
العلوم الحياتيةالعلوم الحياتية
الصف العاشر 

النارش 
املركز الوطني لتطوير املناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، ووزارة التربية والتعليم - إدارة المناهج والكتب المدرسية، 
استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الدليل عن طريق العناوين اآلتية:

هاتف: 8-4617304/5، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز البريدي: 11118، 
scientific.division@moe.gov.jo :أو بوساطة البريد اإللكتروني

الفصل الدراسي الثاني

دليل الُمعلِّم

فريـق التأليـف

موسى عطا اهلل الطراونـة )رئيًسا(

اليتـيــــم شــــريف  ختــــــام ســالــمد. 
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عدد احلصصالتجارب واألنشطةنتاجات التعلُّمالدرس

اخلامس: النباتات 
الالوعائية

ية  والنباتات الوعائ
الالبذرية.

د اخلصائص العامة للنباتات.  ُيدِّ

 ُيصنِّف النباتات إىل جمموعاهتا الرئيسة.

 يصف دورة حياة نبات حزازي.

ح دورة حياة نبات رسخيس.  ُيوضِّ

ذات  والنباتات  الفلقة  ذات  النباتات   
الفلقتني.
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السادس: النباتات 
ية البذرية. الوعائ

ح الرتكيب العام للنباتات ُمعّراة البذور.  ُيوضِّ

 يستكشف الرتكيب العام للنباتات ُمغّطاة البذور.

 يستقيص أمهية النبات الزهرية.

 مقارنة الرتكيب الداخيل للجذر والساق 
يف النباتات ُمغّطاة البذور )الزهرية(. 

 الثغور يف ورقة النبات.
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السابع: خصائص 
احليوانات وأسس 

تصنيفها.

د اخلصائص العامة للحيوانات.  ُيدِّ

ح أسس تصنيف احليوانات.   ُيوضِّ

1

الثامن: الالفقاريات.

 يصف الرتاكيب واألجهزة لبعض احليوانات الالفقارية.

 يربط بني أجزاء بعِض الالفقاريات ووظائفها.

والوظيفِي،  الرتكيبي،  التكيُّف  أنامط  بعض  يستقيص   
والسلوكي.

األرض  لدودة  الداخيل  الرتكيب   
)احللقيات(.
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الوحدة الثالثة: تصنيف الكائنات احليَّة.
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الصفنتاجات التعلُّم الالحقةالصفنتاجات التعلُّم السابقة

 يرشح مفهوم التصنيف للكائنات احليَّة. 
 ُيبنيِّ أمهية تصنيف الكائنات احليَّة.

 جييد ذكر طرائق يف تصنيف الكائنات احليَّة.
 ُيبنيِّ أسًسا اعتمدها العلامء يف تصنيف النباتات.

م أسًسا لتصنيف النباتات.   ُيصمِّ
 ُيصنِّف نباتات يعرفها تبًعا ألسس خيتارها.

الرابع.

 يصف طرائق حصول النبات البذري عىل املاء.
النتح واإلدماع يف  ُيناِقش دور كلٍّ من عمليتي   

تنظيم مستوى املاء يف النبات.
ح دورة حياة النباتات ُمعّراة البذور.   ُيوضِّ
ح دورة حياة النباتات ُمغّطاة البذور.  ُيوضِّ

 ُيناِقش تكيُّفات يف النباتات البذرية ُتساِعد عىل 
التكاثر واالنتشار.

 يكتب تقريًرا عن تكيُّف بعض النباتات للتغّذي 
ن أدلة عىل أنامط من التكيُّف  عىل اللحوم، يتضمَّ

يف النبات تلّبي حاجاته. 

احلادي عرش.

 ُيصنِّف اململكة النباتية إىل جمموعات رئيسة.
د خصائص رئيسة لكل جمموعة نباتية.  ُيدِّ

يف  وخارجية  داخلية  تراكيب  عن  بيانات  ُيلِّل   
ونموها،  بقاءها،  تدعم  واحليوانات  النباتات 

وسلوكها، وتكاثرها.

الخامس.

ح دور االنقسام املنصف يف تكوين اخلاليا   ُيوضِّ
اجلنسية.

الثاين عرش.

ف املفاهيم اخلاصة بتصنيف الكائنات احليَّة. السابع. يتعرَّ

الثامن. يدرس االنقسام املنصف وأمهيته.

د بعض خصائص احليوانات. السابع. ُيدِّ

 ُيصنِّف احليوانات إىل جمموعاهتا الرئيسة.
وخصائصها  احليوانات  جمموعات  بعض  يذكر   

العامة.

السابع.

 ُيصنِّف احليوانات إىل جمموعاهتا الرئيسة.
وخصائصها  احليوانات  جمموعات  بعض  يذكر   

العامة.

السابع.
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3
الوحدة

تصنيُف الكائناِت الحيَِّةتصنيُف الكائناِت الحيَِّة

ل الصورة أتأمَّ

ـل الصـورة يف بدايـة الوحـدة،  ـه الطلبـة إىل تأمُّ وجِّ  
وقـراءة الفقـرة أسـفلها، ثـم اطـرح عليهـم األسـئلة 

اآلتيـة:
- يف رأيـك، ملـاذا احتوى اسـم هذا احليـوان عىل كلمتي 

)اخلروف( و)األوراق(؟
اخلـروف  صفـات  مـن  فيـه  ألنَّ  حُمتَملـة:  إجابـة 
)حيـوان(، وصفـات األوراق )أحـد أجـزاء النبـات(.

- ما الذي ُيشبِه اخلروف يف الصورة؟
إجابة حُمتَملة: شكل الرأس والقرون.

- ما الذي ُيشبِه النبات يف الصورة؟
إجابة ُمتَملة: األوراق.

- يف أيِّ املناطق يعيش باعتقادك؟
إجابـة حُمتَملـة: يعيـش هـذا الكائـن قـرب سـواحل 
البحـار يف اليابـان، وإندونيسـيا، والفلبـني، وغريهـا.

- ما عالقة اسم هذا املخلوق بصفاته؟
إجابـة حُمتَملـة: عالقة مبـارشة؛ إذ تشـري إىل مجعه بني 

واحليوانات. النباتـات  صفات 
فه ودراسة صفاته وخصائصه؟ - هل يفيد ذلك يف تعرُّ

نعـم، تفيـد تسـميته يف متييـزه مـن  إجابـة حُمتَملـة:  
غـريه. 

اطلـب إىل أحـد الطلبـة قـراءة اآليـة الكريمـة، ثـم   
ناِقـش الطلبـة يف تفسـريها، وبيان عالقتهـا بموضوع 

الوحـدة.

Ta x o n o m y  o f  L i v i n g  O r g a n i s m s

ُل الصورَة أتأمَّ

3
تصنیُف الكائناِت الحیَِّةتصنیُف الكائناِت الحیَِّةالوحدُة

Taxonomy of Living Organisms

 Costasiella األوراقِ  خروفَ  ى  يُسمّ  ، الحجمِ صغيرِ  الفقاريٍّ  حيوانٍ  وجودَ  العلماءُ  اكتشفَ 
عمليةِ  في  منْها  ليستفيدَ  ؛  الخضراءِ ببالستيداتِها  ويحتفظُ   ، بالطحالبِ   ويتغذّ  ،kuroshimae

؟ . فما أسسُ تصنيفِ النباتاتِ والحيواناتِ نِّفَ هذا الحيوانُ منَ الرخوياتِ ، وقدْ صُ البناءِ الضوئيِّ

قالَ تعالى:﴿

           ﴾ (النور، اآليةُ 45).
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

ل والتساؤل: التفكري: التأمُّ  *
ل يف فهم الظواهر واملفاهيم، ُمبيِّنًا أنَّه يرتبط بالتفكري العميق  ح للطلبة أمهية التأمُّ وضِّ
الطريق  د  ُيمهِّ وأنَّه  ما،  مشكلة  حللِّ  ماولة  أو  عمل  أيِّ  تنفيذ  يسبق  وأنَّه  الشامل، 
ل  تأمُّ جلسات  تنظيم  جيب  لذا  مناسب؛  حلٍّ  إىل  وصواًل  وفرضيات  بدائل  لوضع 

يل، وتوفري األجواء املناسبة لذلك. بصورة مستمرة، وتشجيع التفكري التأمُّ
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الفكرة العامة:
ه الطلبة  اكتـب الفكرة العامـة عىل اللوح، ثـم وجِّ  
إىل وضـع خطوط عريضـة للوحدة، واسـتخراج 
أمهيـة  ُمبيِّنًـا  تتناوهلـا،  التـي  واحلقائـق  املفاهيـم 
ة،  تصنيـف النباتـات واحليوانات َوفًقـا ملعايري ِعدَّ

ثـم اطـرح عليهم مـا يأيت::
اذكـر أمثلة عـىل اخلصائـص التي ُيمِكـن تصنيف   -

الكائنـات احليَّـة اعتـامًدا عليها.
إجابـة حُمتَملـة: طريقـة التغذيـة، طريقـة التكاثر، 
ن منهـا اجلسـم، الرتكيب. عـدد اخلاليـا التـي يتكـوَّ
فيـَم خيتلـف نظـام تصنيـف النباتـات عـن نظـام   -

احليوانـات؟ تصنيـف 
إجابـة حُمتَملـة: خيتلـف نظـام تصنيـف النباتـات 
عن نظـام تصنيـف احليوانـات من حيـث املعايري 

والصفات. 
اعـرض أمـام الطلبة الفكرة الرئيسـة لـكل درس   
مـن دروس الوحـدة، ثم ناِقشـهم يف توقُّعاهتم عاّم 

سيدرسـونه فيها.

مشروع الوحدة:
أخـِر الطلبـة أنَّ مرشوع هـذه الوحدة هو دراسـة 
عهم  مسـحية للنباتـات يف منطقـة سـكناهم، ثـم وزِّ
ًدا مهامهـا عـىل النحـو  إىل جمموعـات مخاسـية، ُمـدِّ

اآليت:

عْقـد كل جمموعـة اجتامًعـا لوضـع خطـة تنفيـذ   
املـرشوع. 

حتديـد أفراد املجموعـة عرشة نباتات، ثـم اختيار   
كل فـرد فيهـا نباتـني لدراسـته، والتقـاط كل فرد 
صـوًرا حقيقيـة متنوعـًة للنباتـني املختاريـن، ثـم 

بالتقرير.  إرفاقهـا 

تصنيفيًّـا  ُمطًَّطـا  أو  جـدواًل  فـرد  كل  إنشـاء   
ـن املجموعـات التصنيفيـة التـي  للنباتـني، يتضمَّ
جيمعهـا  ومعلومـات  نبـات،  كل  إليهـا  ينتمـي 
كل فـرد عـن النباتـني )ُيمِكـن اسـتخدام شـبكة 

تُصنَّفُ النباتاتُ والحيواناتُ إلى مجموعاتٍ 
ها. ا على خصائصِ اعتمادً

: النباتاتُ الالوعائيةُ  الدرسُ الخامسُ
 . والنباتاتُ الوعائيةُ الالبذريةُ

ها عنْ  : تختلفُ النباتاتُ بعضُ الفكرةُ الرئيسةُ
ا  تْ أساسً دَ ةٍ اعتُمِ دَّ بعضٍ في خصائصَ عِ

ها. لتصنيفِ

. : النباتاتُ الوعائيةُ البذريةُ الدرسُ السادسُ

 ، : تتكاثرُ النباتاتُ البذريةُ بالبذورِ الفكرةُ الرئيسةُ
. وتنتقلُ فيها الموادُّ عنْ طريقِ األنسجةِ الوعائيةِ

: خصائصُ الحيواناتِ وأسسُ  الدرسُ السابعُ
ها. تصنيفِ

ها عنْ  : تختلفُ الحيواناتُ بعضُ الفكرةُ الرئيسةُ
دُّ هذا االختالفُ  عَ ةٍ، ويُ دَّ بعضٍ في خصائصَ عِ

ها. ا لتصنيفِ أساسً

: الالفقارياتُ الدرسُ الثامنُ

ا منَ  : تضمُّ الالفقارياتُ عددً الفكرةُ الرئيسةُ
ها. ، لكلٍّ منْها خصائصُ تُميِّزُ القبائلِ

: الفقارياتُ الدرسُ التاسعُ

ا منْ  : تضمُّ الفقارياتُ عددً الفكرةُ الرئيسةُ
ها. فوقِ الصفوفِ التي تتباينُ في خصائصِ

الفكرةُ العامةُ:
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اإلنرتنـت يف ذلك(، تشـمل ما يـأيت: الصفات األساسـية لكل نبـات،  أمهية النبات 
للكائنـات احليـة، والبيئـة، معلومـات عـن النبـات ترتبـط باملجتمـع املحـيل، مثل: 
االسـم الشـائع للنبـات، واسـتخداماته الشـائعة يف املجتمـع، وأي أيُّ معلومـات 

ُأخـرى جيدهـا مهمـة.

عْقـد لقـاء ختامـي ألفـراد املجموعـات؛ ملناقشـة األعـامل. عـرض مجيـع أعـامل   
املجموعـات يف معـرض يمل عنـوان: )بيئتنا حياتنـا، نتعلَّم عنها لنحافـظ عليها(، 

ودعـوة أوليـاء األمـور واملجتمـع املحـيل إىل حضـوره.
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اهلدف: 
تصنيف النباتات ُمغّطاة البذور.

زمن التنفيذ: 25 دقيقة.
إرشادات السالمة:

بحذر،  النباتات  أشواك  مع  التعامل  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
من  االنتهاء  وبعد  التجربة  أثناء  يف  اليدين  وغسل 

تنفيذها. 
املهارات العلمية:

املالحظة، املقارنة، التفسري، القياس، االستنتاج.
املواد البديلة:

ُيمِكن تنفيذ التجربة باستعامل صور أوراق األزهار أو   
بتالهتا من شبكة اإلنرتنت.

اإلجراءات والتوجيهات:
التعلُّم  أو  الفردي  التعلُّم  اسرتاتيجية  تطبيق  ُيمِكن   
)بحسب  والبتالت  األزهار  دراسة  يف  اجلامعي 
اإلفادة  وكذلك  املتوافرة(،  واملصادر  الطلبة  أعداد 
بني  اجلمع  يف   (Think Pair Share) اسرتاتيجية  من 
إىل  الطلبة  )توزيع  اجلامعي  والعمل  الفردي  العمل 
أْن  املجموعة  يف  فرد  كل  إىل  الطلب  ثم  جمموعات، 
فيها،  زميله  يشارك  ثم  أفكاره،  ويكتب  وحده،  ر  ُيفكِّ
إليه، ثم مناقشته أفراد جمموعته  الن  ثم كتابة ما يتوصَّ
يقرأه  ثم  ورقة،  يف  يكتبونه  إمجاع  إىل  وصواًل  مجيًعا، 

أحدهم أمام زمالئه يف الصف(.
م هلم التغذية  تابِع الطلبة يف أثناء تنفيذ التجربة، ثم قدِّ  

الراجعة املناسبة.
النتائج املتوقعة:

اطلب إىل الطلبة تدوين نتائجهم يف اجلدول الوارد يف   
كتاب األنشطة والتجارب العملية.

التحليل واالستنتاج:
الفلقتني  وذات   ،)... والقمح،  )الذرة،  الفلقة  1- ذات 
)الليمون، واملشمس، واحلمص، والعدس، والورد، ...(.

2- عدد فلقات البذور.

 

النباتاُت ذاُت الفلقِة والنباتاُت ذاُت الفلقتْیِن

تجربٌة استهالليٌةتجربٌة استهالليٌة

ةٍ، منْها: عروقُ أوراقِها،  دَّ ا لمعاييرَ عِ فقً غطّاةُ البذورِ وَ تُصنَّفُ النباتاتُ مُ
ها.  وعددُ بتالتِ أزهارِ

 ، ، والمشمشِ : الليمونِ : أوراقُ نباتاتٍ مختلفةٍ (مثلِ الموادُّ واألدواتُ
، عدسةٌ  رةِ)، أزهارُ نباتاتٍ مختلفةٍ ، والذُّ واألعشابِ الصغيرةِ، والقمحِ

  . كبِّرةٌ مُ
ها. : يُمكِنُ استعمالُ صورِ أزهارٍ لنباتاتٍ مختلفةٍ في حالِ عدمِ توافرِ ملحوظةٌ

: إرشاداتُ السالمةِ
. - الحذرُ منْ أشواكِ النباتاتِ عندَ دراسةِ العيِّناتِ

 . ا بعدَ انتهاءِ التجربةِ - غسلُ اليدينِ جيدً
: خطواتُ العملِ

كبِّرةِ. ) أوراقِ النباتاتِ باستعمالِ العدسةِ المُ صُ شكلَ عروقِ (خطوطِ 1 أتفحَّ

نُ شكلَ عروقِ أوراقِ كلِّ نباتٍ بشكلِ العروقِ في الشكليْنِ (أ)  2 أُقارِ

. نُ أمامَ اسمِ كلِّ نباتٍ شكلَ عروقِ أوراقِهِ (ب)، ثمَّ أُدوِّ وَ
. 3 أرسمُ شكلَ العروقِ لكلِّ ورقةٍ منْ أوراقِ النباتاتِ

 ، ؛ فإذا كانَ عددُها ثالثَ بتالتٍ نُهُ ظُ عددَ بتالتِ كلِّ زهرةٍ ثمَّ أُدوِّ 4 أُالحِ

ها  ا إذا كانَ عددُ ، أمّ أوْ منْ مضاعفاتِها فهيَ زهرةُ النباتِ ذي الفلقةِ
النباتِ ذي  ما فهيَ زهرةُ  أوْ منْ مضاعفاتِهِ ا،  أوْ خمسً أربعَ بتالتٍ 

   . الفلقتيْنِ
 ، العروقِ وشكلَ   ، النباتِ اسمَ  نُ  يتضمَّ جدولٍ  في  نتائجي  نُ  أُدوِّ  5

. وعددَ البتالتِ

: التحليلُ واالستنتاجُ
 . ، وذاتِ الفلقتيْنِ تُها إلى ذاتِ الفلقةِ 1. أُصنِّفُ النباتاتِ التي درسْ

، غطّاةِ البذورِ إلى ذاتِ الفلقةِ ا آخرَ لتصنيفِ النباتاتِ مُ 2. أقترحُ معيارً
.       وذاتِ الفلقتيْنِ

            

(أ): ورقةٌ للنباتِ  ذي الفلقةِ ذاتُ العروقِ 
. المتوازيةِ

(ب): ورقةٌ للنباتِ  ذي الفلقتيْنِ ذاتُ 
. العروقِ الشبكيةِ

 زهرةُ النباتِ ذي 
. الفلقةِ

زهرةُ النباتِ ذي 
. الفلقتيْنِ

9

تجربة استهالليةتجربة استهاللية

تصنيف النباتاملالحظةمعيار التصنيفاسم النباترقم العيِّنة
- الليمون.1

- املشمس.

- احلمص.

 - العدس.
- الورد.

شكل عروق الورقة. العروق شبكية.-   -

ذو فلقتني.  -
من - عدد بتالت كل زهرة.2 أو  مخس،  أو  بتالت،  أربع   -

مضاعفاهتام.

- الذرة.3
- القمح.

شكل عروق الورقة. العروق متوازية.-   -
ذو فلقة.  -

عدد بتالت كل زهرة.4 ثالث بتالت، أو من مضاعفاهتا.-   -

استراتيجية التقويم:التقويم المعتمد على األداء.              أداة التقويم: سلم تقدير عددي.
النعمالمعيارالرقم

ة يف دراسة عروق األوراق.1 يستخدم بإتقان العدسة امُلكرِّ

ا صحيًحا.2 ها َعدًّ ُيميِّز بتالت األزهار من بقية أجزاء النبات، وَيُعدُّ

ن املعلومات فيه بصورة صحيحة.3 ُينظِّم اجلدول، وُيدوِّ

يتعاون مع زمالئه يف أثناء تنفيذ املهام.4
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النباتاُت الالوعائيُة والنباتاُت النباتاُت الالوعائيُة والنباتاُت 
الوعائيُة الالبذريُةالوعائيُة الالبذريُة

  N o n v a s c u l a r  P l a n t s  a n d  V a s c u l a r  S e e d l e s s  P l a n t sN o n v a s c u l a r  P l a n t s  a n d  V a s c u l a r  S e e d l e s s  P l a n t s 55الدرُسالدرُس
 Characteristics of Plants الخصائُص العامةُ للنباتاِت

   النباتاتُ كائناتٌ حيَّةٌ عديدةُ الخاليا، وحقيقيةُ النو، وخالياها 
 ، ، ويدعمُ الخليةَ نُ منَ السيليلوزِ تمتازُ بوجودِ جدارٍ خلويٍّ يتكوَّ
ويحافظُ على شكلِها، ويفصلُها عنِ الخاليا المجاورةِ. وهيَ تنتظمُ 
 ، نُ األجزاءَ المختلفةَ للنباتاتِ لةً األنسجةَ النباتيةَ التي تُكوِّ شكِّ مُ

أنظرُ الشكلَ (1).
 ، نُ فيها موادُّ مختلفةٌ       يوجدُ في النباتاتِ فجواتٌ كبيرةُ الحجمِ تُخزَّ
. وتحتوي النباتاتُ ذاتيةُ التغذيةِ  ، والغذاءِ ، والفضالتِ : الماءِ مثلُ
نُها منْ  على صبغةِ الكلوروفيلِ في بالستيداتِها الخضراءِ التي تُمكِّ

 . فُ بعمليةِ البناءِ الضوئيِّ ها، في ما يُعرَ صنعِ غذائِها بنفسِ

 Rosulabryum ٌّالشــكلُ (3): نبــاتٌ حــزازي

capillare ومقطــعٌ تظهــرُ فيــهِ خاليــا ورقتــهِ 

. ــراءَ ــتيداتٍ خض ــوي  بالس ــي تح الت

؟   :  ما الخصائصُ العامةُ للنباتاتِ  أتحقَّقُ

الفكرُة الرئيسُة:
النباتاتُ كائناتٌ حيَّةٌ ذاتُ خصائصَ 
نُها منَ العيشِ في بيئاتِها. تركيبيةٍ تُمكِّ

ِم: نتاجاُت التعلُّ
. دُ الخصائصَ العامةَ للنباتاتِ - أُحدِّ
- أُصنِّفُ النباتاتِ إلى مجموعاتِها 

. الرئيسةِ
. - أصفُ دورةَ حياةِ نباتٍ حزازيٍّ

. حُ دورةَ حياةِ نباتٍ سرخسيٍّ - أُوضِّ

املفاهيُم واملصطلحاُت:

 Moss                                    ُالحزازيات
أحادي المجموعةِ الكروموسوميةِ

 Haploid  

ثنائي المجموعةِ الكروموسوميةِ 
 Diploid

تبادلُ األجيالِ
Alternation of Generation             

   Gametophyte            ُّالطورُ الجاميتي
Sporophyte                   ُّالطورُ البوغي

    Ferns                            السرخسیاُت

 Rosulabryum capillare ٌّالشكل(1): نباتٌ حزازي
. ومقطعٌ لخاليا ورقتِهِ التي تحوي بالستيداتٍ خضراءَ

.
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55الدرسالدرس
تقديم الدرس  1

النباتات الالوعائية والنباتات الوعائية الالبذريةالنباتات الالوعائية والنباتات الوعائية الالبذرية
  Nonvascular Plants and Vascular Seedless PlantsNonvascular Plants and Vascular Seedless Plants

الفكرة الرئيسة:  
اسأل  ثم  الرئيسة،  الدرس  فكرة  اللوح  عىل  اكتب   
الطلبة عن اخلصائص العامة للنبات، ثم اطلب إليهم 
ثم  جمموعات-  إىل  توزيعهم  بعد   - ورقة  يف  كتابتها 

ناِقشهم فيها بصورة مجاعية. 
الدرس،  هلذا  التعلُّم  نتاجات  الطلبة  مع  استعرض   
اطرح  ثم  الزمالء،  أمام  قراءهتا  إىل بعضهم  اطلب  ثم 

عليهم السؤالني اآلتيني:
بناًء عىل الشكل )1(، ما الرتكيب املشار إليه؟  -

إجابة ُمتَملة: البالستيدات اخلرضاء.
ما أمهيته للنبات؟  -

لصنع  الضوئي  البناء  بعملية  القيام  ُمتَملة:  إجابة 
الغذاء.

َأنِشئ جدوًل من عمودين )اسم الرتكيب، أمهيته(، ثم   
اكتب يف العمود األول: اجلدار اخللوي، والفجوات، 
ثم اطلب إىل الطلبة - ضمن جمموعات- ملء الفراغ 

يف العمود الثاين بام هو مناسب. 

أمهيتهاسم الرتكيب
الدعم، واملحافظة عىل الشكل.اجلدار اخللوي.

ختزين املواد املختلفة.الفجوات.

الربط بالمعرفة السابقة:  
اعتامًدا  النباتات،  تصنيف  عن  درسوه  بام  الطلبة  ر  ذكِّ  
وجودها،  عدم  أو  الناقلة  األوعية  وجود  معيار  عىل 

ومعيار طريقة تكاثرها.

 أتحقَّق:
النباتات كائنات حيَّة عديدة اخلاليا، وحقيقية النوى، 
وخالياها متتاز بوجود جدار خلوي، وفجوات كبرية 
احلجم، وبالستيدات خرضاء فيها صبغة الكلوروفيل.

توظيف التكنولوجيا

عروض  أو  تعليمية،  فيديو  مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
الالبذرية،  الوعائية  والنباتات  الالوعائية  النباتات  موضوع  عن  جاهزة  تقديمية 
علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس. شاِرك الطلبة يف 
هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق التواصل 
أو   ،(Microsoft teams) تطبيق  عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(،  )الواتس  االجتامعي 

استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.
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 Classification of Plants تصنیُف النباتاِت
ظُ الشكلَ (2). ، أُالحِ ا تصنيفَ النباتاتِ تُ سابقً درسْ

نباتاتٌ بذريةٌ

بحسبِ تكوينِها للبذورِ

فيوناريا

خنشارٌ

سروٌ

ةٌ رَ ذُ

متوازٍ

زيتونٌ

فلفلٌ أحمرُ

بندورةٌ

ليمونٌ

شبكيٌّ

ةٍ،  دَّ بحسبِ خصائصَ عِ
منْها عروقُ الورقةِ

 :  أتحقَّقُ
مثِّلُ  خطَّطَ اآلتيَ الذي يُ لُ المُ  أُكمِ

 : تصنيفَ نباتِ الليمونِ

بحسبِ وجودِ األنسجةِ الوعائيةِ

بحسبِ مكانِ وجودِ  البذورِ

. الشكلُ (2): تصنيفُ النباتاتِ

11

المناقشة:   
دراسة  يف  وأمهيته  التصنيف  مفهوم  يف  الطلبة  ناِقش   
الكائنات احليَّة، وصوًل إىل تصنيف النباتات بناًء عىل 

امُلخطَّط املفاهيمي يف الشكل )2(.

التدريس  2

طريقة أُخرى للتدريس

ُيمِكن تدريس الطلبة -ضمن مجموعات- تصنيف   
النباتات باستخدام الُمخطَّط اآلتي:

اطرح على أفراد المجموعات األسئلة اآلتية:   
1- اذكر اسم املجموعة التي ينتمي إليها املشمش، 

ًدا رقمه يف امُلخطَّط.  ُمدِّ
إجابة ُمتَملة: ُمغّطاة البذور، رقمه 5.

ًدا  ُمدِّ لبذري،  وعائي  نبات  عىل  مثاًل  2- هاِت 
رقمه يف امُلخطَّط.

إجابة ُمتَملة: اخلنشار، رقمه 4.
3- اكتب أسامء املجموعات التصنيفية وأمثلتها يف 

املستطيالت: 1، 2، 3، 6. 
إجابة ُمتَملة:     1: وعائي.      2: فيوناريا.

3: بذرية.       6: الرسو أو الصنوبر.

النباتات

الالبذرية

المشمس

تحوي مخاريط

2
1

3

6
5

الالوعائية

4

 أتحقَّق:
النباتات.

الوعائية.

البذرية.

ُمغّطاة البذور.

ذات الفلقتني.

نشاط سريع  
ع الطلبة إىل ثالث جمموعات، ثم اطلب إىل أفراد كل جمموعة اختيار نبات وعمل  وزِّ  

ُمطَّط تصنيفي له. ُيمِكن للطلبة الستعانة بامُلخطَّطات التالية واألمثلة اآلتية:
 ذات الفلقتني: املشمش، الفول، القرع، العدس، الرتمس، الربتقال، التفاح.

  ذات الفلقة: قصب السكر، املوز، األرز.

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

......... الوعائية .........

البذرية ......... .........

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

......... ......... ذات فلقتني/ ذات فلقة.
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الشكلُ (4):  دورةُ  حيا ةِ  الفيوناريا.
 أتتبَّعُ  دورةَ حيا ةِ الفيوناريا.

الشكلُ (3): نباتُ الفيوناريا.

دُ موضعَ الخطأِ   أُحدِّ
   في ما يأتي: 

بةُ  خصَّ - تنمو البويضةُ المُ
. لتكوينِ الطورِ الجاميتيِّ
- تنتـجُ الجـاميتـاتُ فـي 
الفيوناريا منَ االنقسـامِ 

   . فِ نصِّ المُ

 Nonvascular Plants   ُالنباتاتُ الالوعائية
ها  بعضُ ويعيشُ   ، الوعائيةِ األنسجةِ  منَ  تخلو   ، الحجمِ صغيرةُ  نباتاتٌ 
الحزازياتُ  أمثلتِها  ومنْ   ، الظليلةِ الرطبةِ  المناطقِ  في  بعضٍ  منْ  قريبًا 
أنظرُ الشكلَ (3).  الفيوناريا مثاالً عليْها،  نباتُ  دُّ  عَ يُ التي   Mosses

هما جاميتيٌّ Gametophyte  أحاديُّ المجموعةِ  ؛ أحدُ للفيوناريا  طورانِ
ثنائيُّ   Sporophyte بوغيٌّ  واآلخرُ   ،Haploid (1ن)  الكروموسوميةِ 
المجموعةِ الكروموسوميةِ (2ن)Diploid. ويتعاقبُ هذانِ الطورانِ في 
 .Alternation of Generation ِفُ بتبادلِ األجيال دورةِ الحياةِ، في ما يُعرَ
 . ، وأشباهِ سيقانٍ ، وأشباهِ أوراقٍ نُ الطورُ الجاميتيُّ منْ أشباهِ جذورٍ  يتكوَّ
، في  نُ فيهِ البويضاتُ ويحوي الطورُ الجاميتيُّ األنثويُّ عضوَ تأنيثٍ تتكوَّ
نُ فيهِ الجاميتاتُ  حينِ يحوي الطورُ الجاميتيُّ الذكريُّ عضوَ تذكيرٍ تتكوَّ
، وحاملِ محفظةِ  نُ منْ محفظةِ األبواغِ ا الطورُ البوغيُّ فيتكوَّ . أمّ الذكريةُ

، أنظرُ الشكلَ (4). األبواغِ
دُّ هذا الطورُ  عَ ؛ لذا يُ  تقضي الفيوناريا معظمَ دورةِ حياتِها في الطورِ الجاميتيِّ

. ا فيها، ويعتمدُ الطورُ البوغيُّ في تغذيتِهِ على الطورِ الجاميتيِّ سائدً

ينمو، 
وينتجُ منْهُ

نباتٌ جاميتيٌّ ذكريٌّ

بويضةٌ  نباتٌ جاميتيٌّ أنثويٌّ
بةٌ خصَّ مُ انقساماتٌ متساويةٌ

بويضةٌ 
بةٍغيرُ  خصَّ مُ

إخصابٌ

خيطٌ أوليٌّ بوغٌ

محفظةُ أبواغٍ

محفظةُ أبواغٍ

أشباهُ أوراقٍ

أشباهُ جذورٍ

عضوُ تذكيرٍ

 طورٌ 
بوغيٌّ 
ناضجٌ

طورٌ 
جاميتيٌّ

فٌ نصّ انقسامٌ مُ

جاميتاتٌ ذكريةٌ

عضوُ تأنيثٍ

طورٌ بوغيٌّ حديثٌ

نباتٌ
جاميتيٌّ

ينمو

الطورِ  بينَ  نُ  أُقارِ  : أتحقَّقُ  
منْ  الجاميتيِّ  والطورِ  البوغيِّ 
المجموعةِ  وعددُ   ، التركيبُ حيثُ 

. الكروموسوميةِ

(1ن)

(1ن)

(1ن)

حاملُ محفظةِ أبواغٍ

أبحثُ يف مصادرِ 
املعرفةِ املناسبةِ عنْ دورِ احلزازاياتِ 
 ، ثاتِ نَ امللوِّ يف ختليص البيئةِ مِ
ا  دُّ فلامً قصريً ، ثمَّ أُعِ مثلِ الرصاصِ
عنْ ذلكَ باستخدامِ برنامجِ    

هُ     (movie maker)، ثمَّ أعرضُ

 . أمامَ زمالئي يف الصفِّ
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استخدام الصور واألشكال:   
ُيمثِّل دورة  الذي   (4) الشكل  ل  تأمُّ الطلبة  إىل  اطلب   

حياة الفيوناريا، ثم اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما الطوران امُلمثِّالن لدورة حياة الفيوناريا؟  -

إجابة حُمتَملة: الطور اجلاميتي، والطور البوغي. 
ما املقصود بتعاقب األجيال؟ إجابة حُمتَملة: تعاقب   -

الطور اجلاميتي والطور البوغي يف دورة احلياة.
قارن بني الطور اجلاميتي والطور البوغي من حيث   -
اجلاميتي  الطور  ن  يتكوَّ حُمتَملة:  إجابة  نات.  امُلكوِّ
من أشباه جذور، وأشباه أوراق، وأشباه سيقان، يف 
ن الطور البوغي من مفظة أبواغ، وحامل  حني يتكوَّ

املحفظة.

الطور البوغيالطور اجلاميتيوجه املقارنة
ن الرتكيب. يوي الطور اجلاميتي األنثوي عضو تأنيث تتكوَّ

اجلاميتي  الطور  يوي  حني  يف  البويضات،  فيه 
ن فيه اجلاميتات الذكرية.  الذكري عضو تذكري تتكوَّ

ن الطور البوغي  يتكوَّ
من مفظة أبواغ، 
وحامل املحفظة.

عدد املجموعات 
الكروموسومية.

ثنائي املجموعة أحادي املجموعة الكروموسومية )1ن(.
الكروموسومية )2ن(.

 أتحقَّق:

توظيف التكنولوجيا

وسيلة  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث 
ح  ُيوضِّ فيديو  أو مقطع  كة )فالش(،  ُمتحرِّ إلكرتونية 
الفيوناريا، ثم اعمل عىل تشغيلها  مراحل دورة حياة 
علاًم  دة،  ُمدَّ مقاطع  عند  وإيقافها  املناقشة  أثناء  يف 
تتعلَّق بموضوع  ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية  بأنَّه 
عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك  الدرس.  
تطبيق  أو  للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة  طريق 
التواصل االجتامعي )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة 
أيَّ  استعِمل  أو   ،(Microsoft teams) تطبيق  عىل 

وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

  التدريس المدمج:  التدريس المدمج:  

أبحث: احلزازيات من أقدم النباتات يف عامَلنا، وهي ُتَعدُّ 
ث اهلواء يف النظام البيئي؛ ذلك  ا موثوًقا ملخاطر تلوُّ ً ُمؤرشِّ
ا حتصل عىل معظم حاجاهتا الغذائية مبارشًة من اهلواء  أنَّ
واألمطار ال من الرتبة. يوجد تناغم كامل بني احلزازيات 
واهلواء املحيط هبا؛ إذ انتهت الدراسات والبحوث العلمية 
ث اهلواء اعتامًدا  إىل طريقة بسيطة وقليلة التكلفة ُتظِهر تلوُّ
عىل التغريُّ يف أوراق احلزازيات؛ ما ُيساِعد السلطات عىل 
ات السلبية يف درجة نقاء اهلواء باستخدام  مالحظة التغريُّ

ات الطبيعية النباتية الدائمة.  هذه امُلؤرشِّ

بة لتكوين الطور اجلاميتي.    حتديد موضع اخلطأ:   تنمو البويضة امُلخصَّ
بة لتكوين  تنمو البويضة امُلخصَّ

لتكوين الطور البوغي.
تنتج اجلاميتات يف الفيوناريا من النقسام املنصف.

