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)ساعة15(وحدة الكائنات الحیة:يمجال التعلمال

I-المعارف المستھدفة:

П -األھداف المنھجیة:

Ш-ظیم و سیر الدرسالتن:
.ADNالخلیة وشریط فیدیو حول –شفافیات-الصورإسقاطجھاز -الكتاب المدرسي:األدوات-أ

-ملونات مثل أحمر المعتدل و أخضر المیثیل الخلي-أنسجة مختلفة-خالیا الفم-طحالب - بصل: عینات
......برامسیوم 

:سیر الدرس- ب
:وضعیة االنطالق-

.الصبغیات و الوراثة–تنوع الخالیا الحیوانیة و النباتیة - :من المكتسبات القبلیة للتالمیذ حولتكون
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:التقصي-- 
)ساعة10(الخلیة وحدة بنیویة:01الوحدة التعلمیة 

:01الھدف التعلمي 

:دراسة الخلیة بالمجھر الضوئي-1
:لمستھدفةالكفاءة ا

؟ما ھو تعّضي الخالیا- :االشكالیة المطروحة
ما ھي الخصائص المشتركة بین مختلف الخالیا؟-
ھل یمكن القول أن الخلیة ھي الوحدة البنائیة و أساس -

التنوع عند الكائنات الحیة؟
.عن ھذه التساؤالت نتطرق للدراسة التالیةابة لإلج

:دراسة االنسجة الحیوانیة-أ
:تعضي الخلیة الحیوانیة*

)01وثیقة80الكتاب المدرسي ص (بطاقة تقنیة 
:المشاھدة المجھریة لمقاطع في أنسجة حیوانیة ملونة*

:دراسة األنسجة النباتیة–ب 
:تعضي الخلیة النباتیة*

)04- 03-02-01الوثائق 82الكتاب المدرسي ص(بطاقة تقنیة 
)06-05الوثائق 83ك م ص (مالحظات إضافیة
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.وحدة الكائنات الحیة:01المجال التعلمي 
تعریف الخلیة كوحدة بنیویة للكائنات الحیة : 1الهدف التعلمي
المعارف المستهدفةالنشاطات المقترحةالوحدة التعلمیة
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وحدة : الخلیة:01
.بنیویة

دراسة الخلیـــة 1-1
.بالمجهــر الضوئي

إنجاز و فحص محضرات مجهریة لعینات -
أنسجة حیوانیة ونباتیة متنوعة 

إنجاز وفحص محضرات مجهریة لكائنات -
خمیرة ، كلوریال ، برامسیوم (وحیدة الخلیة 

 (...
ر محضرات مجهریة لبكتیریا مالحظة صو -
و ترجمة المالحظات إلى ) كبكتیریا اللبن (

. رسومات 
إظهار أهم مكونات الخلیة الحیوانیة و -

النباتیة باستعمال ملونات نوعیة و أوساط 
. حلولیة 

ترجمة هذه المالحظات  إلى رسومات تبین -
. تعضي خلیة حیوانیة و خلیة نباتیة 

عضي خلیة حیوانیة و أجراء مقارنة بین ت-
. خلیة نباتیة 

. الخلیة وحدة بناء الكائن الحي -
تحّدد الخلیة بغشاء یحیط بهیولى -
.نصف هالمیة) السیتوبالزم(
تضم الهیولي ، إما عضیة كبیرة -
كما في حالة ( أو خیطا صبغیا ) النواة(

) .البكتیریا

ة ساسیأتّضم الخلیة الحیوانیة هیولى -
تمثل الجزء السائل ) هیالوبالزم(شفافة 

للهیولى ، تحوي عضیة كبیرة الحجم 
. تتمثل في النواة 

تتحّدد الهیولى األساسیة بغشاء -
هیولي  یفصل الخلیة عن الوسط 

.الخارجي 
:تتمیز الخلیة النباتیة عن الحیوانیة بـ-
غشاء هیولي مدعم من الخارج بجدار . 

. هیكلي بیكتوسیللوزي 
. وجود الصانعات . 
. فجوة متطورة غالبا . 
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)08- 07و 84ك م ص :(دراسة كائنات وحیدة الخلیة
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:دراسة الخلیة بالمجھر االلكتروني-2

دراسـة 1-2
الخلیــــة 

بالمجهـــر 
:اإللكتروني 

وحدة 3ـ 1
مكونات 
الدعامة 
الوراثیة

أخوذة عن مالحظة صور م* 
الفحص بالمجهر اإللكتروني 
لخالیا حیوانیة و نباتیة و بكتیریا 

 .
ترجمة جملة المعلومات * 

المستقصاة حول التعضي البنیوي 
للخلیة بالمجهر الضوئي و 

. االلكتروني إلى مخطط حصیلة 

التذكیر بالمكتسبات القبلیة * 
للسنة األولى ثانوي حول 
الصبغیات كدعامة للمعلومة 

وراثیة ال
إظهار الطبیعة الكیمیائیة * 

للصبغین باستعمال تقنیات 
. التلوین 

المقارنة مع الطبیعة الكیمیائیة * 
.للخیط الصبغي البكتیري 

استنتاج الطبیعة الكیمیائیة * 
. للمورثة 

سیتوبالزم محددة بغشاء : تبدي جمیع الخالیا نفس مخطط التنظیم -
.هیولي 

ود أو غیاب شبكة غشائیة داخلیة في الهیولى نمیز على أساس وج-
. األساسیة مصدر العضیات  نمطین من الخالیا 

