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 نماذج الكروموسوم - التنميط النووي
 

 :الغرض
 ملموسة للطالب الذين يعانون من ضعف في اإلبصار لبناء نمط نووي، هو نموذج ُمنظم لكروموسومات صلتقديم فر

 الكائن الحي، يوضح حجم الكروموسوم وشكله.
 

 معلومات أساسية
الكروموسوم في أي خلية ُمنظم تنظيًما عشوائًيا إال أثناء انقسام الخلية. لدراسة الكروموسومات، قام الُعلماء بتصوير 

الكروموسومات أثناء قيام الخلية بعملية التكاثر. ُثم يوضح الُعلماء صور الكروموسومات ويرتبونها كأزواج وفًقا 
للحجم والشكل. نشاط الفصول الدراسية الشائعة تمنح الطالب صوًرا لكروموسومات بشرية وتطلب منهم تطوير 

النمط النووي. بالنسبة للطالب الذين يعانون من انخفاض في الرؤية أثناء رؤية الصور الفوتوغرافية، ستصبح 
الكروموسومات المصنوعة من الصلصال بديًال حسًيا لهم. عدد الكروموسومات في خاليا الكائن الحي تختلف وفًقا 

 كروموسوم فقط. 12ألنواع الحيوانات. على سبيل المثال، الُذبابة المنزلية لديها 
 

 اإلعداد:
إذا سمح الوقت، فيمكن للطالب المشاركة في إعداد الكروموسومات عن طريق عمل مجموعة متنوعة من الثعابين 

 من نماذج الكروموسومات لعمل نمط ا زوًج26القصيرة مثل أشكال األطوال والسماكات المختلفة. هناك حاجة إلى 
نووي بشري. على الرغم من ذلك، هذا الوقت المستهلك يعتمد إلى حد ما على المهارات اليدوية للطالب. عادًة ما 
 يكون االستخدام األفضل لوقت الطالب هو لزوم تجهيز الكروموسوم مسبًقا. أيًضا، إنه وقت طويل مستهلك لفرز 

 من الكروموسومات وتحديدها بدقة. يمكن تدريس المفهوم نفسه باستخدام النمط النووي للكائن الحي الذي ا زوًج26
يحتوي على عدد أقل من كروموسومات من الناس. 

 
 المواد:
 من عجينة اللعب أو الصلصال وهذا يعتمد على عدد الكروموسومات المطلوبة. يعمل ات أوقي6 إلى 4من  •

 ثم ُيعقد على شكل "كروموسومات". اعجين اللعب بشكل جيد ألنه يتم تصليبه جيًد
". تعمل القوالب جيًدا لتحديد المسافة. x 12 12سطح نظيف أملس ال يقل عن مقاس " •
صور الخط المرفوعة للنمط النووي وبعض األنماط األخرى غير المصنفة واألنماط األخرى منظمة في  •

شكل نمط نووي. 
 
 اإلجراءات:
 إعداد الكروموسوم قبل الدرس. .1
بعد االستماع لمناقشة الفصل بشأن األنماط النووية وقراءة الدرس، يدرس الطالب الصور الحسية  .2

 للكروموسومات سواء في الترتيب العشوائي ونتيجة ألنماط النووي.
 الطالب الكروموسومات عن منظًرا إلى أن قالب نماذج الكروموسوم مرتبة ترتيًبا عشوائًيا، سينظ .3

طريق الحجم والشكل من األكبر لألصغر. يتم وضع الكروموسومات الجنسية في نهاية ترتيب 
 الكروموسوم.

هذا النشاط يجب أن يتم باستخدام الكروموسومات المصنوعة من الورق السميك المخزنة ومثبت  .4
 بالصينية لمنع التحرك.

متابعة المناقشة التي ستحتوي على بعض العناصر التي يبحث فيها العلماء عن النمط النووي الذي  .5
 سيحتوي على الكروموسومات المفقودة والكروموسومات الزائدة.
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