تنتج األبواغ يف الفيوناريا من النقسام املنصف.

10



. الشكلُ (6): دورةُ حياةِ الخنشارِ
ما العملياتُ التي تنتجُ منْها أبواغٌ (1ن)، 
بةٌ (2ن)، وطورٌ بوغيٌّ  وبويضةٌ مُخصَّ

حديثٌ (2ن)؟

. الشكلُ (5): نباتُ الخنشارِ

 Vascular Seedless Plants  ُالنباتاتُ الوعائيةُ الالبذرية
فهيَ   ؛  الالبذريةِ الوعائيةِ  النباتاتِ  على  مثاالً   Ferns السرخسياتُ  دُّ  تُعَ  
 ، نُ منْ خشبٍ ولحاءٍ تتكوَّ أنسجةً وعائيةً  ، وتحوي  باألبواغِ تتكاثرُ  نباتاتٌ 
المجموعةِ  ثنائيُّ  البوغيُّ  الطورُ  نُ  يتكوَّ  . الخنشارِ نباتُ  أمثلتِها  ومنْ 
الكروموسوميةِ (2ن) في الخنشارِ منْ ساقٍ ريزوميةٍ تنمو تحتَ سطحِ 
الطورِ  أوراقِ  منْ  السفليِّ  السطحِ  على  ويوجدُ   ، وأوراقٍ  ، وجذورٍ  ، التربةِ

، أنظرُ الشكلَ (5). البوغيِّ الناضجِ محفظةٌ داخلَها أبواغٌ
فيحوي  (1ن)  الكروموسوميةِ  المجموعةِ  أحاديُّ  الجاميتيُّ  الطورُ  ا  أمّ  
. ويقضي هذا النباتُ  ؤنَّثَ ، والعضوَ الجاميتيَّ المُ رَ ذكَّ العضوَ الجاميتيَّ المُ
 . ؛ فهوَ الطورُ السائدُ في هذا النوعِ معظمَ دورةِ حياتِهِ في الطورِ البوغيِّ

. ا دورةَ حياةِ نباتِ الخنشارِ تتبِّعً أدرسُ الشكلَ (6)، مُ

محفظةُ أبواغٍ على السطحِ السفليِّ لورقةِ 
. نباتِ الخنشارِ

  

(2ن)

(1ن) جاميتاتٌ ذكريةٌ

طورٌ بوغي ناضجٌ

ساقٌ 
جذورٌريزوميةٌ

ورقةٌ

طورٌ بوغيٌّ حديثٌ

انقساماتٌ متساويةٌ

إخصابٌ

نموُّ البوغِ

 محفظةُ أبواغٍ

بةٌ خصَّ بويضةٌ مُ

بويضةٌ

فٌ نصّ  انقسامٌ مُ

يحدثُ داخلَ محفظةِ األبواغِ

(1ن)
(1ن)طورٌ جاميتيٌّ ناضجٌ

(1ن)بوغُ

13

المناقشة:  
الالبذرية  الوعائية  النباتات  بمجموعة  الطلبة  ف  عرِّ  

بوصفها جمموعة تصنيفية، مثل الرسخسيات.
األسئلة  بطرح  الرسخسيات  صفات  يف  الطلبة  ناِقش   

اآلتية عليهم:
إىل أيِّ املجموعات تنتمي الرسخسيات؟  -

إجابة ُمتَملة: تنتمي الرسخسيات إىل النباتات الوعائية 
الالبذرية. 

كيف تتكاثر؟  -
إجابة ُمتَملة: تتكاثر باألبواغ.

قارن بني الطور البوغي والطور اجلاميتي من حيث   -
الرتكيب، وعدد املجموعة الكروموسومية.

هاِت مثاًل عىل الرسخسيات.   -
إجابة ُمتَملة: اخلنشار.

ا إجابتك؟ ً ما الطور السائد يف دورة حياته، ُمفرسِّ  -
الطور  يف  حياته  دورة  معظم  يقيض  ُمتَملة:  إجابة 

البوغي؛ فهو الطور السائد يف هذا النوع.

الطور اجلاميتيالطور البوغيوجه املقارنة
ساق ريزومية تنمو حتت الرتكيب.  -

سطح الرتبة، وجذور، 
وأوراق.

وجود مفظة داخلها   -
أبواغ عىل السطح السفيل 

من أوراق الطور 
البوغي الناضج.

العضو اجلاميتي   -
ر. امُلذكَّ

العضو اجلاميتي   -
امُلؤنَّث.

عدد املجموعات 
الكروموسومية.

ثنائي املجموعة 
الكروموسومية )2ن(.

أحادي املجموعة 
الكروموسومية )1ن(.

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو عروض تقديمية 
جاهزة عن موضوع صفات الرسخسيات ودورة حياهتا، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد 
التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك  الدرس.  بموضوع  تتعلَّق  تقديمية  عروض 
عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق التواصل االجتامعي )الواتس 
وسيلة  أيَّ  استعِمل  (Microsoft teams)،أو  تطبيق  عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(، 

تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

إجابة سؤالإجابة سؤال الشكل ) الشكل )6(:(:
العمليات التي تنتج منها أبواغ )1ن( هي النقسام 
منها  تنتج  التي  والعمليات  البوغ،  ونمو  املنصف 
والعمليات  اإلخصاب،  )2ن( هي  بة  ُمصَّ بويضة 
هي  )2ن(  حديث  بوغي  طور  منها  ينتج  التي 

النقسامات املتساوية.

11



د

منَ  العديدِ  هواءُ  ثُ  يتلوَّ  : الحيويةُ التكنولوجيا  الربطُ بالبیئِة 

 ، ، وعوادمِ السياراتِ ثِهِ منْ دخانِ المصانعِ سبِّباتِ تلوُّ المدنِ نتيجةَ ازديادِ مُ
رونَ  ؛ لذا أخذَ العلماءُ يُفكِّ وانخفاضِ نسبةِ األراضي المزروعةِ باألشجارِ
 ( ، باستعمالِ مصفاةِ (فلترٌ ي الهواءَ بصورةٍ طبيعيةٍ نقّ في صناعةِ أدواتٍ تُ
، يُمكِنُها توفيرُ هواءٍ نقيٍّ في األماكنِ  هواءٍ ذكيةٍ مصنوعةٍ منَ الحزازياتِ
ساحاتِ الخضراءِ إذْ يُمكِنُ للحزازياتِ استخدامُ الغازاتِ  الخاليةِ منَ المِ

. ي الهواءَ نقّ ؛ ما يُ الضارةِ في عملياتِ األيضِ
الموجودةِ  للحزازياتِ  الالزمِ  الظلِّ  توفيرِ  في  التكنولوجيا  منَ  يستفادُ 
. تخضعُ أجزاءُ  ياتٍ غذِّ ، ومُ ، وماءٍ هُ منْ صيانةٍ دوريةٍ ، وما يلزمُ حِ رشِّ في المُ
بهيكلِ  ثبَّتةً  مُ اتٍ  لنظامِ مراقبةٍ دقيقٍ يحوي مجسّ الداخليةُ  حِ  رشِّ المُ
استعمالُ  دُّ  عَ ويُ  . الحاجةِ عندَ  ياتِ  غذِّ والمُ بالمياهِ  دُ  زوَّ يُ الذي  حِ  رشِّ المُ
في  ا  مًّ هِ مُ ا  الحيويةِ عنصرً التكنولوجيا  المعتمدةِ على  الهواءِ  حاتِ  رشِّ مُ

 . تخطيطِ المدنِ مستقبالً
) هواءٍ ذكيةٌ مصنوعةٌ منَ   مصفاةُ (فلترٌ

. الحزازياتِ

مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
1 . : مثِّلُ الشكلُ المجاورُ مُخطَّطًا لظاهرةِ تبادلِ األجيالِ يُ

أ   - أكتبُ أسماءَ العملياتِ المشارِ إليْها باألرقامِ 
(3،2،1) والتركيبِ (س).

ب- أُصنِّفُ التراكيبَ في الشكلِ إلى أحاديةِ المجموعةِ 
. ، وثنائيةِ المجموعةِ الكروموسوميةِ الكروموسوميةِ

2 .. حُ الخصائصَ العامةَ للنباتاتِ أُوضِّ
فُ تركيبَ الطورِ الجاميتيِّ في كلٍّ منَ الفيوناريا، . 3 أَصِ

 . والخنشارِ
نُ بينَ الطورِ البوغيِّ في الفيوناريا والخنشارِ منْ . 4  أُقارِ

 . ، وعددُ المجموعةِ الكروموسوميةِ : التركيبُ حيثُ
طورٌ بوغيٌّ

طورٌ جاميتيٌّ

جاميتٌ

12

1

3

س

بوغٌ

14

الربط بالبيئة

ناِقش الطلبة يف ما يعرفونه عن تنقية اهلواء بصورة طبيعية،   -
واختالف ذلك عن الطرائق األُخرى )غري الطبيعية(.

الغازات  استخدام  للحزازيات  ُيمِكن  كيف  هلم  بنيِّ   -
الضارة يف عمليات األيض؛ ما ُينّقي اهلواَء.

نظِّم نقاًشا عن دور التكنولوجيا يف حتقيق هذا اهلدف   -
واملاء،  الظل  توفري  مثل  خاصة،  جمّسات  باستخدام 

والصيانة الدورية.

مراجعة الدرسمراجعة الدرس

التقويم  3

يشري الرقم )1( إىل النقسام املتساوي، ويشري  أ  - 
الرقم  الرقم )2( إىل النقسام املنصف، ويشري 
إىل  الرتكيب )س(  إىل اإلخصاب، ويشري   )3(

بة. البويضة امُلخصَّ
الكروموسومية  املجموعة  أحادية   ب- 
املجموعة  وثنائية  واجلاميتات(،  )األبواغ، 

بة(. الكروموسومية )البويضة امُلخصَّ

النباتات كائنات حيَّة عديدة اخلاليا، وحقيقية النوى، 
من  ن  يتكوَّ خلوي  جدار  بوجود  متتاز  وخالياها 
شكلها،  عىل  وحيافظ  اخللية،  يدعم  وهو  السيليلوز، 
النباتات  يف  يوجد  املجاورة.  اخلاليا  عن  ويفصله 
مثل:  متلفة،  مواد  فيها  ن  خُتزَّ احلجم  كبرية  فجوات 
التغذية،  ذاتية  وهي  والغذاء.  والفضالت،  املاء، 
اخلرضاء  بالستيداهتا  يف  الكلوروفيل  صبغة  وحتوي 
ُيعَرف  ما  يف  بنفسها،  غذائها  صنع  من  نها  مُتكِّ التي 

بعملية البناء الضوئي.

الفيوناريا: حيتوي الطور  تركيب الطور اجلاميتي يف 
فيه  ن  تتكوَّ تأنيث  عضو  عىل  األنثوي  اجلاميتي 
البويضات، يف حني حيتوي الطور اجلاميتي الذكري 
ن فيه اجلاميتات الذكرية، وهو  عىل عضو تذكري تتكوَّ

أحادي املجموعة الكروموسومية )1ن(.

1

2

3

2

تركيب الطور اجلاميتي يف اخلنشار:   -
اجلاميتي  والعضو  ر،  امُلذكَّ اجلاميتي  العضو  عىل  اخلنشار  يف  اجلاميتي  الطور  حيتوي 

امُلؤنَّث. وهو أحادي املجموعة الكروموسومية )1ن(.

الطور البوغي يف الفيوناريا:
ن الطور البوغي يف الفيوناريا من مفظة أبواغ، وحامل هذه املحفظة. وهو ثنائي    يتكوَّ

املجموعة الكروموسومية  )2ن(.
- الطور البوغي يف اخلنشار: 

ن الطور البوغي يف اخلنشار من ساق ريزومية تنمو حتت سطح الرتبة، وجذور،  يتكوَّ
البوغي  الطور  أوراق  السفيل من  السطح  أبواغ عىل  وأوراق، وتوجد مفظة داخلها 

الناضج، وهذا الطور هو ثنائي املجموعة الكروموسومية )2ن(.
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النباتاُت الوعائيُة البذريُةالنباتاُت الوعائيُة البذريُة
  V a s c u l a r  S e e d  P l a n t sV a s c u l a r  S e e d  P l a n t s 66الدرُسالدرُس

    Vascular Seed Plants ُالنباتاُت الوعائیةُ البذریة

أمثلتِها:  ، ومنْ  النباتاتِ الكبر منَ  النسبةَ  البذريةُ  النباتاتُ  تُمثِّلُ 
، أنظرُ الشكلَ  ، والزيتونُ ، والنعنعُ ، والقطنُ ، والتفاحُ ، واألرزُ السروُ

.(7)

ها وسيقانِها وأوراقِها؛  تحوي النباتاتُ البذريةُ أنسجةً وعائيةً في جذورِ
، فتنقلُ هذهِ األنسجةُ الموادَّ  ما يجعلُها تتكيَّفُ للعيشِ على اليابسةِ

الالزمةَ إلى كلِّ خليةٍ منَ الخاليا. 

الشكلُ (5): أشكالُ البكتيريا  وهيئاتُ وجودِها.

. الشكلُ (7): نباتاتٌ وعائيةٌ

الفكرُة الرئيسُة:
 ، تتكاثرُ النباتاتُ البذريةُ بالبذورِ

غطّاةِ  اةِ البذورِ ومُ عرّ وتُصنَّفُ إلى مُ
. البذورِ

ِم:   نتاجاُت التعلُّ
حُ التركيبَ العامَّ للنباتاتِ  - أُوضِّ

. اةِ البذورِ عرّ مُ
- أستكشفُ التركيبَ العامَّ للنباتاتِ 

. غطّاةِ البذورِ مُ
. - أستقصي أهميةَ النباتِ الزهريِّ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
 Coniferophyta المخروطياتُ 
Ginkgophyta الجنكياتُ 
Gnetophyta الجنتياتُ 
Cycadophyta السايكادياتُ 
  Parenchyma           ُالخاليا البرنشيمية
  Collenchyma      ُالخاليا الكولنشيمية
Sclerenchyma ُالخاليا اإلسكلرنشيمية
Epidermis البشرةُ 

15

66الدرسالدرس
تقديم الدرس  1

النباتات الوعائية البذريةالنباتات الوعائية البذرية
  V a s c u l a r  S e e d  P l a n t sV a s c u l a r  S e e d  P l a n t s

الفكرة الرئيسة:  
أحد  إىل  اطلب  ثم  جمموعات،  أربع  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  

أفراد املجموعات قراءة الفكرة الرئيسة أمام زمالئه.
فهموه  عاّم  عبارة  كتابة  جمموعة  كل  أفراد  إىل  اطلب   
من الفكرة الرئيسة، ثم قراءهتا أمام أفراد املجموعات 

األُخرى.
ناِقش أفراد املجموعات يف عباراهتم.  

الربط بالمعرفة السابقة:  
أنَّ  من  السابقة  الدروس  يف  تعلُّموه  بام  الطلبة  ر  ذكِّ  
النباتات ُتصنَّف إىل وعائية ولوعائية بحسب معيار 
األنسجة الوعائية، وأنَّ الوعائية منها ُتصنَّف إىل بذرية 

ولبذرية بحسب معيار التكاثر بالبذور. 
أخرِب الطلبة أنَّ درس اليوم هو عن جمموعة النباتات   
وتتكاثر  وعائية،  أنسجة  حتوي  التي  البذرية  الوعائية 

بالبذور. 
اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:  

ما أمهية األنسجة الوعائية هلذه النباتات؟  -
إجابة ُمتَملة:  نقل املواد الالزمة إىل كل خلية.

ما أماكن وجودها؟  -
إجابة ُمتَملة:  توجد يف اجلذور، والسيقان، واألوراق. 

اذكر أمثلة عىل هذه النباتات.  -
والقطن،  والتفاح،  واألرز،  الرسو،  ُمتَملة:  إجابة 

والنعنع، والزيتون.
ما اسم النبات الظاهر يف الصورة املجاورة )الشكل 7(؟  -

إجابة ُمتَملة:  الصنوبر.
هل بذوره ُمعّراة أم ُمغّطاة؟  -

إجابة ُمتَملة:  ُمعّراة.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

التفكري: إنتاج املعرفة.  *
بنيِّ للطلبة أمهية الرتكيز عىل الفهم يف أثناء التعلُّم، وما يتطلَّبه ذلك من إعامل للفكر 
للمعرفة  مستهلكني  من  ل  التحوُّ عىل  ُيساِعدنا  ما  املقدمة؛  واملعلومات  املعارف  يف 
إىل منتجيها، وال سيَّام يف ظلِّ التسارع التقني ومستجدات العرص. بنيِّ هلم أيًضا أنَّ 
أساس إنتاج املعرفة هو التفكري، واملنهجية العلمية، واالستقصاء، والبحث العلمي.
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    Plant tissues  ُاألنسجةُ النباتیة

 Meristematic   ُد ولِّ : النسيجُ المُ نُ أجزاءُ النباتِ منْ أنسجةٍ نباتيةٍ هيَ تتكوَّ
 ،Vascular Tissue ُواألنسجةُ الوعائية ،Epidermis ِونسيجُ البشرة ،Tissue

والنسيجُ األساسيُّ Ground Tissue، أنظرُ الشكلَ (8).
، وفي  : يوجدُ هذا النسيجُ في القممِ الناميةِ للجذرِ والساقِ ولِّدُ النسيجُ المُ
. نتِجةً خاليا جديدةً ، وتنقسمُ خالياهُ مُ ، وأماكنِ النموِّ في النباتِ البراعمِ
 ، الساقِ منَ  كلٍّ  في  الخارجيةَ  الطبقةَ  النسيجُ  هذا  مثِّلُ  يُ البشرةِ:  نسيجُ 
الشعيراتِ  ى  تُسمّ تراكيبُ  الجذورِ  في  عنْهُ  وتنشأُ   ، والورقةِ  ، والجذرِ

. الجذريةَ
يوجدانِ  اللذانِ  واللحاءُ  الخشبُ  بها  دُ  يُقصَ  : الوعائيةُ األنسجةُ 
منْ  بعضٍ  عنْ  ما  هُ بعضُ ويختلفُ   . وأوراقِهِ  ، وساقِهِ  ، النباتِ جذرِ  في 
دعامةً  لُ  يُشكِّ فالخشبُ  (9)؛  الشكلَ  أنظرُ   ، والوظيفةُ  ، التركيبُ حيثُ 
 ، ها الجذرُ إلى الساقِ ، وينقلُ الماءَ واألمالحَ المعدنيةَ التي امتصَّ للنباتِ
ينقلُ  حينِ  في   ، الضوئيِّ البناءِ  عمليةِ  في  منْها  لالستفادةِ  ؛  فاألوراقِ
يَةَ  غْ بُ ؛  النباتِ إلى جميعِ أجزاءِ  هِ  إنتاجِ الجاهزَ منْ مكانِ  الغذاءَ  اللحاءُ 

 . ، أوْ تخزينِهِ استهالكِهِ

عرقٌ
 خشبٌ

لحاءٌ
بشرةٌ

  نسيجٌ أساسيٌّ

خشبٌ
 لحاءٌ

خشبٌ
 لحاءٌ

بشرةٌ

 نسيجٌ أساسيٌّ

 ساقٌ

أنسجةٌ 
وعائيةٌ

أنسجةٌ 
وعائيةٌ

أنسجةٌ 
وعائيةٌ

 جذرٌ

يٌّ  برعمٌ قمِّ

عقدةٌ

 سالميةٌ

 زهرةٌ

 ثمرةٌ

 بشرةٌ عليا

 ورقةٌ

 نصلٌ

 نسيجٌ أساسيٌّ
بشرةٌ سفلى

برعمٌ 
إبطيٌّ

 عرقٌ وسطيٌّ

ــنُ  ــةُ وأماك ــجةُ النباتي ــكلُ (8): األنس الش
. ــذورِ ــاةِ الب غطّ ــاتِ مُ ــي النبات ــا ف وجودِه

دُ موقــعَ األنســجةِ النباتيــةِ المختلفــةِ  أُحــدِّ
. فــي النبــاتِ

: ما أهميةُ خاليا   أتحقَّقُ
؟ ولِّدِ النسيجِ المُ
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المناقشة:   
اعتامًدا  اآلتية  األسئلة  عن  اإلجابة  الطلبة  إىل  اطلب   

عىل الشكل )8(:
ن منها أجزاء النبات؟ ما األنسجة التي تتكوَّ  -

البرشة،  ونسيج  املولد،  النسيج  حُمتَملة:  إجابة 
واألنسجة الوعائية، والنسيج األسايس.

كيف ُيمِكن التمييز بني هذه األنسجة؟  -
التمييز بني هذه األنسجة من  ُيمِكن  حُمتَملة:  إجابة 

نا. أجزاء النبات املوجودة فيها، واخلاليا التي ُتكوِّ

التدريس  2

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

املهارات احلياتية: احلوار.  *
أخِر الطلبة بأمهية احلوار بني األفراد يف أثناء العمل لتحقيق هدف مشرتك، وأنَّه ُيَعدُّ 
التواصل  تنظيم عملية  ًدا أمهية  ُمؤكِّ عنرًصا أساسيًّا لنجاح أيِّ عمل بصورة فاعلة، 
املناسب  الوقت  )اختيار  الفردية  املسؤولية  بضوابط  وااللتزام  املحاورة،  أثناء  يف 
وعدم  ث،  للُمتحدِّ )االستامع  اجلامعية  املسؤولية  وضوابط  وآلياهتا(،  للتواصل، 
ر الطلبة بعنارص عملية االتصال  املقاطعة(؛ ليكون احلوار فاعاًل وبنّاًء. بعد ذلك ذكِّ

الفاعل، وبمهاراهتا.

 أتحقَّق:
قدرة خالياه عىل االنقسام، وإنتاج خاليا جديدة. 

طريقة أُخرى للتدريس

)Jigsaw اسرتاتيجية التدريس: التعلُّم التعاوين )جيكسو
ثم  )أساسية(،  رباعية  جمموعات  إىل  الطلبة  ع  1- وزِّ

ع املهام عىل أفراد كلٍّ منها عىل النحو اآليت: وزِّ
األول: البحث يف صفات النسيج املولد.  

الثاين: البحث يف صفات نسيج البرشة.  
الثالث: البحث يف صفات األنسجة الوعائية.  

الرابع: البحث يف صفات النسيج األسايس.  
جمموعاهتم  من  النتقال  الطلبة  هؤلء  إىل  2- اطلب 
النسيج  )جمموعة  اخلرباء  جمموعة  إىل  األساسية 
وجمموعة  البرشة،  نسيج  وجمموعة  املولد، 
النسيج األسايس(؛  الوعائية، وجمموعة  األنسجة 
وتدوين  مًعا،  د  امُلحدَّ النسيج  صفات  يف  للبحث 
ًدا الزمن املناسب  خصائصه يف ورقة، ورسمه، ُمدِّ

لكل جمموعة.
ص لك جمموعة، اطلب  امُلخصَّ الزمن  انتهاء  3- بعد 
إىل  الرجوع  نسيجه(  يف  )خبري  طالب  كل  إىل 
ما  عىل  فيها  زمالئه  وإطالع  األساسية،  جمموعته 

تعلَّمه عن النسيج.
إليه  لوا  توصَّ ما  كافًة يف  املجموعات  أفراد  4- ناِقش 

من نتائج، ثم اكتبها عىل اللوح.
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مقارنةٌ بیَن خالیا النسیِج األساسيِّ
اإلسكلرنشیمیةُالكولنشیمیةُالبرنشیمیةُمْن حیُث:

:  وجوُد تغلُّظاٍت غیِر منتظمٍة رقیٌق.ُسْمُك الجداِر الخلويِّ

فیِھ.

أكثُر ُسْمًكا مْن ُجُدِر الخالیا 

البرنشیمیِة والكولنشیمیِة.

غیُر موجودٍة.موجودةٌ.موجودةٌ.وجوُد النواِة:

غیُر موجودٍة.موجودةٌ.موجودةٌ.وجوُد الفراغاِت بیَن الخالیا:

 يعملُ النسيجُ األساسيُّ 
 ، على دعمِ أجزاءِ النباتِ

، وتسهيلِ  وتخزينِ الموادِّ
ها بينَ الخاليا. أربطُ  مرورِ

بينَ نوعِ الخليةِ في هذا 
يها. النسيجِ والوظيفةِ التي تؤدّ

. الشكلُ (9): تركيبُ الخشبِ واللحاءِ

. الجدولُ (1): خاليا النسيجِ األساسيِّ

 ،Parenchyma  ٍنُ هذا النسيجُ منْ خاليا برنشيمية : يتكوَّ النسيجُ األساسيُّ
وكولنشيميةٍ Collenchyma، وإسكلرنشيميةٍ Sclerenchyma. تختلفُ 

، أنظرُ الجدولَ (1). ها عنْ بعضٍ هذهِ الخاليا بعضُ

خليةٌ مرافقةٌ

صفيحةٌ غرباليةٌ

أنبوبٌ غرباليٌّ

وعاءُ الخشبِ

خشبٌ
لحاءٌ قصيبةٌ

فراغٌ بينَ خلويٍّ

جدارٌ خلويٌّ

جدارٌ خلويٌّ

جدارٌ خلويٌّ نواةٌ

فجوةٌ

تجويفٌ

نواةٌ
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القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد ال
دراسية                                

القضايا ذات العالقة بالعمل: قيمة العمل.  *
اليدوي  عىل  ًزا  ُمركِّ وأمهيته،  العمل  قيمة  للطلبة  بنيِّ 
واالعتامد  السلبية  عن  الُبْعد  أمهية  ًحا  وُموضِّ منه، 
واالكتفاء  املطلوبة،  األعامل  تنفيذ  يف  اآلخرين  عىل 
ز الرأي  باملالحظة. بنيِّ هلم أيًضا أنَّ العمل اليدوي ُيعزِّ
املرء  قيمتها، وُيكِسب  اللفظية، ويرفع من  واملشاركة 

مشاعر إجيابية، ويفزه عىل اإلتقان واجلودة. طريقة أُخرى للتدريس

ربَّام جيد بعض الطلبة صعوبة يف فهم عالقة تركيب اخلاليا بوظيفتها؛ لذا ُيمِكن توضيح   
هذه العالقة عن طريق إرشاكهم يف مهمة رسم خاليا كل نسيج وإظهار صفاهتا من 

الرسم، ثم ربط ما ُيظِهره الرسم بالوظيفة )يمكن استخدام الشكل التايل(.

المناقشة:  
اطلب إىل الطلبة قراءة فقرة )النسيج األسايس(، ثم ناِقشهم   

ن منها النسيج األسايس. يف أنواع اخلاليا التي يتكوَّ
ع الطلبة إىل ست جمموعات، ثم اطلب إىل أفراد ثالث  وزِّ  
منها دراسة أحد أنواع خاليا النسيج األسايس، وتدوين 

صفاهتا األساسية من حيث:
ُسْمك اجلدار اخللوي )رقيق، غليظ(.  -

النواة )وجودها، عدم وجودها(.  -
الفراغات بني اخلاليا )وجودها، عدم وجودها(.  -

ثم اطلب إىل أفراد املجموعات الثالث األُخرى مناقشة   
تفسري  يف  ومشاركتهم  إليه،  لوا  توصَّ ما  يف  زمالئهم 

البيانات وإنشاء جدول املقارنة.
نظِّم جلسة نقاش بني أفراد املجموعات كافًة، ثم اطلب   
ص يف دراسة أحد األنسجة تلخيص  إىل كل ثنائي ُمتخصِّ

ما توّصال إليه عىل اللوح بصورة منظمة وواضحة.

   
لذا  اخلاليا؛  بني  أكرب  فراغات  حتوي   الربنشيمية: 

ل مرور املواد بني خالياها. فهي ُتسهِّ
 الكولنشيمية: متتاز بوجود تغليظات غري منتظمة يف 
اجلدار اخللوي؛ ما ُيساِعد عىل ختزين املواد، وتوفري 

الدعم واإلسناد.
 اإلسكلرنشيمية: جدارها اخللوي أكثر ُسْمًكا؛ لذا 

ا تدعم أجزاء النبات.  فإنَّ الرسم
اخلصائص
الوظيفة
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  فيمَ تستفيدُ المخروطياتُ 
؟  منْ شكلِها المخروطيِّ

 . نُ بينَ المخاريطِ الذكريةِ والمخاريطِ األنثويةِ :  أُقارِ  أتحقَّقُ

Seed Plants Classification تصنیُف النباتاِت البذریِة

اةِ  عرّ ، إلى نباتاتٍ مُ ا لمكانِ وجودِ البذورِ ، تبعً تُصنَّفُ النباتاتُ البذريةُ
. غطّاةِ البذورِ ، ونباتاتٍ مُ البذورِ

 Gymnosperms ِاةُ البذور عرّ النباتاتُ مُ
. اةُ البذورِ إلى أربعِ مجموعاتٍ عرّ تُصنَّفُ النباتاتُ مُ

المخروطياتُ Coniferophyta: تمتازُ المخروطياتُ بشكلِها، ومنْ 
؛ أيْ إنَّ المخاريطَ الذكريةَ  ، وهيَ أحاديةُ المسكنِ أمثلتِها الصنوبرياتُ
والمخاريطَ األنثويةَ التي تُمثِّلُ أعضاءَ التكاثرِ في النباتِ توجدُ على 
منَ  ا  حجمً أصغرَ  تكونُ  الذكريةَ  المخاريطَ  ولكنَّ  ها،  نفسِ الشجرةِ 

، أنظرُ الشكلَ (10). المخاريطِ األنثويةِ

، وذاتُ جذوعٍ  الجنكياتُ Ginkgophyta: أشجارٌ متساقطةُ األوراقِ
، ينتمي إليْها نوعٌ واحدٌ اآلنَ هوَ الجنكةُ بيلوبا  ، وجذورٍ عميقةٍ سميكةٍ

، أنظرُ الشكلَ (11). Ginkgo biloba الموجودةُ في الصينِ

. مخاريطُ أنثويةٌ

. مخاريطُ ذكريةٌ

. الشكلُ (10): نباتُ الصنوبرِ الحلبيِّ

.Ginkgo biloba ُالشكلُ (11): شجرة
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تصنيف النباتات البذرية
المناقشة:  

اطرح عىل الطلبة األسئلة اآلتية:  
من  بالبذور  تتكاثر  التي  النباتات  مجيع  تتشابه  هل   -

حيث الرتكيب؟
إجابة ُمتَملة: ال.

وجود  مكان  حيث  من  النباتات  هذه  ختتلف  فيَم   -
البذور؟

إجابة ُمتَملة: بعض النباتات بذورها ُمغّطاة بأنسجة 
)داخل الثمرة(، وبعضها اآلخر بذورها غري ُمغّطاة.

د املجموعات التي ُتصنَّف إليها النباتات ُمعّراة  عدِّ  -
البذور.

اجلنتيات،  اجلنكيات،  املخروطيات،  ُمتَملة:  إجابة 
السايكاديات.

 أتحقَّق:
املخاريط الذكرية تكون أصغر حجاًم من املخاريط األنثوية.

  التكيُّف مع ظروف البيئة املختلفة، ومحاية حبوب اللقاح داخلها.

طريقة أُخرى للتدريس

(Frayer Method) نموذج فراير
اطلب إىل كل طالب استخدام نموذج فراير لتعلُّم   
مفهوم املخروطيات، ثم استخدامه لذلك بمشاركة 

زميله كام يف الشكل املجاور. 

نموذج حُمتَمل:  
املفهوم: املخروطيات.  -

بشكلها  متتاز  البذور  ُمعّراة  نباتات  التعريف:   -
املخروطي.

أمثلة: الصنوبريات.  -
املخاريط  إنَّ  )أْي  املسكن  أحادية  اخلصائص:   -
أعضاء  مُتثِّل  التي  األنثوية  واملخاريط  الذكرية 
التكاثر فيها توجد عىل الشجرة نفسها(، واملخاريط 

الذكرية أصغر حجاًم من املخاريط األنثوية. 
من  واخلنشار  الفيوناريا  عن  اختالفها  أمثلة:  ال   -

حيث الصفات.
ملجموعة  فراير  نموذج  استخدام  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  

اجلنكيات. 

نموذج فراير

اخلصائصالتعريف

ال أسئلة أسئلة

املفهوم

 معلومة إضافية    
وعمًرا  حجاًم  أكربها  فروًعا  حيمل  ضخم  رئيس  جذع  من  الصنوبر  شجرة  ترتكَّب   
ة  القمَّ القاعدة قرب سطح األرض، وأصغرها حجاًم وعمًرا موجود عند  موجود عند 
)جهة الربعم الطريف للنبات(؛ ما يمنحها الشكل املخروطي امُلميِّز هلا. أّما سطح الساق 
فمغّطى بأوراق حرشفية صغرية كثرية ُمرتَّبة حلزونيًّا، ويوجد يف إبط كل منها برعم ينمو 

ليصبح ساًقا قزميًة (Dwarf Shoots) حتمل عدًدا مدوًدا من األوراق إبرية الشكل. 
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أوْ  أشجارٌ   :Gnetophyta الجنتياتُ 
، ومنْ  شجيراتٌ تحـوي مخـاريطَ
أمثلتِها نباتُ الفلفيتشيا ميرابيليس   
Welwitschia mirabilis الذي يمتازُ 

، وأوراقٍ يصلُ  بساقٍ ملتصقةٍ باألرضِ
، أنظرُ الشكلَ  9 أمتارٍ ها إلى نحوِ  طولُ
(12). تعيشُ بعضُ الجنتياتِ في 
، ويعيشُ بعضٌ آخرُ في  الصحراءِ

 . الغاباتِ االستوائيةِ

الخشبيةِ  ها  بجذوعِ السايكادياتُ  تمتازُ   :Cycadophyta السايكادياتُ 
، وتوجدُ  ، ومخاريطِها كبيرةِ الحجمِ ، وأوراقِها ريشيةِ الشكلِ السميكةِ
. وهيَ أشجارٌ دائمةُ  ، والمناطقِ شبهِ االستوائيةِ في الغاباتِ االستوائيةِ
مخاريطَ  تحملُ  الواحدةَ  الشجرةَ  إنَّ  أيْ  ؛  المسكنِ وثنائيةُ  الخضرةِ، 
نتِجُ  نتِجُ حبوبَ اللقاحِ كما في الشكلِ (13)، أوْ مخاريطَ أنثويةً تُ ذكريةً تُ

البويضاتِ كما في الشكلِ (14). 

الشكلُ (12): أحدُ أنواعِ الجنتياتِ
 .Welwitschia mirabilis  

. .الشكلُ (13): مخروطانِ ذكريانِ الشكلُ (14): مخروطٌ أنثويٌّ
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المناقشة:  
د للموضوع بطرح السؤالني اآلتيني عىل الطلبة: مهِّ  

ماذا تعرف عن جمموعتي اجلنتيات والسايكاديات.  -
ــات  ــي املخروطي ــة بمجموعت ــام عالق ــل تربطه ه  -

ــات؟ واجلنكي
أخِر الطلبة أنَّ هاتني املجموعتني ُتشبِهان املجموعتني 
اللتني درسناها من حيث االنتامء إىل جمموعة النباتات 

ُمعّراة البذور.
ل الصور يف األشكال )12، 13،  اطلب إىل الطلبة تأمُّ  
14(، ثم قراءة الفقرتني امُلتعلِّقتني هبا، ثم مناقشتهام ضمن 

جمموعات، ثم تدوين الصفات الرئيسة هلا يف ورقة. 

لوا إليه، ثم اطلب إىل  ناِقش أفراد املجموعات بام توصَّ  
قائد كل جمموعة كتابة إحدى الصفات عىل اللوح.

وأنَّ  الصحراء،  يف  تعيش  اجلنتيات  بعض  أنَّ  للطلبة  بنيِّ   
نبات  مثل  الستوائية،  الغابات  يف  يعيش  اآلخر  بعضها 
الفلفيتشيا مريابيليس الذي يمتاز بساق ملتصقة باألرض، 
أنَّ  أيًضا  هلم  بنيِّ  أمتار.   9 نحو  إىل  طوهلا  يصل  وأوراق 
واملناطق  الستوائية  الغابات  يف  توجد  السايكاديات 
السميكة،  اخلشبية  بجذوعها  متتاز  ا  وأنَّ الستوائية،  شبه 

وأوراقها ريشية الشكل، وماريطها كبرية احلجم. 

