ألمتنا حنيا خُلقنا لنبذل ال لنذبل

البطاقات التقنية ملادة علوم الطبيعة و احلياة للسنة
الثانية علوم جتريبية

من إعداد األستاذة  :معنـصري لبــــنى

كلمة ال بد منها
اذا كنت ستطبع مباشرة هذه األوراق دون أن تغري فيها فرجاء
توقف.....

اذا كنت ستقرء هذه األوراق و تبقى مصرا على أن تهجر املـخرب
فرجاء توقف...

لقد أن األوان أن تتغري و تضع يف احلياة بصمتك

كن مـــختلفا فالعامل مل يعد حباجة ملزيد من النسخ.....

ال متت دون أن تضيء مشعة ملن سيأتي بعدك

كن متميزا واترك بصمتك
األستاذة :معنصري لبنى

إهـــــداء
اىل كل أستاذ يطمح لألفضل و يؤمن بالتغيري......

اىل كل مدرس حيمل شعلة العلم لينري بها دروب اآلخرين....

اىل كل مربي يريد أن يرتك بصمة يف حياته يف سبيل اهلل و يف سبيل
العلم و يف سبيل الوطن....

هذا العمل املتواضع

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي  :11آليات التنظيم على مستوى العضوية
الوحدة التعلمية  :12التنظيم اهلرموني

االسم و اللقب..................::
القسم.........................:

الدرس  :عمل الغلوكاغون

زمن التجربة  40:د

نشاط  :20جتارب الكبد املغسول

اهلدف - :التعرف على مصدر الغلوكوز احملرر يف حالة القصور السكري
الوسائل املستعملة:كبد طازج,ماء,سكني,بيشر,ماء مقطر ,شريط الكشف عن الغلوكوز,مصفاة

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع  02غ من الكبد الطازج يف اناء ثم اغسله جيدا باملاء إلزالة اثر الدم

2د

20

اقطعه اىل مكعبات صغرية

 1د

23

ضعها يف بيشر حيتوي على ماء مقطر ثم حرك االناء قليال

1د

24

اغمر شريط الكشف على الغلوكوز يف هذا االناء (االختبار –أ)-

1د

20

ضع قطع الكبد يف مصفاة واغسلها حتت احلنفية ملدة  5دقائق مع حتريكها من حني اىل اخر

5د

06

ضع القطع مرة اخرى يف بيشر اخر حيتوي على املاء املقطر ثم اجنز اختبار للكشف عن

0د

الغلوكوز (االختبار –ب)-
20

اترك قطع الكبد يف حرارة املخرب ملدة نصف ساعة ثم اعد آخر اختبار (االختبار –ج)-

املطلوب :
  -1حدد نتيجة االختبار يف كل مرة (أ,ب,ج) -2حلل النتائج التجريبية (يف اجلدول املوالي) -3-ماذا تستنتج فيما خيص مصدر الغلوكوز احملرر يف الوسط؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

30د

االجابة:

-1................................................................................................
................................................................................................
................................ .......................................................... ......
................................................................................................
................................................................................................
 -2حتليل النتائج التجريبيةاملرحلة األوىل (االختبار –أ)-

املرحلة الثانية (االختبار –ب)-

املرحلة الثالثة (االختبار –ج)-

 - 3االستنتاج:................................................................................................
................................................................................................
................................ ................................................................
................................................................................................

مالحظات األستاذة :
.....................................................................................
...................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي  :11آليات التنظيم على مستوى العضوية
الوحدة التعلمية  :12التنظيم اهلرموني
الدرس  :عمل الغلوكاغون

نشاط  :12جتارب الكبد املغسول

اهلدف - :التعرف على مصدر الغلوكوز احملرر يف حالة القصور السكري
الوسائل املستعملة:كبد طازج,ماء,سكني,بيشر,ماء مقطر ,شريط الكشف عن الغلوكوز,مصفاة

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع  02غ من الكبد الطازج يف اناء ثم اغسله جيدا باملاء إلزالة اثر الدم

2د

20

اقطعه اىل مكعبات صغرية

 1د

23

ضعها يف بيشر حيتوي على ماء مقطر ثم حرك االناء قليال

1د

24

اغمر شريط الكشف على الغلوكوز يف هذا االناء (االختبار –أ)-

1د

20

ضع قطع الكبد يف مصفاة واغسلها حتت احلنفية ملدة  5دقائق مع حتريكها من حني اىل اخر

5د

06

ضع القطع مرة اخرى يف بيشر اخر حيتوي على املاء املقطر ثم اجنز اختبار للكشف عن

0د

الغلوكوز (االختبار –ب)-
20

اترك قطع الكبد يف حرارة املخرب ملدة نصف ساعة ثم اعد آخر اختبار (االختبار –ج)-

املطلوب :
  -1حدد نتيجة االختبار يف كل مرة (أ,ب,ج) -2حلل النتائج التجريبية (يف اجلدول املوالي) -3-ماذا تستنتج فيما خيص مصدر الغلوكوز احملرر يف الوسط؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

30د

االجابة:

-1اختبار (أ) :قيمة السكر = 1.1مغ/دل
اختبار (ب) :قيمة السكر = 1.11مغ/دل
اختبار (ج) :قيمة السكر = 4.4مغ/دل
 -2حتليل النتائج التجريبيةاملرحلة األوىل (االختبار –أ)-

املرحلة الثانية (االختبار –ب)-

املرحلة الثالثة (االختبار –ج)-

ظهور لون يدل على وجود كمية

ظهور لون يدل على غياب الغلوكوز يف

ظهور لون يدل على وجود كمية

متوسطة من الغلوكوز يف ماء اإلناء.

