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الهدُف:
ُف أثِر درجِة احلرارِة يف نموِّ عفِن اخلبِز. تعرُّ

الموادُّ واألدواُت:
يٌن، )4( أكياٍس بالستيكيٍة شّفافٍة قابلٍة للغلِق، ماٌء، قّطارٌة، مقياُس  )3( قطٍع مَن الخبِز حجُمها متساٍو، سكِّ

درجِة حرارٍة، قّفازاٌت.

إرشاداُت السالمِة:
يِن وعيِّناِت التجربِة بحذٍر.   - استعماُل السكِّ

َن بصورٍة صحيحٍة. - التخلُُّص مَن األكياِس التي تحوي الخبَز الُمتعفِّ
ملحوظٌة: يتطلَُّب تنفيُذ التجربِة وقًتا طوياًل.

خطــواُت العمِل: 
ُل توقُّعي بخصوِص تأثيِر درجِة الحرارِة في نموِّ فطِر عفِن الخبِز. ُأسجِّ  .1

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

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

ُب: ُأبلُِّل كلَّ قطعِة خبٍز بِـ )5( قطراٍت مَن الماِء، ثمَّ أضُع ُكالًّ منْها في كيٍس شّفاٍف ُأحِكُم إغالَقُه  ُأجرِّ  .2

يِة الهواِء التي في داخِلِه. بعَد تفريِغِه مْن كمِّ
 .1cm ٍع منْها أرسُم على كلِّ كيٍس شبكًة مَن الُمربَّعاِت، طوُل ضلِع كلٍّ ُمربَّ  .3

أضبُط الُمتغيِّراِت: أضُع أحَد األكياِس الثالثِة خلَف الدرِج األخيِر مَن الثاّلجِة؛ منًعا لوصوِل الضوِء   .4
إلْيِه، ثمَّ أضُع كيًسا ثانًيا في خزانٍة ُمظِلمٍة ُمراِعًيا عدَم فتِحها. أّما الكيُس الثالُث فأضُعُه في مكاٍن دافٍئ 

وُمظِلٍم.

الخلفيُة العلميُة:
ُة اإلضاءِة. ها: درجُة احلرارِة، ونسبُة الرطوبِة، وِشدَّ ُر عوامُل عديدٌة يف نموِّ عفِن اخلبِز، أمهُّ ُتؤثِّ

دراسُة تأثيِر درجِة الحرارِة في نموِّ عفِن الخبِزدراسُة تأثيِر درجِة الحرارِة في نموِّ عفِن الخبِز تجربٌة 
استهالليٌة

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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ُن درجَة الحرارِة في كلٍّ مَن األماكِن الثالثِة التي وضْعُت فيها األكياَس.  ُن بياناتي: ُأدوِّ ُأدوِّ  .5

درجُة احلرارِةالبيئُة

الثاّلجُة

اخلزانُة امُلظِلمُة

املكاُن الدافُئ امُلظِلُم

ًنا مالحظاتي. َة )9( أياٍم، ُمدوِّ ُص األكياَس الثالثَة كلَّ )3( أياٍم مدَّ ُأالِحُظ: أتفحَّ  .6
األياُم الثالثُة األوىل:........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

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

األياُم الثالثُة الثانيُة:........................................................................................................................................

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

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

األياُم الثالثُة الثالثُة:........................................................................................................................................

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

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

ِص للتجربِة، ثمَّ  أحُسُب: أرتدي قّفازيِن، ثمَّ ُأخِرُج األكياَس التي تحوي الخبَز بعَد انتهاِء الوقِت الُمخصَّ  .7
. أّما الُمربَّعاُت  َأُعدُّ عدَد الُمربَّعاِت التي يظهُر أسفَلها نموُّ الفطِر على نحٍو يمأُل نصَف الُمربَِّع على األقلِّ

التي يكوُن نموُّ الفطِر أسفَلها أقلَّ مْن ذلَك فال ُتحَسُب.  
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ُن نتائجي في جدوٍل. ُأدوِّ  .8

عدُد امُلربَّعاِتالبيئُة

الثاّلجُة

اخلزانُة امُلظِلمُة

املكاُن الدافُئ امُلظِلُم

التحليُل واالستنتاُج:
، أِو الُمخطََّط  ُد نوَع الرسِم البيانيِّ ْلُت إلْيها )ُأحدِّ 1. أرسُم رسًما بيانيًّا أْو ُمخطًَّطا لتمثيِل النتائِج التي توصَّ

األفضَل(.

ُد درجَة الحرارِة التي أسهَمْت في نموِّ عفِن الخبِز على نحٍو أفضَل خالَل أسبوٍع واحٍد. 2. ُأحدِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

ُح أثَر تغيُِّر درجِة الحرارِة في نموِّ عفِن الخبِز، ثمَّ ُأقاِرُن ذلَك بتوقُّعي في بدايِة التجربِة. 3. ُأوضِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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الخلفيُة العلميُة:
ُر يف اجتاِه نموِّ النباتاِت، منْها عوامُل فيزيائيٌة مثُل الرياِح، وُأخرى كيميائيٌة  توجُد عوامُل عديدٌة ُتؤثِّ

ُر بعُضها بالضوء.ِ مثُل اهلرموناِت النباتيِة التي يتأثَّ

الهدُف:
   تطبيُق املنهجيِة العلميِة بدراسِة تأثرِي الضوِء يف اجتاِه نموِّ النباتاِت.

خطواُت العمِل:
أصوُغ فرضيًة عْن أثِر الضوِء في اتجاِه نموِّ النباتاِت، ثمَّ أستخلُص منْها تنبًُّؤا قاباًل لالختباِر.. 1

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

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

ُد العيِّنَة التجريبيَة، والعيِّنَة الضابطَة.. 2 ُأحدِّ
العيِّنُة التجريبيُة: ................................................................................................................................

العيِّنُة الضابطُة: .................................................................................................................................

، والُمتغيِِّر التابِع، والعوامِل التي يتعيَُّن تثبيُتها.. 3 أتنبَُّأ بالُمتغيِِّر المستقلِّ
...................................................................................................................................: ُ املستقلُّ امُلتغريِّ

ُ التابُع: ..................................................................................................................................... امُلتغريِّ

العوامُل الُمثبَّتُة:.................................................................................................................................

ُح آليََّة ضبِط ُمتغيِّراِت التجربِة.. 4 أضبُط الُمتغيِّراِت: ُأوضِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

أثُر الضوِء في اتجاِه نموِّ النباتاِتأثُر الضوِء في اتجاِه نموِّ النباتاِت نشاٌط 

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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ُد األدواِت والموادَّ الالزمَة لتنفيِذ التجربِة.. 5 ُأحدِّ
.................................................................................................................................................................

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

ُن إرشاداِت السالمِة العامِة.. 6 ُأدوِّ
.................................................................................................................................................................

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

ُد خطواِت العمِل الخاصَة بالتجربِة. . 7 ُأحدِّ
.................................................................................................................................................................

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

ُم أدواِت جمِع البياناِت.. 8 ُأصمِّ
.................................................................................................................................................................

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

ُع أفضَل الطرائِق واألدواِت لتحليِل البياناِت، وصواًل إلى استنتاٍج علميٍّ صحيٍح.. 9 أتوقَّ
.................................................................................................................................................................

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

التواصُل

ْلُت إلْيِه عىل ُمعلِّمي. وبعَد املوافقِة عىل ما سبَق، أبدُأ تنفيَذ التجربِة مَع زمالئي يف  أعرُض ما توصَّ
ُمها عىل طلبِة الصفِّ بصورٍة مناسبٍة، ثمَّ ُأجيُب عْن أسئلتِِهْم. املجموعِة، ثمَّ ُأحلُِّل النتائَج، وُأعمِّ

باِع اخلطواِت السابقِة. ُم جتربًة مضبوطًة عْن أثِر الضوِء يف اجتاِه نموِّ النباتاِت باتِّ ملحوظٌة: ُأصمِّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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الهدُف:
تطبيُق املنهجيِة العلميِة بدراسِة تأثرِي املطِر احلميضِّ يف نموِّ نباِت الرشاِد.

الموادُّ واألدواُت:
(، بذوُر نباِت الرشاِد Lepidium sativum، ماٌء، قّطارٌة، عصرُي ليموٍن.  )4( أطباِق برتي، ورُق ترشيٍح )ماصٌّ

خطواُت العمِل:
ُم األطباَق باألرقاِم )4-1(. . 1 أضُع ورقَة ترشيٍح يف كلٍّ مْن أطباِق برتي، ثمَّ ُأرقِّ
ُ )4( حماليَل خمتلفِة الرتكيِز عىل النحِو اآليت: . 2 ُأحرِّضِّ

 . أ- ماٌء نقيٌّ
ب- عصرُي ليموٍن صاٍف.

جـ- عصرُي ليموٍن وماٌء بنسبِة 1:1.
د- عصرُي ليموٍن وماٌء بنسبِة 10:1.

 أضُع )10( بذوٍر مْن َحبِّ الرشاِد فوَق ورقِة الرتشيِح يف كلٍّ مْن أطباِق برتي.	. 
ُأضيُف )10( قطراٍت مَن املحلوِل )أ( إىل الطبِق رقِم )1(، َو)10( قطراٍت مَن املحلوِل )ب( إىل الطبِق . 4

رقِم )2(، َو)10( قطراٍت مَن املحلوِل )ج( إىل الطبِق رقِم )3(، َو)10( قطراٍت مَن املحلوِل )د( إىل الطبِق 
رقِم )4(.