بناء المفهوم   
ثنائية املسكن.   

زين  اطلب إىل الطلبة توضيح مفهوم ثنائية املسكن، ُمعزِّ  
لون إليه؛  إجاباهتم بأمثلة مناسبة، ثم ناِقشهم يف ما يتوصَّ
الشجرة  محل  هو  املسكن  بثنائية  املقصود  أنَّ  لستنتاج 
اللقاح، أو ماريط  ُتنتِج حبوب  الواحدة ماريط ذكرية 
ا ختتلف  أنثوية ُتنتِج البويضات، مثل السايكاديات، وأنَّ
وجود  هبا  ُيقَصد  إذ  املسكن؛  أحادية  مفهوم  عن  بذلك 
مُتثِّل أعضاء  التي  األنثوية  الذكرية واملخاريط  املخاريط 

التكاثر عىل الشجرة نفسها، مثل املخروطيات.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

القضايا ذات العالقة بالعمل: القضايا األخالقية )املسؤولية(.  *
أخِر الطلبة أنَّ املسؤولية )الفردية، واجلامعية( هي أحد رشوط نجاح العمل اجلامعي. 
د فإنَّه ُيشاِرك بفاعلية  فعندما يرص الفرد عىل إكامل املهمة املنوطة به يف الوقت امُلحدَّ
يف تنفيذها، وعندما يرص أفراد املجموعة كافًة عىل إناء العمل بصورة كاملة فإنَّه 

دة.  ذ يف زمن مناسب، وباستخدام املصادر امُلحدَّ يكون ُمتَقنًا، وُينفَّ
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. الشكلُ (15): مناطقُ الجذرِ الخارجيةُ

Angiosperms ( غطّاةُ البذورِ (النباتاتُ الزهريةُ النباتاتُ مُ
عضوَ  بأنَّ  البذريةِ  النباتاتِ  بقيةِ  عنْ  النباتاتُ  هذهِ  تمتازُ 
ى النباتاتِ الزهريةَ  ؛ لذا، فإنَّها تُسمّ التكاثرِ فيها هوَ الزهرةُ
 ، Flowering Plants، وهيَ تُصنَّفُ إلى النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ

. والنباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ

 Flowering Plants Parts ِّأجزاُء النباِت الزھري

: نُ النباتُ الزهريُّ منَ األجزاءِ اآلتيةِ يتكوَّ
Root ُالجذر

النباتَ في  ثبِّتُ  ، ويُ التربةِ النباتِ ينمو غالبًا تحتَ  جزءٌ منَ 
نُ  ، ويمتصُّ الماءَ واألمالحَ منْها. وبعضُ الجذورِ تُخزِّ التربةِ

 . ، منْ مثلِ جذورِ نباتِ الفجلِ الغذاءَ
رُ الشكلُ (15) مناطقَ الجذرِ  : يُظهِ مناطقُ الجذرِ الخارجيةُ
ومنطقةُ   ،( الناميةُ ةُ  (القمَّ االنقسامِ  منطقةُ   : وهيَ  ، الخارجيةَ

. ، ومنطقةُ التمايزِ االستطالةِ
دةٍ تنقسمُ  ولِّ ةِ الناميةِ  Apical Meristem على خاليا مُ  تحتوي منطقةُ القمَّ
 Root القلنسوةَ  ى  يُسمّ المنطقةَ تركيبٌ  ، ويُغطّي هذهِ  انقساماتٍ متساويةً
ا منطقةُ االستطالةِ  أمّ  . للتربةِ الجذرِ  اختراقِ  أثناءِ  Cap، وهوَ يحميها في 

 ، ، وتستطيلُ االنقسامِ منَ  الناتجةُ  الخاليا  فيها  فتنمو   Elongation Zone

 ،Differentiation Zone التمايزِ  منطقةِ  في  الخاليا  تتمايزُ  حينِ  في 
. نُ فيها األنسجةُ المختلفةُ وتتكوَّ

الشعيراتِ  ى  تُسمّ دقيقةٌ  امتداداتٌ  الجذرِ  في  البشرةِ  طبقةِ  عنْ  ينشأُ 
ضِ المتصاصِ  عرَّ ساحةِ السطحِ المُ الجذريةَ Root Hair، وهيَ تزيدُ منْ مِ

. الماءِ واألمالحِ منَ التربةِ
 هلِ الجدارُ الخلويُّ 

للشعيرةِ الجذريةِ رقيقٌ أمْ 
رُ إجابتي.  ؟ أُفسِّ سميكٌ

     أبحثُ
أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ 

ها  المناسبةِ عنْ نباتاتٍ جذورُ
 ، ، وال تنمو تحتَ التربةِ هوائيةٌ
لُ  ثمَّ أعرضُ النتائجَ التي أتوصَّ

إليْها أمامَ زمالئي.

؟ غطّاةِ البذورِ ى عضوُ التكاثرِ في النباتاتِ مُ :  ماذا يُسمّ  أتحقَّقُ

منطقةُ التمايزِ

شعيرةٌ جذريةٌ

منطقةُ االستطالةِ

ةِ الناميةِ منطقةُ القمَّ

القلنسوةُ
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المناقشة:  
د للموضوع بطرح األسئلة اآلتية عىل الطلبة:  مهِّ  

ملاذا ُأطِلق عىل جمموعة النباتات ُمغّطاة البذور اسم   -
النباتات الزهرية؟

إجابة حُمتَملة: ألنَّ عضو التكاثر فيها هو الزهرة.
إىل كم جمموعة ُتصنَّف النباتات الزهرية؟  -

إجابة حُمتَملة: ُتصنَّف النباتات الزهرية إىل جمموعتني.
ما اسم كل جمموعة؟  -

إجابة حُمتَملة: ذات الفلقة، ذات الفلقتني.
ن منها النباتات الزهرية؟  ما أهم األجزاء التي تتكوَّ  -
اجلذر، والساق، والورقة، والزهرة،  حُمتَملة:  إجابة 

والبذرة.
ف هبا مفهوم اجلذر، وُتبنيِّ أمهيته للنبات. اكتب عبارة ُتعرِّ  -
إجابة حُمتَملة: جزء من النبات ينمو غالًبا حتت الرتبة، 
وهو مسؤول عن تثبيت النبات يف الرتبة، وامتصاص 
املاء واألمالح منها، وختزين الغذاء أحياًنا كام هو حال 

نبات الفجل.
ما مناطق اجلذر اخلارجية؟  -

ة النامية(، ومنطقة  إجابة حُمتَملة: منطقة االنقسام )القمَّ
االستطالة، ومنطقة التاميز.

 أبحث:

عن  املناسبة  املعرفة  مصادر  يف  البحث  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
عنها؛  تقرير  كتابة  ثم  اهلوائية(،  )اجلذور  البحث  قضية 
ن أمهية اجلذور اهلوائية، وأمثلة عىل نباتات  عىل أْن يتضمَّ
أْن  به مسافًة قبل  ُمعلَّقة جذورها يف اهلواء، أو متر  تظل 

تصل الرتبة، ثم قراءته أمام الزمالء يف الصف.
اجلذور اهلوائية  (Aerial roots) : جذور ترتفع من الرتبة   
إىل اهلواء فوق مستوى سطح األرض، أو فوق املاء؛ ما 
من  مبارشًة  األكسجني  عىل  باحلصول  للنبات  يسمح 
اجلذور  فتخرج  اجلذور(،  طريق  عن  )التنفُّس  اهلواء 
من السيقان، وتبدأ التسلق عن طريق اللتفاف كام يف 

.(Hedera helix) نبات حبل املساكني
 متتاز اجلذور اهلوائية عن غريها من بقية أنواع اجلذور 
ا ُملِّقة يف اهلواء،  بربوزها فوق سطح الرتبة، فتبدو كأنَّ
ويستفيد أحد أجزاء النبات من هذه اجلذور يف احلصول 
عىل قطرات املاء املنترشة يف األجواء الرطبة، كام يفعل 
ُأخرى غذاءها  نباتات  األوركيد، يف حني حتفظ  نبات 

بواسطة هذه اجلذور.

 أتحقَّق: الزهرة 

  اجلدار اخللوي للشعرية اجلذرية رقيق لتسهيل عملية امتصاص املاء واألمالح.

نشاط سريع  
ع عىل الطلبة رساًم ُيمثِّل مناطق اجلذر اخلارجية من دون كتابة أسامئها. وزِّ  

هذه  الطلبة  إعطاء  )ُيمِكن  عليها  اخلارجية  املناطق  أسامء  كتابة  الطلبة  إىل  اطلب   
بعبارات  التعليق عىل كلٍّ منها  الرسم(، ثم  املناسب عىل  األسامء للصقها يف مكانا 

ناهتا وأمهيتها. ُتبنيِّ ُمكوِّ
ة النامية حتوي خاليا مولدة  ًحا أنَّ منطقة القمَّ لون إليه، ُموضِّ ناِقش الطلبة يف ما يتوصَّ  
الرتبة،  اخرتاق  أثناء  يف  حتميها  التي  القلنسوة  وُتغّطيها  متساوية،  انقسامات  تنقسم 
وأنَّ اخلاليا الناجتة من عملية النقسام تنمو وتستطيل يف منطقة الستطالة، وتتاميز يف 

ن فيها األنسجة املختلفة. منطقة التاميز، وتتكوَّ  
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التركيبَ  مثِّلُ  يُ عندَ دراسةِ مقطعٍ عرضيٍّ   : الداخليُّ للجذرِ التركيبُ 
، يُمكِنُ مشاهدةُ طبقةِ البشرةِ الخارجيةِ  الداخليَّ لجذرِ النباتِ ذي الفلقتيْنِ
 ، نُ منْ صفٍّ واحدٍ منَ الخاليا، وتنشأُ عنْها الشعيراتُ الجذريةُ التي تتكوَّ
 ، ةٍ منْ خاليا النسيجِ األساسيِّ دَّ نُ منْ صفوفٍ عِ ثمَّ طبقةِ القشرةِ التي تتكوَّ

. ، ثمَّ المحيطِ الدائرِ واألنسجةِ الوعائيةِ ثمَّ طبقةِ البشرةِ الداخليةِ
، ويمتدُّ  تنشأُ الجذورُ الجانبيةُ Lateral Root عنْ طبقةِ المحيطِ الدائرِ
في  ا  أمّ  . الفلقتيْنِ ذي  النباتِ  جذرِ  في  الجذرِ  مركزَ  ليصلَ  الخشبُ 
لةً  شكِّ مُ الجذرِ  مركزَ  البرنشيميةُ  الخاليا  فتشغلُ  الفلقةِ  ذي  النباتِ  جذرِ 

النخاعَ Pith، أنظرُ الشكلَ (16).

: ما أهميةُ كلٍّ منَ   أتحقَّقُ

؟ ةِ الناميةِ ، والقمَّ الجذرِ

جذرُ النباتِ ذي الفلقتيْنِ

محيطٌ دائرٌ

قشرةٌ

محيطٌ دائرٌ

نخاعٌ

قشرةٌ

بشرةٌ داخليةٌ

لحاءٌ

خشبٌ
جذرُ النباتِ ذي الفلقةِ

لحاءٌ

بشرةٌ خارجيةٌ

خشبٌ

بشرةٌ خارجيةٌ

بشرةٌ داخليةٌ

. الشكلُ (16): التركيبُ الداخليُّ للجذرِ

النباتاتِ  لجذرِ  الداخليِّ  التركيبِ  بينَ  ن  أُقارِ

. ذاتِ الفلقةِ والنباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ
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المناقشة:  
الداخيل  )الرتكيب  فقرة  قراءة  طالب  كل  إىل  اطلب   
اطرح  ثم  مضمونا،  يف  مجاعيًّا  ناِقشهم  ثم  للجذر(، 

عليهم السؤال اآليت:
ذي  النبات  جلذر  الداخيل  الرتكيب  خيتلف  هل   -

الفلقة عنه يف النبات ذي الفلقتني؟
إجابة ُمتَملة: نعم.

أفراد  إىل  اطلب  ثم  جمموعات،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
بني  للمقارنة  املجاور؛  فن  شكل  ملء  جمموعة  كل 
الرتكيب الداخيل جلذر النبات ذي الفلقة والرتكيب 

الداخيل جلذر النبات ذي الفلقتني.

ناِقش أفراد املجموعات يف أعامهلا، ثم اطلب إليهم   
ذكر أمثلة عىل ذلك.

طبقة  يف  يكون  الرتكيب  يف  التشابه  أنَّ  للطلبة  بنيِّ   
البرشة اخلارجية )صف واحد من اخلاليا تنشأ عنها 
ة صفوف  القرشة )ِعدَّ الشعريات اجلذرية(، وطبقة 
البرشة  وطبقة  األسايس(،  النسيج  خاليا  من 
الوعائية،  واألنسجة  الدائر،  واملحيط  الداخلية، 

ن اجلذور اجلانبية من طبقة املحيط الدائر. وتكوُّ
يف  يتمثَّل  الرتكيب  يف  االختالف  أنَّ  للطلبة  بنيِّ   
امتداد اخلشب ليصل مركز اجلذر يف النباتات ذات 
مركز  الرنشيمية  اخلاليا  تشغل  حني  يف  الفلقتني، 

لة النخاع يف النباتات ذات الفلقة. اجلذر ُمشكِّ

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

القضايا ذات العالقة بالعمل: القضايا األخالقية )االحرتام(.  *
ًدا أنَّ االحرتام  بنيِّ للطلبة أمهية احلوار والتواصل املبنى عىل االحرتام املتبادل، ُمؤكِّ
واملسجد،  والنادي،  والبيت،  واملدرسة،  الصف،  يف  الطلبة  بني  التعامل  أساس  هو 

والسوق، وأيِّ مكان آخر.

أوجه 
التشابه:

أوجه االختالف:أوجه االختالف:

الرتكيب الداخيل جلذر 
النبات ذي الفلقة

الرتكيب الداخيل جلذر 
النبات ذي الفلقتني
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حُ  يُوضِّ تخطيطيٌّ  رسمٌ   :(18) الشكلُ 
 ، التركيبَ الداخليَّ لساقِ النباتِ ذي الفلقةِ

. وساقِ النباتِ ذي الفلقتيْنِ
نُ بينَ النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ والنباتاتِ  أُقارِ
ذاتِ الفلقتيْنِ منْ حيثُ التركيبُ الداخليُّ 

. للساقِ

. الشكلُ (17): األجزاءُ الخارجيةُ للساقِ

لحاءٌ

خشبٌ

حزمةٌ وعائيةٌ

نسيجٌ أساسيٌّ

بشرةٌ خارجيةٌ

نخاعٌ

بشرةٌ خارجيةٌ

ساقُ النباتِ ذي الفلقةِ ساقُ النباتِ ذي الفلقتيْنِ
لحاءٌ

كامبيومُ
خشبٌ

حزمةٌ وعائيةٌ

Stem ُالساق
دعامةً  مثِّلُ  ويُ  ، التربةِ سطحِ  فوقَ  غالبًا  ينمو   ، النباتِ منَ  جزءٌ  الساقُ 
نُ  تُخزِّ  . وبالعكسِ األوراقِ  إلى  الجذورِ  منَ  الموادَّ  وينقلُ   ، للنباتِ
أنظرُ   ، بّارِ الصَّ ونباتِ  البطاطا،  نباتِ  في  كما   ، الموادَّ السيقانِ  بعضُ 

 . بيِّنُ األجزاءَ الخارجيةَ للساقِ الشكلَ (17) الذي يُ
التركيبَ  مثِّلُ  يُ عندَ دراسةِ مقطعٍ عرضيٍّ   : للساقِ الداخليُّ  التركيبُ 
، يُمكِنُ مشاهدةُ البشرةِ الخارجيةِ  الداخليَّ لساق النباتِ ذي الفلقتيْنِ
منْ  البشرةُ  نُ  وتتكوَّ  ، الكيوتكلَ ى  تُسمّ شمعيةٌ  طبقةٌ  تُغطّيها  التي 
نُ منْ  صفٍّ واحدٍ منَ الخاليا، ثمَّ مشاهدةُ القشرةِ Cortex التي تتكوَّ
بةً على شكلِ محيطِ  رتَّ ، ثمَّ الحزمِ الوعائيةِ مُ خاليا النسيجِ األساسيِّ
نُ  يتكوَّ ا  نسيجً ما  بينَهُ الحيِّزُ  ويشغلُ   ، واللحاءَ الخشبَ  تحوي  دائرةٍ 
الحزمِ  بينَ  Cambium. يفصلُ  الكامبيومَ  ى  ويُسمّ دةٍ،  ولِّ مُ منْ خاليا 
نُ منْ خاليا برنشيميةٍ تؤدّي الوعائيةِ أشعةٌ نخاعيةٌ Pith Ray تتكوَّ

. ، منْها نقلُ الموادِّ منَ القشرةِ إلى النخاعِ ةً دَّ وظائفَ عِ
؛ إذْ ال يكونُ النسيجُ األساسيُّ  يختلفُ التركيبُ الداخليُّ لساقِ الفلقةِ
 ، طبقاتٍ إلى  ا  ميَّزً مُ الوعائيةِ  والحزمِ  البشرةِ  بينَ  الحيِّزَ  يمألُ  الذي 
النسيجِ  في  مبعثرةً  الكامبيومِ  منَ  تخلو  التي  الوعائيةُ  الحزمُ  وتكونُ 

، أنظرُ الشكلَ (18). األساسيِّ

يٌّ برعمٌ قمِّ

برعمٌ إبطيٌّ

   عقدةٌ 

سالميةٌ

عقدةٌ 

قشرةٌ
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طريقة أُخرى للتدريس

اسرتاتيجية التدريس: العمل املخربي.
مختبر  في  جاهزة  ِمجَهرية  شرائح  استخدم   

االحياء لتدريس الطلبة تركيب الساق الداخلي.
المقارنة  في  المجهر  استخدام  كيفية  للطلبة  وضح   
الفلقة  ذي  للنبات  الداخلي  الساق  تركيب  بين 

وتركيب الساق الداخلي للنبات ذي الفلقتين.
مجموعات  ضمن  أو  فرادا  الطلبة  من  اطلب   
في  المجهر  استخدام  المصادر(  توافر  )حسب 
دراسة التراكيب ثم رسمها يدويا ومقارنتها بالرسم 
الطلبة  إكساب  ُبْغَيَة  )18(؛  الشكل  يمثله  الذي 

مهارات يدوية إلى جانب المهارات الفكرية.

المناقشة:  
د للموضوع بطرح السؤالني اآلتيني عىل الطلبة:  مهِّ  

ما األجزاء اخلارجية لساق النبات؟  -
إجابة حُمتَملة: الُعَقد، والسالميات، والراعم اإلبطية 

والقمية.
ما وظائف الساق األساسية؟   -

إجابة حُمتَملة: توفري الدعامة للنبات، ونقل املواد من 
اجلذور إىل األوراق وبالعكس، وختزين املواد أحياًنا.

طريقة أُخرى للتدريس

الطاولة املستديرة
ع عىل كل جمموعة  ع الطلبة إىل جمموعات، ثم وزِّ وزِّ  
ًدا زمن اإلجابة. أحد األسئلة السابقة عشوائيًّا، ُمدِّ

اطلب إىل أحد األفراد يف كل جمموعة كتابة سؤال   
ثم  فارغة،  ورقة  من  العلوي  اجلزء  يف  املجموعة 
ليكتب كلٌّ  املجموعة؛  بقية زمالئه يف  إىل  إمرارها 

منهم إجابة ُمقرَتحة. 
ص لإلجابة، اطلب إليهم  بعد انتهاء الزمن امُلخصَّ  
التوقُّف عن الكتابة، ثم مناقشة إجابات املجموعة؛ 
أفراد  أمام  دة، ثم عرضها  لالتفاق عىل إجابة ُموحَّ

املجموعات األُخرى.
اكتب  ثم  إجاباهتم،  يف  املجموعات  أفراد  ناِقش   

الصحيح منها عىل اللوح.

استخدام الصور واألشكال:   
اطلب إىل الطلبة قراءة فقريت )الرتكيب الداخيل للساق(، ودراسة الشكل )18(.  

نات  نات ساق النبات ذي الفلقة وُمكوِّ اطلب إىل الطلبة أْن يقارنوا يف جدول بني ُمكوِّ  
ساق النبات ذي الفلقتني، ثم ناِقشهم فيه. 

أوجه االختالفأوجه التشابهنوع الساق
ساق النبات ذي الفلقتني.

ساق النبات ذي الفلقة.

أوجه االختالفأوجه التشابهنوع الساق
ساق النبات ذي 

الفلقتني.
- البرشة اخلارجية.
- احلزم الوعائية.

اخلشب  حتوي  وهي  ميط،  شكل  عىل  ُمرتَّبة  الوعائية  احلزم   -
واللحاء وبينهام الكامبيوم ثم األشعة النخاعية.

ساق النبات 
ذي الفلقة.

النسيج األسايس الذي يمأل احليِّز بني البرشة واحلزم الوعائية   -
أ إىل طبقات. ال يتجزَّ

احلزم الوعائية مبعثرة يف النسيج األسايس، وهي ختلو من الكامبيوم.  -

جدول ُمقرتح
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نشاطنشاط
اهلدف: 

وجذور  الفلقة  ذات  النباتات  جذور  بني  ا  جِمَهريًّ التمييز 
النباتات ذات الفلقتني، وسيقان كلٍّ منهام.

 الزمن: 25 دقيقة.
إرشادات السالمة:

ه الطلبة إىل استعامل املواد واألدوات بحذر، ول سيَّام  وجِّ
وبعد  التجربة  أثناء  يف  اليدين  وغسل  منها،  الزجاجية 

النتهاء من تنفيذها.
املهارات العلمية: 

املالحظة، املقارنة، الستنتاج، التصنيف.
اإلجراءات والتوجيهات:

دراسة  جمموعات(  ضمن  أو  )فرادى،  للطلبة  ُيمِكن   
الرشائح املِجَهرية )حسب توافر املصادر(.

ثم  املنضدة،  الرشحية عىل  إىل كل طالب وضع  اطلب   
استخدام العدسة العينية ذات التكبري األصغر ملشاهدة 

متواها قبل النتقال إىل التكبري األعىل.
اطلب إىل الطلبة املقارنة بني ما يشاهدونه حتت املِجَهر   

واألشكال يف صفحة النشاط املجاورة.
حتت  للمقطع  يدوية  رسوم  عمل  الطلبة  إىل  اطلب   

املِجَهر، ثم مقارنتها. 
النتائج املتوقعة:

وجود تشابه بني األشكال حتت املِجَهر ورسوم األشكال 
يف صفحة النشاط املجاورة.

التحليل واالستنتاج:

رقم 
الرشحية

وجود برشة 
داخلية

وجود 
نخاع

ترتيب احلزم 
الوعائية

االستنتاج 
)التصنيف(

جذر النبات نعم.نعم.1
ذي الفلقة.

جذر النبات ل. نعم. 2
ذي الفلقتني.

مبعثرة ل.ل.3
بة(. )غري ُمرتَّ

ساق النبات 
ذي الفلقة.

بة. نعم.ل.4 ساق النبات ذي ُمرتَّ
الفلقتني.

اطلب إىل الطلبة تصنيف املقاطع يف جدول بحسب أرقام الرشائح.

مفتاح اإلجابة:
ق احلدَّ األدنى من املعيار. حقَّ  :1

ق احلدَّ املقبول من املعيار.  حقَّ  :2
ق احلدَّ األعىل من املعيار. حقَّ  :3

استراتيجية التقويم:التقويم المعتمد على األداء.              أداة التقويم: ُسلَّم تقدير.

123معيار األداءالرقم
يستخدم املِجَهر، ويضع الرشية عىل املنضدة بصورة صحيحة.1

يستخدم قوة التكبري املناسبة لتظهر الصورة واضحة.2

يرسم بدقة كل ما يشاهده حتت املِجَهر، أو يصفه بصورة صحيحة.3

4
النبات ذي  بدقة )جذر  األربعة يف اجلدول  املقاطع  يقارن بني 
الفلقة،  ذي  النبات  ساق  الفلقتني،  ذي  النبات  جذر  الفلقة، 

ساق النبات ذي الفلقتني(.

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

ة  يتباينُ التركيبُ الداخليُّ لكلٍّ منَ الساقِ والجذرِ في النباتاتِ ذاتِ الفلقِ
، ويُمكِنُ مالحظةُ هذا التباينِ عندَ دراسةِ مقاطعَ  والنباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ

. هرِ جْ ما تحتَ المِ عرضيةٍ لهُ
 : الموادُّ واألدواتُ

، جذرُ  شرائحُ زجاجيةٌ جاهزةٌ لمقاطعَ عرضيةٍ في جذرِ النباتِ ذي الفلقةِ
 ، النباتِ ذي الفلقتيْنِ ، ساقُ  النباتِ ذي الفلقةِ ، ساقُ  النباتِ ذي الفلقتيْنِ

. بٌ ركَّ هرٌ ضوئيٌّ مُ جْ مِ

 : إرشاداتُ السالمةِ

 . استعمالُ الشرائحِ الزجاجيةِ بحذرٍ

: خطواتُ العملِ

1 أُغطّي اسمَ المقطعِ المكتوبِ على الشريحةِ الزجاجيةِ باستعمالِ ورقةٍ 

. بيضاءَ والصقٍ

. هرِ جْ ها تحتَ المِ صُ مُ الشرائحَ (1، 2، 3، 4)، ثمَّ أتفحَّ 2 أُرقِّ

. ، ووجودَ النخاعِ ، وترتيبَ الحزمِ الوعائيةِ ظُ وجودَ البشرةِ الداخليةِ 3 أُالحِ

. نُ مالحظاتي في جدولٍ 4 أُدوِّ

. لْتُ إليْها بالشكلِ نُ نتائجي التي توصَّ 5 أُقارِ

: التحليلُ واالستنتاجُ

، ومقطعٍ  تُها إلى مقطعٍ في جذرِ النباتِ ذي الفلقةِ أُصنِّفُ المقاطعَ التي درسْ
، ومقطعٍ  ، ومقطعٍ في ساقِ النباتِ ذي الفلقةِ في جذرِ النباتِ ذي الفلقتيْنِ

   . في ساقِ النباتِ ذي الفلقتيْنِ

. جذرُ النباتِ ذي الفلقةِ

. جذرُ النباتِ ذي الفلقتيْنِ

. ساقُ النباتِ ذي الفلقةِ

. ساقُ النباتِ ذي الفلقتيْنِ

.( غطّاةِ البذورِ (الزهريةِ التركيبُ الداخليُّ للجذرِ والساقِ في النباتاتِ مُ
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. ا بسيطةً .الشكلُ (19):فرعٌ يحملُ أوراقً بةٍ ركَّ الشكلُ (20):فرعٌ يحملُ ثالثَ أوراقٍ مُ

Leaf  ُالورقة
الورقةَ  ، وأنَّ  الضوئيِّ تحدثُ في األوراقِ البناءِ  أنَّ عمليةَ  ا  تُ سابقً درسْ

. ، وأنَّ الورقةَ تنتجُ منْ برعمٍ إبطيٍّ هُ الساقُ جزءٌ منَ النباتِ تحملُ
 Gas  ِمنْها: تبادلُ الغازات ، ةً دَّ    تؤدّي األوراقُ في النباتِ عملياتٍ عِ
، وعمليةُ  ها األكسجينُ وثاني أكسيدِ الكربونِ Exchange التي أهمُّ

 . دُ الماءُ منَ النباتِ في صورةِ بخارِ ماءٍ فقَ النتحِ Transpiration؛ إذْ يُ
. ا عمليةُ البناءِ الضوئيِّ ومنْ هذهِ العملياتِ أيضً

لهُ  ها  وبعضُ منْها،  طُ  نبسِ المُ الجزءُ  وهوَ  ؛  نصلٍ منْ  الورقةُ  نُ  تتكوَّ  
بةٍ  ركَّ ، وهيَ تُصنَّفُ إلى أوراقٍ بسيطةٍ Simple Leaf، وأُخر مُ عنقٌ
بةِ في  ركَّ Compound Leaf. تختلفُ الورقةُ البسيطةُ عنِ الورقةِ المُ

، أنظرُ  ، وأنَّها تنتجُ منْ برعمٍ إبطيٍّ نُ منْ جزءٍ واحدٍ أنَّ نصلَها يتكوَّ
وريقاتٍ  منْ  بةِ  ركَّ المُ الورقةِ  نصلُ  نُ  يتكوَّ حينِ  في   ،(19) الشكلَ 

، أنظرُ الشكلَ (20). ها في برعمٍ إبطيٍّ واحدٍ ةٍ تشتركُ جميعُ دَّ عِ

برعمٌ إبطيٌّ

برعمٌ إبطيٌّ

عنقٌ

عرقٌ وسطيٌّ

نصلٌ

ورقةٌ

وريقةٌ

نُ بينَ الورقةِ  : أُقارِ  أتحقَّقُ

بةِ منْ  ركَّ البسيطةِ والورقةِ المُ

. حيثُ التركيبُ
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الورقة

المناقشة:  
د للموضوع بطرح األسئلة اآلتية عىل الطلبة:  مهِّ

البناء  عملية  عن  أساًسا  مسؤول  النبات  أجزاء  أيُّ   -
الضوئي؟

- يف أيِّ أجزاء النبات ترتبط الورقة؟
- ما اجلزء الذي تنتج منه الورقة؟

ًرا إّياهم بأنَّ   استمع إلجابات الطلبة، ثم ناِقشهم فيها، ُمذكِّ
عملية البناء الضوئي حتدث يف األوراق، وأنَّ الورقة حُتَمل 

عىل الساق، وتنتج من برعم إبطي.

العرض التوضيحي
كل  أفراد  إىل  اطلب  ثم  جمموعات،  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
لوا إليه أمام  ر هلم؛ لعرض ما توصَّ جمموعة اختيار ُمقرِّ

أفراد املجموعات األُخرى، والرد عىل مالحظاهتم.
نظِّم نقاًشا بني أفراد املجموعات يتناول وظائف األوراق   
)البسيطة،  نوعيها  بني  واملقارنة  وتركيبها،  النبات  يف 

بة(.  وامُلركَّ

(Exit Ticket) بطاقة اخلروج
قبل انتهاء احلصة بخمس دقائق، اكتب عىل ورقة السؤالني اآلتيني:  

اذكر اسم وظيفة واحدة للورقة.  -
بة. اذكر فرًقا واحًدا بني الورقة البسيطة والورقة امُلركَّ  -

ع عىل كل طالب نسخة من ورقة األسئلة، ثم اطلب إليهم اإلجابة عن السؤالني  وزِّ  
ًدا الزمن )3 دقائق مثاًل(، ثم تسليم األوراق عند انتهاء احلصة. فيها، ُمدِّ

م تغذية راجعة إلجاباهتم عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة،  أخرِب الطلبة أنَّك سُتقدِّ  
أو يف   ،(Microsoft teams) أو تطبيق  )الواتس آب(،  التواصل الجتامعي  أو تطبيق 

بداية احلصة القادمة. 

 أتحقَّق:
ن من جزء واحد، وتنتج من برعم إبطي(،  ُتصنَّف األوراق إىل بسيطة )نصلها يتكوَّ

ة تشرتك مجيعها يف برعم إبطي واحد(. ن نصلها من وريقات ِعدَّ بة )يتكوَّ وُمركَّ

طريقة أُخرى للتدريس

اسرتاتيجية املعرض
إلى  اطلب  ثم  مجموعات،  إلى  الطلبة  ع  وزِّ  
أفراد كل مجموعة تنفيذ المهام اآلتية، وكتابتها 

على ورق كرتون مقوى:
تعداد وظائف الورقة.  أ  - 

رســم الورقــة، وكتابــة أســماء أجزائهــا  ب - 
ــم. ــى الرس عل

البسيطة  األوراق  بين  بالرسم  المقارنة  ـ -  ج
بة، ثم التعليق على ذلك. واألوراق الُمركَّ

  اطلب إلى أفراد كل مجموعة مناقشة ما قاموا 
لوا إليها على ورقة،  به، ثم كتابة النتائج التي توصَّ

ثم تثبيتها على مكان بارز في غرفة الصف.
ع على أفراد المجموعات قصاصات ورق قابلة  وزِّ  
ل بين المعروضات،  للصق، ثم اطلب إليهم التنقُّ
وكتابة مالحظات عليها، ثم لصقها على األوراق 

المعروضة.
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لتركيبِ  تخطيطيٌّ  رسمٌ   :(21) الشكلُ 

. الورقةِ

. فُ التركيبَ الداخليَّ لورقةِ نباتٍ أَصِ

النباتِ  أجزاءِ  في  الضوئيِّ  البناءِ  عمليةُ  تحدثُ   : للورقةِ الداخليُّ  التركيبُ 
يُمكِنُ  تراكيبَ  منْ  نُ  تتكوَّ التي  الورقةُ  ها  وأهمُّ  ، الكلوروفيلَ تحوي  التي 
تساعدُ  التراكيبُ  وهذهِ   .(21) الشكلَ  أنظرُ   ، هرِ جْ المِ تحتَ  مشاهدتُها 

 : ، وهيَ ها المختلفةِ الورقةَ على أداءِ وظائفِ

بشرةٌ عليا
خاليا عماديةٌ

خشبٌ عرقٌ

بشرةٌ سفلى

خليتانِ حارستانِثغرٌ

خاليا إسفنجيةٌ
لحاءٌ

كيوتكلُ
ورقةٌ

عرقُ الورقةِ

، ويكونُ  ى الكيوتكلَ       وجودُ طبقةٍ شمعيةٍ تُسمّ
البشرةِ  في  منْهُ  أكبرَ  العليا  البشرةِ  في  ها  كُ مْ سُ

قلِّلُ فقدانَ الماءِ منْ خاليا البشرةِ. السفلى؛ ما يُ

البشرةِ  منَ  وقريبةٌ  ةٌ  تراصَّ مُ العماديةُ  الخاليا        
منَ  ممكنةٍ  كميةٍ  أكبرِ  امتصاصَ  لها  يتيحُ  ما  العليا؛ 

الضوءِ الالزمِ لحدوثِ البناءِ الضوئيِّ فيها.

البناءِ  عمليةِ  منْ  الناتجَ  السكروزَ  ينقلُ  اللحاءُ      
. هِ إلى بقيةِ أجزاءِ النباتِ الضوئيِّ منْ مكانِ تصنيعِ

، وتبادلِ الغازاتِ      الثغورُ في الورقةِ تسمحُ بالنتحِ
. يِّ بينَ الورقةِ والهواءِ الجوِّ

؛ ما يسمحُ بنفاذِ الضوءِ  افةٌ      طبقةُ البشرةِ شفّ
. إلى الخاليا المسؤولةِ عنْ عمليةِ البناءِ الضوئيِّ

نةُ للطبقةِ اإلسفنجيةِ تحدثُ فيها  كوِّ        الخاليا المُ
عمليةُ البناءِ الضوئيِّ على نحوٍ أقلَّ منْهُ في الخاليا 
رُ  وفِّ ؛ ما يُ ، وتوجدُ بيْنَها فراغاتٌ هوائيةٌ كبيرةٌ العماديةِ
بينَ الخاليا  الغازاتِ  لتبادلِ  ساحةَ سطحٍ واسعةً  مِ

. والهواءِ في الورقةِ

    الخشبُ ينقلُ الماءَ واألمالحَ المعدنيةَ منَ الجذرِ 
. ، فاألوراقِ إلى الساقِ

        البالستيداتُ الخضراءُ التي تحوي الكلوروفيلَ 
. زُ بصورةٍ أكبرَ في الخاليا العماديةِ تتركَّ
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المناقشة:  
ناِقش الطلبة يف عنوان املوضوع، وهو الرتكيب الداخيل   

للورقة، ونتاجاته العامة. 
اعرض أمام الطلبة جدول (KWL)، ثم اطلب إليهم   

ملء العمودين األول والثاين منه. 
جدول ُمقرَتح:

ماذا أعرف؟
K

ماذا أريد أْن أعرف؟
W

ْفُت؟ ماذا تعرَّ
 L 

استخدام العروق 
معياًرا لتصنيف 
النباتات ُمغّطاة 

البذور.

تركيب العروق، 
ووظيفتها. 

استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة - ضمن جمموعات- دراسة الشكل   

)21(، ثم اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
ِصْف تركيب كلٍّ من: الكيوتكل، والبرشة، واخلاليا   -
والعروق،  اإلسفنجية،  الطبقة  وخاليا  العامدية، 

والثغور، والبالستيدات اخلرضاء. 
ث عن أمهية األجزاء السابقة للورقة. حتدَّ  -

نات الرتكيب  نظِّم بني أفراد املجموعات نقاًشا عن ُمكوِّ  
الداخيل للورقة )ُيمِكنك توزيع املهام يف أثناء املناقشة؛ 
وُتبنيِّ  تركيبه،  ثم تصف  بأْن ختتار كل جمموعة جزًءا، 

أمهيته(.
ص للجزء املختار  اطلب إىل أفراد كل جمموعة كتابة ُملخِّ  
األساسية  املعلومات  ن  يتضمَّ أْن  رشط  اللوح؛  عىل 

اخلاصة هبذا اجلزء. 
اطلب إىل الطلبة ملء العمود األخري عىل النحو الظاهر يف   

.(KWL) جدول

ماذا 
أعرف؟

K

ماذا أريد 
أْن أعرف؟

W

ْفُت؟ ماذا تعرَّ
 L 

العروق 
يف الورقة 
رضورية 
للنبات.

تركيب 
العروق، 
ووظيفتها.

حتتوي العروق عىل اخلشب واللحاء.  
املعدنية  واألمالح  املاء  اخلشب  ينقل   
من اجلذر إىل الساق فاألوراق، وينقل 
عملية  من  الناتج  السكروز  اللحاء 
إىل  تصنيعه  مكان  من  الضوئي  البناء 

بقية أجزاء النبات.

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مهام إضافية ملصانع  توظيف التكنولوجيا     

الغذاء يف النبات )األوراق(. ُيمِكنك استخدام الكلامت املفتاحية اآلتية:
ة أو اإلبريق )أوراقها عىل  ني(، نباتات اجلرَّ  النباتات آكلة اللحوم )أوراقها عىل شكل فكَّ
شكل أباريق(، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق هبذا املوضوع، وتضمينها 

بعض املعلومات والصور عن غرائب أوراق النبات.
تطبيق  أو  للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة  طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك   
أو   ،(Microsoft teams) تطبيق  إنشاء جمموعة عىل  أو  (الواتس آب)،  التواصل االجتامعي  

استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

إجابة سؤالإجابة سؤال الشكل ) الشكل )6(:(:
ن الورقة من طبقة الكيوتكل اخلارجية، وطبقتي برشة )عليا، وسفىل( فيها الثغور،  تتكوَّ
اخلرضاء.  البالستيدات  اإلسفنجية  للطبقة  نة  امُلكوِّ واخلاليا  العامدية  اخلاليا  وحتوي 
وتسمح فراغات هوائية كبرية موجودة بني خاليا الطبقة اإلسفنجية بتبادل الغازات بني 

ن العروق يف الورقة من اخلشب واللحاء.  اخلاليا واهلواء. وتتكوَّ

23



مفتاح اإلجابة:
ق احلدَّ األدنى من املعيار. حقَّ  :1

ق احلدَّ املقبول من املعيار.  حقَّ  :2
ق احلدَّ األعىل من املعيار. حقَّ  :3

استراتيجية التقويم:المالحظة.                                      أداة التقويم: ُسلَّم تقدير.

اسم 
الطالب

وضع طبقتي الطالء عىل 
سطحي الورقة العلوي 
والسفيل، وتركها جتف.

عمل رشحيتني جِمَهريتني، 
صهام حتت املِجَهر. وتفحُّ

ص الثغور يف  تفحُّ
الرشحيتني، ومقارنة عددها 

عىل سطحي الورقة.

123123123

إضاءة للُمعلِّمإضاءة للُمعلِّم
يتألَّف الثغر من خليتني عىل شكل ُكْلية )اخلاليا احلارسة( 
رة، وحترصان بينهام فتحة ُتسّمى  تتقابالن من الناحية امُلقعَّ
الفتحة  ُيسّمى  فراغ  ثغر  كل  حتت  يوجد  الثغرية.  الفتحة 
النهار  أثناء  يف  الثغور  تفتح  عام،  وبوجه  الثغرية.  حتت 
لتسمح بدخول ثاين أكسيد الكربون؛ وهو املادة الرضورية 
د املاء يف أثناء تلك العملية  لعملية التمثيل الضوئي، وتفقُّ

التي ُتسّمى النتح.

نشاطنشاط
اهلدف: 

املقارنة بني عدد الثغور يف البرشة العليا والبرشة السفىل.
 الزمن: 20 دقيقة.
إرشادات السالمة:

ه الطلبة إىل استعامل أدوات التجربة بحذر، ول سيَّام  وجِّ
الرشائح الزجاجية وأغطيتها.

املهارات العلمية:
املالحظة، تصميم نموذج، املقارنة، الستنتاج. 

اإلجراءات والتوجيهات:
)بحسب  العدد  متوسطة  جمموعات  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  

أعداد الطلبة يف الصف، وتوافر املواد يف املخترب(.
ز املواد املستخدمة عىل طاولة كل جمموعة. جهِّ  

اطلب إىل أفراد كل جمموعة وضع طبقتي الطالء عىل   
ثم  جتف،  وتركها  والسفيل،  العلوي  الورقة  سطحي 
هام  وتفحصُّ منها،  جِمَهريتني  رشحيتني  وعمل  نزعها، 

حتت املِجَهر.
املالحظة واملقارنة:

ص الثغور يف الرشحيتني؛ ملقارنة عددها عىل سطحي الورقة  تفحُّ
)عددها عىل السطح العلوي أقل منه عىل السطح السفيل(.

التحليل واالستنتاج:
سبب الفرق يف عدد الثغور بني البرشة العليا والبرشة السفىل 
ر من األوراق. هو جتنُّب أشعة الشمس املبارشة لتقليل التبخُّ

نشاٌطنشاٌط    
الثغوُر في ورقِة النباِتالثغوُر في ورقِة النباِت

ها  ، وتحدثُ عنْ طريقِ ، وتحاطُ بخليتيْنِ حارستيْنِ النباتِ البشرةِ بورقةِ  الثغورُ فتحاتٌ توجدُ في طبقةِ   
. عمليةُ تبادلِ الغازاتِ

 : الموادُّ واألدواتُ
، ، شرائحُ زجاجيةٌ   عيِّنةٌ منْ ورقةِ نباتٍ

، افٌ ، طالءُ أظافرَ شفّ  أغطيةُ شرائحَ
. لْقطٌ ، مِ بٌ ركَّ هرٌ ضوئيٌّ مُ جْ  مِ

 : إرشاداتُ السالمةِ

استعمالُ الشرائحِ الزجاجيةِ وطالءِ 

 . األظافرِ بحذرٍ

 

: خطواتُ العملِ
 ، ها السفليِّ ، وعلى سطحِ :  أضعُ طبقةً رقيقةً منْ طالءِ األظافرِ على السطحِ العلويِّ لورقةِ النباتِ بُ 1 أُجرِّ

 . هُ قليالً ليجفَّ ثمَّ أتركُ
ها على شريحةٍ زجاجيةٍ  ، ثمَّ أضعُ لْقطِ ا: أنزعُ طبقةَ طالءِ األظافرِ عنِ السطحِ العلويِّ بالمِ 2 أعملُ نموذجً

. ، ثمَّ أُضيفُ قطرةَ ماءٍ إليْها، ثمَّ أضعُ غطاءَ الشريحةِ نظيفةٍ
. رُ الخطوةَ (2) لتحضيرِ شريحةٍ لطبقةِ الطالءِ المنزوعةِ عنِ السطحِ السفليِّ 3 أُكرِّ

 . هرِ جْ صُ الشريحتيْنِ باستعمالِ المِ 4 أتفحَّ

 . ، مستعينًا بالشكلِ ظُ الثغورَ في الشريحتيْنِ 5 أُالحِ

ةَ  نُ بينَ عددِ الثغورِ على سطحِ الورقةِ العلويِّ وعددِها على سطحِ الورقةِ السفليِّ (أستعملُ قوَّ 6 أُقارِ

ها).  التكبيرِ نفسَ

: التحليلُ واالستنتاجُ
رُ سبَب الفرِق في عدِد الثغوِر بیَن البشرِة العلیا والبشرِة السفلى. أُفسِّ

ثغورٌ 

26

24



بويضةٌ

مبيضٌ

قلمٌ

سداةٌمتكٌميسمٌ

كربلةٌ
عضوُ التأنيثِ

عضوُ التذكيرِ

خيطٌ

بتلةٌ

سبلةٌ

فلقتانِ

وريقاتٌ أولى
فلقةٌ

إندوسبيرمُريشةٌ

غالفُ البذرةِ
جذيرٌ

غالفُ البذرةِ

 Flower  ُالزهرة
 ، ا تركيبَ الزهرةِ كما في الشكلِ (22). وهيَ تنشأُ عنِ البرعمِ تُ سابقً درسْ
ى السبالتِ التي تعملُ  ها تُسمّ ظُ وجودُ أوراقٍ خضراءِ اللونِ أولَّ نموِّ ويُالحَ
على حمايةِ بقيةِ أعضائِها. وعندَ تفتُّحِ السبالتِ تظهرُ األوراقُ الملونةُ للزهرةِ 
نُ الجاميتاتُ في الزهرةِ؛ فتنشأُ الجاميتاتُ الذكريةُ  . تتكوَّ ى البتالتِ التي تُسمّ

. ، وتنشأُ البويضاتُ في عضوِ التأنيثِ ) في أعضاءِ التذكيرِ (حبوبُ اللقاحِ
، ولكنَّها تتشابهُ  تختلفُ األزهارُ في ما بينَها منْ حيثُ الشكلُ واللونُ والحجمُ

، وحدوثِ اإلخصابِ داخلَها.  في أنَّها عضوُ التكاثرِ الجنسيِّ في النباتِ
Seed ُالبذرة

داخلَ  الجنينِ  لتكوينِ  متساويةً  انقساماتٍ  بةُ  خصَّ المُ البويضةُ  تنقسمُ 
نُ البذورُ الغذاءَ في النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ في نسيجٍ  غالفِ البذرةِ، وتُخزِّ
النباتاتِ ذاتِ  بذورُ  نُ  تُخزِّ Endosperm، في حينِ  اإلندوسبيرمَ  ى  يُسمَ
تركيبَ  فَ  ألتعرَّ (23)؛  الشكلَ  أدرسُ   . الفلقاتِ في  الغذاءَ  الفلقتيْنِ 

. البذرةِ في النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ والنباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ

. الشكلُ (23): تركيبُ البذورِ

سويقةٌ
جذيرٌجذيرٌ

ريشةٌ

.( ).بذرةُ الفاصولياءِ (ذاتُ الفلقتيْنِ رةِ (ذاتُ الفلقةِ بذرةُ الذُّ

     أبحثُ
 أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ المناسبةِ 
عنْ تصاميمِ مخازنِ حفظِ البذورِ 
التي تحافظُ على مادتِها الوراثيةِ 
عندَ حدوثِ كوارثَ طبيعيةٍ تقضي 
 ، مِ العالَ النباتيِّ في  الغطاءِ  على 
ثمَّ   ، ذلكَ عنْ  ا  تقريرً أكتبُ  ثمَّ 

أقرأُهُ أمامَ زمالئي. 

. نُ بينَ بذورِ النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ وبذورِ النباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ : أُقارِ  أتحقَّقُ

الشكلُ (22): أجزاءُ الزهرةِ.

نُ الجاميتاتُ الذكريةُ والجاميتاتُ  أينَ تتكوَّ
األنثويةُ في الزهرةِ؟ 
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المناقشة:  
 اطلب إىل الطلبة قراءة فقرة )الزهرة(، ثم اطرح عليهم 

السؤالني اآلتيني:
ما اجلزء الذي تنشأ منه الزهرة؟  -

إجابة ُمتَملة: الربعم.
كيف ينشأ اجلنني داخل غالف البذرة؟  -

بة انقسامات متساوية.  إجابة ُمتَملة: بانقسام البويضة امُلخصَّ
 ناِقش الطلبة يف املعلومة اآلتية: 

»تتباين األزهار من حيث الشكل، واللون، واحلجم، 
النبات،  يف  اجلنيس  التكاثر  عضو  ا  أنَّ يف  وتتشابه 

وحدوث عملية اإلخصاب داخلها«.

استخدام الصور واألشكال:  
ع الطلبة إىل جمموعات.  وزِّ

 اطلب إىل بعض أفراد املجموعات اإلجابة عن السؤال اآليت: 
د أجزاء الزهرة.  - بناًء عىل الشكل )22(، عدِّ

إجابة ُمتَملة:
* السبالت: أوراق خرضاء اللون، تعمل عىل محاية 

بقية أعضائها.
تفتُّح  عند  تظهر  التي  امللونة  األوراق  البتالت:   *

سبالت الزهرة.
* أعضاء التذكري )اجلاميتات الذكرية، حبوب اللقاح(.

* عضو التأنيث )البويضات(. 
عن  اإلجابة  األُخرى  املجموعات  أفراد  إىل  اطلب   

السؤال اآليت:
النباتات  بذور  بني  قاِرن   ،)23( الشكل  عىل  بناًء   -
ذات الفلقة وبذور النباتات ذات الفلقتني من حيث 

الرتكيب، وطريقة ختزين الغذاء.
 ناِقش أفراد املجموعات يف إجاباهتم، ثم اطلب إليهم 

عمل جدول للمقارنة.

 أبحث:
ه الطلبة إىل البحث يف شبكة اإلنرتنت عن تصاميم  وجِّ  
ملخازن حفظ البذور، ثم كتابة تقرير عن ذلك، وتضمينه 
بيان أمهية هذه املخازن يف املحافظة عىل الغطاء النبايت، 
ُيطَلق  الذي  العاملي  سفالبارد  مزن  مثل  عليها،  وأمثلة 
النباتات، ويقع يف جزيرة  نوح ململكة  عليه اسم سفينة 
من  متنوعة  الشاميل، ويضم جمموعة  القطب  نروجيية يف 

بذور النباتات يف كهف حتت األرض. 

 أتحقَّق:
بذور النباتات ذات الفلقتنيبذور النباتات ذات الفلقةوجه املقارنة

فلقة، وريشة، وجنني، وغالف الرتكيب.
بذرة، وإندوسبريم.

فلقتان، وغالف بذرة، ووريقات 
أوىل، وسويقة، وجذير.

ختزين الغذاء يف الفلقات.ختزين الغذاء يف نسيج اإلندوسبريم.طريقة التخزين.

القضايا المشتركة ومفاهيمها العابرة للمناهج والمواد الدراسية                                

بناء الشخصية: املرونة والتكيُّف.  *
بنيِّ للطلبة أمهية تكيُّف اإلنسان مع ميطه، واتصافه باملرونة والقابلية للتغيري بناًء عىل 
ما ُيستَجد من ظروف وأحوال تتعلَّق بالبيئة املحيطة به، وال ُيَعدُّ ذلك ضعًفا فيه أو 
نقًصا؛ ألنَّه من املتطلَّبات الرئيسة لتطوير العمل، وتقبُّل الرأي اآلخر، يف ما ُيَعدُّ سمة 

من سامت العرص احلديث.

25



                                        عكفَ علماءُ النباتِ على دراسةِ النباتاتِ 
في  الفضاءِ  إشعاعاتِ  تأثيرِ  دراسةُ  ذلكَ  ومنْ   . الفضائيةِ المحطاتِ  في 
، وذلكَ بوضعِ عددٍ كبيرٍ منْ بذورِ البندورةِ في قمرٍ صناعيٍّ  إنباتِ البذورِ
ةَ ستِّ سنواتٍ (1984-1990م)، ثمَّ زراعةِ هذهِ  دارَ حولَ األرضِ مدَّ
، فكانَ  ؛ لمقارنةِ النتائجِ البذورِ معَ بذورٍ أُخر لمْ تكنْ في القمرِ الصناعيِّ
ضْ  معدلُ نموِّ النباتاتِ في األسابيعِ األولى أسرعَ منْ تلكَ التي لمْ تتعرَّ

. ، ولكنَّ نوعيةَ الثمارِ كانَتْ واحدةً في نهايةِ التجربةِ ألحوالِ الفضاءِ

 Fruit  ُالثمرة
الزهرةِ  مبيضِ  داخلَ  بةِ  خصَّ المُ للبويضةِ  متساويةٌ  انقساماتٌ  تحدثُ 
، فينضجُ المبيضُ لتكوينِ الثمرةِ. تختلفُ  بعدَ حدوثِ اإلخصابِ
؛  ها، لكنَّها تتشابهُ في تركيبِها العامِّ الثمارُ في أشكالِها وألوانِها وطعمِ
، وبذرةٍ، أنظرُ الشكلَ (24). وقدْ تحوي  ، ولُبٍّ نُ منْ غالفٍ إذْ تتكوَّ
ةً  دَّ ا عِ ، وقدْ تحوي بذورً اقِ والخوخِ الثمرةُ بذرةً واحدةً مثلُ ثمارِ الدرّ

مثلُ ثمارِ البندورةِ والفلفلِ والباميا.

فُ التركيبَ العامَّ للثمرةِ. :  أَصِ  أتحقَّقُ

 الربطُ بعلِم الفضاِء 

لُبٌّ
غالفٌ

تِ النباتاتُ   إذا اختفَ
 ، الزهريةُ عنْ سطحِ األرضِ

؟  فماذا سيحدثُ

الشكلُ (24): التركيبُ العامُّ للثمرةِ.

بذرةٌ
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ناِقش الطلبة يف فكرة دراسة تأثري إشعاعات الفضاء يف إنبات   
موضوعات  يف  بآرائهم  اإلدلء  إليهم  اطلب  ثم  البذور، 
ًحا هلم أنَّ هذه الدراسة وغريها  معارصة شبيهة بذلك، ُموضِّ
مزيًدا  وتتطلَّب  التجريب،  مرحلة  يف  تزال  ما  ا  وأنَّ حديثة، 
من البحث والتقّص لعّلها تساعد عىل حلِّ مشكالت العاَل 
ر السكاين، وأنَّه يتعنيَّ علينا اإلسهام  احلديث الناجتة من التفجُّ

يف هذه الفكرة وأمثاهلا، ودعمها بأيِّ صورة ممكنة. 
املتبع بوضوح  العلمي  التجريبي  املنحى  ُيمِكنك اإلفادة من   
يف عرض الدراسة، عن طريق طرح أسئلة ُتنّمي تفكري الطلبة 

علميًّا، مثل:
كيف ُيمِكن صياغة مشكلة هذه الدراسة؟  -

إجابة ُمتَملة: تأثري إشعاعات الفضاء يف إنبات البذور.
ما امُلتغريِّ املستقل يف الدراسة؟  -

إجابة ُمتَملة: استخدام اإلشعاعات الفضائية.
ما امُلتغريِّ التابع يف الدراسة؟   -

إجابة ُمتَملة: رسعة انبات البذور.
ما امُلتغريِّ املضبوط يف الدراسة؟   -

 إجابة ُمتَملة: نوع البذور املزروعة.
ما أهم نتائج الدراسة؟   -

القمر  املزروعة عىل  النباتات  نمو  معدل  ُمتَملة:  إجابة 
الصناعي أرسع.

كيف ُيمِكن توظيف هذه الدراسة يف عمل أبحاث إضافية؟  -
إجابة ُمتَملة: الرتكيز عىل أثر اإلشعاعات الفضائية يف 

نوعية الثامر مستقباًل.

 الربطُ بعلِم الفضاِء 

استخدام الصور واالشكال:  
اطرح  ثم   ،)24( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم األسئلة اآلتية:
ما أجزاء الثمرة؟  -

، وبذرة.  إجابة ُمتَملة:  غالف، وُلبٌّ
فيَم ختتلف الثامر بعضها عن بعض؟  -

وألوانا،  أشكاهلا،  يف  الثامر  ختتلف  ُمتَملة:  إجابة 
وطعمها، وعدد البذور فيها.

-  فيَم تتشابه الثامر؟
إجابة ُمتَملة: تتشابه الثامر يف تركيبها العام.

ن الثمرة بعد اندماج حبوب اللقاح  ِصْف كيف تتكوَّ  -
يف البويضات.

للبويضة  متساوية  انقسامات  حتدث  ُمتَملة:  إجابة 
عملية  حدوث  بعد  الزهرة  مبيض  داخل  بة  امُلخصَّ

اإلخصاب، فينضج املبيض لتكوين الثمرة.

، وبذرة.   أتحقَّق: غالف، وُلبٌّ

د الرئيس للغذاء يف العاَل، مثل: القمح، واألرز، والذرة،    ُتَعدُّ النباتات الزهرية امُلزوِّ
والشعري، والشوفان، وقصب السكر. وهلذا فإنَّ إزالة هذه النباتات ترض باإلنسان والبيئة يف آٍن 
مًعا، ويتمثَّل ذلك يف نقص الغذاء، وتآكل الرتبة، ونمو أنواع غري مرغوبة من النباتات لحًقا، 
وضع  وتفاقم  القتصادية،  والستدامة  األحياء  ع  تنوُّ وفقدان  اآلفات،  انتشار  خطر  وزيادة 

عدم الستقرار البيئي سوًءا، وإطالق الكربون الذي يزيد من ظاهرة الحتباس احلراري.

التفكير الناقد
الزمالء،  أمام  وقراءهتا  فيها،  آرائهم  كتابة  ثم  اآلتية،  الفقرة  قراءة  الطلبة  إىل  اطلب 

ومناقشتها مجاعيًّا:
لة  امُلعدَّ )الثامر  أو  نة(،  امُلهجَّ )الثامر  لفظ  استخدام  حديًثا  شاع  العلم،  ر  تطوُّ ظلِّ  »يف 
وراثيًّا( إلنتاج الثامر الطبيعية بصفات وجينات خاصة؛ ما يزيد من مقاومتها لألمراض، 

ن كثرًيا من مستوى إنتاجها«.  وُيضاِعف حجمها، وحُيسِّ
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     أبحثُ 
أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ 

المناسبةِ عنْ تكيُّفِ النباتاتِ 
الطافيةِ والنباتاتِ المغمورةِ 
في الماءِ للعيشِ في بيئتِها، ثمَّ 
لُ  أُناقِشُ زمالئي في ما أتوصَّ

. إليْهِ

. بّارِ الشكلُ (25) : نباتُ الصَّ

. 1. زهرةٌ

. 2. أوراقٌ

1

2

:  كيفَ تتكيَّفُ نباتاتُ الصحراءِ على العيشِ فيها؟  أتحقَّقُ

تكيُّفُ النباتاتِ للعيشِ في بيئاتِها
؛  النباتاتِ خصائصِ  في  البيئةِ  في  الحرارةِ  ودرجاتِ  الماءِ  توافرُ  رُ  ؤثِّ يُ
، تختلفُ  ، مثلُ نباتِ زنبقِ الماءِ فالظروفُ التي تعيشُ فيها النباتاتُ المائيةُ
. بّارِ ، مثلِ نباتِ الصَّ عنْها في النباتاتِ التي تعيشُ في البيئاتِ الحارةِ الجافةِ
لُ   تمتازُ النباتاتُ التي تعيشُ في الصحراءِ بجذورٍ وسيقانٍ وأوراقٍ تتحمَّ
الحرارةِ  درجاتِ  وارتفاعَ   ، النهارِ في  العاليةَ  الضوءِ  ةَ  وشدَّ  ، الماءِ حَّ  شُ
كبيرةً  ساحاتٍ  مِ تخترقُ  النباتاتِ  هذهِ  فجذورُ  ؛  ليالً ها  وانخفاضَ ا  نهارً
. وهيَ  ا، المتصاصِ أكبرِ كميةٍ ممكنةٍ منَ الماءِ منَ التربةِ أفقيًّا وعموديًّ

نُ الماءَ في أوراقِها وسيقانِها.  تُخزِّ
الشكلَ  أنظرُ   ، النتحِ التقليلِ منْ عمليةِ  تركيبُ األوراقِ وشكلُها على  يساعدُ 
، يُستعاضُ عنْها بالسيقانِ  رُ األوراقُ إلى أشواكٍ (25)؛ ففي بعضِ النباتاتِ تتحوَّ
 ، ، وفي نباتاتٍ أُخر تكونُ األوراقُ صغيرةَ الحجمِ الخضراءِ للبناءِ الضوئيِّ

. وتُغطّي البشرةَ في كلٍّ منَ الساقِ واألوراقِ طبقةٌ سميكةٌ منَ الكيوتكلِ
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 أتحقَّق: 
ة  ل جذورها وسيقانا وأوراقها ُشحَّ املاء، وشدَّ تتحمَّ
درجات  وارتفاع  النهار،  أثناء  يف  العالية  الضوء 

احلرارة ناًرا وانخفاضها لياًل.د

المناقشة:  
 اطلب إىل الطلبة قراءة فقرة )تكيُّف النباتات للعيش يف 

بيئاهتا(، ثم اطرح عليهم السؤال اآليت: 
ما العوامل التي ُتؤثِّر يف خصائص النباتات؟  -

إجابة ُمتَملة: توافر املاء، ودرجات احلرارة يف البيئة.
ـح للطلبـة مزايـا النباتـات الصحراويـة ُمسـتخِدًما   وضِّ
أسـلوب املناقشـة واحلـوار، ثم اطـرح عليهم السـؤالني 

: تيني آل ا
كيف تتكيَّف اجلذور يف البيئة الصحراوية؟  -

إجابة ُمتَملة: خترتق مساحات كبرية من الرتبة أفقيًّا 
ا لمتصاص أكرب كمية ممكنة من املاء.  وعموديًّ

البيئة  يف  واألوراق  السيقان  تتكيَّف  كيف  ِصْف   -
الصحراوية.

إجابة ُمتَملة:
ن األوراق والسيقان املاء فيها، ويساعد تركيب  خُتزِّ  *

األوراق وشكلها عىل التقليل من عملية النتح.
عنها  ويستعاض  أشواك،  إىل  األوراق  ر  تتحوَّ  *
نباتات  ويف  الضوئي.  للبناء  اخلرضاء  بالسيقان 

ُأخرى تكون األوراق صغرية احلجم.
طبقة  واألوراق  الساق  من  كلٍّ  يف  البرشة  ُتغّطي   *

سميكة من الكيوتكل.

 أبحث:
مثل:  املائية،  البيئات  يف  تعيش  )نباتات  املائية  النباتات  عن  بحث  كتابة  الطلبة  إىل  اطلب   
املائية  النباتات  عن  معلومات  ن  يتضمَّ أْن  عىل  والبحار(؛  واألنار،  والبحريات،  الربك، 

املغمورة غمًرا كاماًل حتت سطح املاء، التي ُتثبِّت نفسها برتبة القاع، مثل اليلوديا.
متتاز النباتات املائية املغمورة ببرشهتا اخلالية من الكيوتكل؛ ما ُيساِعدها عىل امتصاص   
املاء واملواد الغذائية مبارشًة، وبأوراقها امُلنقِسمة عىل هيئة خيوط وأرشطة طويلة؛ ما 

يزيد من سطح المتصاص. 
النباتات املائية الطافية: نباتات ُتثبِّت جذورها يف الرتبة، وتطفو أوراقها وأزهارها فوق   
سطح املاء، مثل زنبق املاء، ومنها احلرة التي ل ترتبط باألرض وتتصل باملاء واهلواء 
مثل عدس املاء. وهي متتاز بأجسامها اإلسفنجية الغنية بالغرف اهلوائية التي تساعدها 

عىل الطفو فوق املاء.
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املقارنة بني النباتات ذات الفلقة والنباتات ذات الفلقتني.

ذات الفلقتنيذات الفلقةوجه املقارنة

عدد فلقات 
فلقتان.فلقة واحدة.البذرة.

عدد األوراق يف 
الزهرة.

ثالث ورقات، 
أو من 

مضاعفاهتا.

أربع ورقات، أو 
مخس ورقات، أو 
من مضاعفاهتام.

شكل العروق يف 
شبكية. متوازية.الورقة.

ترتيب احلزم 
الوعائية يف الساق.

مبعثرة يف النسيج 
األسايس.

ُمرتَّبة عىل شكل 
ميط.

وجود النخاع يف 
يوجد نخاع.ل يوجد نخاع.الساق.

املخروطيات، اجلنكيات، اجلنتيات، السايكاديات.

)اجلاميتات  التذكري  وأعضاء  والبتالت،  السبالت، 
الذكرية، حبوب اللقاح(، وعضو التأنيث )البويضات(.

نبات زهري ذو فلقتني )ُمغّطاة البذور(، عشبي بري 
حيتوي عىل زيوت طّيارة، ورائحة قوية نّفاذة، وطعم 

ة.  ، وله فوائد صحية ِعدَّ ُمرِّ

1

2

3

4

5

مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
نُ بينَ النباتاتِ ذاتِ الفلقةِ . 1 أُقارِ

والنباتاتِ ذاتِ الفلقتيْنِ كما في 
 . الجدولِ المجاورِ

اةَ البذورِ . 2 عرّ أُصنِّفُ النباتاتِ مُ
 . إلى مجموعاتِها األربعِ

فُ تركيبَ الزهرةِ.. 3 أَصِ
عُ بعضَ خصائصِ نباتِ . 4 أتوقَّ

  Artemisia jordanica   ِيح الشِّ
ةٍ منَ  دَّ الذي ينمو في مناطقَ عِ

. ، مثلِ الصحراءِ الشرقيةِ األردنِّ

مثِّلُ . 5 : أدرسُ الجدولَ المجاورَ الذي يُ  تحليلُ البياناتِ
ؤثِّرةِ في عمليةِ  نتائجَ تجربةٍ لدراسةِ بعضِ العواملِ المُ

 : ، ثمَّ أُجيبُ عنِ السؤاليْنِ اآلتييْنِ النتحِ
أ - أرسمُ بيانيًّا العالقةَ بينَ الوقتِ في أثناءِ اليومِ ومعدلِ 

. النتحِ
رُ سببَ انخفاضِ قيمةِ معدلِ النتحِ عندَ الساعةِ 3.    ب- أُفسِّ

ذاُت الفلقتْیِنذاُت الفلقِة

عدُد فلقاِت البذرِة

عدُد األوراِق في الزھرِة

شكُل العروِق في الورقِةِ

ترتیُب الحزِم الوعائیِة في الساِق

 وجوُد النخاِع في الساِق

نسبةُ الرطوبِةدرجةُ الحرارِةالساعةُ
 معدُل النتِح 
لكلِّ ساعٍة

(AM)8148857

9 14 82 72

 10218683

112687125

(PM)122787161

13365199

23161186

33070107

30

حتليل البيانات:
ا باستخدام ورقة رسم بياين  اطلب إىل الطلبة عمل الرسم البياين يدويًّ   أ - 
بعد حتديد مور السينات )للساعة(، ومور الصادات )ملعدل النتح(. 

ارتفاع درجة احلرارة. ب- 
توظيف التكنولوجيا

استخدم برجمية إكسل يف الرسم البياين امُلتعلِّق بنتائج جتربة العوامل امُلؤثِّرة 
يف عملية النتح )بعد تدريب الطلبة عىل الرسم البياين اليدوي(، ُمبيِّنًا للطلبة 

مزايا استخدام وسائل التقنية احلديثة )الدقة، توفري الوقت واجلهد(.
 شاِرك الطلبة يف ذلك عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، 
أو تطبيق التواصل الجتامعي (الواتس آب)، أو إنشاء جمموعة 
عىل تطبيق )Microsoft teaMs(، أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية 

مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

معدل النتحالساعة
aM 8:0057
aM 9:0072
aM 10:0083
aM 11:00125
PM 12:00161
PM 1:00199
PM 2:00186
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خصائُص الحيواناِت وأسُس تصنيِفهاخصائُص الحيواناِت وأسُس تصنيِفها
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  A n i m a l s  a n d  i t s  B a s e s  o f  C l a s s i f i c a t i o nC h a r a c t e r i s t i c s  o f  A n i m a l s  a n d  i t s  B a s e s  o f  C l a s s i f i c a t i o n 77الدرُسالدرُس

 Characteristics of Animals خصائُص الحیواناِت 
 ، الحيواناتُ كائناتٌ حيَّةٌ حقيقيةُ النو، وعديدةُ الخاليا تحاطُ بأغشيةٍ
لُ الخاليا المتشابهةُ في الشكلِ والوظيفةِ  . وتُشكِّ وال يحيطُ بها جدارٌ

. : األنسجةِ العضليةِ والعصبيةِ ، مثلَ أنسجةً
، وتُمثِّلُ  ، والفقارياتٍ تُصنَّفُ المملكةُ الحيوانيةُ إلى فقارياتٍ
الالفقارياتُ ما يزيدُ على %95 منْ مجموعِ األنواعِ الحيوانيةِ 

ةٍ. دَّ ، وتشتركُ معَ بقيةِ أفرادِ مملكةِ الحيوانِ في خصائصَ عِ المعروفةِ
 ،(26) الشكلَ  أنظرُ   ، التغذيةِ ذاتيةِ  غيرُ  حيَّةٌ  كائناتٌ  الحيواناتُ 
ها يتكاثرُ جنسيًّا بإخصابِ الجاميتِ الذكريِّ (1ن) للجاميتِ  ومعظمُ
، ويمتلكُ  األنثويِّ (1ن). والجاميتُ الذكريُّ يكونُ غالبًا صغيرَ الحجمِ

 . كةٍ تحرِّ ا، وغيرَ مُ ا البويضةُ فتكونُ أكبرَ حجمً . أمّ أسواطًا للحركةِ
تنقسمُ  (2ن)،   (Zygote) بةٌ  مُخصَّ بويضةٌ  اإلخصابِ  منَ  ينتجُ 
هِ انقساماتٍ متساويةً لتكوينِ الجنينِ الذي يظهرُ في إحد مراحلِ نموِّ

ى البالستولةَ  فةٍ منَ الخاليا تُسمّ جوَّ رةِ على شكلِ كرةٍ مُ بكِّ المُ
نُ منْها أعضاءُ الجسمِ  دةٍ تتكوَّ ولِّ لُ طبقاتٍ مُ (Blastula)، ثمَّ يبدأُ تشكُّ

، أنظرُ الشكلَ (27).  المختلفةُ

الفكرُة الرئيسُة:
ها  تختلفُ الحيواناتُ في خصائصِ

ةٌ في  دَّ دُ أسسٌ عِ ، وتُعتمَ التركيبيةِ
ها. تصنيفِ

ِم:   نتاجاُت التعلُّ
. دُ الخصائصَ العامةَ للحيواناتِ - أُحدِّ
. حُ أسسَ تصنيفِ الحيواناتِ - أُوضِّ

املفاهيُم واملصطلحاُت:
 Germ Layers دةُ        ولِّ المُ الطبقاتُ 
Body Symmetry       ِتماثُلُ الجسم

 Coelom الجسمِ             تجويفُ 

؟ : ما الخصائصُ العامةُ للحيواناتِ . أتحقَّقُ الشكلُ (26): حيواناتٌ عاشبةٌ

. الشكلُ (27): جنينٌ في مرحلةِ البالستولةِ
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خصائص الحيوانات وأسس تصنيفهاخصائص الحيوانات وأسس تصنيفها
Characteristics of Animals and its Bases of ClassificationCharacteristics of Animals and its Bases of Classification

الفكرة الرئيسة:  
اعرض أمام الطلبة صورة ملجتمع حيوي مثل الصورة   

اآلتية، ثم اطرح عليهم األسئلة التي تيل:

 

ما الكائنات احليَّة التي ُيمِكن متييزها يف الصورة؟   -
ع إجابات الطلبة لتشمل: املرجان، األسامك،  ستتنوَّ

قناديل البحر، السلحفاة.
ما الصفات املشرتكة بني هذه الكائنات احليَّة؟  -

مجيعها حيوانات.
ملحوظة: قد ُيطِئ بعض الطلبة بالقول إنَّ املرجان 
كال  أنَّ  هلم  د  أكِّ لذا  النباتات؛  من  النعامن  وشقائق 

الكائنني حيوان. 
اقرتح تصنيًفا للحيوانات يف جمموعات.  -

يف  تعلَّموه  ما  عىل  اعتامًدا  الطلبة  إجابات  ع  ستتنوَّ  
الصف السابع، مثل: فقاريات، لفقاريات، أسامك، 

زواحف.