ماء اإلناء.

كبرية من الغلوكوز يف ماء اإلناء.

 - 3االستنتاج:مصدر الغلوكوز احملرر يف الوسط هو الغليكوجني املخزن يف الكبد الذي متت اماهته .

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى
باالسم ....................... :

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

القسم ..............................:
زمن التجربة  02:دقيقة

نشاط  : 0اجناز و فحص حمضرات جمهرية لعينات أنسجة حيوانية و نباتية متنوعة
اهلدف - :التعرف على تعضي اخللية احليوانية و النباتية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات ,بصل,سلق,شفرة حالقة

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

جتربة : 1مالحظة خاليا مــخاطية الفم
20

حك اجلهة الداخلية للخد بواسطة ظفرك للحصول على املادة الرمادية املبطنة للفم

4د

20

ضعها على صفيحة زجاجية ثم اضف قطرة من املاء عليها

0د

23

الحظ باجملهر الضوئي

6د

جتربة : 2مــالحظة خاليا البشرة الداخلية حلرشفة البصل
20

خذ بصلة اقطعها إىل أجزاء و افصل بني احلراشف املتداخلة

0د

20

اقطع مربعات صغرية من الوجه الداخلي الشفاف و اضف قطرة من املاء املقطر

0د

23

غطه بساترة مع تفادي تشكل فقاعات هوائية و الحظ باجملهر الضوئي

6د

جتربة : 3مالحظة الصانعات اخلضراء
20

انزع بشرة لورقة نبات السلق ثم ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

20

الحظ باجملهر الضوئي

4د

املطلوب :
 -1ضع عنوانا للشكل (أ) مع كتابة البيانات املشار اليها باألسهم -2أرسم اخلاليا اليت الحظتها خالل التجارب ( 1و )3 -3-صنف اخلاليا النباتية و احليوانية

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
-1-

البيانات :
....................................... 1
....................................... 2
الشكل (أ)

....................................... 3

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

-2-

...

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

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

....
.........
 -3-التصنيف ..................................................................................:

...............................................................................................
مالحظات األستاذة:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
من اعداد األستاذة  :معنصري لبنى

الصفحة  0 / 0انتـــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

نشاط  : 0اجناز و فحص حمضرات جمهرية لعينات أنسجة حيوانية و نباتية متنوعة
اهلدف - :التعرف على تعضي اخللية احليوانية و النباتية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات ,بصل,سلق,شفرة حالقة

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

جتربة : 1مالحظة خاليا مــخاطية الفم
20

حك اجلهة الداخلية للخد بواسطة ظفرك للحصول على املادة الرمادية املبطنة للفم

4د

20

ضعها على صفيحة زجاجية ثم اضف قطرة من املاء عليها

0د

23

الحظ باجملهر الضوئي

6د

جتربة : 2مــالحظة خاليا البشرة الداخلية حلرشفة البصل
20

خذ بصلة اقطعها إىل أجزاء و افصل بني احلراشف املتداخلة

0د

20

اقطع مربعات صغرية من الوجه الداخلي الشفاف و اضف قطرة من املاء املقطر

0د

23

غطه بساترة مع تفادي تشكل فقاعات هوائية و الحظ باجملهر الضوئي

6د

جتربة : 3مالحظة الصانعات اخلضراء
20

انزع بشرة لورقة نبات السلق ثم ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

20

الحظ باجملهر الضوئي

4د

املطلوب :
 -1ضع عنوانا للشكل (أ) مع كتابة البيانات املشار اليها باألسهم -2أرسم اخلاليا اليت الحظتها خالل التجارب ( 1و )3 -3-صنف اخلاليا النباتية و احليوانية

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
-1-

البيانات :
 1هيوىل
 2جدار سيليلوزي
 3نواة
الشكل (أ)
خاليا البشرة الداخلية حلرشفة البصل كما تبدو باجملهر الضوئي

-2-

الصانعات اخلضراء يف نبات السلق كما تبدو باجملهر
خاليا مـخاطية الفم كما تبدو باجملهر الضوئي

 -3-تصنف اخلاليا النباتية و احليوانية اىل كائنات متعددة اخلاليا حقيقة النواة

من اعداد األستاذة  :معنصري لبنى

الصفحة  0 / 0انتـــــــهى

الضوئي

بطاقة تقنية رقم 23

األستاذة  :معنصري لبنى
باالسم .......................:

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

القسم..............................:
زمن التجربة  00 :دقيقة

نشاط  : 0اجناز و فحص حمضرات جمهرية لكائنات وحيدة اخللية
اهلدف - :التعرف على بعض الكائنات وحيدة اخللية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,سكاروز,ماء دافئ,مخرية اخلبز,براميسيوم

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

مالحظة خاليا اخلمرية
20

ضع مخرية اخلبز يف ماء دافئ مع القليل من السكاروز

0د

20

بعد تكاثر خاليا اخلمرية خذ قطرة و ضعها بني الصفيحة و الساترة

4د

23

الحظ باجملهر الضوئي

2د

مالحظة الرباميسيوم
20

ضع ماء يف حوض و اضف بقايا نباتية +قمح+تنب ونرتكها لعدة اسابيع

حمضرة مسبقا

20

خذ قطرة من ماء احلوض و ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

23

الحظ باجملهر الضوئي

2د

املطلوب :
 تعرف على الوثائق ()0, 0-صنف كل من الربامسيوم و مخرية اخلبز

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:

الوثيقة ()0

الوثيقة ()0
.......................................

..................................
.
 -التصنيف :

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

مالحظات األستاذة :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 23

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

نشاط  : 0اجناز و فحص حمضرات جمهرية لكائنات وحيدة اخللية
اهلدف - :التعرف على بعض الكائنات وحيدة اخللية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,سكاروز,ماء دافئ,مخرية اخلبز,براميسيوم

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

مالحظة خاليا اخلمرية
20

ضع مخرية اخلبز يف ماء دافئ مع القليل من السكاروز

0د

20

بعد تكاثر خاليا اخلمرية خذ قطرة و ضعها بني الصفيحة و الساترة

4د

23

الحظ باجملهر الضوئي

2د

مالحظة الرباميسيوم
20

ضع ماء يف حوض و اضف بقايا نباتية +قمح+تنب ونرتكها لعدة اسابيع

حمضرة مسبقا

20

خذ قطرة من ماء احلوض و ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

23

الحظ باجملهر الضوئي

2د

املطلوب :
 تعرف على الوثائق ()0, 0-صنف كل من الربامسيوم و مخرية اخلبز

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:

الوثيقة ()0

الوثيقة ()0
مخرية اخلبز كما تبدو باجملهر الضوئي

الرباميسيوم كما يبدو باجملهر الضوئي

 -تصنف مخرية اخلبز و الرباميسيوم اىل الكائنات وحيدة اخللية حقيقية النواة

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 04

األستاذة  :معنصري لبنى
باالسم .......................:

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

القسم ..............................:
زمن التجربة  06 :دقيقة

نشاط  : 3مالحظة صور حمضرات جمهرية لبكترييا و ترمجة املالحظات اىل رسومات
اهلدف - :التعرف على البكترييا و مشاهدتها باجملهر
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,أزرق امليثيلني ,ياؤورت أو لنب,مصدر حراري

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع قطرة من اللنب أو الياؤورت على صفيحة زجاجية و انشرها جيدا

1د

20

ضع عليها قطرة من حملول أزرق امليثيلني ثم غطها بالساترة

0د

03

اتركها جتف (أو جففها مبصدر حراري)

4د

42

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

املطلوب :
 ترجم مالحظاتك اىل رسم ختـطيطي و اكتب البيانات الالزمة صنف البكترييا-ملاذا نقول أن اخللية هي الوحدة البنيوية جلميع الكائنات احلية ؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:

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

 التصنيف ....................................................................................... :..................................................................................................
 التعليل :........................................... ........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................... ...............

مالحظات األستاذة :
.....................................................................................
...................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 04

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

نشاط  : 3مالحظة صور حمضرات جمهرية لبكترييا و ترمجة املالحظات اىل رسومات
اهلدف - :التعرف على البكترييا و مشاهدتها باجملهر
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,أزرق امليثيلني ,ياؤورت أو لنب,مصدر حراري

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع قطرة من اللنب أو الياؤورت على صفيحة زجاجية و انشرها جيدا

1د

20

ضع عليها قطرة من حملول أزرق امليثيلني ثم غطها بالساترة

0د

03

اتركها جتف (أو جففها مبصدر حراري)

4د

42

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

املطلوب :
 ترجم مالحظاتك اىل رسم ختـطيطي و اكتب البيانات الالزمة صنف البكترييا-ملاذا نقول أن اخللية هي الوحدة البنيوية جلميع الكائنات احلية ؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:

 ----0بكترييا كروية
 ---0بكترييا عصوية

بكترييا اللنب كما تبدو باجملهر الضوئي

 التصنيف  :تصنف البكترييا اىل كائنات وحيدة اخللية بدائية النواة التعليل :الكائنات احلية على اختالف اشكاهلا ( حيوانية و نباتية)وتعقدها (وحيدة اخللية أو متعددة اخلاليا )سواء
أكانت حقيقية النواة أو بدائية النواة كلها تتألف من وحدات بنائية صغرية تدعى اخلاليا