َة أسبوعيِن. . 5 أضُع األطباَق على حاَفِة نافذٍة دافئٍة، ثمَّ أترُكها مدَّ
ِص لكلِّ طبٍق يوميًّا.. 6 ُأضيُف )10( قطراٍت مَن املحلوِل امُلخصَّ

الخلفيُة العلميُة:
، ثمَّ اعُتِرَف بها في عقِد  درَس العلماُء ظاهرَة المطِر الحمضيِّ في خمسينياِت القرِن العشريَن الميالديِّ
الستيناِت وأوائِل عقِد السبعيناِت بسبِب إضراِرها بالمحاصيِل في أوروبا الغربيِة وشرِق أمريكا الشماليِة.
تحتوي األمطاُر الحمضيُة على بعِض الحموِض، مثِل: حمِض الكبريتيِك، وحمِض النيتريِك، وحمِض 

الكربونيِك.

ُق مْن تأثيِر المطِر الحمضيِّ في نموِّ النباتاِت باستخداِم نباِت الرشاِد ُق مْن تأثيِر المطِر الحمضيِّ في نموِّ النباتاِت باستخداِم نباِت الرشاِدالتحقُّ التحقُّ
نشاٌط
إثرائيٌّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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أقيُس طوَل كلِّ نبتِة رشاٍد بعَد أسبوٍع، ثمَّ أقيُس طوَل كلٍّ منْها بعَد أسبوعيِن.. 7
َة مالحظاٍت ُأخرى عْن نموِّ نباِت الرشاِد في كلِّ طبٍق.. 8 ُن أيَّ ُن النتائَج في جدوٍل، ثمَّ ُأدوِّ ُأدوِّ

طوُل كلِّ نبتٍة بعَد أسبوٍعنوُع املحلوِل
(cm)

طوُل كلِّ نبتٍة بعَد أسبوعنِي
(cm)

1234567891012345678910

أ

ب
ج

د

ملحوظاٌت عْن نموِّ نباِت الرشاِد يف كلِّ طبٍق: 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

 أحُسُب متوسَط طوِل نبتِة الرشاِد في كلِّ محلوٍل بعَد أسبوٍع وأسبوعيِن.. 9

نوُع 
املحلوِل

طوُل كلِّ نبتٍة بعَد أسبوٍع
(cm)

 متوسُط
 الطوِل
(cm)

طوُل كلِّ نبتٍة بعَد أسبوعنِي
(cm)

متوسُط 
األطواِل 
(cm)

1234567891012345678910

أ

ب
ج

د

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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النباِت، والمحوُر . 10 المحوُر )ص( طوَل  فيِه  ُيمثُِّل  نتائجي، بحيُث  بيانيًّا باألعمدِة لعرِض  أرسُم رسًما 
)س( نوَع المحلوِل )بحسِب درجِة حموضتِِه(.

ْلُت إلْيها عْن تأثيِر المطِر الحمضيِّ في نموِّ نباِت الرشاِد.. 11 ُن النتائَج التي توصَّ أكتُب تقريًرا يتضمَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

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

ْلُت . 12 أبحُث في مصادِر المعرفِة المناسبِة عْن تأثيِر المطِر الحمضيِّ في النباتاِت، ثمَّ ُأقاِرُن ذلَك بما توصَّ
إلْيِه مْن نتائَج.

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

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

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

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

التواصُل

. ْلُت إلْيِه مْن نتائَج عىل زمالئي/ زمياليت يف الصفِّ أعرُض ما توصَّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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الهدُف:
مالحظُة خصائِص احلياِة لكائناٍت حيٍَّة خمتلفٍة.

الموادُّ واألدواُت:
 جهاُز حاسوٍب، أْو أيُّ جهاِز عرٍض ُمتَِّصٍل بشبكِة اإلنرتنْت.

إرشاداُت السالمِة:
 ُأخرِِبُ ُمعلِّمي/ ُمعلِّمتي إذا كاَنْت إعداداُت شاشِة اجلهاِز ُتسبُِّب يل إجهاًدا أْو أمًلا يف العنِي؛ ملساعديت عىل 

ضبِط إعداداِت الشاشِة.

ِم أِو امُلعلِّمِة تنفيُذ هذا النشاِط بعرِض مقاطَع مَن الفيديو، ثمَّ الطلِب إىل كلِّ طالٍب  ملحوظٌة: ُيمِكُن للُمعلِّ
أْو طالبٍة تدويَن خصيصٍة مَن اخلصائِص امُلالَحظِة يف كلٍّ مقطٍع يف جدوِل البياناِت امُلرَفِق، ثمَّ تدويَن 

املالحظاِت امُلشاَهدِة.

خطواُت العمِل:
مقاطِع . 1 أحِد  لمشاهدِة  العرِض  جهاَز  أستخدُم  أْو  الحاسوِب،  جهاِز  باستخداِم  بياناٍت  جدوَل  ُأنِشُئ 

الفيديو.  
ُع ما . 2 ُن خصيصًة أْو أكثَر مَن الخصائِص التي ُأالِحُظها في كلِّ مجموعٍة، ثمَّ َأِصُف أهميَتها، وأتوقَّ  ُأدوِّ

ْلُت إلْيها  ُن النتائَج التي توصَّ سيحدُث للكائِن الحيِّ في حاِل َفَقَد إحدى هذِه الخصائِص. بعَد ذلَك ُأدوِّ
في جدوِل البياناِت اآلتي:

اخللفيُة العلميُة:
الحيَِّة. غيِر  والموادِّ  الميتِة  الكائناِت  مَن  ُتميُِّزها  ٍة  ِعدَّ أساسيٍة  خصائَص  في  الحيَُّة  الكائناُت   تشترُك 

ِة ِةمالحظُة الخصائِص األساسيِة للكائناِت الحيَّ مالحظُة الخصائِص األساسيِة للكائناِت الحيَّ نشاٌط
إثرائيٌّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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خصيصُة )خصائُص( عنواُن مقطِع الفيديو
احلياِة التي ُأالِحُظها 

أمهيُة خصيصِة )خصائِص( 
احلياِة التي ُأالِحُظها

عي ملِا سيحدُث للكائِن  توقُّ
احليِّ عنَد فقدانِِه إحدى 

خصائِص احلياِة )أذكُر ذلَك 
اًل( ُمفصَّ

 انقساُم خاليا نجِم البحِر
Video: Sea urchin cell 
division

عمليُة اإلخصاِب حليواِن نجِم 
البحِر

Video: Sea urchin fertil-
ization

تركيُب اخلليِة ووظائُفها:

خاليا أوراِق نباِت اإللوديا
Video: Elodea leaf cells

حركُة األميبا 
Video: Crawling Amoeba

نموُّ سمِك الدانو امُلخطَِّط 
Video: Zebrafish develop-
ment

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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3 .. ْلُت إلْيها، ثمَّ أقرُأُه أماَم زمالئي/ زميالتي في الصفِّ ُن النتائَج التي توصَّ أكتُب تقريًرا يتضمَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

التحليُل واالستنتاُج:

ُر أهميَة خصيصِة التكاثِر للكائناِت الحيَِّة جميِعها.. 1 ُأفسِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

مَن . 2 خارجيٍّ  بغالٍف  محاطٍة  وراثيٍة  مادٍة  مْن  تتألَُّف  وهَي  الخلويٌة،  ُمْعِدَيٌة  َجَسْيماٌت  الفيروساُت 
البروتيناِت، وال تتكاثُر إاّل بمساعدِة البروتيناِت وإنزيماِت الخاليا الحيَِّة التي تدخُلها.

ْمُتُه عنْها، أستنتُج سبًبا لعدِم َعدِّ الفيروساِت كائناٍت حيًَّة. بناًء على ما تعلَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

ُع: ماذا يحدُث للكائِن الحيِّ إذا َفَقَد خصيصَة الحركِة؟. 3 أتوقَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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الهدُف:
حماكاُة دراسِة أشكاِل احلياِة يف البيئاِت املختلفِة.

ُذ النشاُط يف جمموعاٍت، تضمُّ كلٌّ منْها )3-4( طلبٍة.  ملحوظٌة: ُينفَّ

الموادُّ واألدواُت:
. ، رشيٌط الصٌق، خيٌط بالستيكيٌّ  )4( قطٍع مَن اخلشِب أِو األسالِك طوُل كلٍّ منْها cm 100، مقصٌّ

إرشاداُت السالمِة: 
- استعامُل األدواِت بحذٍر.

- االلتزاُم بتعليامِت ُمعلِّمي/ ُمعلِّمتي.
يِة. - املحافظُة عىل مظاهِر احلياِة الرِبِّ

خطواُت العمِل:
ًعا مْن قطِع اخلشِب أِو األسالِك، . 1 أصنُع أنا وأفراُد جمموعتي ُمربَّ

قياُسُه cm × 100 cm 100، ثــمَّ ُأثبُِّت نقــاَط التقــاِء زواياُه 
َع إىل أربعِة أقساٍم ذاِت  ُم امُلربَّ بالرشيِط الالصِق. بعَد ذلَك ُأقسِّ

حجوٍم متساويٍة عىل هيئِة شبكٍة كام يف الشكِل املجاوِر.