الربط بالمعرفة السابقة:  
ر الطلبة بام تعلَّموه يف الصفوف السابقة عن تصنيف  ذكِّ  
ل  احليوانات وخصائصها العامة، ثم اطلب إليهم تأمُّ

الشكل )26(.

المناقشة:   
يف  اجلنيس  التكاثر  مراحل  يف  الطلبة  ناِقش   

احليوانات، ثم اطرح األسئلة اآلتية عليهم:
واجلاميت  الذكري  اجلاميت  يتشابه  فيَم   -
أحادي  كالمها  متملة:  إجابة  األنثوي؟ 
ام ينتجان  املجموعة الكروموسومية؛ إذ إنَّ

من انقسام منصف.
فيَم يتلف اجلاميت الذكري عن اجلاميت   -
األنثوي؟ إجابة متملة: اجلاميت الذكري 
اجلاميت  أّما  ك،  وُمتحرِّ احلجم  صغري 

ك. األنثوي فكبري احلجم وغري ُمتحرِّ

ن الزاجيوت )2ن(؟  كيف يتكوَّ  -
)2ن(  الزاجيوت  ن  يتكوَّ متملة:  إجابة 
باندماج اجلاميت الذكري )1ن( يف اجلاميت 

األنثوي )1ن( يف أثناء عملية اإلخصاب.
بة  امُلخصَّ البويضة  ن  تكوُّ بعد  حيدث  ماذا   -
من  سلسلة  حتدث  متملة:  إجابة  )الزاجيوت(؟ 
النقسامات املتساوية؛ إذ يكون اجلنني كتلة من 
يصبح  ثم  )املوريول(،  بالتوتة  ُتعَرف  اخلاليا 
بالبالستولة  ُتعَرف  الداخل  من  فة  جُموَّ ككرة 

ل الشكل )27((. تأمُّ الطلبة  )اطلب إىل 

التدريس  2

 أتحقَّق: 
 كائنات حيَّة حقيقية النوى، عديدة اخلاليا، اخلاليا 
ل اخلاليا  فيها ماطة بأغشية، ال ييط هبا جدار، ُتشكِّ
املتشاهبة يف الشكل والوظيفة أنسجة، مثل: األنسجة 

العضلية، واألنسجة العصبية. 
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 Bases of Animal Classification أسُس تصنیِف الحیواناِت
ةٍ، منْها: دَّ فقَ أسسٍ عِ تُصنَّفُ الحيواناتُ وَ

 Symmetry ِتماثُلُ الجسم
مُ جسمَ الحيوانِ إلى   وهميٍّ يُقسِّ دُ نوعُ التماثُلِ بوضعِ مستوً يُحدَّ

جزأيْنِ متساوييْنِ على جانبَيِ المستو، أنظرُ الشكلَ (28).
   Number of Germ Layers  ِولِّدة عددُ الطبقاتِ المُ

دةٍ، يختلفُ  ولِّ نُ أعضاءُ جسمِ الحيوانِ المختلفةُ منْ طبقاتٍ مُ تتكوَّ
، أنظرُ الشكلَ (29). نَّةِ باختالفِ نوعِ الحيوانِ ها في األجِ عددُ

 . الشكلُ (28): أنواعُ التماثلِ في أجسامِ الحيواناتِ

دةِ. ولِّ نِ الطبقاتِ المُ الشكلُ (29): مراحلُ تكوُّ

اإلسفنجُ
؛ وال يُمكِنُ الحصولُ  عديمُ التماثُلِ
؛ ألنَّ شكلَ  تماثِليْنِ نِ مُ على جزأيْ

. الجسمِ غيرُ منتظمٍ

الفراشةُ
؛ ويُمكِنُ الحصولُ  جانبيةُ التماثلِ

تماثِليْنِ للجسمِ عندَ  نِ مُ على جزأيْ
.  واحدٍ مستوً

شقائقُ نعمانِ البحرِ
؛ ويُمكِنُ الحصولُ  شعاعيةُ التماثلِ
تماثِليْنِ للجسمِ عندَ  نِ مُ على جزأيْ

ةٍ. دَّ مستوياتٍ عِ

 ما العالقةُ بينَ عددِ 
 دةِ ومستو ولِّ الطبقاتِ المُ
؟  التعقيدِ في جسمِ الحيوانِ

الزايجوتُ 
( بةُ خصَّ (البويضةُ المُ

االنقساماتُ المتساويةُ

مقطعٌ عرضيٌّ في البالستولةِ
الجنينُ في مرحلةِ البالستولةِ

تجويفُ البالستولةِ

ولِّدةٍ ثالثُ طبقاتٍ مُ

ولِّدةِ ثالثيةُ الطبقاتِ المُ
 ، سطَّحةِ : الديدانِ المُ   مثلُ

. والمفصلياتِ

ولِّدةِ  ثنائيةُ الطبقاتِ المُ
. : الالسعاتِ مثلُ

ولِّدةٌ داخليةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ  طبقةٌ مُ
خارجيةٌ

ولِّدةٌ  طبقةٌ مُ
وسطى

ولِّدتانِ طبقتانِ مُ
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بناء المفهوم:  
متاثل اجلسم

متاثل  عن  الرياضيات  مبحث  يف  تعلَّموه  بام  الطلبة  ر  ذكِّ  
حيوي  ديكارتيًّا  مستًوى  أمامهم  اعرض  ثم  األشكال، 
ُمتامثِلة  وُأخرى  السينات،  مور  حول  ُمتامثِلًة  أشكاًل 
حول مور الصادات، ثم اعرض رسوًما ُأخرى، واطلب 

إليهم عمل خط يقسم الشكل إىل جزأين متساويني.
 ناِقش الطلبة يف مفهوم متاثل اجلسم، وأمهيته يف تصنيف 

احليوانات، ثم اكتب تعريف املفهوم عىل اللوح.

اطرح عىل الطلبة السؤال اآليت:   
ة؟ كيف ُتصنَّف احليوانات التي تتامثل فيها أجسام احليوانات حول مستوى واحد أو مستويات ِعدَّ  -

إجابة متملة: التي تتامثل حول مستوى واحد تسمى جانبية التامثل، والتي تتامثل حول مستويات عدة تسمى شعاعية التامثل
ن الطبقات املولدة يف احليوانات املختلفة تبًعا ملا ورد يف الشكل. ل الشكل )29(، شارًحا هلم كيف تتكوَّ اطلب إىل الطلبة تأمُّ  

اطلب إىل الطلبة تصنيف احليوانات بحسب عدد الطبقات املولدة.  

استخدام الصور واألشكال:  
اطرح  ثم   ،)28( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم السؤال اآليت:
كيف ُتصنَّف احليوانات بحسب متاثل أجسامها؟  -

وناِقشهم  الطلبة،  إلجابات  استمع  متملة:  إجابة 
فيها، ثم اكتب اإلجابة عىل اللوح يف صورة خريطة 

مفاهيمية:

من  تعقيًدا  أكثر  أجسام  هلا  احليوانات  مجيع    
ثالث  أو  مولدتني  طبقتني  حتوي  وأجنتها  اإلسفنج، 
)مثل  التامثل  شعاعية  فاحليوانات  مولدة؛  طبقات 
مها:  مولدتني،  طبقتني  أجنتها  حتوي  الالسعات(، 
الطبقة املولدة اخلارجية، والطبقة املولدة الداخلية. أّما 
التامثل  جانبية  واحليوانات  تعقيًدا،  األكثر  احليوانات 
أجنتها طبقة  فتحوي  واحللقيات(  الرخويات،  )مثل: 
مولدة ثالثة بني الطبقة املولدة اخلارجية والطبقة املولدة 

الداخلية، ُتسّمى الطبقة املولدة الوسطى.

جانبية التامثل. مستوى واحد.

شعاعية التامثل. ة للتامثل. مستويات ِعدَّ

يوجد مستوى متاثل.

تصنيف احليوانات 
بحسب متاثل اجلسم:

عديامت التامثل. ال يوجد مستوى متاثل.
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حيواناتٌ عديمةُ التجويفِ

؛ ألنَّ الطبقةَ  ال يوجدُ فيها تجويفٌ
ا يمألُ حيِّزَ  نتْ نسيجً الوسطى كوَّ

. ومنْ أمثلتِها الديدانُ  الجسمِ
سطَّحةُ (دودةُ البالناريا). المُ

حيواناتٌ كاذبةُ التجويفِ
، غيرُ  يوجدُ فيها تجويفٌ كاذبٌ

دةِ الوسطى  ولِّ محاطٍ بالطبقةِ المُ
منَ الجهاتِ جميعِها. ومنْ 

أمثلتِها الديدانُ األسطوانيةُ (دودةُ 
.( اإلسكارسِ

حيواناتٌ حقيقيةُ التجويفِ
يوجدُ فيها تجويفٌ حقيقيٌّ محاطٌ 

دةِ الوسطى منَ  ولِّ بالطبقةِ المُ
الجهاتِ جميعِها. ومنْ أمثلتِها 

.( الحلقياتُ (دودةُ األرضِ

     أبحثُ
 أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ 
المناسبةِ عنِ األعضاءِ التي 
دةِ،  ولِّ نُ منْ الطبقاتِ المُ تتكوَّ
ا تقديميًّا عنْها،  دُّ عرضً ثمَّ أُعِ

هُ أمامَ زمالئي. ثمَّ أعرضُ

 Coelom ِتجويفُ الجسم
، والجدارِ  ، وأعضاءٍ أُخر منَ الجسمِ يوجدُ حيِّزٌ بينَ القناةِ الهضميةِ

دةٍ.  ولِّ ُها منْ ثالثِ طبقاتٍ مُ نَّت في الحيواناتِ التي تتألَّفُ أجِ
 ، تُصنَّفُ الحيواناتُ بحسبِ تجويفِ الجسمِ إلى: عديمةِ التجويفِ

، أنظرُ الشكلَ (30). ، وحقيقيةِ التجويفِ وكاذبةِ التجويفِ

. الشكلُ (30): تصنيفُ الحيواناتِ بحسبِ تجويفِ الجسمِ

: تصنيفُ الحيواناتِ بحسبِ تجويفِ الجسمِ

ولِّدةٌ وسطى طبقةٌ مُ

تجويفٌ كاذبٌ

ولِّدةٌ وسطى طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ خارجيةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ خارجيةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ خارجيةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ داخليةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ داخليةٌ طبقةٌ مُ

ولِّدةٌ داخليةٌ طبقةٌ مُ
تجويفٌ حقيقيٌّ

ولِّدةٌ وسطى طبقةٌ مُ
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بناء المفهوم:  
جتويف اجلسم

اسرتاتيجية  بحسب  جمموعات   5 إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
التعلُّم التعاوين )جيكسو(.

لتمثيل  املعجون  من  قطع   3 جمموعة  كل  عىل  ع  وزِّ  
الطبقات املولدة كام يأيت:

الطبقة املولدة الوسطى.  األمحر: 
الطبقة املولدة الداخلية، وماصة مُتثِّل القناة اهلضمية. األصفر: 

الطبقة املولدة اخلارجية. األزرق: 

للطبقات  نامذج  عمل  جمموعة  كل  أفراد  إىل  اطلب   
املولدة الثالث حول القناة اهلضمية.

أمام  نموذجهم  عرض  جمموعة  كل  أفراد  إىل  اطلب   
أنَّ  مناقشته لستنتاج  ثم  األُخرى،  املجموعات  أفراد 
جتويف اجلسم حيز يوجد بني القناة اهلضمية وأعضاء 
ُأخرى من اجلسم، ثم اكتب تعريف املفهوم عىل اللوح.

استخدام الصور واألشكال:  
إىل  اطلب  ثم  عشوائية،  جمموعات  إىل  الطلبة  ع  وزِّ  
أفراد كل جمموعة دراسة جمموعة تصنيفية ورد ذكرها 

يف الشكل )30( بصورة عشوائية.
بعضها  نتائجهم  مقارنة  املجموعات  أفراد  إىل  اطلب   
ف كيف ُتصنَّف احليوانات تبًعا لتجويف  ببعض لتعرُّ

أجسامها كام ورد يف الشكل.

 أبحث:
اخلارجية:  املولدة  الطبقة  ن من  تتكوَّ التي  األعضاء   
اجلهاز العصبي، وبرشة اجللد، والشعر، واألظافر، 

والغدد اللبنية.
ن من الطبقة املولدة الوسطى: أدمة  األعضاء التي تتكوَّ  
اجللد، وجهاز الدوران، والعضالت، واجلهاز البويل، 

واجلهاز التناسيل، والعظام، واألنسجة الضامة.
الداخلية:  املولدة  الطبقة  من  ن  تتكوَّ التي  األعضاء   
وبطانة  والبنكرياس،  والكبد،  اهلضمي،  اجلهاز 

اجلهاز التنفيس، والرئتان.

 معلومة إضافية    
ن  العلامء يف تصنيف احليوانات، أسبقية تكوُّ اعتمدها  التي  من اخلصائص األُخرى   
ن إحدى فتحتي القناة اهلضمية. وبعد  ن املعي البدائي، تتكوَّ الفم أو الرشج؛ فبعد تكوُّ
اجلهاز  نايتي  الفتحتان  هاتان  ومُتثِّل  األُخرى.  الفتحة  ن  تتكوَّ املعي،  ن  تكوُّ اكتامل 
ن الفم أوًل ثم الرشج، وُتسّمى  اهلضمي؛ الفم، والرشج.  ويف بعض احليوانات، يتكوَّ
ن الرشج أوًل  هذه احليوانات أوليات الفم(protostome). ويف حيوانات ُأخرى، يتكوَّ

.(deuterostome) ثم الفم، وُتسّمى هذه احليوانات ثانويات الفم

توظيف التكنولوجيا ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو 
عروض تقديمية جاهزة عن تصنيف احليوانات، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية 

عن طريق مجع املعلومات والصور واملواد املختلفة امُلتعلِّقة بموضوع الدرس.
للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة  طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك 
تطبيق  طريق  عن  إنشاءجمموعة  أو  آب(،  )الواتس  االجتامعي  التواصل  تطبيق  أو 
(Microsoft Teams)، أو استعمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.
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د

مراجعة الدرسمراجعة الدرس

التقويم  3

النوى،  حقيقية  للحيوانات:  العامة  اخلصائص 
تعقيًدا  )األكثر  احليوانات  ومعظم  اخلاليا،  وعديدة 
أنسجة،  من  أجسامها  ن  تتكوَّ اإلسفنجيات(  من 

وغري ذاتية التغذية.

د  متاثل اجلسم ُيَعدُّ أساس تصنيف احليوانات، وحُيدَّ
م جسم احليوان إىل جزأين  بوضع مستوى ومهي ُيقسِّ

متساويني عىل جانبي املستوى.

بأنَّه  األسكارس  دودة  يف  اجلسم  جتويف  يوصف 
جتويف كاذب؛ ألنَّ التجويف املوجود يف أجسامها 
غري ماط بالطبقة املولدة الوسطى من اجلهات مجيعها.

ن من  ُيمثِّل املقطع )ب( جنني احليوان الالسع؛ ألنَّه يتكوَّ
دودة  جنني  )أ(  الشكل  ُيمثِّل  حني  يف  مولدتني،  طبقتني 
ن من ثالث طبقات مولدة. البالناريا امُلسطَّحة؛ ألنَّه يتكوَّ

1

2

3

4

5

مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
1 .. دُ الخصائصَ العامةَ للحيواناتِ  أُعدِّ
2 .. هُ ، وكيفَ يُمكِنُ تحديدُ حُ المقصودَ بتماثُلِ الجسمِ  أُوضِّ
؟. 3 : لماذا يوصفُ تجويفُ الجسمِ في دودةِ اإلسكارسِ بأنَّهُ تجويفٌ كاذبٌ رُ أُفسِّ
4 .: سطَّحةِ ، ودودةِ البالناريا المُ  درسَ أحدُ الطلبةِ مقطعيْنِ عرضييْنِ في جنينِ كلٍّ منْ حيوانِ السعٍ

: (أ) أمْ (ب)؟ مثِّلُ جنينَ حيوانِ السعٍ • أيُّ المقطعيْنِ يُ
رُ إجابتي.  ؟ أُفسِّ سطَّحةِ مثِّلُ جنينَ دودةِ البالناريا المُ  • أيُّ المقطعيْنِ يُ

، والنحلِ كما في الجدولِ اآلتي:. 5 ، وشقائقِ نعمانِ البحرِ نُ بينَ اإلسفنجِ أُقارِ

(ب)(أ)

النحُلشقائُق نعماِن البحِراإلسفنُجمْن حیُث

: تماثلُ الجسمِ

: تجويفُ الجسمِ

ولِّدةِ: عددُ الطبقاتِ المُ

34

النحلشقائق نعامن البحراإلسفنجوجه املقارنة

جانبي التامثل.شعاعية التامثل.عديم التامثل.متاثل اجلسم.

جتويف اجلسم.
اإلسفنجيات أبسط من أْن 

ُتصنَّف بحسب جتويف اجلسم.
 الالسعات أبسط من أْن 

ُتصنَّف بحسب جتويف اجلسم.
حقيقي التجويف.

123عدد الطبقات املولدة.
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الالفقارياُتالالفقارياُت
I n v e r t e b r a t e sI n v e r t e b r a t e s 88الدرُسالدرُس

 Invertebrates Phyla قبائُل الالفقاریاِت

ها  ا على خصائصِ ةٍ اعتمادً دَّ صنَّفَ العلماءُ الالفقارياتِ إلى قبائلَ عِ
أبرزَ  بيِّنُ  يُ الذي   (31) الشكلَ  أنظرُ   ، الجزيئيِّ وتركيبِها   ، المظهريةِ

. هذهِ القبائلِ

الفكرُة الرئيسُة:

ها  تختلفُ الالفقارياتُ في خصائصِ
، وتتكيَّفُ معَ  التركيبيةِ والمظهريةِ

. بيئاتِها بأنماطٍ مختلفةٍ

ِم:   نتاجاُت التعلُّ

لبعضِ  واألجهزةَ  التراكيبَ  فُ  أَصِ  -
. الحيواناتِ الالفقاريةِ

- أربطُ بينَ أجزاءِ بعضِ الالفقارياتِ 
ها. ووظائفِ

التكيُّفِ  أنماطِ  بعضَ  أستقصي   -
. ، والسلوكيِّ ، والوظيفيِّ التركيبيِّ

املفاهيُم واملصطلحاُت:

Porifera مثقباتٌ 
 Choanocytes   ٌقة طوّ خاليا دورقيةٌ مُ
Amoebocytes أميبيةٌ           خاليا 
 Annelida حلقياتٌ 
  Arthropoda مفصلياتٌ 
  Echinoderms     ِشوكياتُ الجلد

. الشكلُ (31): أبرزُ قبائلِ الالفقارياتِ

. .قبيلةُ المثقباتِ قبيلةُ الحلقياتِ

. سطَّحةِ قبيلةُ الديدانِ المُ

. قبيلةُ الديدانِ األسطوانيةِ

. قبيلةُ الرخوياتِ . قبيلةُ الالسعاتِ

. قبيلةُ المفصلياتِ

. قبيلةُ شوكياتِ الجلدِ
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88الدرسالدرس
تقديم الدرس  1

الالفقارياُتالالفقارياُت
InvertebratesInvertebrates

الفكرة الرئيسة:  
اعرض أمام الطلبة الصورة اآلتية:  

 

اسأل الطلبة عن الكائن احلي الذي يتبادر إىل أذهانم   -
عند مشاهدة الصورة. 

إجابة ُمتَملة:  األرنب.
بنيِّ للطلبة أنَّ هذه احليوان ُيعَرف بأرنب البحر، وأنَّ   
ببعض  يتغّذى  وأنَّه   ،Jorunna parva العلمي  اسمه 
أنواع اإلسفنج السام، وأنَّ بعض العلامء يتربون أثر 

استخدام هذه السموم يف عالج الرسطان.
أخرِب الطلبة أنَّ هذا احليوان ينتمي إىل قبيلة الرخويات،   
فكرة  إىل  ههم  وجِّ ثم  الالفقاريات،  من  حيوان  وأنَّه 

الدرس الرئيسة.
الربط بالمعرفة السابقة:  

ر الطلبة بام درسوه عن تصنيف احليوانات يف الصف  ذكِّ  
الفقري  العمود  وجود  بحسب  ُتصنَّف  ا  وأنَّ السابع، 

إىل فقاريات ولفقاريات.
التدريس  2

استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )31(، ثم اطرح عليهم السؤالني اآلتيني:  

ما قبائل الالفقاريات التي تظهر يف الشكل؟   -
إجابة متملة: املثقبات، واحللقيات، والالسعات، والرخويات، والديدان 

املسطحة، واملفصليات، والديدان األسطوانية، وشوكيات اجللد.

- ما األسس التي اعتمدها العلامء لتصنيف الالفقاريات يف هذه القبائل؟ 
)ُيمِكنك  اجلزيئي  والرتكيب  املظهرية،  اخلصائص  متملة:  إجابة 
إضافة األسس اآلتية: مقارنة تركيب DNA، ومتاثل اجلسم، وعدد 

الطبقات املولدة، وجتويف اجلسم(.

نشاط سريع  
ع الطلبة إىل جمموعات رباعية. وزِّ  

اطلب إىل أفراد كل جمموعة عمل خريطة   
ن تصنيف احليوانات بحسب  تتضمَّ مفاهيمية 

األسس التي تعلَّموها يف الدرس السابق.
  ُيمِكن السرتشاد بامُلخطَّط اآليت:

املفصليات

الرخويات

احللقيات

شوكيات 
اجللد

احلبليات

الالسعات

أوليات الفمجتويف اجلسم

ثانويات الفم

شعاعية التامثل

جانبية التامثل

ن  أسبقية تكوُّ
الفم أو الرشج

الديدان 
األسطوانية

املثقبات 
)اإلسفنجيات(

متاثل اجلسم

الديدان 
املسطحة

حقيقية 
التجويف

كاذبة التجويف

ن أجسامها من  ال تتكوَّ
أنسجة حقيقية

ن أجسامها من  تتكوَّ
أنسجة حقيقية

عديمة 
التجويف

يوجد جتويف

احليوانات
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. الشكلُ (32): تركيبُ جسمِ اإلسفنجِ
 اإلسفنجياتُ بالعوالقِ النباتيةِ  تتغذَّ
، وتتسبَّبُ حركةُ األسواطِ  واحليوانيةِ
يف اخلاليا الدورقيةِ املُبطِّنةِ لتجويفِ 

اإلسفنجِ يف نشوءِ تيارٍ مـائيٍّ يؤدي 
إىل دخـولِ املـاءِ يف التجـويفِ عنْ 
زُ العوالقُ داخلَ  ، فتُحتجَ طريقِ الثقوبِ
عُ  ، ثمَّ تُوزِّ مُ ضَ اخلاليا الدورقيةِ حيثُ هتُ
 Amoebocytes  ُالخاليـا األميبيـة

 . الغذاءَ املهضومَ عىل بقيةِ خاليا اجلسمِ
تحدثُ عمليتا التخلُّصِ منَ الفضالتِ 
وتبادلِ الغازاتِ في اإلسفنجِ بخاصيةِ 
ا  إمّ يتكاثرُ حيوانُ اإلسفنجِ   . االنتشارِ
دِ  بالتجـدُّ الجنسيّـًا  وإمـّا  جنسيـًّا، 
Regeneration، أوْ عنْ طريقِ التبرعمِ 

Budding، أنظرُ الشكلَ (33).

 

قةٌ خاليا دورقيةٌ مطوّ
هةُ وَّ الفُ

برعمٌ

 ، ، رمليةٌ األشواكُ (سيلكاتيةٌ
( بروتينُ اإلسفنجينِ

نةُ  كوِّ الخاليا المُ
للثقوبِ

خاليا 
الطبقةِ 

الخارجيةِ

اتجاهُ دخولِ الماءِ

خاليا أميبيةٌ

خاليا الطبقةِ الداخليةِ تجويفُ 
الجسمِ

الشكلُ (33): 
التبرعمُ في حيوانِ 

. اإلسفنجِ

 ،  أجر عالِمٌ تجربةً
 ، قطعَ فيها حيوانَ اإلسفنجِ

هِ منْ مصفاةٍ، وقدْ  بإمرارِ
الحظَ نموَّ حيوانٍ جديدٍ منْ 
؟  رُ ذلكَ . كيفَ أُفسِّ كلِّ قطعةٍ

 Porifera  ( قبيلةُ المثقباتِ (اإلسفنجياتُ
 . ، وخارجيةٍ ِ منَ اخلاليا: داخليةٍ نُ جسمُ حيوانِ اإلسفنجِ منْ طبقتنيْ يتكوَّ
قةٌ Choanocytes يمتلكُ  طوّ نُها خاليا دورقيةٌ مُ ا الطبقةُ الداخليةُ فتُبطِّ أمّ
 . نُ منْ خاليا رقيقةٍ ا الطبقةُ اخلارجيةُ فتتكوَّ ا. وأمّ كلٌّ منْها سوطًا واحدً
رُ  يُذكَ  .Mesophyll المتوسطِ  بالهالمِ  فُ  تُعرَ مادةٌ   ِ الطبقتنيْ بنيَ  ويفصلُ 
، أنظرُ الشكلَ  رُ الدعمَ واإلسنادَ لهُ ا تُوفِّ أنَّ جسمَ اإلسفنجِ حيوي أشواكً

.(32)
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استخدام الصور واألشكال:  
اطرح  ثم   ،)32( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم األسئلة اآلتية:
حيوان  جسم  منها  ن  يتكوَّ التي  الطبقات  عدد  كم   -

اإلسفنج؟ 
وطبقة  مطوقة،  دورقية  بخاليا  ُمبطَّنة  داخلية  طبقة 

خارجية.
يت اخلاليا الدورقية املطوقة هبذا السم؟ ملاذا ُسمِّ  -

بسبب شكلها، ووجود ما ُيشبِه الطوق املحيط باخلاليا.
ماذا يوجد بني الطبقة اخلارجية والطبقة الداخلية؟  -

 هالم متوسط.
ناِقش الطلبة يف األشواك التي توجد يف جسم اإلسفنج   

من حيث الرتكيب واألمهية.
ح للطلبة كيف حيصل حيوان  مستعينًا بالشكل، وضِّ  

اإلسفنج عىل غذائه.
ناِقش الطلبة يف أمهية اخلاليا األميبية.  

ه الطلبة إىل البحث عن وظائف ُأخرى للخاليا  وجِّ  
األميبية. 

ل الشكل )33(، ثم ناِقشهم يف  اطلب إىل الطلبة تأمُّ  
طرائق التكاثر الالجنيس يف اإلسفنجيات.

د، فينمو من كل قطعة  يتكاثر حيوان اإلسفنج بالتجدُّ
حيوان إسفنج جديد. 

 معلومة إضافية    
اإلسفنجيات،  يف  اجلنيس  التكاثر  مراحل  ف  لتعرُّ  

ُيمِكن السرتشاد بالشكل اآليت:
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Cnidaria ِقبيلةُ الالسعات
ما طبقةٌ  نُ أجسامُ الالسعاتِ منْ طبقةٍ داخليةٍ وأُخر خارجيةٍ بينَهُ تتكوَّ

، أنظرُ الشكلَ (34).  ا منَ األنواعِ . وتضمُّ قبيلةُ الالسعاتِ عددً هالميةٌ
 ،Cnidocytes ٍدةٌ بخاليا السعة زوَّ جلميعِ الالسعاتِ لوامسُ Tentacles مُ
قنُ اخلاليا  ، حتَ كُ الفريسةُ قربَ اللوامسِ أنظرُ الشكلَ (35). فحنيَ تتحرَّ
امًّ يف جسمِ الفريسةِ يشلُّ حركتَها، ثمَّ تدفعُ اللوامسُ الفريسةَ  الالسعةُ سُ
Gastrovascu- الوعائيَّ  عِديَّ  المَ التجويفَ  ى  يُسمّ مركزيٍّ  جتويفٍ  إىل 

املادةَ  هتضمُ  إنزيامتٍ  التجويفِ  هلذا  املُبطِّنةُ  اخلاليا  زُ  فتُفرِ  ،lar Cavity

اخلاليا  إىل  العمليةِ  هذهِ  نواتجُ  تنتقلُ  ثمَّ   ، داخلَهُ جزئيًّا  هضامً  الغذائيةَ 
. وهلذا يكونُ اهلضمُ يف الالسعاتِ خارجيًّا  التي تستكملُ عمليةَ اهلضمِ
وداخليًّا، ويُتخلَّصُ منَ الفضالتِ الناجتةِ بدفعِها إىل اخلارجِ عنْ طريقِ 

. فتحةٍ واحدةٍ تعملُ عملَ الفمِ والرشجِ
االستجابةِ  منَ  نُهُ  تُمكِّ عصبيةٌ  شبكةٌ  الالسعِ  الحيوانِ  جسمِ  في  يوجدُ 

. ؤثِّراتِ في البيئةِ للمُ

فريسةٌ

خليةٌ السعةٌ

طبقةٌ خارجيةٌ

برعمٌطبقةٌ داخليةٌ

عِديٌّ وعائيٌّ تجويفٌ مَ

األوبيليا.

. قنديلُ البحرِ

. شقائقُ نعمانِ البحرِ

برعمٌ

. الشكلُ (35): الخصائصُ التركيبيةُ لالسعاتِ

. الشكلُ (34): بعضُ أنواعِ الالسعاتِ

المسٌ

الهيدرا.
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بناء المفهوم:   
قبيلة الالسعات.

ر الطلبة بأنَّ الالسعات هي لفقاريات، وأنَّ أجنتها  ذكِّ  
ثنائية الطبقات املولدة.

ناِقش الطلبة يف سبب تسمية هذه القبيلة هبذا السم،   
ثم اكتب السبب عىل اللوح.

استخدام الصور واألشكال:  
اطرح  ثم   ،)34( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم السؤال اآليت:
ها قبيلة الالسعات؟  ما األنواع التي تضمُّ  -

نعامن  البحر، وشقائق  اهليدرا، واألوبيليا، وقناديل 
البحر.

اطرح  ثم   ،)35( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   
عليهم األسئلة اآلتية:

ن جسم احليوان الالسع؟  من كم طبقة يتكوَّ  -
ن من طبقتني: خارجية، وداخلية. يتكوَّ
كيف حتصل الالسعات عىل الغذاء؟  -

حركة  يشل  ساًم  الالسعة  اخلاليا  تفرز  متملة:  إجابة 
الوعائي،  املعدي  التجويف  إىل  تدخلها  ثم  الفريسة، 
إنزيامت هاضمة تبدأ هبضم  املبطنة  حيث تفرز اخلاليا 

الغذاء ثم تكنمل عملية العضم داخل اخلاليا.
كيف تتخلَّص من الفضالت؟  -

إجابة متملة: من خالل فتحة واحدة تعمل عمل الفم 
والرشج.

للُمؤثِّرات  الالسعات من الستجابة  ن  تتمكَّ كيف   -
يف البيئة املحيطة؟ 

إجابة ُمتَملة:  عن طريق الشبكة العصبية. 
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الشكلُ (36): دورةُ حياةِ األوبيليا.

 تفترسُ الالسعاتُ 
كائناتٍ حيَّةً أُخر، ما 

؟  حجمُ هذهِ الكائناتِ
أذكرُ أمثلةً عليْها.

. فُ تركيبَ جسمِ الالسعاتِ :  أَصِ  أتحقَّقُ

. ومنْ أمثلتِهِ  دِ أوِ التبرعمِ يتكاثرُ الحيوانُ الالسعُ جنسيًّا والجنسيًّا بالتجدُّ
 / ، هما: الطورُ األنبوبيُّ األوبيليا التي تمرُّ دورةُ حياتِها بطوريْنِ متعاقبيْنِ
مراحلَ  أتتبَّعُ   .Medusa /الميدوزيُّ  الفنجانيُّ والطورُ   ،Polyp البوليبيُّ 

التكاثرِ الجنسيِّ في األوبيليا كما في الشكلِ (36).

ا  مضادًّ ا  تأثيرً الالسعاتِ  بعضُ  ها  زُ تُفرِ التي  للسمومِ  أنَّ  إلى  الدراساتِ  بعضُ  تشيرُ   : أبحثُ   
ا عنْها،  ، ثمَّ أكتبُ تقريرً . أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ المناسبةِ عنِ التطبيقاتِ الطبيةِ لالسعاتِ للسرطانِ

. ثمَّ أقرأُهُ أمامَ زمالئي في الصفِّ

رٌ ذكَّ طورٌ فنجانيٌّ مُ

طورٌ أنبوبيٌّ بالغٌ

يرقةٌ

ثنائيُّ المجموعةِ الكروموسوميةِ (2ن)
أحادي المجموعةِ الكروموسوميةِ (1ن)

طورٌ أنبوبيٌّ جديدٌ

إخصابٌ

فٌ نصِّ انقسامٌ مُ

حيواناتٌ منويةٌ

بةٌ خصَّ بويضةٌ مُ

بويضةٌ 
التكاثرُ 
الجنسيُّ

التكاثرُ الالجنسيُّ
( (التبرعمُ

ؤنَّثٌ طورٌ فنجانيٌّ مُ
برعمٌ فنجانيٌّ
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استخدام الصور واألشكال:  
ناِقـش الطلبـة يف املراحـل التـي متـر هبـا الالسـعات   
ف طورهـا  أثنـاء دورة حياهتـا، وصـوًل إىل تعـرُّ يف 
األنبـويب )البوليبـي( وطورها الفنجـاين )امليدويس(، 

كـام يف الشـكل اآليت:
 

ح هلم  اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )36(، ثم وضِّ  
مراحل التكاثر اجلنيس والالجنيس كام ورد ذكرها يف 

الشكل.