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 05

األستاذة  :معنصري لبنى
باالسم .......................:

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

القسم ..............................:
زمن التجربة  00 :دقيقة

نشاط  :4اظهار أهم مكونات اخللية احليوانية و النباتية باستعمال ملونات نوعية و أوساط حلولية
اهلدف - :التعرف على أهم مكونات اخللية احليوانية و النباتية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,ماء اليود,أزرق امليثيلني,سكاروز,ابرة,بصل,سلق,شفرة حالقة,أمحر معتدل

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

مالحظة النواة و اهليوىل خللية حيوانية
20

حك اجلهة الداخلية للخد بواسطة ظفرك للحصول على املادة الرمادية املبطنة للفم

20

اضف ماء اليود بدل قطرة املاء و الحظ باجملهر الضوئي

6د

23

اعد نفس اخلطوات السابقة مع اضافة هذه املرة أزرق امليثيلني بدل ماء اليود و الحظ باجملهر

6د

4د

الضوئي
مالحظة الغشاء اهليولي و اجلدار السيليلوزي
20

خذ بصلة اقطعها إىل أجزاء و افصل بني احلراشف املتداخلة

0د

20

اقطع مربعات صغرية من الوجه الداخلي الشفاف وضعها يف حملول مركز من السكاروز

0د

23

غطه بساترة مع تفادي تشكل فقاعات هوائية و الحظ باجملهر الضوئي

 11د

مــالحظة الفجوات
20

خذ قطعة اخرى من البشرة الداخلية للبصل املغمورة يف السكاروز و اضف هلا قطرة من األمحر

0د

املعتدل
20

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

مالحظة الصانعات اخلضراء
20

انزع بشرة لورقة نبات السلق ثم ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

20

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

املطلوب:
 ما اهلدف من استعمال امللونات؟ أرسم مظهر خاليا البشرة الداخلية للبصل بعد وضعها يف حملول السكاروز مع كتابة البيانات الالزمةكيف تفسر املالحظة الواضحة للغشاء اهليولي بعد وضعه يف السكاروز ؟ ماهي العناصر اليت تلونت باألمحر بعد معاملتها باألمحر املعتدل؟-ماهي االختالفات املهمة اليت ميكنك االعتماد عليها للتمييز بني اخللية النباتية و احليوانية؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
 اهلدف من استعمال امللونات ..................................................................:...........................................................................................
...........................................................................................

خاليا البشرة الداخلية حلرشفة البصل وضعت يف حملول السكاروز كما تبدو باجملهر الضوئي
 التفسري .......................................................................................:...................................................................................................
...................................................................................................
العناصر اليت تلونت باألمحر هي .........................................................................:
االختالفات بني اخللية النباتية و احليوانية هي ........................................................ ...:
...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................. .
...................................................................................................
........................................ ...........................................................
...................................................................................................

مالحظات األستاذة :
.....................................................................................
...................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 05

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :20اخللية وحدة بنيوية
الدرس  :20دراسة اخللية باجملهر الضوئي

نشاط  :4اظهار أهم مكونات اخللية احليوانية و النباتية باستعمال ملونات نوعية و أوساط حلولية
اهلدف - :التعرف على أهم مكونات اخللية احليوانية و النباتية
الوسائل املستعملة-:جماهر,صفائح,ساترات,ماء اليود,أزرق امليثيلني,سكاروز,ابرة,بصل,سلق,شفرة حالقة,أمحر معتدل

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

مالحظة النواة و اهليوىل خللية حيوانية
20

حك اجلهة الداخلية للخد بواسطة ظفرك للحصول على املادة الرمادية املبطنة للفم

20

اضف ماء اليود بدل قطرة املاء و الحظ باجملهر الضوئي

6د

23

اعد نفس اخلطوات السابقة مع اضافة هذه املرة أزرق امليثيلني بدل ماء اليود و الحظ باجملهر

6د

4د

الضوئي
مالحظة الغشاء اهليولي و اجلدار السيليلوزي
20

خذ بصلة اقطعها إىل أجزاء و افصل بني احلراشف املتداخلة

0د

20

اقطع مربعات صغرية من الوجه الداخلي الشفاف وضعها يف حملول مركز من السكاروز

0د

23

غطه بساترة مع تفادي تشكل فقاعات هوائية و الحظ باجملهر الضوئي

 11د

مــالحظة الفجوات
20

خذ قطعة اخرى من البشرة الداخلية للبصل املغمورة يف السكاروز و اضف هلا قطرة من األمحر

