِل

شكُل الُعَقِد:

عدُد  الُعَقِد:

لوُن  الُعَقِد:
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ِة عالقُة التنافِس بيَن الكائناِت الحيَّ تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
    تقييُم دوِر االكتظاِظ في نموِّ النباِت.

الموادُّ واألدواُت:
بذوُر فوٍل، كوباِن ورقياِن، تربُة أصيٍص.

إرشاداُت السالمِة:
- غسُل اليديِن جيًدا بعَد انتهاِء التجربِة.

خطواُت العمِل:

ِة فتحاِت تهويٍة أسفَل الكوبْيِن.. 1 ُب: أستعمُل قلَم الرصاِص إلحداِث ِعدَّ ُأجرِّ
أمأُل ثالثَة أرباِع كلِّ كوٍب بالتربِة. . 2
أزرُع 3 حّباِت فوٍل في أحِد الكوبْيِن، و15 حبََّة فوٍل في الكوِب اآلخِر.. 3
ُأضيُف الماَء إلى الكوبْيِن، ثمَّ أضُعُهما في مكاٍن مضاٍء.. 4
ًنا النتائَج على مداِر أسبوعْيِن.. 5 ُن البياناِت: َأُعدُّ النباتاِت الناميَة يوميًّا، ُمدوِّ ُأدوِّ

الخلفيُة العلميُة:
الغذاِء،  مثِل:  ُمعيٍَّن،  مورٍد  وجوِد  نسبِة  انخفاِض  عنَد  الحيَِّة  الكائناِت  بيَن  تحدُث  عالقٌة  التنافُس: 

والموطِن، فتبدُأ منافسَة بعِضها للحصوِل عليِه.
ُيصنَُّف التنافُس إلى نوعْيِن، هما: التنافُس بيَن الكائناِت الحيَِّة التي تنتمي إلى النوِع نفِسِه، والتنافُس بيَن 

أنواٍع مختلفٍة مَن الكائناِت الحيَِّة.

التحليُل واالستنتاُج:  
ُأالِحُظ الفرَق بيَن نموِّ النباتاِت في كال الكوبْيِن. . 1

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

.......................................................................................................................................................................
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ْلُت إلْيها.  . 2 ُأمثُِّل بيانيًّا النتائَج التي توصَّ

َأِصُف العالقَة بيَن عدِد النباتاِت الناميِة في كلِّ كوٍب بمروِر الزمِن.. 3
.......................................................................................................................................................................

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

 الوحدُة 4: البيئُة  

تجربٌة
 إثرائيٌة
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منحنياُت البقاِء تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
   رسُم منحنى بقاٍء لإلنساِن.

 الموادُّ واألدواُت:
.   جريدٌة رسميٌة، ورقُة رسٍم بيانيٍّ

خطواُت العمِل:
أقرُأ في أسبوٍع 35 نعًيا مْن صفحِة الوفياِت في الجريدِة.. 1
ُن عموًدا للفئاِت العمريِة كما في الجدوِل اآلتي.. 2 ُأنِشُئ جدوَل بياناٍت يتضمَّ

الخلفيُة العلميُة:
بمروِر  المواليِد  عدِد  مْن  الباقيَن  الواحِد  النوِع  أفراِد  عدَد  ُيبيُِّن  الذي  العامُّ  المنحنى  هَو  البقاِء  منحنى 

. III والنوُع ،II والنوُع ، I الزمِن. توجُد ثالثُة أنماٍط مْن منحنياِت البقاِء، هَي: النوُع

جدوُل بياناِت البقاِء

العمُر )سنٌة( الوفياُت األحياُء نسبُة األحياِء )%(

5-0  1 34=1-35    97

10-6 1 33 =1-34 94

15-11 0 33-0=33 94

20-16 4 33-4=29 83

25-21 1 29-1=28 80

95-91   0

ُن . 3 أحسُب: أطرُح عدَد األفراِد الذيَن توّفاُهُم اللُه مْن كلِّ فئٍة عمريٍة مْن عدِد األفراِد الكليِّ )35(، ثمَّ ُأدوِّ
اإلجابَة في العموِد الثالِث مْن جدوِل البياناِت.
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التحليُل واالستنتاُج:  

( والنسبِة المئويِة لألحياِء )المحوُر . 1 أرسُم منحنى البقاِء لتمثيِل العالقِة بيَن الفئِة العمريِة )المحوُر السينيُّ
.) الصاديُّ

ُح نوَع منحنى البقاِء في الشكِل.. 2 ُأوضِّ
.......................................................................................................................................................................