الخلفيُة العلميُة:
البيئاِت  في  الحياِة  أشكاِل  عْن  ميدانيٍة  دراساٍت  عمِل  على  الحياتيِة  العلوِم  وعلماُء  الباحثوَن  يحرُص 
، وإيجاِد الحلوِل المناسبِة في حاِل  المختلفِة، ثمَّ تحليِلها بطرائَق علميٍة؛ ُبْغَيَة تقييِم سالمِة النظاِم البيئيِّ

ِع الحيويِّ لهذا النظاِم.  اكتشاِف مشكالٍت في التنوُّ

دراسُة أشكاِل الحياِة في نظاٍم بيئيٍّدراسُة أشكاِل الحياِة في نظاٍم بيئيٍّ
نشاٌط
إثرائيٌّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.

100 cm

100 cm
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ُد مساحًة مْن قطعِة األرِض التي سأعمُل فيها، والتي قْد تكوُن حديقَة املدرسِة، أْو مَن البيئِة القريبِة، . 2 ُأحدِّ
ًدا هديف بالبحِث عْن أنواٍع ُمعيَّنٍة )أختاُر كائناٍت، مثَل أنواٍع مْن نباتاٍت صغريٍة(. ثمَّ أبحُث يف أنحاِئها، حُمدِّ

أضُع امُلربََّع عىل قطعٍة مَن األرِض، توجُد فيها نباتاٌت خمتلفٌة.. 3
ُن عدَد أنواِع النباتاِت، وعدَد األفراِد مْن كلِّ نوٍع موجوٍد داخَل كلٍّ مَن . 4 ُن ما أشاهُدُه يف قائمٍة تتضمَّ ُأدوِّ

ُه ُيمِكُن التقاُط صوٍر ألنواِع النباتاِت التي شاهْدهُُتا. ٍع ُيمثُِّل جمتمًعا، وأنَّ امُلربَّعاِت األربعِة، علاًم بأنَّ كلَّ ُمربَّ

صوُر العيِّناِت عدُد األفراِد الكيلُّ  العدُد النوُع
رقُم 

املجتمِع احليويِّ 

أ
ب1

ج

أ
ب2

ج

أ
ب3

ج

أ
ب4

ج

أدّوُن أعداَد احليواناِت، مثَل: دودِة األرِض، والنمِل يف املجتمعاِت احليويِة التي درسُتها.. 5

التحليُل واالستنتاُج:
 ُأقاِرُن نتائَج مجموعتي بنتائِج المجموعاِت األُخرى.

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

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

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

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.



17

أسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطهاأسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطها

دراسُة املنحدراِت
الحَظــْت جمموعــٌة مــَن الطلبــِة وجــوَد اختــالٍف كبــرٍي يف الغطاِء 
ــايتُّ  ــاُء النب ــِة؛ إْذ كاَن الغط ــِد األودي ــدرْي أح ــىل منح ــايتِّ ع النب
ــدِر )ب(،  ــُه يف املنح ــًة منْ ــرِّضاًرا وكثاف ــَر اخ ــدر ِ)أ( أكث يف املنح

أنظــُر الشــكَل املجــاوَر.
ــاِء  ــرِي يف الغط ــالِف الكب ــذا االخت ــبَب ه ــُة س ــتقىص الطلب اس
ــاَس  ــتقصاِء، ق ــذا االس ــتكاماًل هل ــِن. واس ــنَي املنحدري ــايتِّ ب النب

ــٍة:  ــٍة ُمعيَّن ٍة زمني ــدَّ ــَة يف م ــَة اآلتي ــَة الثالث ــَل البيئي ــُة العوام الطلب

يُة أشعِة الشمِس التي تصُل املوقَع. : كمِّ اإلشعاُع الشميسُّ  -

رطوبُة الرتبِة: نسبُة رطوبِة الرتبِة يف املوقِع.   -

يُة األمطاِر التي هُتطُل عىل املوقِع. ُل( هطِل األمطاِر: كمِّ متوسُط )ُمعدَّ  -

وضَع الطلبُة عىل كلِّ منحدٍر جهازيِن مْن كلِّ نوٍع مَن األجهزِة الثالثِة اآلتيِة: 

ــكلِّ  ــدِة ميغاجــول ل ــتخداِم وح ــمِس باس ــِة أشــعِة الش ي ــاُس كمِّ : قي ــعاِع الشــميسِّ ــاُس اإلش مقي  
.)MJ/m2( ــٍع ــرٍت ُمربَّ م

يِة املاِء بإجياِد نسبِة املاِء املئويِة مْن حجِم الرتبِة. مقياُس رطوبِة الرتبِة: قياُس كمِّ  

    

.)mm( يِة األمطاِر اهلاطلِة بامللِّيمرِت مقياُس هطِل األمطاِر: قياُس كمِّ  

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.

املنحدُر )ب(املنحدُر )أ(
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ــُة متوســَط القياســاِت التــي مجعوهــا  حســَب الطلب
ــدٍر يف  ــىل كلِّ منح ــزِة ع ــَن األجه ــْن كلِّ زوٍج م م
 ِ
دٍة، ثــمَّ وجــدوا نســبَة اخلطــأ ٍة زمنيــٍة حُمــدَّ أثنــاِء مــدَّ

نــوا نتائَجُهــْم يف اجلــدوِل اآليِت،  فيهــا. بعــَد ذلــَك َدوَّ
:
ِ
معتمديــَن عالمــَة »±« لنســبِة اخلطــأ

متوسُط هطِل األمطاِرمتوسُط رطوبِة الرتبِةمتوسُط اإلشعاِع الشميسِّ

MJ/m228 ± 2%450 ± 40 mm 300 ± 3800املنحدُر )أ(:

MJ/m218 ± 3%440 ± 50 mm 400 ± 7200املنحدُر )ب(:

ُل: السؤاُل األوَّ
   يف أثنــاِء اســتقصاِء االختــالِف يف الغطــاِء النبــايتِّ بــنَي املنحدريــِن، ملــاذا وضــَع الطلبــُة جهازيــِن مــْن كلِّ 

نــوٍع عــىل كال املنحدريــِن؟ 
................................................................................................................................................................

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

السؤاُل الثاني:
ــَد  ــِن؛ إِذ اعتق ــنَي املنحدري ــِة ب ــِة الرتب ــالِف يف رطوب ــبِب االخت ــىل س ــِة ع ــَن الطلب ــاِن م ــِق اثن ملْ ُيوافِ
ــىل كلٍّ  ــميسِّ ع ــعاِع الش ــالِف يف اإلش ــوُد إىل االخت ــِة يع ــِة الرتب ــالَف يف رطوب ُل أنَّ االخت ــُب األوَّ الطال
يــِة األمطــاِر  ُه إىل االختــالِف يف كمِّ مــَن املنحدريــِن. أّمــا الطالــُب الثــاين فــرأى أنَّ هــذا االختــالَف مــردُّ

ــِن.  ــَن املنحدري ــىل كلٍّ م ــِة ع اهلاطل

ًرا إجابتي؟ استناًدا إىل البياناِت املعطاِة، أيُّ الطالبنِي عىل صواٍب، ُمرِبِّ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................

املنحدُر )ب(املنحدُر )أ(
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فاِس لكلِّ مئِة والدٍة عدُد وفياِت ُحّمى النِّ
ــاميلويس Semmelweis )1816- 1865م(  ــاَر س أش
يف يومياتِــِه إىل مُُحّــى النِّفــاِس التــي ُتَعــدُّ مرًضــا 
بعــَد  النســاِء  مــَن  كثــرٍي  بحيــاِة  أودى  ُمْعِدًيــا 
َوْضِعِهــنَّ األطفــاَل. مجــَع ســاميلويس بيانــاٍت عــْن 
ــاين  ــاِح الث ِل واجلن ــاِح األوَّ ــاِت يف اجلن ــداِد الوفي أع
ــُر  ، أنظ ــامِّ ــا الع ــفى فيين ــوالدِة يف مستش ــادِة ال يف عي
ِف  ــْل هــَو واألطّبــاُء إىل تعــرُّ الشــكَل، لكنَّــُه ملْ يتوصَّ
ــاَر  إىل  ــْد أش ــاِس، وق ــى النِّف ــرِض مُُحّ ــباِب م أس

ــاًل: ــِه، قائ ــَك يف يومياتِ ذل

ُل 1846م، ملــاذا يمــوُت هــذا العــدُد مــَن النســاِء بســبِب هــذِه احلُّمــى بعــَد والداٍت ختلــو   »كانــوُن األوَّ
ــْد  هــاِت، وأنَّ أســباَبُه ق ــُل األُمَّ ــاًء غامًضــا يقت ــُم أنَّ وب ــا العل ٍة، أخرَِبن ــدَّ ــِة مشــكالٍت؟ لقــروٍن ِع مــْن أيَّ

ــارِج األرِض«.  ــْن خ ــرياٍت م ــواِء، أْو زالزَل، أْو تأث ــرًيا يف اهل ــوُن تغي تك

    يف أياِمنــا هــذِه، قليــٌل هــُم الذيــَن ينظــروَن إىل الــزالزِل أِو التأثــرياِت مْن خــارِج األرِض بوصِفها أســباًبا 
حُمتَملــًة للُحّمــى. نحــُن نعــرُف اآلَن أنَّ لذلــَك صلــًة ببعــِض األحــواِل الصحيــِة، خالًفــا ملـِـا كاَن ســائًدا 
هــا كثــرٌي مــَن النــاِس والعلــامِء أســباًبا حُمتَملــًة للُحّمــى.  يف العــِر الــذي عــاَش فيــِه ســاميلويس؛ إْذ َعدَّ
ــُه مــْن غــرِي امُلحتَمــِل أْن تكــوَن هــذِه التأثــرياُت أِو الــزالزُل ســبًبا  بالرغــِم مــْن ذلــَك أيقــَن ســاميلويس أنَّ
ًزا رأَيــُه بالبيانــاِت التــي مجَعهــا يف الشــكِل، واســتخدَمها يف حماولــِة إقنــاِع زمالِئــِه  لإلصابــِة باحلُّمــى، ُمعــزِّ

بوجهــِة نظــِرِه.

