
 

 

 بحث بموضوع انزيم الليزوزيم

 

 :فحص فعالية )نجاعة( أنزيم الليزوزيم في اللعاب

 

 :تجربة علمية – أكتب سؤال بحثي، واذكر ما هو المتغير المؤثر وما هو المغير المتأثر .1

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 450 مقدارها موجة طول على ضبوطم spectrophotometer السبكتروفوتوميتر تأكد )بمساعدة المرشد( من أن جهاز .2

 . 450nm.نانوميتر

 .2 رقم والثانية 1 رقم االولى: زجاجيتين نبوبتينأ مرقيقم بت .3

 

 :1 رقم نبوبةاأل

 .ماء مل 5.5 لألنبوبة أضف .4

 .االزرق الزر على بالضغط الجهاز بتصفير وقم السبكتروميتر جهاز الى األنبوبة أدخل .5

 .بكتيرية جدر على يحتوي الذي المزيج من مل 0.5 لها أضفو السبكتروميتر،أخرج األنبوبة من  .6

 .Vortex الفورتكس ازجه بمساعدة جيدا امزج .7

 تكءقرا وسّجل" قراءة" األخضر الزر على اضغط .السبكتروميتر جهاز الى فورا األنبوبة أدخل .8

ام األرق سّجلو .التعكر بدرجة التغير ومتابعة لمراقبة( دقيقة لمدة) ثانية 15 كل مرة" قراءة" األخضر الزر على اضغط .9

 في الجدول أدناه:

 

 البكتيرية في الماء التعكر الجدر بدرجة التغير

 (ODالتعكر ) بدرجة الوقت )ثواني(
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 رأيك؟ حسب السبب هو ما الوقت؟ مرور مع التعكر درجة في تغير هل الحظت

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 :2 رقم نبوبةاأل



 

 

 

 عابا  ل تضيف أن حاول .ثانية ثالثين لمدة الماء بهذا جيدا   فمك اغسلو الماء من ، إمألها بالقليلكأس توجد طاولتك على .10

 .فمك في وهو الماء الى

 .اجيةالزج األنبوبة داخل الى اللعاب محلول من مل 5.5 أضف زجاجية ماصة بمساعدة .11

 أنظر إلى داخل األنبوبة، وأكتب فيما اذا كانت شفافة؟ متعكرة قليال؟ _________________________ .12

 )زر التصفير(. االزرق الزر على بالضغط الجهاز بتصفير وقم السبكتروميتر جهاز الى الزجاجية االنبوبة أدخل .13

 .بكتيرية جدر على يحتوي الذي المزيج من مل 0.5 لألنبوب أضف .14

 .بالفورتكس األنبوب زجإم .15

 قراءتك. وسّجل"  قراءة" األخضر الزر على إضغط .السبكتروميتر جهاز الى فورا األنبوبة أدخل .16

ام األرق سّجلو .التعكر بدرجة التغير ومتابعة لمراقبة( دقيقة لمدة) ثانية 15 كل مرة" قراءة" األخضر الزر على اضغط .17

 في الجدول أدناه:

 

 الجدر البكتيرية في الماء التعكر بدرجة التغير

 (OD) التعكر درجة الوقت )ثواني(
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 حسب رأيك؟ السبب هو ما الوقت مع التعكر درجة في تغير هناك هل .18

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 تلخيص التجربة العلمية، وأسئلة إضافية:

 ?ستخدام اللعاببإ 2بإستخدام الماء، واألنبوبة رقم  1كان من الضروري تصفير جهاز السبكتروفوتومتر باألنبوبة رقم  لماذا .1

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

للعاب مع لموجود في اأرسم منحنى الذي يصف التغير بدرجة تعكر السائل الذي يحتوي على الجدر البكتيرية في الماء مقارنة بذلك ا .2

 مرور الوقت.

 

 

 



 

 

 

 

 ما هي إستنتاجاتك من التجربة؟ .3

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 كبير من التالميذ؟لماذا حسب ظنك كان من الضروري جمع معطيات من عدد  .4

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 قم بصياغة سؤال بحثي، واذكر ما هي المتغيرات )مؤثر ومتأثر( في التجربة. .5

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 قم بكتابة فرضية للسؤال الذي كتبته. .6

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 