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

 الوحدُة 4: البيئُة  

أحسُب عدَد الناجيَن؛ بطرِح عدِد الوفياِت مَن العدِد الكليِّ )35(.. 4
الناجيَن على . 5 فئٍة عمريٍة؛ بقسمِة عدِد  الباقيَن مْن كلِّ  المئويَة لألفراِد  النسبَة  َأِجُد  الُمتغيِّراِت:  أستعمُل 

35، ثمَّ الضرِب في %100. 
ُر الخطوَة الثالثَة والخطوَة الرابعَة للفئاِت العمريِة جميِعها.. 6 ُأكرِّ

ص

س

تجربٌة
 إثرائيٌة
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دراسُة نموِّ الجماعِة تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
    دراسُة التغيُِّر في أعداِد الجماعِة بمروِر الزمِن.

 الموادُّ واألدواُت:
نّظاراٌت واقيٌة، مريوُل مختبٍر، قفافيُز، وسٌط غذائيٌّ مناسٌب لنموِّ الخميرِة، ماّصاٌت، أنبوبا اختباٍر، صبغُة 

ٌب. أزرِق الميثليِن )%1(، شرائُح زجاجيٌة، مسطرٌة، أغطيُة شرائَح، ِمْجهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ
* ملحوظٌة: ال يتغيَُّر لوُن صبغِة أزرِق الميثليِن في الخاليا الميتِة، وتصبُح الصبغُة مْن دوِن لوٍن في الخاليا الحيَِّة.

إرشاداُت السالمِة:
استعماُل الموادِّ الكيميائيِة )مثُل األصباِغ( بحذٍر.

خطواُت العمِل:
ُب: أنقُل 2mL مَن الوسِط الغذائيِّ إلى أنبوِب اختباٍر، ثمَّ ُأضيُف نقطتْيِن مْن صبغِة أزرِق الميثليِن . 1 ُأجرِّ

إلى أنبوِب االختباِر.
أضُع على شريحٍة زجاجيٍة عيِّنًة رطبًة تحوي 0.1mL، أْو قطرًة مَن الخميرِة وصبغِة أزرِق الميثليِن، ثمَّ . 2

أضُع غطاَء الشريحِة علْيها.
المصبوغِة، . 3 وغيَر  المصبوغَة  والخاليا  الشريحِة،  على  التي  والُمربَّعاِت  الِمْجهِر،  تحَت  العيِّنَة  ُأالِحُظ 

ٍع واحٍد في وسِط مجاِل الرؤيِة خاصتي،  ُك الشريحَة بحيُث تكوُن الزاويُة العلويُة اليسرى لُمربَّ ثمَّ ُأحرِّ
وُأسّميها المنطقَة 1 كما في الشكِل اآلتي.

الخلفيُة العلميُة:
ُف القدرُة االستيعابيُة بأنَّها الحدُّ األقصى مْن عدِد أفراِد األنواِع الذيَن ُيمِكنُُهُم العيُش في بيئٍة ُمعيَّنٍة  ُتعرَّ

تتوافُر فيها أسباُب الدعِم والبقاِء.

1 2

43
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الزمُن

 )h(

عدُد الخاليا في كلِّ ُمربٍَّع حجُم العيِّنِة 

)ml/امُلربَّعاُت 1-6()خليٌة( )املجموُع(
0

24
48
72

96

التحليُل واالستنتاُج:  

ٍة، وُحِسَب مجموُعها؟. 1 ِت الخاليا في ُمربَّعاٍت ومناطَق ِعدَّ لماذا ُعدَّ
.......................................................................................................................................................................