عدُد الوفياِت

1842   1841    1843    1844     1845 1846     
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اجلناُح الثاين 

السنُة
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ُل: السؤاُل األوَّ
ًرا إجابتي؟ ُمعتِمًدا البياناِت التي مجعَها ساميلويس، ملاذا ال ُتَعدُّ الزالزُل سبًبا حلُّمى النِّفاِس، ُمرِبِّ

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

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

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

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

السؤاُل الثاني:
يومياُت ساميلويس )2(

كاَن الترشيــُح جــزًءا مــَن البحــِث يف املستشــفى ملعرفــِة ســبِب الوفــاِة. وقــْد كتــَب ســاميلويس يف يومياتـِـِه 
ــنَي يف اليــوِم  ِل شــاركوا يف ترشيــِح جثــِث النســاِء الــاليت ُتوفِّ ــاِح األوَّ ــَن يعملــوَن يف اجلن ــَة الذي أنَّ الطلب
الســابِق قبــَل فحــِص النســاِء الــاليت وضْعــَن مَُحَْلُهــنَّ هــذِه اللحظــَة، وملْ حيفلــوا كثــرًيا بتنظيــِف أنفِســِهْم 
بعــَد عمليــاِت الترشيــِح، حّتــى إنَّ بعَضُهــْم  كانــوا يتباهــوَن أمــاَم زمالِئِهــْم بالرائحــِة التــي َعِلَقــْت هِِبـِـْم، 

ــْت عــىل عمِلِهــْم يف املرشحــِة؛ ألنَّ ذلــَك هــَو دليــُل العمــِل اجلــادِّ برأهِِيِــْم. ودلَّ

ــِة ترشيــٍح. وقــْد أظهــَرِت النتائــُج  َ أحــُد أصدقــاِء ســاميلويس بعدمــا جــرَح نفَســُه يف أثنــاِء عملي ــويفِّ ُت
التــي تَلــْت عمليــَة ترشيــِح ُجثَّــِة الصديــِق وجــوَد بعــِض األعــراِض امُلشــاهِِبِة لتلــَك التــي تصيــُب النســاَء 
ــُق  ــدٍة؛ وهــَي فكــرٌة تتعلَّ ــى النِّفــاِس؛ مــا أوحــى إىل ســاميلويس بفكــرٍة جدي ــنَي بســبِب مُُحّ الــاليت ُتوفِّ

بنســبِة الوفيــاِت املرتفعــِة بــنَي النســاِء يف جناحــْي قســِم التوليــِد، وبســلوِك الطلبــِة.

أيُّ اآلتيِة مُُتثُِّل هذِه الفكرَة:
  أ( اهتامُم الطلبِة بتنظيِف أنفِسِهْم بعَد عملياِت الترشيِح سُيقلُِّل مْن نسبِة اإلصابِة بُحّمى النِّفاِس.     

 ب( منُع الطلبِة مَن املشاركِة يف عملياِت الترشيِح؛ لكيال جيرحوا أنفَسُهْم.
ُْم ال ُينظِّفوَن أنفَسُهْم بعَد عملياِت الترشيِح. جـ( َفْوُح رائحٍة مَن الطلبِة؛ ألهَّنَّ

د( إظهاُر الطلبِة اجلدَّ يف العمِل؛ ما جيعُلُهْم غرَي ُمكرِتثنَي يف أثناِء عملياِت الترشيِح. 
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ــذا  ــنَّ ه ــاِس، لك ــى النِّف ــرِض مُُحّ ــْن م ــِة م ــاِت الناجت ــدِد الوفي ــَل ع ــِه تقلي ــاميلويس يف حماوالتِ ــَح س نج
ا حّتــى يوِمنــا هــذا. واحلقيقــُة أنَّ أنــواَع احلُّمــى التــي يصعــُب عالُجهــا مــا تــزاُل  املــرَض مــا يــزاُل ُمنتــرِشً
ــُل ُمشــكِلًة تعانيهــا املستشــفياُت، بالرغــِم مــْن وجــوِد مُجْلــٍة مــَن اإلجــراءاِت االعتياديــِة )الروتينيــِة(  مُُتثِّ

امُلتََّبَعــِة التــي تضبــُط هــذِه املشــكلِة، مثــِل غســِل الرشاشــِف واألغطيــِة يف درجــاِت حــرارٍة عاليــٍة.

السؤاُل الثالُث: 
ــُح: ملــاذا يســاعُد اســتخداُم درجــاِت احلــرارِة العاليــِة يف أثنــاِء عمليــِة الغســِل عــىل تقليــِل احتــامِل  ُأوضِّ

إصابــِة املــرىض باحلُّمــى؟ 

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

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

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

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

السؤاُل الرابُع:
ــنواِت  ــَظ يف الس ــْن، لوِح ــِة. ولك ــاداِت احليوي ــتخداِم املض ــراِض باس ــَن األم ــرٍي م ــُة كث ــُن معاجل ُيمِك
ــُل ســبَب  ــِة مُُتثِّ ــى النِّفــاِس. أيُّ اآلتي األخــريِة حمدوديــُة فاعليــِة بعــِض املضــاداِت احليويــِة يف معاجلــِة مُُحّ

ــَك:    ذل
ٍة مْن إنتاِجها.  أ( فقداُن املضاداِت احليويِة فاعليَتها تدرجييًّا بعَد مدَّ

ب( مقاومُة البكترييا للمضاداِت احليويِة.
جـ( إسهاُم املضاداِت احليويِة يف مقاومِة مرِض مُُحّى النِّفاِس فقْط. 

ِن الكبرِي يف الصحِة العامِة اليوَم.   د(  تراجُع استخداِم املضاداِت احليويِة؛ نظًرا إىل التحسُّ
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ُع احليويُّ مفتاُح استمراِر احلياِة على سطِح األرِض التنوُّ
ــُر  ــِة( هــَو أكث ــاِت احليَّ عــٍة مــَن الكائن ــرٍي )أْي بمجموعــٍة ُمتنوِّ ٍع حيــويٍّ كب ــوُّ ــيُّ الــذي حيتفــُظ بتن النظــاُم البيئ
ُع  ــُه اإلنســاُن مقارنــًة بالنظــاِم البيئــيِّ الــذي يكــوُن فيــِه التنــوُّ ِدُث ِ البيئــِة الــذي حُيْ ــِف مــَع تغــريُّ احتامليــًة للتكيُّ
ـُـام بســيطتاِن مقارنــًة بشــبكاِت  احليــويُّ ُمنخِفًضــا. ُأالِحــُظ مــْن شــبكتِي الغــذاِء يف الرســِم التخطيطــيِّ التــايل أهَّنَّ
ًعــا. ًعــا وأقلِّهــا تنوُّ حــاِن الفــرَق بــنَي أكثــِر األنظمــِة البيئيــِة تنوُّ ـُـام ُتوضِّ الغــذاِء يف األنظمــِة البيئيــِة احلقيقيــِة، وأهَّنَّ

ا؛ ذلــَك أنَّ املســاَر الغذائــيَّ يف بعــِض  ٍع حيــويٍّ ُمنخِفــٍض جــدًّ ــا ذا تنــوُّ ــا بيئيًّ ــُل شــبكُة الغــذاِء )ب( نظاًم  مُُتثِّ
ــُن نوًعــا واحــًدا فقــْط مــَن الكائنــاِت احليَّــِة. أّمــا شــبكُة الغــذاِء )أ( فُتمثِّــُل نظاًمــا بيئيًّــا أكثــَر  املســتوياِت يتضمَّ

ُ ســبَب وجــوِد عديــٍد مــْن مســاراِت التغذيــِة البديلــِة. ًعــا؛ مــا ُيفــرِّ تنوُّ

ــي  ــِة الت ــاِت احليَّ ــبِب الكائن ــْط بس ــَس فق ــاِر، لي ــيِّ باالعتب ِع البيولوج ــوُّ ــداِن التن ــُذ فق ــُب أْخ ، جي ــامٍّ ــٍه ع  بوج
ــا  يــَة؛ إْذ إهَّنَّ ُد الكائنــاِت احليَّــَة امُلتبقِّ انقرَضــْت، ومثَّــَل انقراُضهــا خســارًة كبــريًة، وإنَّــام بســبِب اخلطــِر الــذي هُِيــدِّ

