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عمل نموذج لخلية نبات 
  

 الغرض:
توفير للطالب الذين يعانون من قصر في النظر فرصة لعمل تمثيل دقيق لشكل الخاليات النباتية وسماتها 

 
 معلومات أساسية:

الخاليات غير مرئية في الحياة اليومية. في الواقع، رؤية الخاليا من خالل المجهر يتاح فقط للطالب لرؤية بضع 
" رمًزا للتصميم العالمي للتعليم. توفر نماذج الخلية كًال من UDLأجزاء فقط من خاليا النباتات أو الحيوانات. ُيعد "

التغذية المرجعية الحسية والحسية الحركية لتعليم الطالب هيكل الخلية. تعمل األلوان الزاهية والتباين الجيد بشكل 
دقيق في حالة الطالب الذين يعانون من انخفاض في الرؤية. 
 

اإلعداد: 
قبل القيام بهذا النشاط، يقرأ الطالب المقاالت المتعلقة بأجزاء الخلية ويتعلمون المجهر ويتدربون على شرائح إعداد 

الخاليا النباتية. قد يتم استخدام الشرائح المعدة. كذلك سيستفيد الطالب من فحص النماذج الثالثية األبعاد للخاليا 
والطبعات الكبيرة. 

لدى الطالب الذين يتسمون بالرؤية الثاقبة القدرة على النظر في صورة الخاليات على شاشة العرض أو التلفاز. ثم 
سيستخدم الطالب أجزاء عدة الخلية لعمل نموذج لما يالحظونه. للطالب الذي يعاني من انخفاض في الرؤية ليجعلك 
تشاهد الخلية المتعذر رؤيتها أو تمكن المدرس أو المساعد أو شريك المختبر من إنشاء نموذج حسي لصورة عملية 

التكاثر في الشاشة. ثم يقوم الطالب بفحص النموذج بدقة. بالتبادل يمكن للطالب الذي جرب رسومات الخط المرتفعة 
للخاليا إنشاء نموذج باستخدام عدة الخلية. ثم يمكن لشريك المختبر إعادة تشكيل نموذج إلعادة محاكاة ما يجري 

رؤيته. 
"، قم بزيارة UDLلمزيد من المعلومات عن عدة عمل نماذج خلية التصميم العالمي للتعليم "

Uhttp://www.cellzone.orgU 
 

المواد: 
": UDLعدة نموذج خلية التصميم العالمي للتعليم " •
جدران الخلية وأغشية الخلية والفجوة المركزية وصانعات الكلوروفيل  •
المجهر  •
الشرائح المعدة  •
   أو أي كاميرا أخرى مرفقة بالمجهر Ken-a-Visionمجهر من نوع  •
شاشة حاسوب أو تلفاز  •

 
اإلجراءات: 
رؤية الخاليا النباتية ثم إنشاء النموذج.  .1
 رؤيتها. ت لتمثيل جدار الخلية. تشكيل جدران الخلية ليبدو مثل الصورة التي تما سميًكااستخدم أنبوًب .2
 ليمثل غشاء الخلية. تبطين جدار الخلية بالغشاء. ارفيًعو أصفر طويًال ااستخدم أنبوًب .3
استخدام أنبوب أصفر رفيع آخر لعمل الفجوة المركزية للخلية النباتية. غشاء الفجوة المركزية غير  .4

مرئي على الرغم أن الحيز المشغول من الفجوة المركزية ينقص من صانعات الكلوروفيل لذلك يمكن 
لى موقعها. عاالستدالل 

لن تظهر النواة ألنها غير مرئية عند استخدام المجهر المستخدم في الفصول الدراسية العادية ما لم يتم  .5
إضافة صبغة أو تباين. 

وضع صانعات الكلوروفيل بجانب غشاء الخلية وخارج الفجوة المركزية.  .6
مقارنة بين نماذج خلية الطالب اآلخرين من ناحية شكل الخلية وترتيب أجزاء الخلية. مالحظة أوجه  .7

الشبه واالختالفات. 
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 الموارد
. تم تمويلها بمنحة 2010"، كلية المجتمع الفنية بسرينغفيلد، UDLكتيب نموذج خلية التصميم العالمي للتعليم "

 )NSFمؤسسة العلوم الوطنية (
 

 تم تأليف هذا النشاط من قبل داون تامركين، أستاذ بيولوجيا الخلية، بالكلية المجتمعية الفنية بسبرينغفيلد.
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