0د

املعتدل
20

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

مالحظة الصانعات اخلضراء
20

انزع بشرة لورقة نبات السلق ثم ضعها بني الصفيحة و الساترة

0د

20

الحظ باجملهر الضوئي

 02د

املطلوب:
 ما اهلدف من استعمال امللونات؟ أرسم مظهر خاليا البشرة الداخلية للبصل بعد وضعها يف حملول السكاروز مع كتابة البيانات الالزمةكيف تفسر املالحظة الواضحة للغشاء اهليولي بعد وضعه يف السكاروز ؟ ماهي العناصر اليت تلونت باألمحر بعد معاملتها باألمحر املعتدل؟ماهي االختالفات املهمة اليت ميكنك االعتماد عليها للتمييز بني اخللية النباتية و احليوانية؟الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
 اهلدف من استعمال امللونات  :تستعمل امللونات لتمييز عضيات اخللية ألن أغلبها شفاف و ال تكاد تظهر أو متيز عنبعضها البعض

خاليا البشرة الداخلية حلرشفة البصل وضعت يف حملول السكاروز كما تبدو باجملهر الضوئي

 التفسري :تفسر املالحظة الواضحة للغشاء اهليولي بعد وضعه يف السكاروز بأن اخللية موضوعة يف تركيز أعلى منتركيزها مما أدى اىل انكماشها وهذا أدى اىل تقلص الفجوة وانفصال الغشاء اهليولي على اجلدار السيليلوزي
 العناصر اليت تلونت باألمحر هي :الفجوات االختالفات بني اخللية النباتية و احليوانية هي :◦ غشاء هيولي مدعم من اخلارج جبدار هيكلي بيكتوسيللوزي .
◦ وجود الصانعات اخلضراء
◦ فجوة متطورة غالبا

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 26

األستاذة  :معنصري لبنى

باالسم .......................:

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية :اخللية وحدة بنيوية
الدرس  : 03وحدة مكونات الدعامة الوراثية

القسم ..............................:
زمن التجربة  32 :دقيقة

نشاط  : 0اظهار الطبيعة الكيميائية للصبغني باستعمال تقنيات التلوين
اهلدف - :الكشف عن الطبيعة الكيميائية للصبغني
الوسائل املستعملة -:بصلة -بيشر به ماء -محض كلور املاء -كاشف شيف -محام مائي ( مسخن ) -إناء -صفائح -ساترات -
جماهر ضوئية

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع بصلة على فوهة بيشر به ماء اتركها تنتش

حمضرة مسبقا

20

أقطع نهايات اجلذور بطول  1سم و ضعها يف حوجلة بها محض كلور املاء ويف درجة

 00د

60م

2

23

اغسلها باملاء

0د

24

أغمر نهايات اجلذور يف كاشف شيف

0د

20

ضع على صفيحة زجاجية  2إىل  3نهايات جذور و غطها بساترة ثم اضغط عليها بلطف

0د

26

الحظ احملضر باجملهر الضوئي من التكبري الضعيف إىل القوي

 02د

املطلوب :
 حول مالحظتك اجملهرية اىل رسم تـخطيطياستخرج دور كاشف شيف أعط عنوانا للوثائق (ب)(،جـ)-ماذا ميكنك استنتاجه فيما خيص الدعامة الوراثية عند حقيقية النواة و بدائية النواة؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
الوثيقة (أ)

املشاهدة اجملهرية لنهاية جذور البصل معاجلة
بكاشف شيف
دور كاشف شيف :...................................................................................................
...................................................................................................

الوثيقة (ب )................................

الوثيقة (جـ )..................................

االستنتاج:
تتكون الصبغيات عند حقيقيات النواة من .................................................................
بينما عند بدائيات النواة .............................................................................

مالحظات األستاذة :
.....................................................................................
...................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 26

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية :اخللية وحدة بنيوية
الدرس  : 03وحدة مكونات الدعامة الوراثية

نشاط  : 0اظهار الطبيعة الكيميائية للصبغني باستعمال تقنيات التلوين
اهلدف - :الكشف عن الطبيعة الكيميائية للصبغني
الوسائل املستعملة -:بصلة -بيشر به ماء -محض كلور املاء -كاشف شيف -محام مائي ( مسخن ) -إناء -صفائح -ساترات -
جماهر ضوئية

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

ضع بصلة على فوهة بيشر به ماء اتركها تنتش

حمضرة مسبقا

20

أقطع نهايات اجلذور بطول  1سم و ضعها يف حوجلة بها محض كلور املاء ويف درجة

 00د

60م

2

23

اغسلها باملاء

0د

24

أغمر نهايات اجلذور يف كاشف شيف

0د

20

ضع على صفيحة زجاجية  2إىل  3نهايات جذور و غطها بساترة ثم اضغط عليها بلطف

0د

26

الحظ احملضر باجملهر الضوئي من التكبري الضعيف إىل القوي

 02د

املطلوب :
 حول مالحظتك اجملهرية اىل رسم تـخطيطياستخرج دور كاشف شيف أعط عنوانا للوثائق (ب)(،جـ)-ماذا ميكنك استنتاجه فيما خيص الدعامة الوراثية عند حقيقية النواة و بدائية النواة؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة :
الوثيقة (أ)