أصبَحــْت أكثــَر ُعْرضــًة لالنقــراِض مســتقباًل.    
شبكُة الغذاِء )ب(شبكُة الغذاِء )أ(

الِقطُّ األفعىالِقطُّ األفعى

األكاسيا )نباٌت( األكاسيا )نباٌت( اليوكاليبتوس

نّطاُط األوراِقنّطاُط األوراِق

الطائُر آكُل العسِل

السحليُة السحليُة

الدّبوُر الطفييلُّالدّبوُر الطفييلُّالعنكبوُت

طائُر اجلزاِر طائُر اجلزاِر

شجرُة الشاِي

يرقُة الفراِش اخلنفساُء

طائُر أيب احلنّاِء طائُر أيب احلنّاِء
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ُل: السؤاُل األوَّ
ُ ســبَب وجــوِد  ًعــا؛ مــا ُيفــرِّ ورَد يف النــصِّ مــا يــأيت: »أّمــا شــبكُة الغــذاِء )أ( فُتمثِّــُل نظاًمــا بيئيًّــا أكثــَر تنوُّ
ــِة  ــاِن بثالث ي ــْط يتغذَّ ــاِن فق ــذاِء )أ( حيوان ــبكِة الغ ــُد يف ش ــِة«. يوج ــِة البديل ــاراِت التغذي ــْن مس ــٍد م عدي

حيوانــاٍت مبــارشًة بوصِفهــا مصــادَر للغــذاِء. هــذاِن احليوانــاِن مهــا:

. ، والدّبوُر الطفييلُّ أ( الِقطُّ
، وطائُر اجلزاِر.  ب( الِقطُّ

جـ( الدّبوُر، ونّطاُط األوراِق.
د( الدّبوُر، والعنكبوُت. 

، والطائُر آكُل العسِل.  هـ( الِقطُّ

السؤاُل الثاني: 
ــاَط األوراِق  ــُت أنَّ نّط ــنِي. إذا افرتْض ــنِي خمتلف ــذاِء  )ب( يف موقع ــبكُة الغ ــذاِء )أ( وش ــبكُة الغ ــُد ش توج

ــرِي ذلــَك يف شــبكاِت الغــذاِء هــَو:  ــٍؤ وتفســرٍي لتأث مــاَت يف كال املوقعــنِي، فــإنَّ أفضــَل تنبُّ

ُر شبكُة الغذاِء )أ( أكثَر؛ ألنَّ للدّبوِر الطفييلِّ مصدَر غذاٍء واحًدا فقْط يف هذِه الشبكِة. أ( ستتأثَّ
ُر شبكُة الغذاِء )أ( أكثَر؛ ألنَّ للدّبوِر الطفييلِّ عديًدا مْن مصادِر الغذاِء يف هذِه الشبكِة. ب( ستتأثَّ

ُر شبكُة الغذاِء )ب( أكثَر؛ ألنَّ للدّبوِر الطفييلِّ مصدَر غذاٍء واحًدا فقْط يف هذِه الشبكِة. جـ( ستتأثَّ
ُر شبكُة الغذاِء )ب( أكثَر؛ ألنَّ للدّبوِر الطفييلِّ عديًدا مْن مصادِر الغذاِء يف هذِه الشبكِة.  د( ستتأثَّ

 الوحدُة 1: دراسُة الحياِة.
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الهدُف:
ِب.   دراسُة تركيِب كلٍّ مَن اخلليِة النباتيِة، واخلليِة احليوانيِة باستخداِم املِجَهِر الضوئيِّ امُلركَّ

الموادُّ واألدواُت:
ٌب، شرائُح زجاجيٌة جاهزٌة لكلٍّ مْن: خاليا كبٍد، وخاليا بصٍل، وخليٍة عصبيٍة، وخاليا  ِمجَهٌر ضوئيٌّ ُمركَّ

ورقِة نباٍت، قصاصاٌت ورقيٌة بيضاُء.

إرشاداُت السالمِة: استعماُل أدواِت التجربِة بحذٍر.

خطواُت العمِل:
ُأغطِّي االسَم املكتوَب عىل كلِّ رشحيٍة زجاجيٍة بقصاصٍة ورقيٍة بيضاَء.. 1
ُم الرشائَح باألرقاِم )4-1( .. 2 ُأرقِّ
ِب.. 3 ُص الرشائَح باستخداِم املِجَهِر الضوئيِّ امُلركَّ ُب: أتفحَّ ُأجرِّ
ُن . 4 ِة التكبرِي املناسبِة، ثمَّ ُأدوِّ ُأالِحُظ الُعَضّياِت والرتاكيَب التي ُيمِكُن مشاهدهُُتا يف الرشائِح باستخداِم قوَّ

مالحظايت.
.................................................................................................................................................................

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

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

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

الخلفيُة العلميُة: 
ــُة  ــُة حقيقي ــواِة، واخللي ــُة الن ــُة بدائي ــواِة إىل نوعــنِي، مهــا: اخللي ــُة بحســِب وجــوِد الن ــُف اخللي ُتصنَّ
ــا يف  ــرتُك مًع ــي تش ــواِة الت ــاِت الن ــُة إىل حقيقي ــا احليواني ــُة واخلالي ــا النباتي ــي اخلالي ــواِة. تنتم الن

ــِة. ــا احليواني ــِة، واخلالي ــا النباتي ــَن اخلالي ــا كلٌّ م ــصُّ هِب ــُب ختت ــُد تراكي ٍة، وتوج ــدَّ ــَب ِع تراكي

ِب ِبدراسُة خاليا نباتيٍة وحيوانيٍة باستخداِم الِمجَهِر الضوئيِّ الُمركَّ دراسُة خاليا نباتيٍة وحيوانيٍة باستخداِم الِمجَهِر الضوئيِّ الُمركَّ تجربٌة 
استهالليٌة

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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أرسُم ما شاهْدُتُه حتَت املِجَهِر.. 5

 اسُم الرشحيِة:

 اسُم الرشحيِة:

 اسُم الرشحيِة:

 اسُم الرشحيِة:

ْلُت إلْيها باألشكاِل امُلرَفقِة.. 6 ُأقاِرُن النتائَج التي توصَّ

خاليا كبٍد.خاليا بصٍل. خليٌة عصبيٌة.خاليا ورقِة نباٍت.

ْلُت إلْيها.. 7 أتواصُل: ُأشاِرُك زمالئي/ زمياليت يف النتائِج التي توصَّ
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التحليُل واالستنتاُج:
ُأصنُِّف الشرائَح )1-4( إلى خاليا نباتيٍة، وُأخرى حيوانيٍة، ُمبيِّنًا األساَس الذي اعتمْدُتُه في عمليِة التصنيِف.  -

........................................................................................................ ...................................................-1

........................................................................................................ ...................................................-2

........................................................................................................ ...................................................-3

........................................................................................................ ...................................................-4

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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الخلفيُة العلميُة:
تنظيِم  في  ُيسِهُم  ُمسبًِّبا عزلها عْن محيطِها، وهَو  للخليِة،  الداخليِة  ناِت  بالُمكوِّ البالزميُّ  الغشاُء  يحيُط 

مروِر الموادِّ مَن الخليِة وإلْيها.

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.

الهدُف:
. ُح تركيَب الغشاِء البالزميِّ تصميُم نموذٍج ُيوضِّ

الموادُّ واألدواُت:
)30( كرًة مْن كراِت التِّنِِس أْو فِّلينٌة صغريُة  احلجِم، )60( عوًدا خشبيًّا رفيًعا، )6( أعواٍد خشبيٍة سميكٍة 

، الصٌق أْو صمٌغ، قطعٌة مَن الكرتوِن امُلقّوى. نٍة باللوِن الزهريِّ ُملوَّ

خطواُت العمِل:
ُم مَن الكراِت واألعــواِد اخلـشبيِة . 1 ُب: ُأصمِّ ُأجرِّ

نموذًجا للغشاِء البالزميِّ كام يف الشـكِل املجاوِر، 
بحيُث ُتمثُِّل  األعـواُد اخلشبيُة السميكُة الرِبوتنَي، 

وُتمثُِّل الكـراُت واألعواُد اخلشبيُة الرفيعُة طبقتِي الدهوِن امُلفسَفرِة. 
أعمُل نموذًجا: ُأثبُِّت تصميمي عىل قطعٍة مَن الكرتوِن امُلقّوى باستعامِل الالصِق أِو الصمِغ.. 2

التحليُل واالستنتاُج:
1 .. ناِت الغشاِء البالزميِّ أستنتُج ُمكوِّ

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

ُ مفهوَم النفاذيِة االختياريِة.. 2 ُأفرسِّ
.................................................................................................................................................................

3 .. أتنبَُّأ بإمكانيِة مروِر الرِبوتيناِت كبريِة احلجِم عرَِب الغشاِء البالزميِّ
................................................................................................................................................................