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

أرسُم التغيَُّر في عدِد الخاليا الحيَِّة والخاليا الميتِة بمروِر الزمِن )عدُد الخاليا في 1mL على المحوِر . 2
.) ، والزمُن بالساعاِت على المحوِر السينيِّ الصاديِّ

ْت مْن نموِّ جماعِة الخميرِة؟. 3 أستنتُج: ما العوامُل التي حدَّ
.......................................................................................................................................................................

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

ُن البياناِت في الجدوِل . 4 َأُعدُّ الخاليا الحيََّة وغيَر الحيَِّة في الزوايا األربِع كما في الشكِل السابِق، ثمَّ ُأدوِّ
ًرا ذلَك 5 مّراٍت حتى َأُعدَّ الخاليا في الُمربَّعاِت الستِة. اآلتي، ُمكرِّ

ُم العدَد على 6 إليجاِد عدِد الخاليا الحيَِّة في . 5 َأِجُد مجموَع الخاليا الحيَِّة في الُمربَّعاِت الستِة، ثمَّ ُأقسِّ
ًرا الخطوَة نفَسها للخاليا الميتِة. ُن البياناِت في الجدوِل، ُمكرِّ ٍع، ثمَّ ُأدوِّ كلِّ ُمربَّ

ُن البياناِت في . 6 ٍع في 2,500، ثمَّ ُأدوِّ ُر عدَد أفراِد الجماعِة الحيَِّة في 1mL؛ بضرِب المجموِع لكلِّ ُمربَّ ُأقدِّ
ًرا الخطوَة نفَسها للخاليا الميتِة. الجدوِل، ُمكرِّ

َة 4 أّياٍم.. 7 ُر الخطواِت السابقَة مدَّ ُأكرِّ

تجربٌة
 إثرائيٌة
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ُر عدِد أفراِد الجماعِة  تغيُّ
بمروِر الزمِن

تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
    دراسُة التغيُِّر في أعداِد الجماعِة بمروِر الزمِن.

 الموادُّ واألدواُت:
 5 شتالٍت مْن نباِت عدِس الماِء أْو أيِّ نباٍت مائيٍّ آخَر، كأٌس زجاجيٌة، ماٌء، قلُم تخطيٍط، لفافٌة مَن البالستيِك 

الشّفاِف للتغليِف، إبرُة تشريٍح. 

إرشاداُت السالمِة:
- غسُل اليديِن جيًدا بعَد انتهاِء التجربِة.

خطواُت العمِل:
أكتُب اسَم مجموعتي على الكأِس الزجاجيِة.. 1
ُب: أمأُل نصَف الكأِس بالماِء، ثمَّ أضُع 5 شتالٍت مْن عدِس الماِء في الكأِس، وأجعُلها تطفو على . 2  ُأجرِّ

سطِح الماِء.
هَة الكأِس بقطعٍة مَن البالستيِك الشّفاِف، ثمَّ أعمُل فيها فتحاٍت للتهويِة باستعماِل إبرِة التشريِح.. 3 ُأغّطي ُفوَّ
ُد الشتالِت التي فيِه يوميًّا.. 4 أترُك الكأَس في مكاٍن مشمٍس، وأتفقَّ
ُن النتائَج.. 5 ُن البياناِت: َأُعدُّ يوميًّا النباتاِت الناميَة على سطِح الماِء، ثمَّ ُأدوِّ ُأدوِّ
ُد مْن َعدِّ النباتاِت ال األوراِق.. 6 ًة؛ لذا أتأكَّ ُأالِحُظ أنَّ كلَّ نباٍت قْد يحوي أوراًقا ِعدَّ
ُر عدَد النباتاِت عندما ُتغّطي سطَح الماِء كاماًل.. 7 ُأقدِّ

