
 

 

 التعرف عىل عمل الأحياء عن طريق الفم

البحث العلمي في علم األحياء يدرس مستويات التركيب المختلفة التي تخص الكائنات الحية. هذا العلم يمتد من البحث الجزيئي 

للمواد و العمليات المختلفة الموجودة داخل الكائنات الحية، إلى البحث في علم البيئة والذي يدرس تأثير الكائنات الحية على بيئتها  

 البيئة على الكائنات الحية.                                                 وكذلك تأثير هذه 

 من الممكن عرض تركيب المستويات المختلفة كالتالي:                                                          

 جزيء

 خلية

 نسيج

 عضو

 كائن حي

 سكان

 مجتمع

 محيط حيوي

 

 على الفم بعدد من هذه المستويات:في هذا النشاط سوف نتعرف  

 :سوف نتعرف على عمل أنزيم معين. وكذلك سوف نستخلص جزيئات   المستوى الجزيئيDNA. 

 :سوف ننظر إلى خاليا الخد الداخلي وإلى خاليا البكتيريا وذلك بعدة طرق ميكروسكوبية )مجهرية(.  المستوى الخلوي 

 :سوف نتعرف على فم األفعى وعلى وظائفه المختلفة بحياتها. مستوى الكائن الحي 

 :سوف نتعرف على تركيب الفك و األسنان بحيوانات مختلفة. وسنجيب على السؤال:   المستوى العضوي ومستوى المجتمع

  كيف يدل هذا التركيب على عالقة هذه الحيوانات مع الكائنات األخرى.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الداخليمن خاليا الخد  DNAإستخالص 

 

 ثانية. 30. على الطاولة أمامك يوجد كأس مملوء بالماء. قم بالمضمضة بقوة بهذا الماء لمدة 1

 . أدخل الماء الذي في فمك إلى أنبوبة ذات الغطاء األزرق.2

 ملل من محلول الملح.  1. أضف لألنبوب 3

 ملل من محلول الدترجنت "المذيب". 1. أضف 4

 محتوى األنبوب بواسطة قلبها من جهة إلى أخرى. بلطف مزجاثم  . أغلق أألنبوبة5

 . إنتظر دقيقتين.6

. على الطاولة أمامك يوجد أنبوب مملوء بالكحول. أضف كل محتوى انبوبة الكحول الى األنبوبة ذات الغطاء األزرق وذلك 7

هاتان  ال تمزجالموجود داخل األنبوب. أن الكحول تكّون طبقة فوق طبقة السائل  الحظ.  ببطء على جدار األنبوببواسطة سكبه 

 سيتجمع  بالمنطقة الفاصلة بين هاتان الطبقتان. DNAالطبقتان ألن ال 

 يخرج من الطبقة السفلى إلى الطبقة العليا.  DNA. انتظر ثالثة دقائق والحظ كيف أن الـ8

 

 عمل أنزيم الليزوزيم باللعاب:

 نانوميتر.  450على طول موجة مقدارها  ضبوطم spectrophotometer . تأكد من المرشد ان جهاز السبكتروفوتوميتر1

 .2والثانية رقم  1رقيم أنبوبتين زجاجيتين: االولى رقم قم بت. 2

 مل ماء. 5.5أضف لألنبوبة : 1األنبوبة رقم . 3

 الجهاز بالضغط على الزر االزرق. بتصفير. أدخل األنبوبة الزجاجية الى جهاز السبكتروميتر وقم 4

 مل من المزيج الذي يحتوي على جدر بكتيرية.  0.5. أضف لألنبوبة 5

 . Vortex. امزج جيدا بمساعدة جهاز الفورتكس 6



 

 

 __________ . تك ءالى جهاز السبكتروميتر.اضغط على الزر األخضر "قراءة"  وسّجل قرا فورا. أدخل األنبوبة 7

 لمدة دقيقة( المراقبة ومتابعة التغير بدرجة التعكر. سّجل األرقام:ثانية ) 15كل  مرة . اضغط على الزر األخضر "قراءة"8

.______,______,______,______,______ 

 

 هل هناك تغير في درجة التعكر مع مرور الوقت؟ ما هو السبب حسب رأيك؟

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 . على طاولتك توجد كأس من الماء. اغسل فمك جيداً بهذا الماء لمدة ثالثين ثانية حاول أن تضيف لعاباَ الى الماء وهو في فمك. 9

الى داخل األنبوبة الزجاجية )لمن ال يستطيع  مل من محلول اللعاب 5.5بمساعدة ماصة زجاجية أضف  :2انبوبة رقم . 10

 مل من محلول الليزوزيم لألنبوب الزجاجي(. 5.5التعامل مع اللعاب أضف 

 الجهاز بالضغط على الزر االزرق. بتصفير.أدخل االنبوبة الزجاجية الى جهاز السبكتروميتر وقم 10

 

 رية.مل من المزيج الذي يحتوي على جدر بكتي 0.5. أضف لألنبوب 11

 .Vortex. إمزج األنبوب جيداً بالفورتكس 12

 __________. الى جهاز السبكتروميتر. إضغط على الزر األخضر "قراءة"  وسّجل قراءتك  فورا. أدخل األنبوبة 13

 األرقام:ثانية )لمدة دقيقة( لمراقبة ومتابعة التغير بدرجة التعكر. سّجل  15. اضغط على الزر األخضر "قراءة" مرة كل 8

.______,______,______,______,______                                                                                 

 هل هناك تغير في درجة التعكر مع الوقت ما هو السبب حسب رأيك؟

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