املشاهدة اجملهرية لنهاية جذور البصل معاجلة
بكاشف شيف
دور كاشف شيف :تلوين  ADNباألمحر البنفسجي (و بالتالي الكشف على وجود )ADN

الوثيقة (ب) صبغي حلقي خلاليا بدائية النواة

الوثيقة (جـ) صبغي خلاليا حقيقية النواة
االستنتاج:

تتكون الصبغيات عند حقيقيات النواة من بروتني اهليستون ADN +
بينما عند بدائيات النواة فيتكون من  ADNفقط

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى
باالسم .......................:

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :12الوحدة البنيوية للـ ADN
الدرس  : 01الرتكيب الكيميائي للـ ADN

اللقب ..........................:
القسم ..............................:
زمن التجربة  00 :دقيقة

نشاط  : 1استخالص الـ  ADNانطالقا من حراشف البصل
اهلدف - :فصل  ADNعن باقي أجزاء اخللية
الوسائل املستعملة :بصلة -ملح الطعام (خشن) –كحول -كاشف شيف –ماء مقطر -هاون  -سكني -إناء  -بيشر زجاجي-
أنبوب اختبار -قمع  -شاش أو مصفاة للرتشيح -سحاحة زجاجية

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

استخالص الـ ADN
20

ضع نصف بصلة طازجة يف هاون واسحقها

 4د

20

اضف قبضة ملح خشن وواصل عملية السحق حتى حنصل على عجينة

4د

23

رشح اخلليط يف قطعة قماش واضغط عليها للحصول على  0ملل من الرشاحة

4د

24

اضف حجمني من االيثانول أو الكحول و حرك ببطئ

0د

20

اترك الراسب األبيض للـ ADNيطفو ثم انزعه بواسطة سحاحة زجاجية

3د

الكشف عن ADN
06

ضع كاشف شيف على الـ ADNواتركه جيف لبضع دقائق

0د

07

الحظ بعينك اجملردة

0د

املطلوب :
 املئ اجلدول (يف الصفحة التالية) ماهي النتيجة التى حتصلت عليها يف املرحلة ()7 اعتمادا على معلوماتك حول بنية اخللية،يف رأيك ملاذا يكون استخالص الـ  ADNمن اخللية النباتية أصعب منه مناخللية احليوانية؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
التعليل

اخلطوة
20+ 20
23
24
20
26

النتيجة املتحصل عليها يف املرحلة (: )0
...................................................................................................
...................................................................................................
التعليل:
................................................... ................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
............................................................................................ .......
...................................................................................................

مالحظات األستاذة :
.....................................................................................
...................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :وحدة الكائنات احلية
الوحدة التعلمية  :12الوحدة البنيوية للـ ADN
الدرس  : 01الرتكيب الكيميائي للـ ADN

نشاط  : 1استخالص الـ  ADNانطالقا من حراشف البصل
اهلدف - :فصل  ADNعن باقي أجزاء اخللية
الوسائل املستعملة :بصلة -ملح الطعام (خشن) –كحول -كاشف شيف –ماء مقطر -هاون  -سكني -إناء  -بيشر زجاجي-
أنبوب اختبار -قمع  -شاش أو مصفاة للرتشيح -سحاحة زجاجية

دليل االجناز العملي :
خطوات العمل

الرقم

الزمن الالزم

استخالص الـ ADN
20

ضع نصف بصلة طازجة يف هاون واسحقها

 4د

20

اضف قبضة ملح خشن وواصل عملية السحق حتى حنصل على عجينة

4د

23

رشح اخلليط يف قطعة قماش واضغط عليها للحصول على  0ملل من الرشاحة

4د

24

اضف حجمني من االيثانول أو الكحول و حرك ببطئ

0د

20

اترك الراسب األبيض للـ ADNيطفو ثم انزعه بواسطة سحاحة زجاجية

3د

الكشف عن ADN
26

ضع كاشف شيف على الـ ADNواتركه جيف لبضع دقائق

0د

20

الحظ بعينك اجملردة

0د

املطلوب :
 املئ اجلدول (يف الصفحة التالية) ماهي النتيجة التى حتصلت عليها يف املرحلة ()0 اعتمادا على معلوماتك حول بنية اخللية،يف رأيك ملاذا يكون استخالص الـ  ADNمن اخللية النباتية أصعب منه مناخللية احليوانية؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
اخلطوة
20+ 20

التعليل

إضافة امللح اخلشن لتمزيق اجلدران البيكتوسيليلوزية للخاليا ( ختريب اخلاليا) وبالتالي
حترير ADN

23

لفصل الرشاحة عن بقايا مكونات اخلاليا (اجلدران  ،األغشية والعضيات )