تركيُب الغشاِء البالزميِّ وخاصيُة النفاذيِة االختياريِةتركيُب الغشاِء البالزميِّ وخاصيُة النفاذيِة االختياريِة
نشاٌط
إثرائيٌّ

الرِبوتنُي

طبقتا الدهوِن امُلفسَفرِة
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الخلفيُة العلميُة:
في  ُن  وُيخزَّ حبيباٍت،  صورِة  في  ويكوُن  النباتيِة،  الخليِة  داخَل  ُل  تتشكَّ التي  ناِت  الُمكوِّ أحَد  النشا  ُيَعدُّ 

البالستيداِت عديمِة اللوِن.

الهدُف:
نِة للنشا. مشاهدُة البالستيداِت عديمِة اللوِن امُلخزِّ

املوادُّ واألدواُت:
ــٌب،  نُي ترشيــٍح، رشحيــٌة فارغــٌة، أغطيــُة رشائــَح، جِمَهــٌر ضوئــيٌّ ُمركَّ ــُة بطاطــا، حملــوُل لوغــول، ســكِّ حبَّ

مــاٌء، قّفــازاٌت، قّطــارٌة.

إرشاداُت السالمِة:
نِي وحملوِل لوغول بحذٍر.  - استعامُل السكِّ

 - ارتداُء القّفازاِت يف أثناِء تنفيِذ النشاِط.

خطواُت العمِل:
ا مَن البطاطا، ثمَّ أضُعها عىل الرشحيِة الفارغِة.. 1 ُ رشحيًة رقيقًة جدًّ ُب: ُأحرِّضِّ ُأجرِّ
أضُع علْيها قطرًة صغريًة مْن حملوِل لوغول.. 2
أضُع غطاَء الرشحيِة عىل العيِّنِة.. 3
ُص الشــرحيَة باستخـداِم املِجَهِر الضوئيِّ . 4 أتفحَّ

ِب، ثمَّ ُأقاِرهَُّنا بام يف الشكِل املجاوِر.  امُلركَّ

نُة للنشا نُة للنشاالبالستيداُت عديمُة اللوِن الُمخزِّ البالستيداُت عديمُة اللوِن الُمخزِّ
نشاٌط
إثرائيٌّ

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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أرسُم ما شاهْدُتُه حتَت املِجَهِر.. 5

التحليُل واالستنتاُج:
أتنبَُّأ بأمهيِة البالستيداِت عديمِة اللوِن.. 1

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

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

ُأقاِرُن ما شاهْدُتُه حتَت املِجَهِر بام يف الشكِل السابِق.. 2
.................................................................................................................................................................

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

أستنتُج سبَب تسميِة البالستيداِت عديمِة اللوِن هِبذا االسِم.. 3
.................................................................................................................................................................

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

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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الهدُف:
دراسُة أثِر درجِة الحرارِة في عمليِة االنتشاِر.

الموادُّ واألدواُت:
   .  )3( أنابيِب اختباٍر، )3( قطٍع مَن الشمندِر أبعاُدها )2cm x 1cm(، حامُل أنابيَب، ماٌء ُمقطٌَّر، حّماٌم مائيٌّ

إرشاداُت السالمِة:
- استعماُل الماِء الساخِن بحذٍر.

- الحذُر مَن انسكاِب صبغاٍت مَن الشمندِر على المالبِس أِو األرِض.

خطواُت العمِل:
أضُع mL 15 مَن الماِء الُمقطَِّر في كلٍّ مَن األنابيِب الثالثِة، ثمَّ ُأرقِّمها باألرقاِم )3-1(. . 1
الغرفِة، ثمَّ أضُع األنبوَب رقَم )2( في حّماٍم مائيٍّ . 2 ُب: أضُع األنبوَب رقَم )1( في درجِة حرارِة  ُأجرِّ

.90 ˚C 40، ثمَّ أضُع األنبوَب رقَم )3( في حّماٍم مائيٍّ درجُة حرارتِِه ˚C درجُة حرارتِِه
أضُع قطعًة مَن الشمندِر في كلِّ أنبوٍب.. 3
4 ..5 min َة ُأراِقُب لوَن الماِء )المحتوياُت السائلُة في كلِّ أنبوٍب( مدَّ

الخلفيُة العلميُة:
تنترُش جزيئاُت املادِة مْن االوسِط األكثِر تركيًزا بجزيئاِت املادِة إىل الوسِط األقلِّ تركيًزا هِبا. وتوجُد عوامُل 

ُر يف عمليِة االنتشاِر، منْها درجُة احلرارِة. عديدٌة ُتؤثِّ

دراسةُ أثِر درجِة الحرارِة في عمليِة االنتشاِردراسةُ أثِر درجِة الحرارِة في عمليِة االنتشاِر نشاٌط

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.

25 °C 40 °C 90 °C
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التحليُل واالستنتاُج:
ُأقاِرُن لوَن الماِء في األنابيِب الثالثِة.. 1

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

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

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

أستنتُج أثَر درجِة الحرارِة في عمليِة االنتشاِر.. 2
.................................................................................................................................................................

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

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

ْلُت إلْيها. . 3 أتواصُل: ُأناِقُش زمالئي/ زميالتي في النتائِج التي توصَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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الخلفيُة العلميُة:
ُك جزيئاُت املاِء - بحسِب اخلاصيِة األسموزيِة- من الوسِط األقلِّ تركيًزا باملادِة امُلذابِة إىل الوسِط  تتحرَّ

األكثِر تركيًزا هِبا.

الهدُف:
دراسُة أثِر تراكيَز خمتلفٍة مْن حملوِل الغلوكوِز يف كتلِة البطاطا.

املوادُّ واألدواُت:
ِر الغلوكوِز ذاُت  )6( أنابيِب اختباٍر متساويِة احلجِم، )6( قطٍع مَن البطاطا متساويِة الكتلِة، حماليُل مْن ُسكَّ

تراكيَز خمتلفٍة g/mL )0.0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1.0(، ماٌء ُمقطٌَّر، ميزاٌن، ورُق جتفيٍف، حامُل أنابيَب.

إرشاداُت السالمِة:
- استعامُل األنابيِب الزجاجيِة بحذٍر.

- غسُل األيدي جيًدا بعَد االنتهاِء مَن التجربِة.
ِ يف الكتلِة بالعالقِة اآلتيِة: ملحوظٌة: حُتَسُب النسبُة املئويُة للتغريُّ

                                     %100 × 
الكتلَة النهائيَة – الكتلِة األصليِة  

الكتلِة األصليِة
ِ يف الكتلِة=  النسبُة املئويُة للتغريُّ

m2  -   m1  

m1

 × %100 =

دراسُة أثِر تراكيَز مختلفٍة مْن محلوِل الغلوكوِز في كتلِة البطاطادراسُة أثِر تراكيَز مختلفٍة مْن محلوِل الغلوكوِز في كتلِة البطاطا
نشاٌط
إثرائيٌّ

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.



33

خطواُت العمِل:                  

ُب: أضُع أنابيَب االختباِر يف حامِل األنابيِب بعَد ترقيِمها باألرقاِم )6-1(.. 1 ُأجرِّ
ِر الغلوكوِز ذاَت . 2 أضُع mL 5 مَن املاِء امُلقطَِّر يف األنبوِب رقِم )1(، ثمَّ أضُع يف بقيِة األنابيِب حماليَل ُسكَّ

بًة كام يف اجلدوِل اآليت: الرتاكيِز املختلفِة ُمرتَّ

تركيُز الغلوكوز
)mol/dm3(  يف الكتلِة              الكتلُة النهائيُة ِ النسبُة املئويُة للتغرُّيُّ

 )100%(

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

َة 3 ساعاٍت.. 3 أضُع قطعًة مَن البطاطا يف كلِّ أنبوٍب، ثمَّ أترُكها مدَّ
ُن وزهََّنا.. 4 ُفها بورِق التجفيِف. بعَد ذلَك َأِزُن كلَّ قطعٍة، ثمَّ ُأدوِّ ُأخِرُج قطَع البطاطا مَن األنابيِب، ثمَّ ُأجفِّ
ِ يف كتلِة كلِّ قطعٍة مْن قطِع البطاطا بحسِب . 5 َ يف كتِل البطاطا، ثمَّ أجُد النسبَة املئويَة للتغريُّ ُأالِحُظ التغريُّ

املحلوِل الذي ُوِضَعْت فيِه.
ْلُت إلْيها يف اجلدوِل السابِق.. 6 ُن النتائَج التي توصَّ ُأدوِّ

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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التحليُل واالستنتاُج:
ُأقاِرُن أثَر تركيِز املحاليِل يف كتِل قطِع البطاطا.. 1

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

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

أستنتُج أثَر اخلاصيِة األسموزيِة يف تغيرِي الكتلِة النسبيِة.. 2
.................................................................................................................................................................

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

ُ معنى النتائِج ذاِت القيمِة السالبِة.. 3 ُأفرِّ
.................................................................................................................................................................

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

ُح أثَر تركيِز املحلوِل يف كتلِة كلٍّ مْن قطِع البطاطا.. 4 أرسُم رساًم بيانيًّا ُيوضِّ

ْلُت إلْيها.. 5 أتواصُل: ُأناِقُش زمالئي/ زمياليت يف النتائِج التي توصَّ

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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الخلفيُة العلميُة:
ــِس اخللــويِّ اهلوائــيِّ مثــااًل عــىل عمليــاِت اهلــدِم، وُيقَصــُد هِبــا إنتــاُج الطاقــِة مــَن  ُتَعــدُّ عمليــُة التنفُّ
الغــذاِء بوجــوِد األكســجنِي. ُيمِكــُن الكشــُف عــِن اســتهالِك األكســجنِي باســتخداِم كاشــِف أزرِق 

املثيلــنِي الــذي خيتفــي لوُنــُه عنــَد اســتهالِك األكســجنِي.

