التجارب املقررة بالوحدة ألاولى :العالقات بين الكائنات الحية و ثفاعلها مع الوسط.
(السنة ألاولى من التعليم الثاهوي إلاعدادي).
للمسيد املرجو زيارة املوقع :مدوهة ألاستاذ محمد بومان لعلوم الحياة و ألارضhttp://boumanesvt.canalblog.com/ :
فقرات المقرر
 مالحظة وسط طبٌعً
تنوع مكونات الوسط
الكشف عن كائنات حٌة أخرى

 الخلٌة وحدة تركٌبٌة للكائن الحً
مالحظة خالٌا من جسم اإلنسان
مالحظة خالٌا قشرة البصلة

التجارب والمناوالت والمالحظات
الكشف عن كائنات حٌة داخل التربة
باستعمال جهاز برلٌز والمكبر الزوجً
زرع البرامٌسٌوم قصد الكشف عن الكائنات
المجهرٌة داخل الماء

إنجاز تحضٌرٌة مجهرٌة لمالحظة خالٌا
الوجه الداخلً للخد
إنجاز تحضٌرٌة مجهرٌة لمالحظة خالٌا
بشرة البصلة

 التبادالت الغازٌة التنفسٌة بٌن الكائن
الحً ووسط عٌشه
عند اإلنسان

مناوالت للكشف عن التبادالت الغازٌة
التنفسٌة عند اإلنسان
مناوالت تبرز التبادالت الغازٌة عند نبات
العٌلودة

عند النبات



التنفس القصبً



النفس فً الوسط المائً عند السمكة

الكشف ومالحظة الشبكة القصبٌة كوسٌلة
لنقل الهواء

مناولة تبرز مسلك التٌار المائً عند السمكة

األدوات والمواد الالزمة لها



































عٌنة من التربة
جهاز برلٌز
كحول الوقود
مكبرات زوجٌة
صفٌحات وصفائح
تبن ،قمح ،أوراق
مطبوخة
مجاهر ضوئٌة
علب بٌتري
زجاجات مقعرة
صفٌحات وصفائح
أزرق المتٌلٌن
األحمر المتعادل
خالٌا الخد
قشرة بصلة

échantillon de terre
appareil de Berlèze
alcool à bruler
loupes binoculaires
lames et lamelles

مقدونس

paille, blé, feuilles de coriandre bouillies
microscopes optiques
boites de pétri
verres à montre
lames et lamelles
bleu de méthylène
rouge neutre
cellules de la face interne de la joue
oignon

حوجلة
سدادات مطاطٌة بها ثقب
أنابٌب زجاجٌة دقٌقة
ماء الجٌر
أكسٌمتر
إناء زجاجً
نبات العٌلودة
أنابٌب اختبار

ballon en verre
bouchons à deux trous
tubes capillaires en verre
eau de chaux, chaux
oxymétre
récipient en verre
élodée
tubes à essai

جرادة حٌة
جراد مٌت
أدوات التشرٌح
مكبرات زوجٌة
مصابٌح
مجاهر ضوئٌة

criquet vivant
criquets morts
matériel de dissection
loupes binoculaires
veilleuses
microscopes optiques

مماه به ماء
سمكة حٌة
ماء ملون
أنبوب دقٌق
سمك مٌت طري

aquarium avec eau
poisson vivant
eau colorée
pipette
poissons frais



































ملحوظة :كما ٌنبغً تزوٌد المختبرات بالوسائل البصرٌة :مسالط صور شفافة ،مسالط عاكس ،شفافات ،صور شفافة ،أشرطة فٌدٌو أو أقراص خاصة بتنوع
األوساط الحٌة ،تنوع مكونات الوسط ،الكائنات الحٌة الدقٌقة داخل التربة ،الكائنات المجهرٌة فً الماء ،أعضاء التنفس عند اإلنسان ،عند الحلزون ،عند الجراد،
عند السمكة.

فقرات المقرر


التنفس عند النباتات الخضراء



التغذٌة عند اإلنسان

التجارب والمناوالت والمالحظات

الكشف عن التبادالت الغازٌة عند النباتات
الخضراء

الكشف عن العناصر المكونة لألغذٌة

األدوات والمواد الالزمة لها














عٌنات نباتٌة خضراء
جرسان زجاجٌان
كٌس من البالستٌك األسود
حوجلتان
علب بٌتري
شمعة
عود ثقاب
ماء الجٌر
أنابٌب اختبار
ملقاط خشبً
نترات الفضة
أوكسالت األمونٌوم

échantillon de plantes vertes
2 cloches en verre
Sac en plastique noir
2 ballons en verre
Boites de pétri
bougie
allumettes
eau de chaux, chaux
Tubes à essai
Pince en bois
Nitrate d’Argent
Oxalate d’ammonium














الكشف عن أهمٌة الماء فً حٌاة النباتات
الخضراء

الكشف عن ضرورة األمالح المعدنٌة لنمو
النباتات الخضراء

إبراز دور زغب االمتصاص فً امتصاص النسغ
الخام

الكشف عن ظاهرة النتح



االقتٌات عند النباتات الخضراء
الكشف عن دوران النسغ الخام داخل النبتة

إبراز أهمٌة الضوء و  CO2فً التركٌب الضوئً

الكشف عن وجود المادة العضوٌة فً النبات
األخضر

الكشف عن تخزٌن المادة العضوٌة المركبة على
مستوى بعض األعضاء














































محلول فٌلٌن
ماء الٌودي
حمض النترٌك
أوراق بٌضاء
بعض األغذٌة
أنابٌب اختبار
ماء
زٌت
كحول
نباتات خضراء
أنابٌب اختبار
ماء مقطر
ماء الشرب
زٌت
نباتات خضراء
أنابٌب اختبار
ماء
زٌت
كحول
نباتات خضراء
حوجلتان
كٌس من البالستٌك الشفاف
نبتتان من نفس النوع والقد
إحداهما بدون أوراق
إناء زجاجً
ماء ملون
نبتة خضراء طرٌة
جرسان زجاجٌان
كٌس بالستٌكً
الصودا
حوجلتان
شمعة  +عود ثقاب
نباتات خضراء

أوراق نباتٌة خضراء
أوان زجاجٌة
علب بتري
موقد غاز
كحول االحتراق
ماء
لصاق أسود
ماء الٌودي
بذور الفاصولٌا جافة
درنة البطاطس
علب بتري
ماء الٌودي

























Liqueur de Fehling
Eau iodée
Acide nitrique
Papier blanc
Quelques aliments
Tubes à essai
eau
huile
alcool à bruler
plantes vertes
Tubes à essai
Eau distillée
Eau du robinet
huile
plantes vertes
Tubes à essai
eau
huile
alcool à bruler
plantes vertes
2 ballons en verre
Sac en plastique transparent
2 plantes de memes tailles et
genre, l’une sans feuilles
Récipient en verre
Eau colorée
Plante verte fraiche
2 Cloches en verre
Sac en plastique
Soude
2 ballons en verre
Bougie + allumettes
Plantes vertes











Feuilles de plantes vertes
Récipients en verre
Boites de pétri
Bec benzène
Alcool à bruler
Eau
Ruban de scotch noir
Eau iodée
Graine d’haricot
Tubercule de pomme de terre
Boites de pétri
Eau iodée