 أبحث:
ن السـموم،  ُتَعـدُّ الالسـعات من أقـدم احليوانـات التـي ُتكوِّ
للدهـون  حالـة  إنزيـامت  السـموم  هـذه  تكـون  وقـد  وُتفِرزهـا. 
ثقـوب يف أغشـية  تتسـبَّب يف إحـداث  بـات  ُمركَّ أو  والربوتينـات، 
ُّمهـا، أو سـموًما لألعصـاب  اخلاليـا البالزميـة؛ مـا يـؤدي إىل حتط
ُتؤثِّـر يف عمـل الربوتينـات الناقلـة لأليونـات، وقـد ُتؤثِّـر سـلًبا يف 

ـس لـدى احليـوان.  عمـل أجهـزة الـدوران والتنفُّ
لقـد أثبتـت الدراسـات العلميـة أنَّ بعـض هـذه املـواد ُيمِكن أْن 

ة، ومـن هـذه املواد: تفيـد يف عـالج أمـراض ِعـدَّ
بعــض ســموم األعصــاب امُلســتخَرجة مــن بعــض أنــواع شــقائق   

نعــامن البحــر، مثــل (Anemonia sulcate)، التــي هلــا تأثــري مضــاد 
.(Corynebacterium glutamicum) ــا، مثــل لبعــض أنــواع البكتريي

بعـض سـموم األعصـاب امُلسـتخَرجة مـن بعـض أنـواع قناديـل   
البحـر، مثـل (Pelagia noctiluca)، التي هلا تأثـري ُمثبِّط لنمـو اخلاليا 

ا. مربيًّ الرسطانيـة 
ــل  ــر، مث ــل البح ــض قنادي ــن بع ــتخَرجة م ــواد امُلس ــض امل بع  

ــا. (Aurelia aurita)، التــي هلــا تأثــري مُميِّــع للــدم مربيًّ

 ،(Palythoa) بعض املواد امُلسـتخَرجة من بعض أنـواع املرجان، مثل  
.(Giardia intestinalis) التي هلا تأثري مضـاد للطفيليات، مثل

وقد  مفرتسة،  حيوانات  الالسعات  معظم   
تكون فرائسها صغرية احلجم مثل العوالق، وقد تكون 

ة..  أكرب من حجمها مّرات ِعدَّ

 أتحقَّق: 
ن أجسام الالسعات من طبقة داخلية، وُأخرى  تتكوَّ

خارجية بينهام طبقة هالمية.
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. الشكلُ (38): بعضُ أنواعِ الحلقياتِ

  . فُ تركيبَ جسمِ دودةِ األرضِ : أَصِ  أتحقَّقُ

Annelida  ِقبيلةُ الحلقيات
ها منْ  نُ أجسامُ ، تتكوَّ الحلقياتُ حيواناتٌ حقيقيةُ التجويفِ الجسميِّ
. تبدأُ القناةُ الهضميةُ  ها عنْ بعضٍ بحواجزَ ةٍ، ينفصلُ بعضُ دَّ حلقاتٍ عِ
، أنظرُ الشكلَ (37)،  ، وتنتهي بفتحةِ الشرجِ في دودةِ األرضِ بفتحةِ الفمِ
الغنيِّ  الرطبِ  ها  فيها عنْ طريقِ جلدِ الغازاتِ  تبادلِ  وتحدثُ عمليةُ 

. باألوعيةِ الدمويةِ
دمويةٍ  أوعيةٍ  يف  الدمُ  فيهِ  جيري   ، مغلقٍ دورانٍ  جهازُ  األرضِ  لدودةِ 
ِ يف  ِ عصبيتنيْ ها العصبيُّ منْ عقدتنيْ نُ جهازُ ا فيها، ويتكوَّ يكونُ حمصورً
، الذي يمتدُّ منْهُ حبالنِ عصبيانِ عىل  ام الدماغُ لُ منْهُ منطقةِ الرأسِ يتشكَّ
النفريداتِ  ى  تُسمّ تراكيبَ  فيحوي  اإلخراجِ  جهازُ  ا  أمّ  . اجلسمِ طولِ 
 . Metanephrides، ويستفادُ منْها يف التخلُّصِ منَ الفضالتِ النيرتوجينيةِ

ها يعيشُ يف مياهِ البحارِ املاحلةِ مثلُ  ؛ فبعضُ تعيشُ احللقياتُ يف بيئاتٍ خمتلفةٍ
، يف  العلقِ دودةِ  مثلُ  العذبةِ  املياهِ  يعيشُ يف  آخرُ  ، وبعضٌ  األنبوبيةِ الدودةِ 

، أنظرُ الشكلَ (38). حنيِ تعيشُ دودةُ األرضِ يف الرتبةِ الرطبةِ

مقطعٌ عرضيٌّ في 
دودةِ األرضِ

مقطعٌ طوليٌّ في 
دودةِ األرضِ 

جهةَ الرأسِ

حلقاتٌ

نفريدةٌ

قلوبٌ

عْيٌ مَ

حبلٌ عصبيٌّ بطنيٌّ

حاجزٌ يفصلُ 
بينَ الحلقاتِ

وعاءٌ دمويٌّ 
ظهريٌّ

شرجٌ
فمٌ

دماغٌ

حبلٌ عصبيٌّ بطنيٌّ
مريءٌ

مريءٌ

حوصلةٌ قانصةٌ

بلعومٌ
تجويفُ الجسمِ

. الدودةُ األنبوبيةُ

. دودةُ العلقِ

. دودةُ األرضِ

. الشكلُ (37): تركيبُ دودةِ األرضِ

تنتـمـي الـديـدانُ   
ومنْ   ، الالفقارياتِ إىل  املُسطَّحةُ 
التي  الرشيطيةُ  الديدانُ  أمثلتِها 
 . اإلنسـانِ عـىل  لـةً  تطفِّ مُ تعيـشُ 
أبحثُ يف مصـادرِ املعرفةِ املناسبةِ 
عـنْ دوراتِ حيـاهتـا، وطـرائـقِ 
دُّ  أُعِ ثمَّ  هبا،  اإلِصابةِ  منَ  الوقايةِ 
باستخدامِ  ذلكَ  عنْ  ا  قصريً فلامً 
هُ  برنامجِ (movie maker)، ثمَّ أعرضُ

 . أمامَ زمالئي يف الصفِّ
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استخدام الصور واألشكال:  
ة لدودة األرض ُترِبز  اعرض عىل الطلبة صورة ُمكربَّ  

معاملها كام يف الصورة اآلتية:
 

اطرح عىل الطلبة السؤالني اآلتيني:  
ماذا تشاهد يف الصورة؟   -

إجابة ُمتَملة: دودة أرض.
- ِصْف شكل دودة األرض.

ن من حلقات. إجابة ُمتَملة: تتكوَّ
اطرح  ثم   ،)37( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم األسئلة اآلتية:
- بَم تبدأ القناة اهلضية يف دودة األرض )احللقيات(؟

تبدأ بالفم.
 - بَم تنتهي؟

ا قناة هضمية ُمكتِملة. تنتهي بفتحة الرشج؛ أْي إنَّ
- ملاذا حيدث تبادل الغازات عن طريق اجللد؟

ألنَّه رطب، وغني باألوعية الدموية.
- هل يكون جهاز الدوران يف دودة األرض مفتوًحا 

ًحا سبب ذلك؟ أم مغلًقا، ُموضِّ
يكون  دموية  أوعية  يف  جيري  الدم  ألنَّ  مغلق؛ 

مصوًرا فيها.
كيف تتخلَّص احللقيات من الفضالت النيرتوجينية؟  -

عن طريق النفريدات.
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )38(، ثم ناِقشهم يف   
األنواع املختلفة للحلقيات والبيئات التي تعيش فيها.

توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو عروض تقديمية 
ل عىل اإلنسان، وُتسبِّب له األمراض، علاًم  جاهزة عن ديدان رشيطية ُأخرى تتطفَّ

بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس. 
شاِرك الطلبة يف هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق 
 ،(Microsoft teams) التواصل االجتامعي )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة عىل تطبيق

أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

 أتحقَّق: 
ينفصل  ة،  ِعدَّ حلقات  من  احللقيات  أجسام  ن  تتكوَّ

بعضها عن بعض بحواجز عديدة. 
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نشاطنشاط
الرتكيب الداخيل لدودة األرض )احللقيات(. 

اهلدف:
عن  مُتيِّزها  التي  للحلقيات  الرتكيبية  اخلصائص  ف  تعرُّ

غريها من قبائل الالفقاريات.
الزمن: 25 دقيقة.

إرشادات السالمة:
اطلب إىل الطلبة استعامل الرشائح املِجَهرية بحذر.

املهارات العلمية:
املالحظة، الستنتاج.

اإلجراءات والتوجيهات:
ع الطلبة إىل جمموعات. وزِّ  

الالزمة  واألدوات  املواد  املجموعات  أفراد  عىل  ع  وزِّ  
لتنفيذ النشاط.

التغذية  هلم  م  وقدِّ النشاط،  تنفيذ  أثناء  يف  الطلبة  تابِع   
الراجعة، وأجب عن تساؤلهتم.

التقرير  ع عىل أفراد املجموعات نسخة من نموذج  وزِّ  
املوجود يف كتاب األنشطة والتجارب العلمية.

التحليل واالستنتاج:
أوًل،  البطنية  بتحديد اجلهة  الظهرية  ُيمِكن حتديد اجلهة 
وذلك بتحديد موقع احلبل العصبي البطني، فتكون هذه 

هي اجلهة البطنية واملقابلة هلا هي اجلهة الظهرية. 

نشاٌطنشاٌط
التركيُب الداخلي� لدودِة ا�رِض (الحلقياُت)التركيُب الداخلي� لدودِة ا�رِض (الحلقياُت)

 : الموادُّ واألدواتُ

. بٌ ركَّ هرٌ ضوئيٌّ مُ جْ ، مِ شرائحُ زجاجيةٌ جاهزةٌ لمقاطعَ عرضيةٍ في دودةِ األرضِ

 : إرشاداتُ السالمةِ

 . هريةِ بحذرٍ جْ استعمالُ الشرائحِ المِ

: خطواتُ العملِ

. هرِ جْ 1 أدرسُ شرائحَ المقاطعِ العرضيةِ في دودةِ األرضِ باستعمالِ المِ

. ، والنفريداتِ يِ عْ ، والمَ ، واألوعيةِ الدمويةِ : تجويفِ الجسمِ ، مثلَ ظُ األجزاءَ الظاهرةَ في كلِّ مقطعٍ 2 أُالحِ

. هرِ جْ هُ تحتَ المِ ا تخطيطيًّا للمقطعِ العرضيِّ الذي أُشاهدُ ا: أرسمُ رسمً 3 أعملُ نموذجً

. : أتبادلُ الرسومَ معَ زمالئي في الصفِّ 4 أتواصلُ

: التحليلُ واالستنتاجُ

، مستعينًا بالشكلِ (37). هرِ جْ تُهُ باستعمالِ المِ دُ الجهةَ الظهريةَ للمقطعِ الذي درسْ أستنتجُ كيفَ أُحدِّ

                                                 إنتاجُ أشباهِ موصالتٍ باستعمالِ ديدانِ األرضِ  الربطُ بالتكنولوجیا
لُ  تُستعمَ ا  جدًّ دقيقةٍ  موصالتٍ  أشباهِ  إنتاجَ  العلماءِ  منَ  فريقٌ  استطاعَ 
. وقدْ الحظَ فريقٌ منَ العلماءِ أنَّهُ عندَ  ا في التصويرِ الطبيِّ ها أصباغً بوصفِ
وضعِ ديدانِ األرضِ في تربةٍ تحوي نسبةً منْ أمالحِ كلوريدِ الكادميومِ 
الديدانَ  فإنَّ   ، ةً دَّ عِ ا  أيامً  (Na2TeO3) الصوديومِ  وتيلوريتِ   (CdCl2)
دةً لنقلِهِ إلى  حدَّ ها، ثمَّ تستعملُ بروتيناتٍ مُ تُراكِمُ الكادميومَ في أجسامِ
تفكيكِ  على  الكبدِ  مثلَ  وتعملُ   ، الهضميةِ بقناتِها  تحيطُ  خاصةٍ  خاليا 
لُ التيلوريتُ  ، يُختزَ يةِ مِّ السمومِ التي تتناولُها. وفي أثناءِ عمليةِ إزالةِ السُّ
- معَ أيوناتِ الكادميومِ (+Cd2) إلنتاجِ  ليتفاعلَ - في نهايةِ المطافِ
مُ في التصويرِ  تيلوريدِ الكادميومِ (CdTe) الذي يشعُّ لونًا أخضرَ يُستخدَ

الطبيِّ للخاليا.

   أبحثُ 
لَ فريقٌ منَ العلماءِ إلى  توصَّ
ستخلَصٍ منْ ديدانِ  صناعةِ مُ

األرضِ يساعدُ على التئامِ 
ثةِ في الحيواناتِ  دَ حْ الجروحِ المُ
. أبحثُ في مصادرِ  المخبريةِ

المعرفةِ المناسبةِ عنْ آليَّةِ عملِ 
لُ  ، ثمَّ أعرضُ ما أتوصَّ هذهِ الموادِّ

. إليْهِ أمامَ زمالئي في الصفِّ
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يف  الواردة  املعلومات  من  اإلفادة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
ُمشاهِبة  مقالت  عن  البحث  عىل  زهم  وحفِّ الرابط، 

وتطبيقاهتا العلمية.

 أبحث:الربطُ بالتكنولوجيا

ة عن أثر ُمستخَلص من ديدان األرض يف التئام اجلروح، منها  ُنرِشت أبحاث ِعدَّ  
البحث الذي ُنرِش يف جملة (Bioscience Reports) عام 2018م. وقد انتهى البحث 
ن  ن الكولجني، وتكوُّ ز تكوُّ إىل أنَّ امُلستخَلص امُلستخَرج من ديدان األرض حُيفِّ
ز اخلاليا املناعية؛ ما ُيقلِّل من احتامل حدوث التهابات يف  األوعية الدموية، وحُيفِّ

ع عملية اللتئام والشفاء.  منطقة اجلرح، ثم ُيرسِّ
ملستخلص  ُأخرى  آثار  عن  املناسبة  املعرفة  مصادر  يف  البحث  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  

الديدان، وكيف يؤدي إىل ترسيع التئام اجلروح. 
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Arthropods  ِقبيلةُ المفصليات
، وتُصنَّفُ  ها التركيبيةِ تعيشُ المفصلياتُ في بيئاتٍ مختلفةٍ بسببِ خصائصِ
: تقسيمُ  ، هيَ ها في أربعِ خصائصَ ، ويشتركُ معظمُ إلى أربعِ مجموعاتٍ
نُ الهيكلِ الخارجيِّ منْ  ، وتكوُّ ، واألرجلُ المتمفصلةُ الجسمِ إلى أجزاءٍ

، أنظرُ الشكلَ (39). بةُ ركَّ ، والعيونُ المُ مادةِ الكايتينِ

 . الشرجِ بفتحةِ  وينتهي   ، بالفمِ المفصلياتِ  في  الهضميُّ  الجهازُ  يبدأُ 
القصيباتِ  ى  تُسمّ تراكيبَ  طريقِ  عنْ  تتنفَّسُ  منْها  مجموعاتٌ  وتوجدُ 
ا العنكبياتُ فتتنفَّسُ باستعمالِ تراكيبَ  . أمّ ، مثلُ الحشراتِ ُّسيةَ التنف
، أنظرُ الشكلَ (40)، في حينِ تتنفَّسُ المفصلياتُ  ى الرئةَ الكتبيةَ تُسمّ

. المائيةُ بالخياشيمِ

القشرياتُ
 Crustacean 

. سرطانُ الماءِ

 ، : رأسٌ ـ صدرٌ جزءانِ
. وبطنٌ

 ، ثماني أرجلٍ فأكثرُ
. وأربعةُ قرونِ استشعارٍ

سمِ
لج

ءُ ا
جزا

أ
ُ لية

ص
مف

 ال
ائدُ

زو
ال

 ، : رأسٌ ـ صدرٌ جزءانِ
. وبطنٌ

 ، ثماني أرجلٍ
وال توجدُ قرونُ 

. استشعارٍ

 ، ستُّ أرجلٍ
واثنانِ منْ قرونِ 

. االستشعارِ

زوجٌ منَ األرجلِ لكلِّ 
،( جزءٍ (ذواتُ المئةِ قدمٍ

وزوجانِ منَ األرجلِ لكلِّ 
،( جزءٍ (ذواتُ األلفِ قدمٍ

 . واثنانِ منْ قرونِ االستشعارِ

نُ الجسمُ منْ أجزاءٍ  يتكوَّ
ةٍ. دَّ عِ

 ، ثالثةُ أجزاءٍ: رأسٌ
. ، وبطنٌ وصدرٌ

مثالٌمثالٌمثالٌمثالٌ

العنكبياتُ
Arachnids

. العقربُ

عديداتُ األرجلِ
Myriapods

. أمُّ أربعٍ وأربعينَ

الحشراتُ
Insects

. النحلةُ

   . ، وعددُ الزوائدِ المفصليةِ : أجزاءُ الجسمِ نُ بينَ سرطانِ البحرِ والعقربِ منْ حيثُ :  أُقارِ  أتحقَّقُ

. الشكلُ (39): مجموعاتُ المفصلياتِ

. الشكلُ (40): الرئةُ الكتبيةُ في العنكبياتِ

القلبُ

الرئةُ الكتبيةُ

41

بناء المفهوم:   
املفصليات.

ناِقش الطلبة يف سبب تسمية املفصليات هبذا السم،   
ثم اكتب تعريف املفهوم عىل اللوح.

نتها من  ناِقش الطلبة يف خصائص املفصليات التي مكَّ  
البقاء.

استخدام الصور واألشكال:  
اطرح  ثم   ،)39( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم السؤالني اآلتيني:
ما املجموعات التي تنتمي إىل قبيلة املفصليات؟  -

القرشيــات، والعنكبيــات، وعديــدات األرجــل، 
واحلــرشات.

- ما اخلصائص التي مُتيِّز كالًّ من هذه املجموعات؟ 
عدد أجزاء اجلسم، وعدد الزوائد املفصلية.

اطلب  ثم   ،)40( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   
إليهم مقارنة عضو التنفُّس يف املفصليات املختلفة.

عدد الزوائد املفصليةأجزاء اجلسموجه املقارنة

رسطان البحر 
)قرشيات(.

جزءان: رأس- صدر، وبطن.
8 أرجل فأكثر.  -

4 قرون استشعار.  -

جزءان: رأس- صدر، وبطن.العقرب )عنكبيات(.
8 أرجل.  -

عدم وجود قرون   -
استشعار.

 أتحقَّق: 
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عقدةٌ عصبيةٌ

حبلٌ عصبيٌّأجزاءُ الفمِ
سيةٌ قصيباتٌ تنفُّ

أنابيبُ ملبيجي

شرجٌ قلبٌوعاءٌ دمويٌّ ظهريٌّحوصلةٌ

بةٌ ركَّ عيونٌ مُ

قرونُ 
استشعارٍ

البطنُالصدرُالرأسُ

بمراحلَ  ها  نموِّ أثناءِ  في  وتمرُّ  جنسيًّا،  الحشراتُ  تتكاثرُ 
لِ Metamorphosis، وتختلفُ  فُ بالتحوُّ مختلفةٍ تُعرَ
 ، والبعوضِ  ، الفراشِ  : (مثلُ اآلباءِ  عنِ  ها  بعضِ صغارُ 
 Complete ِلِ الكامل فُ بالتحوُّ )، في ما يُعرَ والدعسوقةِ
ها في بعضِ  Metamorphosis، في حينِ تُشبِهُ الصغارُ أبويْ

)، في ما  : الجرادِ، والصراصيرِ األنواعِ األُخر (مثلُ
 ،Incomplete Metamorphosis ِلِ الناقص فُ بالتحوُّ يُعرَ

أنظرُ الشكلَ (42).

بيوضٌ

لُ الكاملُ التحوُّ

لُ الناقصُ التحوُّ

حوريةٌحوريةٌ

حوريةٌ

بيوضٌ
حشرةٌ بالغةٌ

حوريةٌ

عذراءُ
حشرةٌ بالغةٌيرقةٌ

الدمُ  فيهِ  يجري   ، مفتوحٍ دورانٍ  جهازُ  للمفصلياتِ 
. وهيَ تتخلَّصُ منَ الفضالتِ  داخلَ تجاويفِ الجسمِ
فُ بأنابيبِ  النيتروجينيةِ عنْ طريقِ تراكيبَ خاصةٍ تُعرَ

ملبيجي، أنظرُ الشكلَ (41). 

.( الشكلُ (41): تركيبُ الحشراتِ (المفصلياتُ

. لُ في الحشراتِ الشكلُ (42): التحوُّ

. لِ الناقصِ لِ الكاملِ والتحوُّ نُ بينَ التحوُّ : أُقارِ  أتحقَّقُ

42

بناء المفهوم:   
جهاز الدوران املفتوح.

أخرِب الطلبة أنَّ جهاز الدوران املفتوح هو جهاز جيري   
فيه الدم داخل جتاويف اجلسم، ثم اطلب إليهم مقارنة 
ذلك بام تعلَّموه عن جهاز الدوران املغلق يف احللقيات.

استخدام الصور واألشكال:  
اطرح  ثم   ،)41( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   

عليهم السؤالني اآلتيني:
كيف حيدث تبادل الغازات يف احلرشات؟  -

سية.  عن طريق القصيبات التنفُّ
الفضــالت  مــن  احلــرشات  تتخلَّــص  كيــف   -

؟ جينيــة و لنيرت ا
 عن طريق أنابيب ملبيجي.

المناقشة:  
تعريف  اكتب  ثم  ل،  التحوُّ مفهوم  يف  الطلبة  ناِقش   

املفهوم عىل اللوح.
ف مفهومي  اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )42( لتعرُّ  
إليهم  اطلب  ثم  الكامل،  ل  والتحوُّ الناقص  ل  التحوُّ

ذكر أمثلة عىل كلٍّ منهام. 

 أتحقَّق: 
ل الكامـل، يكـون الصغـار متلفـني عـن  يف التحـوُّ
األبويـن، ويمـر كلٌّ منهـم بمراحـل متلفـة، تبـدأ 
بالبيضـة، فالريقـة، فالعـذراء حتـى تصبـح حـرشة 
الصغـار  الناقـص فيكـون  ل  التحـوُّ أّمـا يف  بالغـة. 
غـري  احلـرشات  عـىل  وُيطَلـق  باألبويـن،  شـبيهني 

البالغـة اسـم احلوريـات.

 معلومة إضافية    
 ،(Drosophila melanogaster) اخلل  ذبابة  مثل  الالفقاريات،  بعض  العلامء  يستخدم   
اإلشعاع  نسبة  وأثر  اجلاذبية،  انعدام  يف  الفضاء  بيئة  أثر  لدراسة  نموذًجا  بوصفها 

الكوين يف العمليات احليوية األساسية. 
ل العلامء استخدام الالفقاريات؛ لصغر حجمها، وعمر القصري جليلها، وتوافر  ُيفضِّ  
جمتمع للدراسة كبري العدد، وسهولة العناية هبا، إضافًة إىل تشابه العمليات األساسية 
أنَّ  العلامء  وجد  اخلل،  ذبابة  يف  واإلشعاع  اجلاذبية  أثر  دراسة  عند  فيها.  احليوية 
من  قلَّل  لكنَّه  حجمها،  وضاعف  البويضات،  إنتاج  ز  حفَّ هلام  الالفقاريات  ض  تعرُّ
عدد البيوض التي تفقس، ومن أمد حياة الذكور منها، من دون زيادة عدد الطفرات 

هات القاتلة يف ذبابة اخلل. اجلسمية أو التشوُّ
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ثِّ منْ نوعِ Acraga coa بإنتاجِ يرقاتٍ تحوي مادةً  تتكيَّفُ حشرةُ العُ
؛ ما يُحافِظُ على بقائِها،  سِ فترِ ، وتلتصقُ بفكوكِ المُ ها غراءً تعملُ بوصفِ

أنظرُ الشكلَ (43).

Echinodermata ِقبيلةُ شوكياتِ الجلد
، أنظرُ الشكلَ (44) الذي  شوكياتُ الجلدِ حيواناتٌ حقيقيةُ التجويفِ

بيِّنُ ثالثَ مجموعاتٍ منْها. يُ

 يبدأُ الجهازُ الهضميُّ لنجمِ البحرِ بفتحةِ فمٍ توجدُ على الجهةِ البطنيةِ 
 . هِ ، وينتهي بفتحةِ شرجٍ توجدُ على الجهةِ الظهريةِ منْ جسمِ هِ منْ جسمِ
عُ منْها حبلٌ عصبيٌّ  نُ منْ حلقةٍ عصبيةٍ يتفرَّ ولهُ جهازٌ عصبيٌّ بسيطٌ يتكوَّ

، وهوَ يتكاثرُ جنسيًّا. هِ يمتدُّ في كلِّ ذراعٍ منْ أذرعِ
ا  نظامً بامتالكِها  احليوانيةِ  القبائلِ  بقيةِ  منْ  اجللدِ  شوكياتُ  متتازُ   
موجودةٍ  مصفاةٍ  منْ  نُ  يتكوَّ  ،Water Vascular System مائيًّا  وعائيًّا 
 ، ، ويتدفَّقُ املاءُ خاللَ قناةٍ حلقيةٍ حتيطُ بالفمِ عىل اجلزءِ العلويِّ منَ اجلسمِ

، عُ منْ هذهِ القناةِ قنواتٌ شعاعيةٌ ويتفرَّ
 ،  يمتدُّ كلٌّ منْها في ذراعٍ منْ أذرعِ الحيوانِ

وتتصلُ هذهِ القنواتُ باألقدامِ األنبوبيةِ 
 ، التي يستعملُها الحيوانُ للحركةِ
، ، وتبادلِ الغازاتِ والتقاطِ الغذاءِ

 أنظرُ الشكلَ (45).

. ثِّ الشكلُ (43): يرقةُ حشرةِ العُ

الشكل (44): بعض أنواع شوكيات الجلد. 

. الشكلُ (45): التركيبُ العامُّ لنجمِ البحرِ

النجمياتُ
 Asteroidae

القنفذياتُ
Echinoidea

الخيارياتُ
Holothuroidea

مثالٌمثالٌمثالٌ

. .نجمُ البحرِ .قنفذُ البحرِ خيارُ البحرِ

شرجٌ
عِدةٌ مَ

غددٌ تناسليةٌغددٌ هضميةٌ

قدمٌ أنبوبيةٌ

مصفاةٌ
قناةٌ حلقيةٌ

نظامٌ قناةٌ شعاعيةٌ
وعائيٌّ 

مائيٌّ

مصادرِ  يف  أبحثُ 
تكيُّفٍ  أنامطِ  عن  املناسبةِ  املعرفةِ 
فلامً  دُّ  أُعِ ثمَّ   ، للحرشاتِ  أُخر
ا عنْ ذلكَ باستخدامِ برنامجِ   قصريً
هُ أمامَ  (movie maker)، ثمَّ أعرضُ

 . زمالئي يف الصفِّ

43

استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )43(، ثم ناِقشهم يف   
خصائص الريقة الظاهرة فيها )ُيمِكنك إحضار صورة 

حرشة العث البالغة لتعريف الطلبة هبا(.
احلرشات  يف  املختلفة  السلوك  أنامط  يف  الطلبة  ناِقش   
بالشكل  الستعانة  )ُيمِكنك  البقاء  من  نها  مُتكِّ التي 
ضها للخطر؛  اآليت الذي ُيبنيِّ سلوك ُعثَّة البوم عند تعرُّ

إذ تظهر كالبوم السنورية، ما ييف األعداء(.
 

بناء المفهوم:   
شوكيات اجللد

هبذا  اجللد  شوكيات  تسمية  سبب  يف  الطلبة  ناقش   
إىل  الطلبة  ووجه  اللوح.  عىل  السبب  ودون  السم، 

الشكل )44( لتعرف أبرز قبائل شوكيات اجللد

استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )45(، واطرح األسئلة:  

عىل أي جهة يوجد الفم يف نجم البحر؟  -
عىل اجلهة البطنية

مم يتكون النظام الوعائي املائي؟  -
من  العلوي  اجلزء  عىل  موجودة  مصفاة  من  يتكون 
اجلسم، وقناة حلقية يتفرع منها قنوات شعاعية يمتد 
كل منها يف ذراع من أذرع احليوان، وتتصل القنوات 

بأقدام أنبوبية.
ما وظيفة األقدام األنبوبية؟  -

يستعملها احليوان للحركة، والتقاط الغذاء، وتبادل 
الغازات.

  التدريس المدمج:  التدريس المدمج:   توظيف التكنولوجيا

ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو تعليمية، أو عروض تقديمية 
جاهزة عن أنامط التغذية يف شوكيات اجللد وكيف تتمكن من التهام كائنات تفوقها 

حجاًم، علاًم بأنَّه ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس. 
للمدرسة،  اإللكرتونية  الصفحة  طريق  عن  التعليمية  املواد  هذه  يف  الطلبة  شاِرك 
تطبيق  عىل  جمموعة  إنشاء  أو  آب(،  )الواتس  االجتامعي  التواصل  تطبيق  أو 
الطلبة  بمشاركة  مناسبة  تكنولوجية  وسيلة  أيَّ  استعِمل  أو   ،(Microsoft Teams)

وذوهيم.
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واحليوانية،  النباتية  بالعوالق  اإلسفنجيات  تتغّذى 
امُلبطِّنة  الدورقية  وُتسبِّب حركة األسواط يف اخلاليا 
املاء  دخول  منه  ينتج  مائيًّا  تياًرا  اإلسفنج  لتجويف 
خالل الثقوب يف داخل جتويف اإلسفنج، فُتحتَجز 
ثم  تبتلعها،  التي  الدورقية  اخلاليا  يف  العوالق 
املهضوم  الغذاء  األميبية  اخلاليا  ع  ُتوزِّ ثم  هتضمها، 
أّما نواتج عملية اهلضم من  عىل بقية خاليا اجلسم. 
النتشار  بواسطة خاصية  منها  فُيتخلَّص  الفضالت 

عن طريق أغشية اخلاليا. 

جلسم  الدعم  ُتوفِّر  اإلسفنج  حيوان  يف  األشواك  أ- 
وسيلة  اإلسفنجيات  بعض  وتتخذها  احليوان، 
للدفاع والتصّدي هلجوم بعض احليوانات املفرتسة.

من  ة  ِعدَّ أنواع  اإلسفنج  حيوان  يف  يوجد  ب- 
منها:  متنوعة،  وظائف  تؤّدي  األميبية،  اخلاليا 
وتوزيعه  وإكامل عملية هضمه،  الغذاء،  ختزين 
وتكوين  اإلسفنج،  جلسم  نة  امُلكوِّ اخلاليا  عىل 
اجلاميتات املذكرة واملؤنثة يف أثناء عملية التكاثر 
اجلنيس، وإنتاج األشواك، واإلسهام يف تكوين 

الرباعم يف أثناء عملية التكاثر الالجنيس.

وعىل  الفم،  حول  الالسعة  اخلاليا  توجد  ج- 
جسم  من  فريسة  اقرتاب  وعند  اللوامس. 
احليوان الالسع، تنطلق اخلاليا الالسعة لتحقن 

ُسامًّ يف جسم الفريسة يشلُّ حركتها.

خُتلِّص النفريدات أجسام احللقيات من الفضالت  د- 
النيرتوجينية.

تبادل الغازات. هـ- 

ة، منها:  يؤّدي النظام الوعائي املائي وظائف ِعدَّ و- 
والتبادل  والفضالت،  الغذاء  ونقل  احلركة، 

الغازي.

1

2

3

4

مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
1 ..  حيوانُ اإلسفنجِ حُ كيفَ يتغذّ  أُوضِّ

2 .: أُبيِّنُ وظيفةَ األجزاءِ اآلتيةِ
. أ   - األشواكُ في حيوانِ اإلسفنجِ

. ب- الخاليا األميبيةُ في حيوانِ اإلسفنجِ
ج- الخاليا الالسعةُ في الهيدرا.

. ، مثلِ دودةِ األرضِ د  - النفريداتُ في الحلقياتِ
 . هـ- الرئةُ الكتبيةُ في العنكبياتِ

 . و - النظامُ الوعائيُّ المائيُّ في نجمِ البحرِ

عثرَ أحدُ الطلبةِ في أثناءِ تجوالِهِ في حديقةِ المدرسةِ . 3
هُ جانبًا. إلى أيِّ  على حيوانٍ مفصليٍّ تظهرُ صورتُ
رُ  ؟ أُفسِّ مجموعاتِ المفصلياتِ ينتمي هذا الحيوانُ

إجابتي.

رقَّمةِ في الشكلِ اآلتي: . 4 نُ أسماءَ األجزاءِ المُ أُدوِّ

44

ة؛ ما يعني أنَّه  ن من أجزاء ِعدَّ ُيالَحظ من الشكل أنَّ جسم احليوان املفصيل يتكوَّ
ينتمي إىل جمموعة عديدات األرجل. وُيالَحظ أيًضا بروز أكثر من زوج أرجل 

يف كل قطعة؛ ما يعني أنَّ هذا احليوان من ذوات األلف قدم.

1- الرشج.
2- املعدة.

3- قناة شعاعية.
4- قدم أنبوبية.

5- غدد هضمية.

42



99الدرسالدرس
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الفقارياتالفقاريات
VertebratesVertebrates

الفكرة الرئيسة:  
تقديم املفهوم:

واستعرض  الرئيسة،  الدرس  فكرة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  
يف  درسوها  التي  احليوانات  تصنيف  معايري  معهم 

الدرس السابق، مستعينًا بالشكل اآليت:
 

الربط بالمعرفة السابقة:  
ر الطلبة بام تعلَّموه يف الصف السابع عن املجموعات  ذكِّ  
التي ُتصنَّف إليها الفقاريات، ثم اطلب إليهم ذكر أمثلة 

عىل كلٍّ منها.
استخدام الصور واألشكال:  

اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )46(، ثم اطرح عليهم   
األسئلة اآلتية:

ماذا ُيمثِّل الشكل؟  -
إجابة متملة: تراكيب احلبليات يف مراحلها اجلنينية 

األوىل.
ما األجزاء التي تشرتك فيها أجنة قبيلة احلبليات؟   -

احلبل العصبي الظهري، واحلبل الظهري، واجليوب 
البلعومية.

عىل ماذا يدل اشرتاك أجنة احلبليات مجيعها يف هذه   -
الرتاكيب؟ 

م يف ظهور هذه الرتاكيب. تشابه اجلينات التي تتحكَّ
ن يف احلبل الظهري،  ناِقش الطلبة يف األعضاء التي تتكوَّ  

واحلبل العصبي الظهري، واجليوب البلعومية.
تشرتك  ُأخرى  تراكيب  البحث عن  الطلبة  إىل  اطلب   

فيها املراحل اجلنينية األوىل للحبليات.

الفقارياُتالفقارياُت
V e r t e b r a t e sV e r t e b r a t e s 99الدرُسالدرُس

   Characteristics of Vertebrates خصائُص الفقاریاِت

الحبلياتِ  قبيلةِ  إلى   vertebrates الفقارياتِ  جميعُ  تنتمي       
ها في وجودِ ثالثةِ تراكيبَ  Phylum Chordata التي تشتركُ جميعُ

 Dorsal Nerve ُّالحبلُ العصبيُّ الظهري : ، هيَ ها الجنينيةِ في أطوارِ
يَتِ الحبلياتُ بهذا  مِّ Cord، والحبلُ الظهريُّ Notochord الذي سُ

 ،Pharengeal Pouches ُوالجيوبُ البلعومية ، االسمِ بناءً عليْهِ
أنظرُ الشكلَ (46).

الفكرُة الرئيسُة:

ها عنْ  تختلفُ الفقارياتُ بعضُ
ها التركيبيةِ  بعضٍ في خصائصِ

. والمظهريةِ

ِم:   نتاجاُت التعلُّ

. دُ الخصائصَ العامةَ للفقارياتِ - أُحدِّ
ـفُ تركيـبَ الجسـمِ لبعـضِ  - أَصِ

. مجموعاتِ الفقارياتِ
الحيويةِ  العملياتِ  بعضَ  حُ  أُوضِّ  -
بعـضِ مجموعـاتِ  أجسـامِ  فـي 

. الفقارياتِ
- أستقصـي بعـضَ أنمـاطِ التكيُّفِ 

. ، والسلوكيِّ ، والوظيفيِّ التركيبيِّ

املفاهيُم واملصطلحاُت:

Chordates الحبلياتُ  

Vertebrates الفقارياتُ 

  Dorsal Nerve Cord  ٌّحبلٌ عصبيٌّ ظهري

 Notochord                            ٌّحبلٌ ظهري

Pharengeal  Pouches    ٌجيوبٌ بلعومية

Neural Tube                    ٌّأنبوبٌ عصبي

الشكلُ (46): تراكيبُ الحبلياتِ في مراحلِها الجنينيةِ األولى.

نُ  : يتكوَّ الحبلُ العصبيُّ الظهريُّ

منْهُ الجهازُ العصبيُّ المركزيُّ 

.( ، والنخاعُ الشوكيُّ (الدماغُ

نُ منْها الشقوقُ  : تتكوَّ الجيوبُ البلعوميةُ

الخيشوميةُ في الفقارياتِ التي تعيشُ 

ا في فقارياتِ اليابسةِ فإنَّها  . أمّ في الماءِ

لُ إلى تراكيبَ أُخر في الرأسِ  تتحوَّ

. ، مثلِ بعضِ أجزاءِ األذنِ والرقبةِ

: حبلٌ مرنٌ يقعُ بينَ  الحبلُ الظهريُّ

، وهوَ  القناةِ الهضميةِ والحبلِ العصبيِّ

رُ الدعامةَ للجسمِ في المراحلِ  وفِّ يُ

نُ منْهُ في  الجنينيةِ األولى، وتتكوَّ

الفقارياتِ األقراصُ الموجودةُ بينَ 

. فقراتِ العمودِ الفقريِّ

؟ :  ما الخصائصُ التركيبيةُ التي تُميِّزُ المراحلَ الجنينيةَ األولى في الحبلياتِ  أتحقَّقُ
45

 أتحقَّق: 
تشـرتك املراحـل اجلنينيـة األوىل يف مجيـع احلبليـات 
يف وجـود تراكيـب، هـي: احلبل العصبـي الظهري، 

واحلبـل الظهـري، واجليـوب البلعومية.