الخلفيُة العلميُة:
ُر بالظروِف البيئيِة  الجماعُة الحيويُة: مجموعٌة مْن أفراِد النوِع نفِسِه، تعيُش في منطقٍة بيئيٍة ُمعيَّنٍة، وتتأثَّ
ُر  ٍة، وُتؤثِّ نفِسها، وُيمِكنُها أداُء العملياِت الحيويِة الالزمِة الستمراِر وجوِدها. وهَي تمتاُز بخصائَص ِعدَّ

فيها عوامُل كثيرٌة. 
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التحليُل واالستنتاُج:  

ْلُت إلْيها.. 1 ُأمثُِّل بيانيًّا النتائَج التي توصَّ
َأِصُف العالقَة بيَن عدِد النباتاِت بمروِر الزمِن.. 2

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

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

3 .. ُر في نموِّ نباِت العدِس المائيِّ أتنبَُّأ بمشكالٍت قْد ُتؤثِّ
.......................................................................................................................................................................

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

أقترُح حلواًل لهذِه المشكالِت.. 4
.......................................................................................................................................................................

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

تجربٌة
 إثرائيٌة

 الوحدُة 4: البيئُة  
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التعاقُب البيئيُّ
تجربٌة
 إثرائيٌة

   الهدُف:
.      مالحظُة التغيُّراِت التي تطرُأ على الجماعاِت الحيويِة لكائناٍت حيٍَّة دقيقٍة في أثناِء مروِرها بتعاقٍب بيئيٍّ

 الموادُّ واألدواُت:
كأٌس زجاجيٌة سعُتها 1000mL، تربٌة، أعشاٌب جافٌة، حشائُش، شرائُح زجاجيٌة، أغطيُة شرائَح، ِمْجهٌر ضوئيٌّ 

ٌب، 600mL مَن الماِء الراكِد، قّطارٌة. ُمركَّ

إرشاداُت السالمِة:
- استعماُل الشرائِح والقّطارِة.

 - غسُل اليديِن جيًدا بعَد انتهاِء التجربِة.

خطواُت العمِل:
ُب: أضُع كميًة مناسبًة مَن التربِة في الكأِس الزجاجيِة بحيُث ُتغّطي أسفَلها، ثمَّ أضُع فوَقها طبقًة مَن . 1 ُأجرِّ

الحشائِش واألعشاِب الجافِة، ثمَّ ُأضيُف الماَء الراكَد.
َة 24 ساعًة.. 2 أضُع الكأَس الزجاجيَة في مكاٍن بارٍد مدَّ
ُأغّطي الكأَس جيًدا، ثمَّ أضُعها في مكاٍن ال يصُلُه الضوُء مباشرًة. . 3
ُص الماَء في الكأِس الزجاجيِة.. 4 أتفحَّ
نموِّ . 5 على  دليٌل  الخيوِط  )وجوُد  البكتيريا  نموِّ  على  تدلُّ  التي  الماِء  عكورَة  أْو  القويَة  الرائحَة  ُأالِحُظ 

الفطرياِت، وظهوُر اللوِن األخضِر دليٌل على نموِّ الطحالِب(. 
ُن مالحظاتي.. 6 ُأدوِّ
أستخرُج الماَء باستعماِل القّطارِة.. 7
َة شرائَح زجاجيٍة مْن مختلِف مستوياِت الماِء في الكأِس الزجاجيِة.. 8 ُر ِعدَّ ُأحضِّ
ِب.. 9 ُص الشرائَح تحَت الِمْجهِر الضوئيِّ الُمركَّ أتفحَّ

الخلفيُة العلميُة:
 ُيالَحُظ غالًبا أنَّ التعاقَب البيئيَّ خاصُّ بكائناٍت حيٍَّة كبيرِة الحجِم، مثِل: النباتاِت، والحيواناِت. غيَر أنَّ 

هذا النشاَط سُيثبُِت حدوَث التعاقِب البيئيِّ في مجتمعاِت الكائناِت الحيَِّة الدقيقِة. 
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ُن مالحظاتي على ما شاهْدُتُه في الشرائِح، ثمَّ أرسُمُه.. 10 ُأدوِّ
َة أسبوعْيِن.. 11 ُر الخطوَة الخامسَة والخطوَة السادسَة يوميًّا مدَّ  ُأكرِّ

التحليُل واالستنتاُج:  

ْلُت إلْيها.. 1 ُأمثُِّل بيانيًّا النتائَج التي توصَّ

ُأحلُِّل: كيَف تغيََّرِت الكائناُت الحيَُّة التي نَمْت في األسبوعْيِن مْن حيُث العدُد، والنوُع؟. 2
.......................................................................................................................................................................

