الوحدة الدراسية األولى
العالقات بين الكائنات الحية وتفاعلها مع الوسط
تندرج هذه الوحدة ضمن فرع من فروع علوم الحياة يسمى علم البيئة ،L´écologieوهو
علم ميداني يحتاج لدراسته القيام بخرجات ميدانية قصد المالحظة المباشرة للكائنات الحية و
تفاعلها مع مكونات أوساط عيشها.
استكشاف وسط طبيعي

الملف:1
وضعية االنطالق:
" شاهدت فاطمة برنامجا وثائقيا عن أهمية تنوع األوساط الطبيعية وعن ضرورة حمايتها
والحفاظ عليها من أجل ضمان التوازن البيئي ،فتساءلت:
 ما المقصود بالوسط الطبيعي؟ ما هي مكونات الوسط الطبيعي؟ ما أهمية األوساط الطبيعية بالنسبة للمكونات اﻹحيائية؟ -Iماهي مكونات الوسط الطبيعي؟
للتعرف على مختلف األوساط الطبيعية ومكوناتها ال بد من القيام بخرجات ميدانية من
أجل المالحظة المباشرة لمكوناتها ودراستها
 -1التحضير لخرجة بيئية:
أ -التقنيات الضرورية ﻹستكشاف وسط طبيعي:
يمكن االعتماد على خرائط متنوعة ،صور فوتوغرافية ،تصاميم… للحصول
على معلومات تساعدنا في تحديد وسط طبيعي مالئم) يتميز بكثرة الكائنات
الحية( ،ونستعين بوسائل اسثكشاف مختلفة مثل :المذكرة،المصيدة،مكبر يدوي…
ب -أنشطتنا خالل الخرجة:
خالل زيارتنا لوسط طبيعي معين ،نقوم باألنشطة التالية:
 ننجز تصميما مبسطا للوسط الطبيعي) و 1في ورقة الرسم(ندون المعلومات بواسطة جمل بسيطة
ﱢ
 نجمع بعض العينات من المكوﱢنات الحية و غير الحية للوسطالطبيعي·
 -2ماهي مكوﱢنات الوسط الطبيعي?
أ -تمرين:
تبين الوثيقة  1في ورقة الرسم تصميما مبسطا لوسط طبيعي معين الحظه ،ثم قم
بإتمام الجدولين أسفله:
ب -جواب:
أنظر الوثيقة  1في ورقة الرسم∙
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إذن يتميز الوسط الطبيعي بالتنوع الهائل ،كما يؤمن بمكوناته الالئحيائية عيش المكونات اﻹحيائية
ملحوظة:
نالحظ وجود اختالف كبير بين األوساط الطبيعية وتباين تواجد المكونات الحية )الكائنات
الحية( ،على ماذا يدل ذلك?
إن الذي يتحكم في تواجد مكونات إحيائية دون أخرى في وسط طبيعي معين هي المكونات
الالئحيائية) مكونات غير حية(  :اختالف المناخ ،اختالف تركيز الملوحة،اختالف درجة
الحرارة···
 -IIماهي الوحدة التركيبية للكائنات الحية?

البنية التركيبية

مناوالت

للنباتات
نزيل البشرة الرقيقة
الداخلية لبصلة و نضع
جزءا صغيرا منها في
قطرة ماء بين صفيحة و
صفيحة زجاجيتين بعد
تلوينها باألحمرالمتعادل

مالحظات

نالحظ أنها تتكون من عدة
وحدات تركيبية مجهرية
متماسكة فيما بينها ومتشابهة
إنها الخاليا les cellules
)و 2في ورقة الرسم(

للحيوانات
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نظيف الوجه الداخلي
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ماء بين صفيحة و
بعد
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نالحظ مجموعة من
الخاليا المتشابهة كذلك
مكونة النسيج الظهاري
الفموي )و 3في ورقة
الرسم(

البنية المجهرية لمتعضي
مجهري
بعد تحضير وسط زرع
مالئم لتكاثر الكائنات
المجهرية) و 9ص،( 1 5
نضع قطرة من ماء وسط
الزرع بين صفيحة و
نالحظها
و
صفيحة
بالمجهر
نالحظ كائنات حية صغيرة
تتحرك بسرعة،كل كائن
يتحرك بواسطة أهداب و
يتكون من خلية واحدة إنه
البراميسيوم )و 4في ورقة
الرسم(

استنتاج

بالرغم من تنوع الكائنات الحية النباتية والحيوانية وغيرها فهي تتكون إما من خلية
واحدة تسمى كائنات وحيدة الخلية أو حيوانات أﱠولية وإما من عدة خاليا تسمى كائنات
عديدة الخاليا∙
كل الخاليا رغم اختالفها الكبير فهي تتكون من نفس هذه العناصر:
 نواةLe noyau :
 سيتوبالزمle cytoplasme :
 غشاء سيتوبالزميle menbrane cytoplasmique :
تعتبرإذن الخلية الوحدة التركيبية للكائن الحي
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تكيف المكونات الحية مع المكونات
الالئحيائية
وتنوعها و توزيعها الهائل في كل
وسط طبيعي

من إعداد:
األستاذة عواطف الهشامي