طريقة أُخرى للتدريس

د ملوضـوع الفقاريات بعـرض الصورة  مهِّ  
الطلبة:  أمـام  اآلتية 

أخـرِب الطلبـة أنَّ الصـورة مُتثِّـل أحافـري   
نـوع من احليوانات ُيعَرف بأسـامك مايلو 
 (Myllokunmingia fengjiaoa) كونمينـغ 

ا أقدم األشـكال احليوانيـة املعروفة بالفقاريـات. أخرِبهم  التـي يعتقـد العلامء أنَّ
ل اهليـكل  أيًضـا أنَّ هـذه حيوانـات متتلـك سلسـلة مـن القطـع العظميـة ُتشـكِّ

للجسـم. املحوري 
ح  ناِقـش الطلبـة يف معايـري تصنيف الفقاريات، مسـتعينًا بشـبكة التصنيـف، ثم وضِّ  

ة. هلـم املقصـود بدرجة احلـرارة الثابتـة، ودرجة احلـرارة امُلتغريِّ
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نشاطنشاط

كائنات ثابتة درجة احلرارة
اهلدف:

قدرهتا عىل ضبط درجات  الفقاريات بحسب   تصنيف 
احلرارة،  درجة  ة  ُمتغريِّ حيوانات  إىل  أجسامها  حرارة 

وُأخرى ثابتة درجة احلرارة.
الزمن: يوم درايس كامل.

إرشادات السالمة:
ه الطلبة إىل استعامل ميزان احلرارة بحذر. وجِّ

املهارات العلمية:
القياس، التفسري، التنبؤ.

اإلجراءات والتوجيهات:
ع الطلبة إىل جمموعات. وزِّ  

الالزمة  واألدوات  املواد  املجموعات  أفراد  عىل  ع  وزِّ  
لتنفيذ النشاط.

اذكر للطلبة التعليامت الالزمة لتنفيذ النشاط يف املنزل.  
امُلبنيَّ يف  اجلدول  البيانات يف  تدوين  الطلبة  إىل  اطلب   

كتاب األنشطة والتجارب العملية.
التقرير  ع عىل أفراد املجموعات نسخة من نموذج  وزِّ  

املوجود يف كتاب األنشطة والتجارب العملية.
التحليل واالستنتاج:

يكون منحنى العالقة بني الزمن ودرجة حرارة أجسامنا   -1
من  الناجتة  الطاقة  تستخدم  الثدييات  ألنَّ  تقريًبا؛  ثابًتا 
حرارة  درجات  ثبات  عىل  املحافظة  يف  األيض  عمليات 
أجسامها عند اختالف درجات احلرارة يف البيئة املحيطة.
ة درجة احلرارة.  السحلية من الزواحف، وهي ُمتغريِّ  -2
وعند استخدام سحلية نموذًجا للبحث، فإنَّ منحنى 
حرارة  درجة  اختالف  عىل  دالًّ  سيتذبذب  العالقة 

جسمها تبًعا لختالف درجات احلرارة يف البيئة املحيطة.

وهيَ   ، داخليٍّ هيكلٍ  بوجودِ  الحبلياتِ  بقيةِ  منْ  الفقارياتُ  تمتازُ 
ها إلى  تُصنَّفُ بحسبِ قدرتِها على ضبطِ درجاتِ حرارةِ أجسامِ

، أنظرُ الشكلَ (47). قسميْنِ الحيواناتِ بحسبِ  الشكلُ (47): تصنيفُ 
ها. قدرتِها على ضبطِ درجةِ حرارةِ أجسامِ

ها: الحيواناتُ بحسبِ قدرتِها على ضبطِ درجةِ حرارةِ أجسامِ
تغيِّرةُ درجةِ الحرارةِ مُ

. األسماكُ الغضروفيةُ

. البرمائياتُ

. األسماكُ العظميةُ

. الزواحفُ

. الطيورُ

. الثديياتُ

 ثابتةُ درجةِ الحرارةِ

نشاٌطنشاٌط
كائناٌت ثابتُة درجِة الحرارِةكائناٌت ثابتُة درجِة الحرارِة

. ، أقالمٌ ، ورقُ رسمٍ بيانيٍّ : ميزانُ حرارةٍ طبيٌّ الموادُّ واألدواتُ
                . : استعمالُ ميزانِ الحرارةِ بحذرٍ إرشاداتُ السالمةِ

: خطواتُ العملِ
. ةَ يومٍ كاملٍ 1 أقيسُ درجةَ حرارةِ جسمي باستعمالِ ميزانِ الحرارةِ الطبيِّ كلَّ 6 ساعاتٍ مدَّ

. نُ قيمَ درجاتِ الحرارةِ في جدولٍ : أُدوِّ 2 أُنظِّمُ البياناتِ

3 أُمثِّلُ العالقةَ بينَ درجةِ حرارةِ الجسمِ والزمنِ بيانيًّا.

: التحليلُ واالستنتاجُ

لْتُ إليْها. رُ النتائجَ التي توصَّ 1. أُفسِّ
. 2. أتنبَّأُ كيفَ سيكونُ منحنى العالقةِ عندَ تدوينِ درجةِ حرارةِ سحليةٍ

صفُّ األسماكِ الغضروفيةِ

. ذُ النشاطُ على مدارِ يومٍ كاملٍ نفَّ : يُ ملحوظةٌ 46

استخدام الصور واألشكال:  
ذكر  ثم   ،)47( الشكل  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   
جمموعات الفقاريات ثابتة درجة احلرارة، واحليوانات 

ة درجة احلرارة. ُمتغريِّ

 معلومة إضافية    
. (Kleptothermy) تدفئة اجلسم باحلرارة املرسوقة

ة درجة احلرارة، وهي تتبع طرائق متلفة للمحافظة عىل ثبات درجة حرارة  الزواحف حيوانات ُمتغريِّ
ترتاوح درجة  الذي   (Sphenodon punctatus) املحيطة. ومنها حيوان  الظروف  تغريُّ  عند  أجسامها 
دون  ما  إىل  لياًل  احلرارة  درجات  انخفاض  وعند  سيلسيوس.  درجة   (23 – 19) بني  له  املثىل  احلرارة 
هذه القيم، فإنَّ درجة حرارة جسمه تنخفض إىل ما دون احلدود املثىل؛ ما حُيتِّم عليه البقاء حتت أشعة 
جسمه،  حرارة  درجة  لرفع  تكفي  احلرارة  من  كمية  اكتساب  من  ن  ليتمكَّ أطول،  ة  مدَّ ناًرا  الشمس 

ولكنَّ ذلك يكون عىل حساب الوقت الذي يقضيه يف البحث عن الغذاء.

 يف عام 2014م، ُنرِشت دراسة يف جملة (Physiological and Biochemical Zoology)، تفيد بأنَّ فريًقا 
من العلامء وجد هذا احليوان الزاحف يتبئ لياًل يف جحور تصنعها بعض أنواع الطيور البحرية، وبخاصة 
الطيور،  الطيور يف جحورها، حيث يكون اهلواء دافًئا بسبب اكتسابه احلرارة من أجسام  عندما تكون 
فيستفيد هذا احليوان من اهلواء الدافئ يف تدفئة جسمه؛ ما يتيح له وقًتا أطول يف البحث عن الغذاء نار 
 ،(Kleptothermy)  اليوم التايل. وقد أطلق العلامء عىل هذه الطريقة اسم تدفئة اجلسم باحلرارة املرسوقة

ورصدوا هذه الظاهرة أيًضا يف عدد من الزواحف، مثل: األفاعي، والوزغات.
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 Classification of Vertebrates تصنیُف الفقاریاِت
، وفوقَ صفِّ  ياتِ : فوقَ صفِّ الالفكِّ تُصنَّفُ الفقارياتُ إلى نوعيْنِ

 . ةً دَّ ا عِ ياتِ الذي يشملُ صفوفً الفكِّ

Agnathans ِيات فوقَ صفِّ الالفكِّ
 ، دةٌ بزعانفَ ظهريةٍ وذيليةٍ زوَّ ها أسطوانيةٌ مُ الالفكياتُ حيواناتٌ أجسامُ
ا. ومنْ أمثلتِها الجلكيُّ الذي  ، وهيَ ال تملكُ فكوكً وهيكلُها غضروفيٌّ
 بامتصاصِ الدمِ  ، ويتكاثرُ جنسيًّا، ويتغذّ يتنفَّسُ عنْ طريقِ الخياشيمِ

، أنظرُ الشكلَ (48). لُ عليْهِ والسوائلِ منْ جسمِ الحيوانِ الذي يتطفَّ

Gnathostomata ِيات فوقَ صفِّ الفكِّ
، وهيَ تضمُّ ياتُ حيواناتٌ لها فكوكٌ تحتوي أحيانًا على أسنانٍ الفكِّ

 ، ، واألسمـاكُ العظميـةُ ، منْهـا: األسمـاكُ الغضروفيـةُ ةً دَّ ـا عِ صفوفً
. ، والثديياتُ ، والطيورُ ، والزواحفُ والبرمائياتُ

Cartilaginous and Bony Fishes   ُاألسماكُ الغضروفيةُ واألسماكُ العظمية     
حُ  ، يُوضِّ ةٌ دَّ يِ األسماكِ الغضروفيةِ واألسماكِ العظميةِ خصائصُ عِ لصفَّ

ها الشكلُ (49). أبرزَ
األسماكِ  يِ  صفَّ خصائصُ   :(49) الشكلُ 

. الغضروفيةِ واألسماكِ العظميةِ

دماغٌ

كبدٌ قلبٌ
زعنفةٌ شرجيةٌأمعاءٌ

حبلٌ عصبيٌّ
زعنفةٌ ذيليةٌ

مثانةُ العومِ عِدةٌ مَ

خياشيمُ

زعنفةٌ صدريةٌ
قلبٌ كبدٌ

زعنفةٌ ذيليةٌ

. - الهيكلُ الداخليٌّ غضروفيٌّ
. - وجودُ نظامٍ خطِّيٍّ جانبيٍّ الستشعارِ الذبذباتِ

. - احتواءُ القلبِ على حجرتيْنِ
. - التنفُّسُ عنْ طريقِ خياشيمَ غيرِ محاطةٍ بغطاءٍ خيشوميٍّ

-  التكاثرُ جنسيًّا.

. - الهيكلُ الداخليُّ عظميٌّ
. - وجودُ نظامٍ خطِّيٍّ جانبيٍّ الستشعارِ الذبذباتِ

. - احتواءُ القلبِ على حجرتيْنِ
. - التنفُّسُ عنْ طريقِ خياشيمَ محاطةٍ بغطاءٍ خيشوميٍّ

- التكاثرُ جنسيًّا.

خطٌّ جانبيٌّ
زعنفةٌ ظهريةٌ

صفُّ األسماكِ الغضروفيةِ

الخصائصُالخصائصُ

صفُّ األسماكِ العظميةِ
زعنفةٌ ظهريةٌ

ياتِ  فوقَ صفِّ الفكِّ

زعنفةٌ بطنيةٌزعنفةٌ صدريةٌ

خياشيمُ

بجسمِ  هُ  نفسَ ثبِّتُ  يُ جلكيٌّ   :(48) الشكلُ 
. الفريسةِ

   أبحثُ
يعملُ الجلكيُّ على منعِ 

تجلُّطِ دمِ الفريسةِ في أثناءِ 
تغذيتِهِ بها. أبحثُ في مصادرِ 
المعرفةِ المناسبةِ عنْ كيفيةِ 

  . ذلكَ

خطٌّ 
جانبيٌّ
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تصنيف الفقاريات: 
التي  واملعايري  الفقاريات،  تصنيف  يف  الطلبة  ناقش   
صفوف  فوق  يف  الفقاريات  تصنيف  يف  استخدمت 

وصفوف.

بناء المفهوم:   
الالفكيات.

ح للطلبة أنَّ الالفكيات حيوانات فقارية ليس هلا  وضِّ  
فكوك، وأنَّ اجللكي ُيَعدُّ املثال األبرز عليها.

اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )48(، ثم ناِقشهم يف   
األسامك،  افرتاس  من  اجللكي  ن  مُتكِّ التي  اخلصائص 

عىل الرغم من عدم امتالكه فكوًكا.
ولساًنا  قرنية،  أسناًنا  يمتلك  اجللكي  أنَّ  الطلبة  أخرِب   

غرضوفيًّا.

األسامك الغرضوفية واألسامك العظمية:

استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )49(، ثم ناِقشهم يف   
الصفات التي يتلف فيها صّفا األسامك كام هو ُمبنيَّ 

يف الشكل.

 أبحث:
ُيَعدُّ لعاب اجللكي مادة مانعة للتخثُّر، فتمنع 

ختثُّر دم الفريسة.

 معلومة إضافية    
تتغريَّ  إذ  احلرارة؛  درجة  ة  ُمتغريِّ حيوانات  األسامك   
يف  احلرارة  درجة  لتغريُّ  تبًعا  أجسامها  حرارة  درجة 
)مثل:  األسامك  أنواع  بعض  أنَّ  غري  املحيطة.  البيئة 
متتلك  سيف(  أبو  وسمكة  األبيض،  والقرش  التونا، 
نها من إنتاج كمية من احلرارة لتدفئة  خاصية فريدة مُتكِّ
أجسامها؛ ذلك أنَّ لدهيا شبكة من الشعريات الدموية 
سباحتها،  أثناء  يف  أجسامها  ك  حُترِّ العضالت  بني 
السمكة  انقباض عضالت  الناجتة من  فتنتقل احلرارة 
يف الشعريات الدموية؛ ما يرفع درجة حرارة أجسامها 
هذه  ن  فتتمكَّ املحيطة،  املياه  حرارة  درجة  من  أكثر 
األسامك من السباحة مسافات طويلة يف أثناء هجرهتا، 

وكذلك اصطياد فرائسها يف املياه شديدة الربودة.

توظيف التكنولوجيا          ابحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة عن مقاطع فيديو 

تعليمية، أو عروض تقديمية جاهزة عن أسامك اجللكي وكيفية تغذيتها، علاًم بأنَّه 
ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس.

 شاِرك الطلبة يف هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق 
 ،(Microsoft teams) التواصل االجتامعي )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة عىل تطبيق

أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

املفاهيم الشائعة غير الصحيحة   
ل  ا ال ُتفضِّ يعتقد معظم الناس أنَّ أسامك القرش تستهدف اإلنسان غذاًء هلا. واحلقيقة أنَّ
تناول البرش، وأنَّ معظم هجامهتا عليهم غري مقصودة، أو هي من قبيل الفضول. ويعتقد 
ا مجيًعا تتناول غذاًء واحًدا، غري أنَّه يوجد  كثريون أنَّ أسامك القرش هلا احلجم نفسه، وأنَّ

نحو 500 نوع من أسامك القرش ختتلف يف حجومها وأنامط تغذيتها. 
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. الشكلُ (50): األسماكُ الفانوسيةُ

الجدولُ (2).

ا لجذبِ  ) ضوءً رُ بعضُ أسماكِ األعماقِ (مثلُ األسماكِ الفانوسيةِ تُصدِ
، أنظرُ الشكلَ (50). الفرائسِ

 : نُ بينَ األسماكِ الغضروفيةِ واألسماكِ العظميةِ منْ حيثُ : أُقارِ  أتحقَّقُ
 . ، وعددُ حجراتِ القلبِ نوعُ الهيكلِ الداخليِّ

ا  دُّ عرضً ، ثمَّ أُعِ :  أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ المناسبةِ عنْ تكيُّفاتٍ أُخر ألسماكِ األعماقِ   أبحثُ
. هُ أمامَ زمالئي في الصفِّ تقديميًّا أعرضُ

الطیوُرالزواحُفالبرمائیاُتوجھُ المقارنِة

مثاٌل:

السلمندُر.

   

         العندلیُب. الحرباُء. 

: . الھیكُل الداخليُّ . – عظميٌّ . – عظميٌّ – عظميٌّ

– جلٌد أملُس رطٌب قْد یكوُن غطاُء الجسِم:
یٍة. ًدا بُغدٍد ُسمِّ ُمزوَّ

–  ریٌش. –  جلٌد جافٌّ ُمغطّى بالحراشِف. 

– بالخیاشیِم في أطواِرھا طریقةُ التنفُِّس:
الیرقیِة. وعنَد بلوِغھا، تتنفَُّس 

بالرئتْیِن، والجلِد الرطِب. 

–  بالرئتْیِن. –  بالرئتْیِن. 

– محاطةٌ بمادٍة ھالمیٍة، البیوُض:
وغیُر محاطٍة بقشوٍر. 

–  محاطةٌ بقشوٍر ُصْلبٍة. –  محاطةٌ بقشوٍر ُصْلبٍة. 

– ثابتةُ درجِة الحرارِة.– ُمتغیِّرةُ درجِة الحرارِة. – ُمتغیِّرةُ درجِة الحرارِة. درجةُ حرارِة الجسِم:

عدُد حجراِت 

القلِب:

– ثالُث حجراٍت، باستثناِء التماسیِح التي – ثالُث حجراٍت. 
ُن القلُب فیھا مْن أربِع حجراٍت.  یتكوَّ

– أربُع حجراٍت. 

تراكیُب أو تكیفاٌت 

تُمیُِّزھا:

– لساٌن طویٌل لزٌج  اللتقاِط 
الحشراِت التي تتغّذى بھا.

– القدرةُ على تغییِر اللوِن. 
– تحریُك العینْیِن بصورٍة منفصلٍة.

رةٌ في صورِة أجنحٍة. – األطراُف األمامیةُ ُمتحوِّ
– العظاُم قویةٌ، وكثیرةُ التجاویِف؛ لتخفیِف وزِن الجسِم.
– وجوُد عدٍد مَن األكیاِس الھوائیِة حوَل الرئتْیِن. 

Amphibians, Reptiles and Birds  ُالبرمائياتُ والزواحفُ والطيور
ها، أنظرُ  لصفوفِ البرمائياتِ والزواحفِ والطيورِ خصائصُ تُميِّزُ

الجدولَ (2).
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استخدام الصور واألشكال:  
اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )50(، ثم ناِقشهم يف   
تكيُّف أسامك األعامق )مثل األسامك الفانوسية( عىل 
من  النوع  هذا  رضاوة  هلم  ُمبيِّنًا  األعامق،  يف  العيش 
األسامك، وهو ما تتسم به معظم الكائنات التي تعيش 

يف أعامق املحيطات.

المناقشة:  
يف  ناِقشهم  ثم   ،)2( اجلدول  دراسة  الطلبة  إىل  اطلب   
خصائص صف الربمائيات، وصف الزواحف، وصف 

الطيور، كام ورد ذكرها يف اجلدول.
التكيُّفات  أو  الرتكيب  خصيصة  مالحظة  إىل  الطلبة  ه  وجِّ  

التي مُتيِّز كل صف من الصفوف الوارد ذكرها يف اجلدول.
مستعينًا بالصورة اآلتية، ناِقش الطلبة يف أمهية األكياس   
أوزان  ختفيف  عىل  ُتساِعدها  وكيف  للطيور،  اهلوائية 
دها بغاز األكسجني؛ نظًرا إىل قرهبا من  أجسامها، وُتزوِّ

نها من إنتاج الطاقة. الرئتني؛ ما ُيمكِّ

أنامط  عن  البحث  الطلبة  إىل  اطلب   أبحث: 
تكيُّف األسامك التي تعيش يف األعامق، حيث ترتفع قيم 
الضوء،  وينعدم  احلرارة،  درجات  وتنخفض  الضغط، 

ويسكن املاء، وختتفي امُلنَتجات، ويقل الغذاء. 
أخرِب الطلبة أنَّ أسامك األعامق مفرتسة، وذات فكوك 
نها من افرتاس حيوانات أكرب حجاًم، أو  كبرية احلجم مُتكِّ
األُخرى،  احليوانات  جثث  من  يسقط  ما  عىل  م  ترتمَّ قد 
نها من الرؤية  وأنَّ بعضها يمتلك عيوًنا كبرية احلجم مُتكِّ
برص  ة  حاسَّ يمتلك  آخر  بعًضا  وأنَّ  اخلافت،  الضوء  يف 
ُأخرى  أسامك  أجسام  وأنَّ  صغرية،  وعيوًنا  ا  جدًّ ضعيفة 
عىل  األسامك  تساعد  التي  العوم  مثانة  من  ختلو  منها 

الرتفاع يف املياه واهلبوط فيها. 

 أتحقَّق: 
األسامك العظميةاألسامك الغرضوفيةوجه املقارنة

عظمي.غرضويف.اهليكل الداخيل.

حجرتان.حجرتان.عدد حجرات القلب.

فيديو  مقاطع  عن  املوثوقة  اإللكرتونية  املواقع  يف  ابحث  توظيف التكنولوجيا    

بأنَّه  علاًم  األسامك،  لدى  التكيُّف  أنامط  عن  جاهزة  تقديمية  عروض  أو  تعليمية، 
ُيمِكنك إعداد عروض تقديمية تتعلَّق بموضوع الدرس. 

شاِرك الطلبة يف هذه املواد التعليمية عن طريق الصفحة اإللكرتونية للمدرسة، أو تطبيق 
 ،(Microsoft Teams) التواصل االجتامعي )الواتس آب(، أو إنشاء جمموعة عىل تطبيق

أو استعِمل أيَّ وسيلة تكنولوجية مناسبة بمشاركة الطلبة وذوهيم.

املفاهيم الشائعة غير الصحيحة   
قد يعتقد الطلبة خطًأ أنَّ احلرباء ُتغريِّ لونا فقط عند تغريُّ البيئة املحيطة هبا؛ لذا أخِر الطلبة أنَّه 

ة ُتؤثِّر يف لون احلرباء، منها: درجة حرارة البيئة املحيطة، وبعض اهلرمونات.  توجد عوامل ِعدَّ
اطلب إىل الطلبة البحث يف مصادر املعرفة املناسبة عن األسباب التي جتعل احلرباء ُتغريِّ 

لونا، ثم كتابة تقرير عن ذلك، ثم قراءته أمام الزمالء.
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. الشكلُ (51): رتبُ الثديياتِ

 :  أتحقَّقُ
نُ بينَ البرمائياتِ والطيورِ  أُقارِ
: غطاءُ  والزواحفِ منْ حيثُ
، وطريقةُ  ، والبيوضُ الجسمِ

. التنفُّسِ

. ما خصائصُ البرمائياتِ  ثِ البيئةِ   - يعتقدُ العلماءُ أنَّ تناقصَ أعدادِ البرمائياتِ دليلٌ على تلوُّ

؟ دُّ دليالً على ذلكَ                التي تُعَ
ها، ولكنَّها تستشعرُ التغيُّراتِ في درجةِ حرارةِ البيئةِ  ا في بصرِ لةُ ضعفً جلجِ - تعاني األفعى المُ

؟  لِسيوس). فيمَ تستفيدُ األفعى منْ ذلكَ ، حتّى الطفيفةِ منْها (°0.003 سِ المحيطةِ
- يطيرُ نوعٌ منَ الطيورِ في أثناءِ موسمِ هجرتِهِ مسافةَ 970km. إذا كانَ متوسطُ عمرِ هذا الطائرِ 

؟ ا في هذهِ السنواتِ رً هاجِ ها مُ ، فما المسافةُ التي يقطعُ 8 سنواتٍ

الحيوانــاتِ  بقيــةِ  عــنْ  الثدييــاتُ  دُ  تتفــرَّ  :Mammals الثدييــاتُ 
ــا،  ه ــاعِ صغارِ ــةٍ إلرض ــددٍ لبني ــودُ غُ ــا: وج ةٍ، منْه ــدَّ ــصَ عِ بخصائ
 ، ــسُ الثدييــاتُ بالرئــاتِ ها. تتنفَّ ووجــودُ  شــعرٍ أوْ فــروٍ يُغطّــي أجســامَ
، وتتخلَّــصُ مــنْ فضالتِهــا  ــفُ القلــبُ فيهــا مــنْ أربــعِ حجــراتٍ ويتألَّ

 . ــصٍ تخصِّ ــيٍّ مُ ــازٍ بول ــقِ جه ــنْ طري ــةِ ع النيتروجيني

، أنظرُ الشكلَ (51). تبٍ  تُصنَّفُ الثديياتُ إلى ثالثِ رُ

الثديياتُ البيّاضةُ
 Monotremata

الثديياتُ الكيسيةُ
Marsupials

الثديياتُ المشيميةُ
Placentals

مثالٌمثالٌمثالٌ

مثالٌ

.( لْدُ الماءِ (منقارُ البطِّ .خُ .الكنغرُ الحوتُ

 ، لةِ النموِّ كتمِ ها غيرَ مُ تلدُ اإلناثُ صغارَ
ها في أكياسٍ خاصةٍ موجودةٍ  ويكتملُ نموُّ

 . في أسفلِ البطنِ

ها في  ها بعدَ اكتمالِ نموِّ تلدُ اإلناثُ صغارَ
 . رحمِ األُمِّ

تتكاثرُ بالبيوضِ التي تفقسُ خارجَ 
 . جسمِ األُمِّ
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بناء المفهوم:  
الثدييات.

د للموضوع باستعراض خصائص الثدييات التي  مهِّ  
مُتيِّزها عن غريها من صفوف الفقاريات.

 
ث  تلوُّ عىل  دلياًل  الربمائيات  أعداد  تناقص  ُيَعدُّ    

ة، أمهها: البيئة ألسباب ِعدَّ
عيشها يف البيئات الرطبة، ومشاركة جلودها     أ - 

ثات. يف عملية التنفُّس وامتصاص امُللوِّ
عيشها جزًءا من حياهتا يف املاء، وجزًءا آخر عىل   ب- 
ثات يف البيئات  اليابسة؛ ما جيعلها عرضة للُملوِّ

املائية، وعىل اليابسة؛ ما ُيؤثِّر سلًبا يف حياهتا. 
بقشور  الربمائيات  بيوض  إحاطة  عدم  جـ- 

ثات البيئية. ُصْلبة؛ ما جيعلها عرضة للُملوِّ
يف  تغريات  استشعار  يف  املجلجلة  األفاعي  قدرة   
استشعار  من  يمكنها  الدقة  هبذه  املحيطة  البيئة 

وجود فرائس حوهلا، أو ربام مصدر خطر.
970×8= 7760 كم.  

طريقة أُخرى للتدريس

اطلب إىل الطلبة دراسة الشكل )65(.  
ع الطلبـة إىل جمموعات، ثم اطلـب إىل أفرادها  وزِّ  
دراسـة خصائـص كل جمموعـة مـن املجموعات 

التـي تنتمـي إىل صـف الثدييات.
اطلـب إىل أفـراد كل جمموعة عـرض النتائج التي   

لـوا إليها. توصَّ

 أتحقَّق: 

الطيورالزواحفالربمائيات

ريش.حراشف.جلد أملس ناعم.غطاء اجلسم.

ماطة بقشور ُصْلبة.ماطة بقشور ُصْلبة.غري ماطة بقشور ُصْلبة.البيوض.

طريقة التنفُّس.
اخلياشيم يف األطوار 
الريقية، ثم الرئة يف 

الطور البالغ.
رئة.رئة.
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التقويم  3

يف  تراكيب  ثالث  بوجود  مجيعها  احلبليات  تشرتك 
واحلبل  الظهري،  احلبل  هي:  اجلنينية،  أطوارها 

العصبي الظهري، واجليوب البلعومية.

ن األسامك  ع خلاليا حسية، مُتكِّ اخلط اجلانبي، وهو جتمُّ
الغرضوفية من استشعار حركة الفرائس حوهلا.

أطوارها  يف  الظهري  احلبل  امتالكها  بسبب    أ - 
اجلنينية األوىل.

أساس  هي  التي  اللبنية  الغدد  امتالكه  بسبب  ب- 
التصنيف.

1

2

3

4

ن من اصطياد فرائسها يف بيئة األعامق املظلمة، أو للتكاثر. لكي تتمكَّ ج - 
وكثرية  قوية  وعظامها  األسنان،  من  ختلو  ومناقريها  بالريش،  ُمغّطاة  ا  ألنَّ د  - 
مثانة  لدهيا  وليس  بالرئتني،  حتيط  هوائية  أكياس  ولدهيا  ومدجمة،  الفجوات 

بولية.
نها من التقاط احلرشات. بسبب امتالكها لساًنا طوياًل لزًجا ُيمكِّ هـ- 

أو  املائية،  الفقاريات  يف  اخليشومية  الشقوق  ن  تتكوَّ لن  البلعومية،  اجليوب  بفقدان 
ستفقد برمائيات اليابسة بعض الرتاكيب مثل األذن.

.  الكرياتُ الباسينيةُ

منَ  ا  كبيرً ا  عددً تحوي  الفيلةِ  أقدامَ  أنَّ  إلى  العلماءِ  منَ  فريقٌ  لَ  توصَّ
يةِ  الكرياتِ الباسينيةِ Pacinian Corpuscles؛ وهيَ نوعٌ منَ الخاليا الحسِّ
 . ، وإرسالِ المعلوماتِ إلى الدماغِ ةِ اللمسِ صٌ في استقبالِ حاسَّ تخصِّ مُ
، حيثُ تلتقطُ الذبذباتِ  ستقبِالتُ على حوافِ أقدامِ الفيلةِ زُ هذهِ المُ تتركَّ
ثمَّ تنقلُها عظامُ الجسمِ إلى مراكزِ السمعِ في آذانِها، وتستجيبُ عظيماتُ 
خاللَ  لةِ  رسَ المُ لإلشاراتِ  الفيلةُ  فتستجيبُ   ، الذبذباتِ لهذهِ  السمعِ 

دِ أميالٍ عديدة. األرضِ على بُعْ

 ، الفصولِ تعاقبِ  مثلِ   ، للبيئةِ الدوريةِ  تغيِّراتِ  للمُ الثديياتُ  تستجيبُ 
) في فصلِ الشتاءِ إلى مناطقَ  ها (مثلُ قطعانِ البقرِ الوحشيِّ فتهاجرُ بعضُ
 ( ها اآلخرُ (مثلُ الدببةِ ، في حينِ يلجأُ بعضُ أكثرَ دفئًا ووفرةً في الغذاءِ
الحرارةِ.  درجاتِ  انخفاضِ  عندَ   Hibernation الشتويِّ  باتِ  السُّ إلى 
) فتلجأُ إلى  ا بعضُ الثديياتِ التي تعيشُ في الصحراءِ (مثلُ اليربوعِ أمّ

باتِ الصيفيِّ Estivation عندَ ارتفاعِ درجاتِ الحرارةِ. السُّ

   أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ 
 ، المناسبةِ عنْ أشكالٍ منَ الذكاءِ
بعضِ  عندَ  التعلُّمِ  على  والقدرةِ 
ا  ، ثمَّ أكتبُ تقريرً أنواعِ الثديياتِ
، ثمَّ أقرأُهُ أمامَ زمالئي  عنْ ذلكَ

 . في الصفِّ

الربطُ بالفیزیاِء

مراجعـُة الدرِسمراجعـُة الدرِس
؟. 1  ما الخصائصُ العامةُ التي تشتركُ فيها الحبلياتُ
ها.. 2 نُ األسماكُ الغضروفيةُ منَ استشعارِ وجودِ فرائسَ حولَ  أُبيِّنُ كيفَ تتمكَّ
رُ أسبابَ ما يأتي:. 3  أُفسِّ

. أ - تسميةُ الحبلياتِ بهذا االسمِ
. هِ بالبيضِ لْدِ الماءِ ضمنَ صفِّ الثديياتِ بالرغمِ منْ تكاثرِ ب- تصنيفُ حيوانِ خُ

ا. ج- إصدارُ األسماكِ الفانوسيةِ ضوءً
. د - أجسامُ الطيورِ خفيفةُ الوزنِ

. ) على التقاطِ الحشراتِ هـ- قدرةُ البرمائياتِ (مثلُ الضفادعِ
رُ إجابتي.. 4 ؟ أُفسِّ ، فما الذي قدْ يحدثُ نَّةِ أحدِ أنواعِ الحبلياتِ تِ الجيوبُ البلعوميةُ منْ أجِ دَ قِ  أتنبَّأُ: إذا فُ
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بنيِّ للطلبة كيف ُيمِكن للفيلة أْن تتواصل وهي بعيدة   
يف  البحث  إليهم  اطلب  ثم  ة،  ِعدَّ أمياًل  بعضها  عن 
مصادر املعرفة املناسبة عن الكريات الباسينية، وكيف 
عىل  ذلك  ُيساِعدها  وكيف  الفيلة،  أقدام  عىل  ع  تتوزَّ
استشعار ذبذبات صوتية مسافات طويلة خالل اهلواء.

بناء المفهوم:   
السبات الشتوي والسبات الصيفي.

استخدم اسرتاتيجية التعلُّم التعاوين )جيكسو( لتدريس   
هذا املوضوع، وذلك بتوزيع الطلبة إىل أربع جمموعات 
أحد  دراسة  جمموعة  كل  أفراد  إىل  والطلب  أساسية، 
السبات  الشتوي،  السبات  )اهلجرة،  التكيُّف  أنواع 
كل  من  فرد  مناقشة  ثم  الباسينية(،  الكريات  الصفي، 
جمموعة نوع التكيُّف املختار ضمن جمموعة اخلرباء، ثم 
عودة هؤلء األفراد إىل جمموعاهتم األساسية إلطالع 

زمالئهم عىل ما تعلَّموه عن نوع التكيُّف.

الربطُ بالفيزياِء
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   أبحثُ في مصادرِ المعرفةِ المناسبةِ عنْ كيفيةِ توظيفِ التكنولوجيا 
. والبيولوجيا الجزيئيةِ في الكشفِ عنِ الجريمةِ

   Forensic BiologyForensic Biology   علوُم الحیاِة الجنائیِةعلوُم الحیاِة الجنائیِة ا�ثراُء والتوسُعا�ثراُء والتوسُع

يَةَ  غْ بُ ؛  علومُ الحياةِ الجنائيةِ هيَ أحدُ علومِ األدلةِ الجنائيةِ التي تعتمدُ على فحصِ العيِّناتِ منْ مسرحِ الجريمةِ
، منْها: علمُ النباتِ الجنائيُّ Forensic Botany، وعلمُ  ا منْ فروعِ العلمِ ةِ الجاني. يضمُّ هذا العلمُ عددً يَّ وِ تحديدِ هُ

.Forensic Entomology ُّالحشراتِ الجنائي
 ، هِ ، ومعرفةِ نوعِ ؛ لتصنيفِ النباتِ فعالِمُ النباتِ الجنائيُّ يستعملُ البيولوجيا الجزيئيةَ وتحليلَ عيِّناتِ DNA نباتيةٍ
 . هِ ) لنباتاتٍ في موقعِ الحادثةِ نفسِ هِ عيِّناتٌ (مثلُ حبوبِ اللقاحِ تْ على مالبِسِ دَ جِ ةِ الجاني إذا وُ يَّ وِ فِ هُ ثمَّ تعرُّ

. ثَّةِ ؛ بربطِها بطريقةِ نموِّ النباتاتِ الموجودةِ حولَ الجُ ثَّةٍ في مسرحِ الجريمةِ ويُمكِنُ التنبُّؤُ بزمنِ وجودِ جُ
عُ  ، ثمَّ عمرَ اليرقاتِ التي تتجمَّ دُ نوعَ الحشراتِ التي قدْ توجدُ في مكانِ الحادثةِ ا عالِمُ الحشراتِ الجنائيُّ فيُحدِّ أمّ

 . فُ بذلكَ الزمنَ التقريبيَّ لوقوعِ الجريمةِ ا على طولِها، فيتعرَّ ) اعتمادً على الجثثِ (مثلُ يرقاتِ الذبابِ األزرقِ
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اإلثراء والتوسعاإلثراء والتوسع
علوم الحياة الجنائيةعلوم الحياة الجنائية اهلدف: 

وفروعها،  اجلنائية،  العلوم  عن  إضافية  معلومات  تقديم   -
وأمهيتها.

حفز الطلبة عىل توظيف التكنولوجيا يف العلوم اجلنائية.  -
اإلجراءات والتوجيهات:

الطلبة  لتعليم  املستديرة  الطاولة  اسرتاتيجية  استخدم   
مفهوم علوم احلياة اجلنائية.

ع عىل كل جمموعة  وزِّ ثم  إىل جمموعات،  الطلبة  ع  وزِّ  
ًدا زمن اإلجابة. أحد األسئلة السابقة عشوائيًّا، ُمدِّ

سؤال  كتابة  جمموعة  كل  يف  األفراد  أحد  إىل  اطلب   
املجموعة يف اجلزء العلوي من ورقة فارغة، ثم إمرارها إىل 
بقية زمالئه يف املجموعة؛ ليكتب كلٌّ منهم إجابة ُمقرَتحة. 
ص لإلجابة، اطلب إليهم التوقُّف   بعد انتهاء الزمن امُلخصَّ
عىل  لالتفاق  املجموعة؛  إجابات  مناقشة  ثم  الكتابة،  عن 
دة، ثم عرضها أمام أفراد املجموعات األُخرى. إجابة ُموحَّ

اكتب  ثم  إجاباهتم،  يف  املجموعات  أفراد  ناِقش   
الصحيح منها عىل اللوح. 