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

ُر إجابتي.. 3 ها نما آخًرا؟ ُأفسِّ أيُّ أنواِع الكائناِت الحيَِّة الِمْجهريِة نما أواًل في الكأِس الزجاجيِة؟ أيُّ
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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ُث مياِه البحِر األبيِض المتوسِط تلوُّ
ُض البحُر األبيُض المتوسُط لتهديداٍت بيئيٍة خطيرٍة، وتشيُر الصحُف والمجاّلُت إلى أنَّ السياحَة ُتمثُِّل  يتعرَّ

أحَد أبرِز هذِه التهديداِت.
.......................................................................................................................................................................

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

 السؤاُل األوُل:
ُر ذلَك سلًبا في  ِث مياِهِه. كيَف ُيؤثِّ أّدى تزايُد أعداِد السّياِح على شواطِئ البحِر األبيِض المتوسِط إلى تلوُّ

السياحِة على المدى الطويِل؟
 

السؤاُل الثاني:
األبيِض  البحِر  إلى  األحمِر  البحِر  مَن  المالحِة  المياِه  ِب  تسرُّ إلى  1869م  عاَم  السويِس  قناِة  افتتاُح  أّدى 
لذلَك؛  ونتيجًة  المتوسِط.  األبيِض  البحِر  شرِق  مْن  مستواُه  في  أعلى  األحمَر  البحَر  أنَّ  ذلَك  المتوسِط؛ 
شهَدْت مياُه البحِر األبيِض المتوسِط انتقاَل كائناٍت حيٍَّة دخيلٍة إلْيها مْن تلَك التي كاَنْت تعيُش في المياِه 

ُد األنظمَة البيئيَة في البحِر األبيِض المتوسِط. المالحِة؛ ما ُيهدِّ
أذكُر مثااًل على تهديِد الكائناِت الحيَِّة الدخيلِة لألنظمِة البيئيِة في البحِر األبيِض المتوسِط. 

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

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

السؤاُل الثالُث:
ُد بيئَة البحِر األبيِض المتوسِط.  أشاَر العلماُء إلى وجوِد عوامَل ُأخرى ُتهدِّ

أيُّ العوامِل اآلتيِة ُيمثُِّل تهديًدا لبيئِة البحِر األبيِض المتوسِط:

ُث. أ   - التلوُّ

. ب- النقُل البحريُّ

ج - الصيُد الجائُر.

د  - المفاعالُت النوويُة.

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطها
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دُّ السَّ
َرْت إحدى الحكوماِت إنشاَء َسدٍّ على نهٍر يمرُّ بأراضيها؛ حفاًظا على مياِهِه، ومنًعا لفيضانِِه. وقْد عارَض  قرَّ

ِة باألنظمِة البيئيِة المجاورِة. بعُض الخبراِء ذلَك بسبِب تكلفِة إنشاِئِه المرتفعِة، وتأثيراتِِه الضارَّ
.......................................................................................................................................................................

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

 السؤاُل األوُل:
دِّ إنَّ لُه فوائَد كثيرًة. أذكُر اثنتْيِن مْن هذِه الفوائِد. قاَل المدافعوَن عْن فكرِة إنشاِء السَّ

السؤاُل الثاني:
دِّ بسبِب تأثيرِه الضارِّ باألنظمِة البيئيِة المجاورِة. أذكُر ضررْيِن ُمحتَملْيِن  عارَض بعُض الخبراِء إنشاَء السَّ

. دِّ للسَّ
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