24

لرتسيب الـــــ  ADNعن املكونات الكيميائية األخرى
20

لعزل الـــــ  ADNعن املكونات الكيميائية األخرى

26

للكشف على الـ ADN

النتيجة املتحصل عليها يف املرحلة (: )7تلون  ADNباللون البنفسجي
التعليل:يكون استخالص الــــــ  ADNمن اخلاليا النباتية أصعب منه يف اخلاليا احليوانية الحتوائها على جدران بيكتوسيليلوزية
شديدة املرونة

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 22

األستاذة  :معنصري لبنى

باالسم .......................:

اجملال التعلمي :اجلغرافيا القدمية ملنطقة

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية :الصخور الرسوبية و التطبق
الدرس  :20منشأ الصخور الرسوبية

القسم ..............................:
زمن التجربة  00:دقيقة

نشاط  : 4حتديد اخلصائص العامة للصخور الرسوبية
اهلدف - :التعرف على اخلصائص الفيزيائية (البنية و النسيج)و اخلصائص الكيميائية لبعض الصخور الرسوبية
الوسائل املستعملة-:كونغلومريا,حجر رملي,حجر كلسي,زجاج,كلور املاء,مكربات

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

11

دقق جيدا باستعمال املكرب يف نسيج (هو وصف حلبيبات الصخر وحجمها) و بنية

5د

(كثافة احلبيبات) الصخور الثالثة  :كونغلومريا,حجر رملي,حجر كلسي
12

اخدش باستعمال الصخور السابقة قطعة من زجاج أو حديد الحظ وجود أو غياب

5د

ألثر اخلدش
13

أضف كلور املاء لكل نوع من الصخور السابقة و الحظ انطالق أو غياب CO2

املطلوب :
من خالل مالحظتك و النتائج التجريبية:
 -1املئ اجلدول (يف الصفحة املوالية) بوضع عالمة ( )Xيف اخلانة املناسبة-2صنف الصخور السابقة اىل صخور كيميائية و فتاتية.علل-3-ماذا تستنتج؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

5د

االجابة:
-1العينات
النسيج و البنية

اخلصائص

اخلصائص

الفيزيائية

الكيميائية

اخلصائص
مـختلفة األحجام

متساوية األحجام

أحجام دقيقة ال ميكن

(خيدش أو ال

(التفاعل مع كلور

متييزها بالعني اجملردة

خيدش

املاء)

الزجاج)

الكونغلومريا
احلجر الرملي
احلجر الكلسي
......................................................................................-2...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 -3االستنتاج.:...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
مالحظات األستاذة:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى
الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 22

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :اجلغرافيا القدمية ملنطقة
الوحدة التعلمية :الصخور الرسوبية و التطبق
الدرس  :20منشأ الصخور الرسوبية

نشاط  : 4حتديد اخلصائص العامة للصخور الرسوبية
اهلدف - :التعرف على اخلصائص الفيزيائية (البنية و النسيج)و اخلصائص الكيميائية لبعض الصخور الرسوبية
الوسائل املستعملة-:كونغلومريا,حجر رملي,حجر كلسي,زجاج,كلور املاء,مكربات

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

دقق جيدا باستعمال املكرب يف نسيج (هو وصف حلبيبات الصخر وحجمها) و بنية

5د

(كثافة احلبيبات) الصخور الثالثة  :كونغلومريا,حجر رملي,حجر كلسي
20

اخدش باستعمال الصخور السابقة قطعة من زجاج أو حديد الحظ وجود أو غياب

5د

ألثر اخلدش
23

أضف كلور املاء لكل نوع من الصخور السابقة و الحظ انطالق أو غياب CO2

املطلوب :
من خالل مالحظتك و النتائج التجريبية:
 -1املئ اجلدول (يف الصفحة املوالية) بوضع عالمة ( )Xيف اخلانة املناسبة-2صنف الصخور السابقة اىل صخور كيميائية و فتاتية.علل-3-ماذا تستنتج؟

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

5د

االجابة:
-1العينات
النسيج و البنية

اخلصائص

اخلصائص

الفيزيائية

الكيميائية

اخلصائص
مـختلفة األحجام

متساوية األحجام

أحجام دقيقة ال ميكن

(خيدش أو ال

(التفاعل مع كلور

متييزها بالعني اجملردة

خيدش

املاء)

الزجاج)

الكونغلومريا
احلجر الرملي

+
+
+

احلجر الكلسي

+

-

+

-

-

+

 -2تـصنف الكونغلومريا و احلجر الرملي اىل صخور فتاتية بينما احلجر الكلسي اىل صخور كيميائيةالتعليل :ميكن تفتيت كل من احلجر الرملي و الكونغلومريا اىل فتات و حبيبات صغرية فهي صخور قليلة الصالبة
بينما ال ميكن فعل ذلك مع احلجر الكلسي فهي صخور عالية الصالبة
 -3االستنتاج:منيز من بني الصخور الرسوبية :صخور متشكلة من حبيبات صخرية تدعى بالصخور الفتاتية,وصخور متشكلة من
مواد كيميائية متصلبة تدعى بالصخور الكيميائية

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

باالسم .......................:

اجملال التعلمي :اجلغرافيا القدمية ملنطقة

اللقب ..........................:

الوحدة التعلمية :الصخور الرسوبية و التطبق
الدرس  :20منشأ الصخور الرسوبية

القسم ..............................:
زمن التجربة  9:دقائق

نشاط  :20منذجة منط التوضع املستقر و منط التوضع غري املستقر
اهلدف - :التعرف على التوضع املستقر و الغري مستقر
الوسائل املستعملة : -:حصى ,رمل  ,رخام ,هزاز(ميكن التحريك باأليادي) ,امسنت االبيض,كيس شفاف,وعاء زجاجي

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

11

خليطا من كميات متساوية من :حصى ,رمل و رخام ,ثم نضيف املاء و نصب املزيج يف وعاء

5د

زجاجي مبطن بكيس شفاف ,مع استعمال هزاز خللط املكونات
12

نرتكه يوم كامل حتى جيف (الطبقة أ)

حمضرة

13

نعيد نفس التجربة السابقة لكن باستعمال الرمل و االمسنت االبيض ,و دون استعمال

3د

اهلزاز
14

نصب املزيج فوق ناتج التجربة االوىل

1د

15

نرتكه يوم كامل حتى جيف (الطبقة ب)

حمضرة

املطلوب :
 -1أرسم النتائج احملصل عليها -2كيف تبدو الطبقات (النسيج احلبييب) يف كل من الطبقتني (أ) و (ب)؟ -3ماذا تستنتج خبصوص التوضع يف كل شكل؟ -4-تعرف على نوع التوضع للكونغلومريا و احلجر الرملي .علل

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
 -1-الرسم:

منذجة لتوضعات رسوبية
- 2................................................................................................
................................................................................................
................................ ................................................................
................................................................................................
 -3االستنتاج:................................................................................................
................................................................................ ................
- 4................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

مالحظات األستاذة:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

بطاقة تقنية رقم 20

األستاذة  :معنصري لبنى

اجملال التعلمي :اجلغرافيا القدمية ملنطقة
الوحدة التعلمية :الصخور الرسوبية و التطبق
الدرس  :20منشأ الصخور الرسوبية

نشاط  :20منذجة منط التوضع املستقر و منط التوضع غري املستقر

اهلدف - :التعرف على التوضع املستقر و الغري مستقر
الوسائل املستعملة : -:حصى ,رمل  ,رخام ,هزاز(ميكن التحريك باأليادي) ,امسنت االبيض,كيس شفاف,وعاء زجاجي

دليل االجناز العملي :
الرقم

خطوات العمل

الزمن الالزم

20

خليطا من كميات متساوية من :حصى ,رمل و رخام ,ثم نضيف املاء و نصب املزيج يف وعاء

5د

زجاجي مبطن بكيس شفاف ,مع استعمال هزاز خللط املكونات
20

نرتكه يوم كامل حتى جيف (الطبقة أ)

حمضرة

23

نعيد نفس التجربة السابقة لكن باستعمال الرمل و االمسنت االبيض ,و دون استعمال

3د

اهلزاز
24

نصب املزيج فوق ناتج التجربة االوىل

1د

20

نرتكه يوم كامل حتى جيف (الطبقة ب)

حمضرة

املطلوب :
 -1أرسم النتائج احملصل عليها -2كيف تبدو الطبقات (النسيج احلبييب) يف كل من الطبقتني (أ) و (ب)؟ -3ماذا تستنتج خبصوص التوضع يف كل شكل؟ -4-تعرف على نوع التوضع للكونغلومريا و احلجر الرملي .علل

الصفحة  0 / 0أقلب الصفحة

االجابة:
 -1-الرسم:

منذجة لتوضعات رسوبية

 -2الطبقة (أ) حبيباتها ذات أحجام مــــختلفةالطبقة (ب) حبيباتها ذات أحجام متساوية

 -3االستنتاج:تدل الطبقات املتجانسة احلبيبات على استقرار يف التوضع بينما تدل الطبقات غري املتجانسة احلبيبات على عدم استقرار
التوضع
 -4الكونغلومريا عبارة عن صخر يتكون من خليط من حبيبات مـختلفة االحجام يدل هذا اخلليط على التوضع يف وسطغري مستقر.أما احلجر الرملي فيتكون من عناصر رملية ناعمة متساوية االحجام و يدل على التوضع يف وسط مستقر

من إعداد األستاذة  :معنصري لبـــنى

الصفحة  0/ 0انتـــــــــهى

****انتهـــــــى بعــون

اهلل****

الناجحون يبحثون دائما عن الفرص ملساعدة
اآلخرين بينما الفاشلون يسألون دائما ماذا سوف
نستفيد حنن من ذلك

للتواصل وإبداء آرائكم نرجو االتصال باألستاذة معنصري لبنى على :

Sciences05@hotmail.fr
للمزيد زوروني على مدونيت يف العلوم

http://prof2sciences.overblog.com