  ُيمِكنك االستفادة من املعلومات اآلتية:
سلوك  بدراسة   (Forensic Entomology)  اجلنائي احلرشات  علم  هيتم 
احلرشات  لسلوك  صة  امُلتخصِّ املعرفة  تقود  فقد  جنائيًّا؛  منه  واإلفادة  احلرشات، 

وأماكن عيشها إىل معلومات تساعد عىل حلِّ لغز جريمة ما.
تقريًبا حينام  امليالدي  الثالث عرش  القرن  إىل  اجلنائي  تاريخ علم احلرشات  يعود 
وقعت جريمة يف حقول األرز بالصني عام 1235م، وَتبنيَّ من اجلروح أنَّ أداة اجلريمة 
هي منجل حصاد األرز، وقد صُعب حتديد اجلاين نظًرا إىل أعداد املزارعني الكثرية، 
فام كان من القايض إاّل أْن أمر بجلب مجيع املزارعني ووضع مناجلهم أمامهم. وبعد 

دقائق معدودات اجتمع الذباب عىل أحد املناجل دون غريها، فُعِرف اجلاين.
فتنتج  الدقيقة،  احليَّة  الكائنات  بفعل  يتحلَّل  يبدأ اجلسم  احليوان  يموت  عندما 
غازات وسوائل جتذب احلرشات، أشهرها الذبابة الزرقاء التي جيذهبا هذا املصدر 

الغني بالروتينات لتضع فيه بيوضها.
 (Alexander Mearns) ص عاِل احلرشات اجلنائي الكسندر مرينز يف أثناء تفحُّ
ا كانت ُمغّطاة بريقات بعض احلرشات، وأنَّ طول  لبقايا جثة ُعثِر عليها، الَحظ أنَّ
ا  ل إىل أنَّ الريقة الواحدة (15) مم. درس مرينز اخلصائص املظهرية للريقات، وتوصَّ

اجليف، وتضع  التحلُّل يف  رائحة  إىل  تنجذب رسيًعا  التي  الزرقاء  الذبابة  إىل  تعود 
بيوضها يف األماكن الرطبة يف اجلثث. 

طوهلا؛  عىل  اعتامًدا  الريقة  عمر  حتديد  عليه  تعنيَّ  احلرشة،  نوع  مرينز  حتديد  بعد 
فريقات الذباب األزرق تكون بعمر يوم أو يومني حينام يبلغ طوهلا )5( مم، ثم تنسلخ 
مم،   )10( طوهلا  يبلغ  اخلامس  أو  الرابع  اليوم  ويف  الثالث.  أو  الثاين  اليوم  أثناء  يف 
ل إىل ذبابة بعد  ويصل نحو )15-16( مم بعد أسبوعني. ثم تصبح حورية، وتتحوَّ

ن مرينز من حتديد الزمن التقريبي لوقوع اجلريمة.  ثالثة أسابيع تقريًبا. وبذلك متكَّ
يف  كان  هل  اجلريمة؛  وقوع  مكان  لتحديد  أيًضا  باحلرشات  قون  امُلحقِّ يستعني 
هل  املدينة؟  أم  الغابة  أم  الصحراء  يف  اجلريمة  وقعت  هل  رطب؟  أم  جاف  مكان 
كانت اجلثة مكشوفة أم ُمغّطاة؟ هل وقعت اجلريمة داخل املنزل أم يف العراء. هل 

ا وقت ارتكاب اجلريمة؟ ا أم رطًبا أم جافًّ كان الطقس بارًدا أم حارًّ
أجسام  داخل  من  البرشي   (DNA) استخالص  من  قون  امُلحقِّ ن  متكَّ واليوم 
احلرشات، واستطاعوا بتحليله احلصول عىل معلومات أكثر دقة عن اجلاين أو الضحية.

ه الطلبة إلى البحث في مصادر المعرفة المناسبة   وجِّ

ر التقني وعلم البيولوجيا الجزيئية  عن دور التكنولوجيا والتطوُّ

)مثل مقارنة تركيب  (DNA)( في كشف الجريمة.
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مراجعـة الوحـدةمراجعـة الوحـدة
السؤال األول:

4.  أ.  3.  ج.  1.  ج.  2.  ب. 
6.  ج. 5.  ب. 

السؤال الثاين:
 .) (   .4  .) (  .3  .) (  .2  .) (  .1

.) (  .7  .) (  .6  .) (  .5

السؤال الثالث:
تنشأ اجلذور اجلانبية (Lateral root) عن طبقة املحيط الدائر.  .1

تكيُّفات النباتات البذرية:  .2

إنتاج البذور بصورة فريدة عن طريق التكاثر اجلنيس.   أ. 

ة، منها:  ب.  انتشار البذور بطرائق ِعدَّ
محل الريـاح للبذور، أو طفوها عىل املاء.   

البذور  فبعض  للبذور؛  واحليوانـات  اإلنسان  نقل   
عىل  بقدرهتا  بعضها  بذور  وتتصف  لألكل،  صاحلة 
لألكل  جاذبة  وثامرها  اهلاضمة،  العصارات  مقاومة 

شكاًل ورائحًة. 
نها من النتشار، مثل وجود  تركيب بعض البذور ُيمكِّ  

خّطافات تساعدها عىل الرتباط باحليوان.

محاية البذور داخل غالف خاص، واحتضانا بجنني  ج. 
لنوع  وفًقا  الغذاء  كمية  وتفاوت  صغري،  نبات  أو 

البذرة. 

تنتظر  البذور  فإنَّ معظم  البيئة،  يف حالة عدم مالءمة  د. 
الظروف املناسبة لكي تنمو.

ض  التعرُّ من  النباتات  محاية  عىل  الكيوتكل  طبقة  تعمل   .3
فقدان  ُتقلِّل  شمعية  طبقة  فهي  الشمس؛  ألشعة  املبارش 
املاء من خاليا البرشة، وُسْمكها يف البرشة العليا أكرب منه 

يف البرشة السفىل.

السؤاُل الثاني: 
 (X) َأضُع إشارةَ (√) إزاَء العبارِة الصحیحِة، وإشارة

إزاَء العبارِة غیِر الصحیحِة:
تنقسُم الخالیا اإلسكلرنشیمیِة إلنتاِج خالیا جدیدٍة في   .1
النباِت.               (  )
تحدُث انقساماٌت متساویةٌ في محفظِة األبواِغ على   .2
السطِح السفليِّ للخنشاِر إلنتاِج الجامیتاِت.       (  )
3. الحزُم الوعائیةُ في ساِق النباِت ذي الفلقتْیِن ُمبعثَرةٌ. 
(  ) 

4. تدخُل بعُض الكائناِت الحیَِّة مرحلةً مَن السكوِن 
عنَد ارتفاِع درجاِت الحرارِة صیفًا، في ما یُعَرُف 
(  )            . باِت الصیفيِّ بالسُّ

الحبُل العصبيُّ الظھريُّ تركیٌب في أِجنَِّة الحبلیاِت   .5
(   ) . ُن مْنھُ األقراُص بیَن فقراِت العموِد الفقريِّ تتكوَّ

ُن الخطُّ الجانبيُّ في األسماِك الغضروفیِة مْن  6. یتكوَّ
یِة، تتركَّزاِن على طوِل جانبَِي  صفَّْیِن مَن الخالیا الحسِّ
الماِء  ذبذباِت  استشعاِر  مَن  الحیواَن  ناِن  وتُمكِّ الجسِم، 
حولَھُ.                       (    )

7. الكنغُر مَن الحیواناِت الثدییِة التي تتكاثُر بالبیوِض.  
(    )             

السؤاُل الثالُث: 
ُر ُكّالً مّما یأتي: أُفسِّ

ُن التركیِب (س). 1. تكوُّ
2. تَُعدُّ البذوُر مْن أھمِّ تكیُّفاِت النباتاِت البذریِة التي 

تساعُدھا على البقاِء واالستمراِر.
َضْت  3. قْد تتأثَُّر أعداُد النباتاِت في بیئٍة معینٍة إذا تعرَّ

َن طبقِة الكیوتكِل. ُق تكوُّ لمادٍة كیمیائیٍة تُعوِّ
ُل البرمائیاُت البالغةُ العیَش قرَب المیاِه. 4. تُفضِّ

ُل الحشراُت الطبقةَ الخارجیةَ مْن جسِمھا باستمراٍر. تُبدِّ  .5

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
السؤاُل األوُل: 

لكلِّ فقرٍة مَن الفقراِت اآلتیِة أربُع إجاباٍت، واحدةٌ فقْط 
ُدھا:  صحیحةٌ، أُحدِّ

1. مَن النباتاِت التي تفتقُر إلى وجوِد أنسجٍة وعائیٍة:
أ- التفّاُح.     ب- النخیُل.  

رةُ. ج- الفیوناریا.     د- الذُّ
2. الجزُء الذي یُمثِّلُھُ الشكُل المجاوُر مْن نباِت 

الخنشاِر ھَو:  
أ- الرایزوماُت.      

ب- الورقةُ.  
ج- الجذُر.     

. د- الطوُر الجامیتيُّ
3. إذا كاَن عدُد الكروموسوماِت في الطوِر البوغيِّ 

لنباٍت 20 كروموسوًما، فإنَّ عدَد الكروموسوماِت 
في بویضِة ھذا النباِت ھَو: 

أ- 40 كروموسوًما.      ب- 30 كروموسوًما.
ج- 20 كروموسوًما.       د- 10 كروموسوماٍت.
4. التركیُب الذي تمتاُز بِھ الحبلیاُت، وال یوجُد في 

الالفقاریاِت ھَو:
      . .       ب- الجھاُز الدورانيُّ أ- الحبُل الظھريُّ

. ج- األطراُف األربعةُ.     د- الھیكُل الخارجيُّ
5. نوُع تماثُِل الجسِم لحیواٍن ینقسُم جسُمھُ إلى جزأْیِن 

متساویْیِن عنَد مستًوى واحٍد فقْط ھَو:
أ- شعاعيُّ التماثُِل.       ب- جانبيُّ التماثُِل.    

. ج- عدیُم التماثُِل.        د- تماثٌل جزئيٌّ
6. مَن الحیواناِت عدیمِة التجویِف:

أ- دودةُ األرِض.     ب- الدودةُ األنبوبیةُ.
ج- دودةُ البقِر الشریطیةُ.     د- دودةُ اإلسكارِس.

س
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السؤال التاسع:
العوامل احليوية: عدد أنواع املرجان. العوامل غري احليوية: املاء، ودرجة حرارة املاء.  أ- 

ب-
ر يف أعداد أنواع  العوامل األُخرى التي ُتؤثِّ

األثر يف املرجاناملرجان

التدمري الفيزيائي لبيئة املرجان، مثل: أعامل 
التحجري، وأثر حركة القوارب، ومرساة 

السفن.
تكرسُّ املرجان.

احلد من نمو املرجان، وعدم تغّذيه جيًدا.الرتسيب يف مواطن نمو املرجان. 

النفايات العضوية، وبخاصة النيرتوجني، 
والفوسفات.

ة دقيقة عىل النمو، مثل: البكترييا، والفطريات التي  حفز كائنات حيَّ
ُتسبِّب أمراًضا للمرجان.

بات لألمراض يف بيئة املرجان، ولكنَّ اجلراثيم، وامُلْمرِضات. من الطبيعي وجود ُمسبِّ
ة املائية باألمراض. تزايدها ُيضاِعف احتامل إصابة الكائنات احليَّ

املواد السامة، مثل: الفلزات الثقيلة، 
فات املبيدات احلرشية. احلد من نمو املرجان، ومن قدرته عىل الغذاء والتكاثر.وُملَّ

ة املائية عىل توفري الغذاء.النفايات، واللدائن. احلد من قدرة املرجان والكائنات احليَّ

وجود األسامك حيد من تزايد نمو الطحالب.صيد األسامك اجلائر.
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مراجعـة الوحـدةمراجعـة الوحـدة
السؤاُل الرابُع:

مـاذا یُمِكـُن أْن یحـدُث للحزازیـاِت عنـَد جفـاِف بیئتِھـا 
ِضھـا ألشـعِة الشـمِس المباشـرِة؟ وتعرُّ

السؤاُل الخامُس:
یحتوي أحُد أنواِع األشجاِر على 11568 شعیرةً جذریةً 
في عیِّنِة دراسٍة ِمساحتُھا مْن منطقِة الشعیراِت الجذریِة 

 :22.3 cm2

أ- أحُسُب كثافةَ الشعیراِت الجذریِة (عدُد الشعیراِت 
 .(cm2 ِّالجذریِة لكل      

ب- إذا كانَِت الِمساحةُ الكلیةُ لمنطقِة الشعیراِت 
      الجذریِة cm2 34، فما تأثیُر ذلَك في الشجرِة؟

ج- أكتُب تعمیًما استناًدا إلى المعلوماِت التي عرْفتُھا.

السؤاُل السادُس:
أستنتُج: أيُّ الشكلْیِن اآلتیْیِن یُمثُِّل الثغوَر في النباِت 

ًرا إجابتي؟  وقَت الظھیرِة، ُمفسِّ

السؤاُل السابُع:
أدرُس الجدوَل اآلتَي الذي یُمثُِّل البیاناِت التي جمَعھا 
الطالُب نورُس مَن الصفِّ العاشِر بعَد دراستِِھ بالعیِن 
دِة، وباستعماِل الِمْجھِر، عیِّناِت نباتاٍت، رقََّمھا  الُمجرَّ

باألرقاِم (1، 2، 3، 4)، ثمَّ أُجیُب عّما یلیِھ مْن أسئلٍة: 

أ- أمألُ الفراَغ بما ھَو مناسٌب في الجدوِل.
ب- أُصنُِّف النباتاِت في الجدوِل إلى مجموعاتِھا الرئیسِة.

 
السؤاُل  الثامُن: 

عثـَر أحـُد الباحثیـَن على نوٍع جدیٍد مـَن النباتاِت یعیُش 
ـَل  فـي بیئـٍة رطبـٍة ظلیلـٍة، فـدرَس خصائَصـھُ، وتوصَّ
ھُ  ، وأنـَّ إلـى أنَّ الطـوَر السـائَد فیـِھ ھـَو الطـوُر البوغـيُّ
یخلـو مـَن البـذوِر. إلـى أيِّ المجموعاِت النباتیـِة ینتمي 

ھـذا النوُع؟

السؤاُل  التاسُع:
ـُح العالقةَ بیَن  أدرُس الرسـَم البیانـيَّ اآلتـَي الـذي یُوضِّ
عـدِد أنـواِع المرجـاِن ودرجـِة حـرارِة میـاِه المحیـِط 

التـي تعیـُش فیھـا، ثـمَّ أُجیـُب عـِن األسـئلِة التـي تلیـِھ:

أ- ما العوامُل الحیویةُ والعوامُل غیُر الحیویِة التي 
؟ نھا الرسُم البیانيُّ تضمَّ

ب- ما العوامُل األُخرى التي تُؤثُِّر في أعداِد أنواِع 
المرجاِن التي تعیُش في المحیطاِت؟ ما أثُر ذلَك 

ِع الحیويِّ في میاِه المحیِط؟ في التنوُّ
ج- ما العالقةُ بیَن درجِة حرارِة میاِه المحیِط وعدِد 

أنواِع المرجاِن التي تعیُش فیِھ؟ ما درجةُ الحرارِة 
المثلى التي تعیُش فیھا معظُم أنواِع المرجاِن؟

د- كلَّما زاَد عمُق المیاِه تناقَصْت درجةُ حرارِة میاِه 
ُح العالقةَ بیَن عمِق  المحیِط. أرسُم ُمخطَّطًا یُوضِّ

الماِء وعدِد أنواِع المرجاِن.

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة

مثاٌلوجوُد مخروٍطوجوُد بذوٍروجوُد أنسجٍة وعائیٍةرقُم العیِّنِة

1. يوجدُ

2 . . يوجدُ .يوجدُ ال يوجدُ

3. .يوجدُ .ال يوجدُ ال يوجدُ

4. ال يوجدُ

خليتانِ حارستانِ

ثغرٌثغرٌ

أثرُ درجةِ حرارةِ مياهِ المحيطِ في عددِ أنواعِ المرجانِ

(oC)لِسيوس درجةُ الحرارةِ سِ

ِ ان
رج

الم
 ِ اع

أنو
ددُ 

ع

عددُ أنواعِ 
المرجانِ
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السؤال الرابع
الوعائية،  احلزازيات صغرية احلجم، وهي ختلو من األنسجة 
ن من  وتقيض معظم دورة حياهتا يف الطور اجلاميتي الذي يتكوَّ
أشباه جذور، وأشباه أوراق، وأشباه سيقان. متتص احلزازيات 
املاء مبارشة من األرض؛ لذ يعيش بعضها قريًبا من بعض يف 
املناطق الرطبة الظليلة. وعند جفاف بيئتها، لن حتصل عىل املاء 

الكايف، وستجف بسبب احلرارة املبارشة من الشمس.
السؤال اخلامس

كثافَة الشعرياِت اجلذريِة = عدد الشعريات/ املساحة = أ- 
الشعرياِت  )عدد  سم3  شعرية/   7.815 = 11568

22.3
.)cm2(. اجلذرية لكل

للشجرة  الكلية  املساحة  يف  اجلذرية  الشعريات   ب- عدد 
الكلية  املساحة  اجلذرية   الشعريات  كثافة   = كاملة 

ملنطقة الشعريات 
=     518.7  34 = 17.635.8 شعرية.

ترتبط كفاءة النبات يف امتصاص املاء واألمالح بزيادة 
أعداد الشعريات اجلذرية؛ فتزداد كفاءة الشجرة يف البناء 

الضوئي.
توجد عالقة طردية بني أعداد الشعريات اجلذرية وكفاءة  ج- 

امتصاص النبتة للامء. 
السؤال السادس 

الظهرية، حيث  النبات وقت  الثغور يف  ُيمثِّل  األول  الشكل 
ر  بالتبخُّ املفقود  املاء  لتقليل كمية  الثغور ضيقة؛  فتحة  تكون 

نتيجة احلرارة الشديدة ألشعة الشمس.
السؤال السابع

وجود أنسجة رقم العيِّنة
وعائية

وجود 
بذور

وجود 
مثالخمروط

الرسو.يوجد.يوجد.يوجد.1
املشمش.ل يوجد.يوجد.يوجد.2
اخلنشار.ل يوجد.ل يوجد.يوجد.3
الفيوناريا.ل يوجد.ل يوجد.ل يوجد.4

النباتات

نباتات ال وعائية
نباتات الوعائية

نباتات ال بذرية

حتوي خماريط

1- الرسو

نباتات بذرية

ال حتوي خماريط

2- املشمس

3- اخلنشار

4- الفيوناريا

السؤال الثامن:    الرسخسيات. 

تراُجع مستوى التنوُّع احليوي يف بيئة املرجان.صيد املرجان.

الحتباس احلراري، وتزايد درجة حرارة مياه 
املحيط.

قتل اخلاليا الطحلبية املِجَهرية التي ترتبط مع املرجان بعالقات 
تكافلية؛ ما قد يؤدي إىل زوال لون املرجان، يف ما ُيعَرف بـ )

coral bleaching(؛ ألنَّ اللون بغياب هذه الطحالب سيكون لون 

كربونات الكالسيوم األبيض.

ارتفاع محوضة مياه البحر بسبب زيادة 
مستويات غاز ثاين أكسيد الكربون.

نقص بعض األيونات واألمالح يف املاء التي تلزم لبناء هياكل املرجان 
من كربونات الكالسيوم.

وبوجه عام، فإنَّ املرجان ُيَعدُّ موطنًا لكائنات حيَّة كثرية، والعوامل السابقة التي ترض باملرجان سُتؤثِّر 
سلًبا يف استقرار السالسل الغذائية واملجتمعات احليوية التي تعيش يف مناطق احليد املرجاين.

ل حيتمل املرجان درجات حرارة أقل من 91 درجة سيلسيوس، وكلَّام ارتفعت درجة حرارة  ج- 
ل درجات حرارة تصل  املياه ازداد عدد أنواع املرجان التي تعيش يف املياه، ويستطيع املرجان حتمُّ
إىل 04 درجة سيلسيوس، ولكن لوقت قصري. وُيالَحظ من الرسم أنَّ درجات احلرارة املثىل التي 

تعيش فيها معظم أنواع املرجان ترتاوح بني )32-92( درجة سيلسيوس.
إنَّ تناقص درجات احلرارة عند ازدياد عمق املياه يعني أنَّ عدد أنواع املرجان سيقل عند ازدياد  د- 

عمق املياه، وبذلك تكون العالقة بينهام عكسية.
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السؤاُل الخامَس عشَر: مراجعـة الوحـدةمراجعـة الوحـدة
أدرُس الشكَل اآلتَي الذي یُبیُِّن عدَد األنواِع الُمھدَّدِة 

باالنقراِض مَن البرمائیاِت في بیئٍة ما، ثمَّ أُجیُب عّما 
یلیِھ مْن أسئلٍة:

ُد باالنقراِض أكثَر مْن غیِرِه؟ أ- أيُّ أنواِع البرمائیاِت ُمھدَّ
ب- إذا كاَن مجموُع عدِد األنواِع الُمھدَّدِة باالنقراِض 

مَن البرمائیاِت 27 نوًعا، فما عدُد السلمندراِت 
الُمھدَّدِة باالنقراِض؟

السؤاُل السادَس عشَر: 
ِن الطبقاِت   أدرُس الشكَل اآلتَي الذي یُمثُِّل مراحَل تكوُّ

المولّدِة، ثمَّ أُجیُب عّما یلیِھ مْن أسئلٍة:

أ- ما اسُم كلٍّ مَن المرحلتْیِن الُممثَّلتْیِن بالرقمْیِن: 1، َو3؟
ب- ما اسُم العملیِة المشاِر إلْیھا بالرقِم 2؟

مراجعـُة الوحـدِةمراجعـُة الوحـدِة
السؤاُل العاشُر:

أُقاِرُن بیَن اإلسفنِج، واألوبیلیا، ودودِة العلِق، وخیاِر البحِر 
مْن حیُث: القبیلةُ، وعدُد الطبقاِت الُمولِّدِة، ووجوُد الجھاِز 

. العصبيِّ

السؤاُل الحادي عشَر:
 ، تعیُش بعُض أنواِع البرمائیاِت شھرْیِن في الطوِر الیرقيِّ

وثالَث سنواِت في الطوِر البالِغ. أحُسُب النسبةَ المئویةَ 
مْن دورِة الحیاِة التي یقضیھا ھذا النوُع مَن البرمائیاِت في 
؟ ما النسبةُ المئویةُ التي یستغرقُھا في الطوِر  الطوِر الیرقيِّ

البالِغ؟

السؤاُل الثاني عشَر:
إذا كانَْت درجةُ حرارِة الھواِء في بیئٍة ما oC 43، ودرجةُ 

الحرارِة المثلى لنوٍع مَن السحالي oC 38، فھْل مَن الُمتوقَِّع 
وجوُد ھذا النوِع في منطقٍة ظلیلٍة أْم تحَت أشعِة الشمِس؟ 

ُر إجابتي. أُفسِّ

السؤاُل الثالَث عشَر:
أقرأُ الفقرةَ اآلتیةَ، ثمَّ أُجیُب عِن السؤاِل الذي یلیھا:

" الُخْلُد حیواٌن مَن القوارِض، بصُرهُ ضعیٌف، وھَو 
یعیُش في المناطِق الجافِة الحارِة، ویحیطُ بجسِمِھ 

ِك في األنفاِق  جلٌد فضفاٌض یساعُدهُ على التحرُّ
التي یحفُرھا تحَت األرِض. عنَد النظِر إلى جلِدِه، 
فإنَّھُ یبدو أجرَد خالیًا مَن الشعِر، لكنَّھُ یملُك شعًرا 

ُق على جسِمِھ، ویُرِشُدهُ في أثناِء  خفیفًا حّساًسا یتفرَّ
ِكِھ في األنفاِق الُمظلَِمِة. یوجُد لھُ أیًضا شعٌر  تحرُّ

بیَن أصابِعِھ یساعُدهُ على التخلُِّص مَن األتربِة 
التي تَْعلُق بِھ، وكذلَك شعٌر على شفتْیِھ یمنُع دخوَل 

األتربِة في فِمِھ عنَد حفِرِه في التربِة".

لماذا توجُد شعیراٌت في أنحاٍء مختلفٍة مْن جسِم الُخْلِد؟ 

السؤاُل الرابَع عشَر:
، وسمكِة القرِش، والسحلیِة، والطنّاِن،  أُقاِرُن بیَن الجلكيِّ

، ونوُع الھیكِل  والكنغِر مْن حیُث: المجموعةُ، ووجوُد الفكِّ
، وغطاُء الجسِم، ودرجةُ حرارِة الجسِم (ُمتغیِّرةٌ /  الداخليِّ

ثابتةٌ).

العالجمُ
 19%

الضفادعُ
 33%

السلمندراتُ
 48%
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السؤال العارش:

وجه 
املقارنة

خيار البحردودة العلقاألوبيليااإلسفنج

املثقبات القبيلة.
)اإلسفنجيات(.

شوكيات احللقيات.الالسعات.
اجللد.

عدد 
الطبقات 

املولدة.

1233

وجود 
اجلهاز 

العصبي.

ل يوجد ل يوجد.
جهاز 

عصبي 
ص،  ُمتخصِّ
وإنَّام توجد 

شبكة 
عصبية. 

يوجد جهاز 
عصبي 
ن  يتكوَّ

من دماغ 
وحبلني 
عصبيني 
يمتدان 

عىل طول 
اجلسم.

يوجد جهاز 
عصبي 
بسيط 
ن  يتكوَّ

من حلقة 
عصبية متتد 
منها حبال 

عصبية.

السؤال احلادي عرش: 
وثالث  الريقي،  الطور  يف  شهرين  الربمائي  احليوان  يقيض 
سنوات )63 شهًرا( يف الطور البالغ؛ ما يعني أنَّ دورة حياته 

الكاملة = 2+63= 83 شهًرا.
يف  احليوان  يقضيها  التي  املئوية  النسبة  فإنَّ  ذلك،  عىل  بناًء   

الطور الريقي:
3.5% =001%×)83/2(

والنسبة املئوية التي يقضيها يف الطور البالغ: 
7.49% =001% ×)83/63( 

السؤال الثاين عرش:
أجسامها.  حرارة  درجات  تتغريَّ  التي  الزواحف  من  السحايل   
املثىل  احلرارة  درجات  من  أعىل  اهلواء  حرارة  درجة  كانت  ومّلا 
يف  وجودها  ألنَّ  الظليلة؛  املناطق  إىل  ه  ستتوجَّ ا  فإنَّ للسحايل، 
درجات  ارتفاع  إىل  سيؤدي  أعىل  حرارة  درجات  ذات  مناطق 

ق سري العمليات احليوية فيها. حرارة أجسامها الداخلية؛ ما ُيعوِّ

السؤال الثالث عرش: 
البيئة  استشعار  عىل  اخلُْلد  تساعد  حسية  خاليا  الشعريات 
املوجود بني  الشعر  املحيطة؛ ألنَّ حاسة برصه ضعيفة. ويساعد 
قيامه  عند  بينها  َتْعَلق  التي  األتربة  من  التخلُّص  عىل  أصابعه 
باحلفر، وتعمل الشعريات املحيطة بفمه عىل منع دخول األتربة 

فيه يف أثناء عملية احلفر.

السؤال الرابع عرش:
الكنغرالطنّانالسحليةسمكة القرشاجللكيوجه املقارنة
الثدييات الكيسية.الطيور.الزواحف.األسامك الغرضوفية.األسامك الالفكية.املجموعة.

يوجد.يوجد.يوجد.يوجد.ل يوجد.وجود الفك.
عظمي.عظمي.عظمي.غرضويف.غرضويف.نوع اهليكل الداخيل.

الشعر.الريش.احلراشف.قشور ُتشبِه األسنان يف شكلها.جلد يلو من القشور.غطاء اجلسم.
ة. درجة حرارة اجلسم. ة.ُمتغريِّ ة.ُمتغريِّ ثابتة. ثابتة. ُمتغريِّ

السؤال اخلامس عرش:
دة بالنقراض. السلمندرات أكثر الربمائيات امُلهدَّ  أ- 

دة بالنقراض: %48 × 27 = 13 نوًعا تقريًبا. عدد السلمندرات امُلهدَّ ب- 

السؤال السادس عرش:
بة )الزاجيوت(.  1- البويضة امُلخصَّ  أ-  

2- اجلنني يف مرحلة البالستولة.  
النقسامات املتساوية. ب- 
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ملحق إجابات

كتاب األنشطة والتجارب العملية 

53



جتربة إثرائية: الطور البوغي والطور اجلاميتي يف نبات الفيوناريا.
التحليل واالستنتاج:

أمهية الطور البوغي والطور اجلاميتي يف الفيوناريا:
اجلاميتات  ن  ُتكوِّ التي  والتأنيث  التذكري  أعضاء  إنتاج  اجلاميتي:  الطور 
الذكرية واألنثوية، ومصدر الغذاء الرئيس للنبات؛ الحتواء خالياه عىل 

البالستيدات. 
الطور البوغي: يوي املحفظة التي يدث داخلها انقسام منصف إلنتاج 

األبواغ )1 ن(.

جتربة إثرائية: خاليا النسيج األسايس.
التحليل واالستنتاج:

نوع اخلاليا عىل رشية ُلبِّ البندورة برنشيمية.    -1
خاليا سكلرنشيمية يف قرشة البندورة.   -2

جتربة لدراسة اخلاليا السكلرنشيمية يف قرشة البندورة:
من  متاًما  تنظيفها  بعد  باملِْلقط  البندورة  قرشة  من  عيِّنة  استخرج   - 

اخلاليا الرنشيمية. 
ماء،  قطرة  إليها  أضف  ثم  نظيفة،  زجاجية  رشية  عىل  العيِّنة  ضع   - 
ُمالِحًظا  املِجَهر،  حتت  وشاهدها  عليها،  الرشية  غطاء  ضع  ثم 
شكل اخلاليا يف النسيج، وخلوها من النواة، وحجم الفراغات بني 

اخلاليا.
 

جتربة إثرائية: الرتكيب الداخيل لورقة نبات من ذات الفلقتني.
التحليل واالستنتاج:

والسفىل(،  )العليا،  البرشة  الرشية:  عىل  امُلشاَهدة  األجزاء  أسامء   -1
اخلاليا العامدية، خاليا الطبقة اإلسفنجية، اخلشب، اللحاء، الثغور.

األجزاء التي سيطرأ عليها تغيري عند دراسة الرتكيب الداخيل لورقة   -2
نبات يعيش يف الصحراء:

البرشة يف األوراق ُمغّطاة بطبقة سميكة من الكيوتكل.   -
الثغور قليلة العدد نسبًة إىل وحدة املساحة يف الورقة، وقد تكون   -

غائرة يف جتاويف، كام يف أوراق نبات الدفل لتقليل عملية النتح.
ُسْمك البرشة أكثر مقارنًة بُسْمِك غريها لورقة نبات ال يعيش يف   -

الصحراء.
جتربة إثرائية: تصنيف احليوانات.

التحليل واالستنتاج:
عىل  احلصول  ُيمِكن  أنَّه  للهيدرا  العريض  املقطع  من  ُيالَحظ   -1
اهليدرا  ُتصنَّف  لذا  املستويات؛  ُمتامثِلني للجسم عند بعض  جزأين 
األرض  ودودة  البالناريا  إىل  بالنسبة  أّما  التامثل.  ضمن شعاعيات 
إاّل  ُمتامثِلني للجسم  ُيمِكن احلصول عىل جزأين  واإلسكارس فال 

عند مستوى واحد؛ لذا ُتصنَّف كلها ضمن جانبيات التامثل.
 -2   

- البالناريا: عديمة التجويف.
- دودة اإلسكارس: كاذبة التجويف.

- دودة األرض: حقيقية التجويف.

54



إجابات أسئلة اختبارات دولية، أو عىل نمطها
السؤال األول: جتربة تصنيع مستحرضين.

املستخدمة  املواد  كميات  مالءمة  عدم  بسبب  قساوة  أكثر  الناتج   -1
خلصائص امُلنَتج املطلوب.

تغيري النسبة بني املواد، وزيادة نسبة زيت اخلروع )استخدام شمع   -2
أقل، وزيت أكثر(.

السؤال الثاين: أشجار السايكاديات.
األشجار  وهذه  ريشية،  والنخيل  السايكاديات  أشجار  أوراق   -1
خيتلف بعضها عن بعض من حيث وجود املخاريط؛ فالسايكاديات 
من جمموعة ُمعّراة البذور التي حتوي ماريط، والنخيل من جمموعة 

ُمغّطاة البذور التي ال حتوي ماريط.
السايكاديات  ض  تعرُّ للتقليل من  الطريقتني  ُيمِكن استخدام كلتا   -2

لالنقراض.

السؤال الثالث: الشتالت واملواد املشعة.
1- هدف التجربة هو دراسة األنسجة املسؤولة عن نقل املواد يف النبات.
نقل  املسؤول عن  املشعة يف اخلشب؛ ألنَّه  املعدنية  توجد األمالح   -2
ألنَّه  اللحاء؛  يف  املشع  الكربون  ويوجد  املعدنية،  واألمالح  املاء 
الذي  )السكروز  الغذائية  املادة  وإنتاج  الضوئي  البناء  اسُتخِدم يف 

ينتقل يف اللحاء من الورقة إىل مجيع أجزاء النبات(. 
3- نعم؛ ألنَّ النخاع يف جذر النباتات ذات الفلقة يوي خاليا برنشيمية 

.C14 ن الغذاء، وهذا الغذاء اسُتخِدم يف تكوينه خُتزِّ

هجرة الطيور:

السؤال األول:
من  قليلة  أعداد  من  جمموعات  يف  أو  فرادى،  هتاجر  التي  للطيور  أ-   

الطيور فرص أقل يف البقاء والتكاثر.

السؤال الثاين:
ها. عون عن َعدِّ بعض الطيور التي تطري من دون َعدِّ قد يسهو امُلتطوِّ  -

تني. ع الطائر نفسه مرَّ قد َيُعدُّ امُلتطوِّ  -
ع حتديد  عندما تطري الطيور يف جمموعات كبرية، قد ال يستطيع امُلتطوِّ  -

عددها بدقة، فيعمد إىل تقدير العدد.

السؤال الثالث:
ُتظِهر اخلريطتان أنَّ بعض طيور الزقزاق الذهبي تتبع طرًقا يف طريق   -
عودهتا إىل أرايض تكاثرها ختتلف قلياًل عن املسارات التي تتبعها يف 

هجرهتا يف فصل اخلريف.
ُتظِهر اخلريطتان أنَّ طيور الزقزاق الذهبي هتاجر يف فصل الشتاء إىل   -

مناطق تقع يف اجلنوب أو اجلنوب الغرب من أرايض تكاثرها.

النحل ومجع الرحيق:

السؤال األول:
لوصف املكان الذي وجدت فيه الرحيق.  د- 

السؤال الثاين:
األشجار املثمرة، األشجار املزهرة، النبتات الرية مثل النفل.

السؤال الثالث:
نسبة املاء.  أ- 

السؤال الرابع:
ة زمنية معينة. بتحريك بطونا إىل اجلانبني مدَّ

ذكاء احليوانات:
السؤال األول:

رة.  ج- مُتاثِل احليوانات اإلنسان يف امتالكها قدرات عقلية ُمتطوِّ

السؤال الثاين:

نعم/ الاعتمد العلامء عىل:

الدراسة تركيب اجلهاز العصبي عندها.

نعم مالحظتها يف بيئاهتا الطبيعية.

الإجراء التجارب املخرية عليها.

السؤال الثالث: 
فقد  األجهزة؛  بعض  استخدام  احليوانات  تعليم  لإلنسان  ُيمِكن 

استطاعت بعض احليوانات العزف عىل آلة البيانو.
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