الهدُف:
. ِس اخللويِّ ِل عمليِة التنفُّ اختباُر أثِر درجِة احلرارِة يف ُمعدَّ

املوادُّ واألدواُت:
ــِة  ــاِس درج ــرارٍة )لقي ــِة ح ــزاُن درج mL 250، مي ــعُتها  ــٌة س ــالٌم، كأٌس زجاجي ــاٍر، أق ــِب اختب  )3( أنابي
ٌج ســعُتُه mL 20، ســاعُة توقيــٍت،  حــرارِة املــاِء( أْو مُّحــاٌم مائــيٌّ ُيمِكــُن ضبــُط درجــِة حرارتـِـِه، خِمْبــاٌر ُمــدرَّ

. ــٌر، موقــُد بنســن، ِمنَْصــٌب ثالثــيٌّ ٌر، كاشــُف أزرِق املثيلــنِي، مــاٌء ُمقطَّ مخــريٌة، ُســكَّ

إرشاداُت السالمِة:
استعامُل موقِد بنسن بحذٍر.

خطواُت العمِل:
ُم األنابيَب باألرقاِم )3-1(.. 1 ُب: ُأرقِّ ُأجرِّ
َر واخلمريَة يف األنابيِب كام يف اجلدوِل اآليت:. 2 كَّ ُب: أضُع املاَء والسُّ ُأجرِّ

حجُم املاِءرقُم األنبوِب
)mL( 

ِر كَّ كتلُة السُّ
)g( 

كتلُة اخلمرُّيِة
)g( 

عدُد نقاِط كاشِف أزرِق 
املثيلنِي

120-12

220 0.512

3) 0.512 20 )ماٌء مغيلٌّ

نشاٌط
ِس الخلويِّإثرائيٌّ ِس الخلويِّالكشُف عْن غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن الناتِج مْن عمليِة التنفُّ الكشُف عْن غاِز ثاني أكسيِد الكربوِن الناتِج مْن عمليِة التنفُّ
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3 ..25 oC ُب: أضَع األنابيَب يف مُّحاٍم مائيٍّ ُضبَِطْت درجُة حرارتِِه عىل ُأجرِّ
ُب: أحُسُب الزمَن الالزَم الختفاِء اللوِن األزرِق مَن األنبوِب رقِم )2(.. 4 ُأجرِّ
5 . ، 50 oC ،45 oC ،40 oC ،30 oC :ُر اخلطواِت )1-4( باستخداِم مُّحاٍم مائيٍّ درجُة حرارتِِه عىل الرتتيِب ُأكرِّ

ْلُت إلْيها يف اجلدوِل اآليت: ُن النتائَج التي توصَّ oC 55، ثمَّ ُأدوِّ

الزمُن الالزُم الختفاِء لوِن املحلوِلدرجُة احلرارِة
)s(

25 oC

30 oC

35 oC

40 oC

45 oC

50 oC

ِس اخللويِّ باستخداِم املعادلِة اآلتيِة:. 6 َل عمليِة التنفُّ أحُسُب ُمعدَّ

 .	 
  1

)s( الزمِن الالزِم الختفاِء لوِن املحلوِل
ِس اخللويِّ =  ُل عمليِة التنفُّ ُمعدَّ

ْلُت إلْيها يف اجلدوِل اآليت: ُن النتائَج التي توصَّ بعَد ذلَك ُأدوِّ

الزمُن الالزُم الختفاِء لوِن املحلوِلدرجُة احلرارِة
)s(

)s-1( ِِّس اخللوي ُل عمليِة التنفُّ ُمعدَّ

25 oC

30 oC

35 oC

40 oC

45 oC

50 oC
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التحليُل واالستنتاُج:
ُح أمهيَة استخداِم األنبوِب رقِم )1(، واألنبوِب رقِم )2(، وكاشِف أزرِق املثيلنِي.. 1 ُأوضِّ

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

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

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

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

2 .. ِس اخللويِّ ِل عمليِة التنفُّ ُأمثُِّل بيانيًّا العالقَة بنَي درجِة احلرارِة وُمعدَّ

3 .. ِس اخللويِّ ِل عمليِة التنفُّ ُح العالقَة بنَي درجِة احلرارِة وُمعدَّ ُأوضِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................
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الخلفيُة العلميُة:
ُن  ِر الغلوكوِز الذي خُيزَّ حتدُث عمليُة البناِء الضوئيِّ يف اخلاليا النباتيِة اخلرِّضاِء؛ ما يؤّدي إىل إنتاِج ُسكَّ

الفائُض منُْه يف صورِة نشا.

الهدُف:
. الكشُف عْن وجوِد النشا لالستدالِل عىل قياِم النباِت بعمليِة البناِء الضوئيِّ

املوادُّ واألدواُت:
َضْت   مصدُر حرارٍة )موقُد بنسن(، كأٌس زجاجيٌة، حملوُل لوغول، جمموعتاِن مْن أوراِق النباِت؛ إحدامُها تعرَّ
 ، َة h 24، أنبوُب اختباٍر حيتــوي عىل الكحوِل اإليثييلِّ ًة كافيًة، واألُخرى ُمغّطاٌة بورِق األملنيوِم مدَّ للضوِء مدَّ

ورُق نّشاٍف أبيُض، ِمْلَقٌط، أقالٌم.
ملحوظٌة: عدُم اإلكثاِر مْن مجِع أوراِق النباِت.

خطواُت العمِل:
1 ..30 s َة ًة كافيًة يف ماٍء يغيل مدَّ َضْت للضوِء مدَّ أضُع أوراَق النباِت التي تعرَّ
، ثمَّ أضُع . 2 ُأخِرُج هذِه األوراَق مَن املاِء، ثمَّ أضُعها يف أنبوِب االختباِر الذي حيتوي عىل الكحوِل اإليثييلِّ

األنبوَب يف املاِء املغيلِّ حتّى خيتفَي اللوُن األخرُِّض مَن األوراِق.
ُأخِرُج األوراَق باستخداِم املِْلَقِط، ثمَّ أغسُلها، ثمَّ أضُعها عىل ورقِة نّشاٍف.. 3
ُن مالحظايت.. 4 ُأضيُف بضَع قطراٍت مْن حملوِل لوغول إىل أوراِق النباِت، ثمَّ ُأدوِّ
ُن مالحظايت.. 5 ُر اخلطواِت )1-5( باستخداِم أوراِق النباِت امُلغّطاِة بورِق األملنيوِم، ثمَّ ُأدوِّ ُأكرِّ

الكشُف عِن النشاالكشُف عِن النشا
نشاٌط
إثرائيٌّ
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التحليُل واالستنتاُج:
1 .. ُ سبَب وضِع أوراِق النباِت يف املاِء املغيلِّ ُأفرسِّ

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

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

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

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

2 .. ُ سبَب وضِع أوراِق النباِت يف الكحوِل اإليثييلِّ  ُأفرسِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

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

ْلُت إلْيها عنَد وضِع قطراٍت مْن حملوِل  لوغول عىل أوراِق النباِت يف اخلطوِة رقِم )4(.. 3 ُ النتيجَة التي توصَّ ُأفرسِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

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

4 .. أستنتُج أثَر الضوِء يف عمليِة البناِء الضوئيِّ
.................................................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................................................
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أسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطهاأسئلُة اختباراٍت دوليٍة أْو على نمِطها

ُل: السؤاُل األوَّ
ــِر،  ــَت املِجَه ــواِة حت ــِة الن ــٍة حقيقي ــورًة خللي ــِة ص ــُد الطلب ــاهَد أح  ش
لكنَّــُه ملْ يســتطْع حتديــَد إذا كانــِت اخلليــُة نباتيــًة أْو حيوانيــًة، علــاًم بــأنَّ 

ــَة حتــوي الرتكيــَب الظاهــَر يف الشــكِل املجــاوِر:                                             هــذِه اخللي
إىل . 1 ْلُت  توصَّ كيَف  ُمبيِّنًا  الطالُب،  شاهَدها  التي  اخلليِة  نوَع  أستنتُج 

ذلَك.
.................................................................................................................................................................

ُع ُعَضّياٍت وتراكيَب ال توجُد يف هذا النوِع مَن اخلاليا. . 2 أتوقَّ
.................................................................................................................................................................

ُة عْن تكويِن الرايبوسوماِت لسبٍب ما. . 3 َفِت النَُّويَّ أتنبَُّأ بمصرِي اخلليِة احليَِّة إذا توقَّ
 .................................................................................................................................................................

ُع أثَر حدوِث خلٍل يف الغشاِء املحيِط باجلسِم احلالِّ يف اخلليِة.  . 4 أتوقَّ
.................................................................................................................................................................