.خالیا حقیقیة النوى تحتوي بشبكة غشائیة داخلیة * 
. خالیا غیر حقیقة النوى ال تحتوي على هذه الشبكة * 
النواة (تتحّذد العضیات المتضمنة في الهیولى   إما بغشاء هیولي مزدوج -
–الشبكة الهیولیة ( أو بغشاء بسیط ) الصانعات –المیتوكوندریات –

) الفجوات –األجسام القاعدیة 
تضفي العضیات المحددة بغشاء بسیط أو مزدوج هیولى الخالیا حقیقیة -

) .منفصلة ( النوى بنیة مجزأة 
التي) الهیستونات( تتكون الصبغیات حاملة المعلومة الوراثیة من بروتینات 

.عند حقیقیة النواة ADNیلتف حولها جزیئ الـ 
من ) غیر حقیقیة النواة (یتكون الخیط الصبغي عند بدائیات النواة -

ADN فقط.
.ADNالمورثة هي قطعة من الـ -
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:في الصبغیات ADNالكشف عن اـ –أ 
)88ك م ص (البطاقة التقنیة و طریقة التلوین 

:بالمجھر الضوئي ADNمشاھدة الـ –ب 
)5وثیقة90ك م ص (عند البكتریا ADNجزیئة الـ + )89ك م ص 3- 2( الوثائق
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102-101-100- 99تقویم   تمارین الكتاب المدرسي صال
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)ساعاتADN)05الوحدة البنیویة لـ :02الوحدة التعلمیة 
تائج تجریبیة ووثائقباالعتماد على تحلیل نللصبغیاتالتعرف على الطبیعة الكیمیائیة : الكفاءة المستهدفة

الوحدة 
.التعلمیة

.المعارف المستھدفة.النشاطات المقترحة

الوحدة -2
البنیویـــة   

ADNللـ 
التركیب 2-1

الكیمیائي للـ 
ADN :

من انطالقاADNاستخالص الـ * 
... حراشف البصــل 

انطالقا ADNاستخراج أهم مكونات الـ * 
من نتائج االماهة الجزئیة و اإلماهة 

. الكاملة للجزیئ 
104ك م ص 

من ADNتتركب جزیئة الـ - 
تتالي عدد كبیر من تحت وحدات 

.تدعى النكلیوتیدات 
تتركب كل نكلیوتیدة من قاعد - 

بنتوز ( أزوتیة ، سكر خماسي 
متمثل في الریبوز منقوص 

. و حمض الفوسفور ) األكسجین 
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بنیــة 2-2
جزیئـة الـ 

ADN:

تماثــل 2-3
بنیة   الـ 

ADN

الطبیعة 4ـ 2
الكیمیائیة 

ةللمورث

انطالقاADNوصف بنیة جزیئة الـ * 
: من أعمال 

و كریك WATSONواطسون . 
CRICK

CHARGAFFشارغاف . 

106ك م ص

استخراج تماثل التركیب الكیمائي و * 
انطالقا من ADNالبنیوي لجزیئة الـ 

معطیات كیمیائیة مستمدة من مختلف 
حقیقیة النوى و غیر ( األنماط الخلویة 

). حقیقیة النوى 
108ك م ص

ساللة في ADNتحلیل نتائج حقن قطعة 
.خلیة مستقبلة من ساللة مختلفة

109م صك 

أربعة ADNتتضمن جزیئة الـ - 
أنماط من النكلیوتیدات ، حسب 

Gأدنین ، =A(وتیة القواعد األز 

= Tسیتوزین ، = Cجوانین ، = 
).تیمین 

من ADNتتشكل جزیئة الـ - 
سلسلتین نكلیوتیدیتین ملتفتین 

نموذج ( إلتفافا حلزونیا مضاعفا 
) واطسون و كریك 

ADNتستقر سلسلتا الـ - 

بواسطة روابط هیدروجینیة بین 
و A/Tالقواعد اآلزوتیة المتكاملة 

C/G.
ADNنیة جزیئة الـ تشكل ب- 

المرتبطة بتنظیمها الجزیئي ، بنیة 
ماثلة عند جمیع الكائنات الحیة مت
.
فیما ADNتختلف جزیئات الـ - 

بینها بالعالقة النسبیة لمختلف 
. القواعد  األزوتیة 

توجد الصفات الوراثیة على -
ADNشكل مورثات في جزیئة الـ

.
توافق المورثة تتابع دقیق 

.ت معینة لنكلیوتیدا

دلیل استغاللهاالوثائق
.تمثل الصبغین أو الصبغیات حسب طور االنقسام الخلوي2

البنیات التي تم إظهارها هي الحمض الریبي النووي منقوص األكسجین الذي یدخل في تركیب الصبغي 
).ADNالـ(

.سود الداكنتوضح الصورتان أن الملون المستعمل یتثبت على األنویة فتظهر باللون األ3
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ADN.لون أنویة الخالیا المعالجة فاتح بسبب تخریب الـ: الشكل أ
ADN.لعدم تخریب الـ.الخالیا غیر المعالجة لون أنویة أسود داكن:الشكل ب

.في التركیب الكیمیائي للصبغيADNیدخل الـ:هذه النتیجة تؤكد النتیجة السابقة
و بروتیناتADN.یتركب الصبغي من 4
فقط أما عند حقیقیات النواة فإن الصبغي یتكون ADNكون الصبغي الحلقي عند بدائیات النواة من یت5

.و بروتیناتADNمن 
و هذا عند ) حمض ریبي نووي منقوص األكسجین(ADNإّن الطبیعة الكیمیائیة للمورثة هي الـ: الخالصة

.جمیع الكائنات الحیة

120إلى 116الكتاب المدرسي ص :التقویم 
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