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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السؤاُل الثاني:
هُْتــا يف املختــرِِب خلاليــا الــدِم، وذلــَك  َ ــَب ملشــاهدِة رشحيــٍة حرِّضَّ  اســتخدَمْت طالبــٌة املِجَهــَر الضوئــيَّ امُلركَّ
بوضــِع قطــرٍة مــَن الــدِم وقطــرٍة مــَن املــاِء فوَقهــا، لكــنَّ الطالبــَة ملْ تســتطْع مشــاهدَة أيٍّ مــْن خاليــا الــدِم 

احلمــراِء، وإنَّــام شــاهَدْت أجــزاًء مــَن الغشــاِء البالزمــيِّ يف ســائٍل أمُحــَر: 
ُ سبَب عدِم قدرِة الطالبِة عىل مشاهدِة خاليا الدِم احلمراِء.. 1 ُأفرِّ

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

أستنتُج نوَع املحلوِل الذي ُوِضَعْت فيِه خاليا الدِم احلمراُء مْن حيُث الرتكيُز.. 2
.................................................................................................................................................................

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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السؤاُل الثالُث:
ُ الشــكالِن اآلتيــاِن أدواٍت اســتخدَمها طلبــٌة لتنفيــِذ جتربــٍة يف املختــرِِب؛ إْذ عملــوا عــىل مــلِء أنبــوِب   ُيبــنيِّ
االختبــاِر املقلــوِب باملــاِء يف بدايــِة التجربــِة كــام يف الشــكِل )أ(. وبعــَد بضــِع ســاعاٍت، الحظــوا انخفاَض 

مســتوى املــاِء يف األنبــوِب كــام يف الشــكِل )ب(:

الذي يوجُد فوَق سطِح املاِء يف األنبوِب، ضمَن اجلزِء املشاِر إلْيِه باحلرِف )س( يف الشكِل )ب(، هَو:

ا لشكُل )ب(.ا لشكُل )أ(.

أنبوُب اختباٍر 
مقلوٌب

ماٌء

س

نباٌت 
مائيٌّ

األكسجنُي.. 1
املاُء.. 2
غاُز ثاين أكسيِد الكربوِن.. 3
الفراُغ.. 4

ُ إجابتي. ُأفرِّ
 .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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السؤاُل الرابُع:
ــاِت  ــدى العالق ــاوُر إح ــيُّ املج ــُم التخطيط ــُر الرس  ُيظِه
التــي تربــُط بــنَي الكائنــاِت احليَّــِة؛ إْذ تعمــُل هــذِه 
أْو  )ب(،  أْو  )أ(  اســتخداِم  عــىل  النهــاِر  يف  الكائنــاُت 

إطــالِق )أ( أْو )ب( كــام تشــرُي إىل ذلــَك األســهُم.

إحدى اآلتيِة مُُتثُِّل )أ( َو)ب( يف الرسِم التخطيطيِّ السابِق:
)أ( هَو غاُز ثاين أكسيِد الكربوِن، َو)ب( هَو النيرتوجنُي.. 1
)أ( هَو األكسجنُي، َو)ب( هَو غاُز ثاين أكسيِد الكربوِن.. 2
)أ( هَو غاُز ثاين أكسيِد الكربوِن، َو)ب( هَو بخاُر املاِء.. 3
)أ( هَو غاُز ثاين أكسيِد الكربوِن، َو)ب( هَو األكسجنُي.. 4

السؤاُل الخامُس:
ُ الشكُل اآليت أربعَة أطواٍر مْن مرحلِة االنقساِم الُمتساوي:  ُيبنيِّ

أ

ج

ب

د

ُأسّمي ُكالًّ مَن األطواِر األربعِة امُلمثَّلِة يف الشكِل السابِق.. 1
- الطوُر )أ(:........................................................... .
- الطوُر )ب(:........................................................ .
- الطوُر )ج(:......................................................... .
- الطوُر )د(:......................................................... .

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.

صفحة � الصف الثامن_العلوم_03 

S03_03

S
02

21
15

 يظهر الرسم التخطيطي أدناه إحدى العالقات التي تربط بين الكائنات الحّية.
خالل النهار، تقوم الكائنات باستخدام )أ( أو )ب(، أو بإطالق )أ( أو )ب(، كما تشير إليه األسهم.

إختر الجواب الصحيح لكل من )أ( و)ب( في الخيارات المقترحة التالية.

)أ( هو ثاني أكسيد الكربون و)ب( هو النيتروجين.  a
)أ( هو األكسيجين و)ب( هو ثاني أكسيد الكربون.  b
)أ( هو ثاني أكسيد الكربون و)ب( هو بخار الماء.  c
)أ( هو ثاني أكسيد الكربون و)ب( هو األكسيجين.  d

ب

أ

ب

أ

أ

ب
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ُأعيُد ترتيَب هذِه األطواِر بحسِب التسلسِل الصحيِح حلدوثِها.. 2
.................................................................................................................................................................

3 .. َأِصُف دوَر اخليوِط املغزليِة يف حدوِث االنقساِم اخللويِّ
.................................................................................................................................................................

َ يف كتلِة مادِة الوراثِة DNA، وكتلِة اخلليِة يف دورتنِي خلويتنِي. أدرُس هذا . 4 ُيمثُِّل الرسُم البياينُّ اآليت التغريُّ
الرسَم، ثمَّ ُأجيُب عِن السؤالنِي التالينِي:

.)h( الزمُن

الكتلُة.

0 12 24 36 48

كتلُة اخلليِة.

كتلُة مادِة الوراثِة DNA لكلِّ خليٍة.

ــدوِث  ــَت ح ــُل وق ــرٌف ُيمثِّ ــَو ح ؛ وه ــاينِّ ــِم البي ــَن الرس ــِب م ــكاِن املناس ــرَف D يف امل ــُع احل أ- أض
.DNA ــِة ــادِة الوراث ــٍف مل تضاع

؛ وهَو حرٌف ُيمثُِّل وقَت حدوِث انقساٍم للسيتوبالزِم. ب- أضُع احلرَف C يف املكاِن املناسِب مَن الرسِم البياينِّ

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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السؤاُل السادُس: 
يِة األكسجنِي التي تستهلُكها البذوُر يف  َمْت جمموعٌة مَن الطلبِة جهاًزا كام يف الشكِل اآليت؛ حلساِب كمِّ صمَّ

ها: أثناِء نموِّ
.)1 cm3( سحاحٌة سعُتها

هيدروكسيُد الصوديوِم
.) )جرٌي حيٌّ

ٌن. ماٌء ُملوَّ
بذوٌر يف طوِر اإلنباِت.

بذوٌر يف طوِر اإلنباِت.

. أنبوٌب مّطاطيٌّ
مسامُر تثبيٍت.

. أنبوٌب زجاجيٌّ

. أنبوٌب مّطاطيٌّ

. أنبوٌب مّطاطيٌّ

ــتخداِم  ــوُه باس ــمَّ أغلق ــريًة، ث ًة قص ــدَّ ــا م ــيَّ مفتوًح ــوَب املّطاط ــُة األنب ــرَك الطلب ــِة، ت ــِة التجرب يف بداي
ليــَة عــىل الســحاحِة )cm3 1). بعــَد min )10-5(، رفعــوا األنبــوَب  نــوا القــراءَة األوَّ ، ثــمَّ َدوَّ ِمْلَقــٍط ورقــيٍّ
ــىل  ــرى ع ــراءًة ُأخ ــوا ق ن ــمَّ َدوَّ ــحاحِة، ث ــوِب والس ِن يف األنب ــوَّ ــاِء امُلل ــوُب امل ــاوى منس ــيَّ ليتس الزجاج
الســحاحِة )cm3 1)، والحظــوا أنَّ الفــرَق بــنَي القراءتــنِي ُيمثِّــُل حجــَم غــاِز األكســجنِي الــذي اســتهلكْتُه 

البــذوُر.

التجربُة رقُم )2(التجربُة رقُم )1(

نُة عىل  ليُة امُلدوَّ القراءُة األوَّ

:)cm3( السحاحِة

0.410.48

نُة عىل السحاحِة  القراءُة الثانيُة امُلدوَّ

:)5-10( min بعَد )cm3(

0.720.81

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.
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أحُسُب الفرَق بنَي القراءِة األوىل والقراءِة الثانيِة يف كلتا التجربتنِي. . 1
الفرُق بنَي القراءتنِي يف التجربِة )1(=.......................................................................................................
الفرُق بنَي القراءتنِي يف التجربِة )2(=.......................................................................................................

ًة قصريًة يف بدايِة التجربِة.. 2 ُ سبَب ترِك األنبوِب املّطاطيِّ مفتوًحا مدَّ ُأفرسِّ
 .................................................................................................................................................................

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

َأِصُف ما حدَث يف هذا النموذِج يف أثناِء التجربِة.. 3
.................................................................................................................................................................

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

ِن فيــِه مــَع مســتوى املــاِء . 4 ُ ســبَب رفــِع األنبــوِب الزجاجــيِّ حّتــى تســاوى منســوُب املــاِء امُللــوَّ ُأفــرسِّ
يف الســحاحِة قبــَل تدويــِن القــراءِة الثانيــِة.

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

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

ــِة، بحيــُث كاَن الفــرُق نامًجــا عــِن اســتهالِك البــذوِر . 5 ــِت العوامــُل يف هــذِه التجرب ُ كيــَف ُضبَِط ُأبــنيِّ
ــِة لألكســجنِي. النامي

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

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

 الوحدُة 2: الخليُة وعملياُتها الحيويُة.




