
 131ب م     اجباري         الصف الثاني             بيئة نبات       قسم المحاصيل الحقلية

 (3(ساعة عملً             الوحدات )3( ساعة نظري                  )2ساعات التدرٌس المخطط لها           )

 

اٌصال نظرة عامة عن مفاهٌم بٌئٌة متعلقة بالنبات ودى استجابة النباتات العوامل البئٌة  -وصف المنهج :

واثرها فً هذه المحاصٌل او النباتات وهً مفاهٌم مهمه جدا فً حٌاة الكائن ومدى استجابتة  لمختلف 

 الظروف البٌئٌة .

 وامل التً عن طرٌقها ٌتم الدراسة .توصٌف للبئٌة المحٌطة للنبات ومعرفة الع -: الهدف من تدريس المنهج

 

ٌكون المتلقً لعلم بئٌة النبات قادر على استٌعاب وفهم الظروف المحٌطة بالنبات وتاثٌرها على  -نتائج التعلم :

 حٌاه الكائن ومنها تحسٌن مثل هذه الظروف ومنع االثار السلبٌة علٌها .

 

 نظري   -المواضيع :

 ساعات 6        وواقع النبات مع هذه الظروف  تطور مفهوم البئٌة  -مقدمة تارٌخٌة   -تعرٌف علم البئٌة   -1

 ساعات 6كوحدة بٌئٌة                                  –النوع  النباتً  –انواعة  -صفاتة   -المجتمع النباتً   -2

 ساعات6                               العشٌرة النباتٌة                             –المحٌط والعوامل المحٌطة  -3

 ساعة 2عامل الضوء                                                                      -1 -العوامل المناخٌة : -4

 عةسا 2تكٌٌف النباتات للضوء                                                                                      -5

 ساعات4         تكٌٌف النباتات للحرارة                                                       –عامل الحرارة  -6

 ساعات4                                                     تكٌٌف النباتات للجفاف والبرودة    -عامل الماء   -7

 ساعة  2                                                                السواقط تاثٌر هذه السواقط على النبات  -8

 ساعة2                                                                     الغطاء الخضري  -عامل التربة    -9

 ساعات 4                                     عامل الرٌاح  وعامل الحرائق  تاثٌر هذه العاملٌن على النبات  -11

 ساعات4                                                تلوث البٌئٌة وطرق الحفاظ علٌها من الهواء والتربة  -11

 ساعة4                                         مخاطر االشعاعات وتاثٌرها على النبات والكائنات االخرى -12

 ساعات  4                                                                                             امتحانات   -13

 

 الكتاب المنهجي

 البٌئة الطبٌعٌة -1

 التلوث البٌئً -2

 



 

 عملي

 ساعات 3                                                 التعرف على المختبر الخاص بالبٌئة  -1

 ساعة 3                          دراسة عوامل المحٌط والتعرف على االجهزة المستخدمة    -2

 ساعات6                        قٌاس عوامل الحرارة والرطوبة والضغط والرٌاح واالمطار  -3

 اعةس 6                                                      زٌارة الى مدٌرٌة االنواء الجوٌة  -4

 ساعة  6                      تعرٌف الطالب بالمحٌط النباتً والغطاء الخضري وانواعة    -5

 ساعة3                                                                قٌاس الكثافات الحقلٌة    -6

 ساعة 3                                                    دراسة التربة ومحتوٌاتها من المواد -7

 ساعة3          اختٌار الطلبة وتعلٌمهم عن تسجٌل درجات الحرارة والرطوبة والرٌاح   -8

 ساعة 6         زٌارة الى بعض المعامل للتعرف على  مبادى وطرق الحفاظ على البئٌة -9

 ساعة 3                                                           اجراءات الوقاٌة من التلوث -11

 ساعة 3                              لعوامل البٌئة مشاهدة تكٌفات النبات فً الحقل لعوامل  -11

 ساعات 6                                            جمع نماذج من الغطاء النباتً الخضري -12

 ساعة3                                                                                  اختبار -13

 ( ب 2المرفق )

 الجزء العملي ) المختبرات ( 

 % ( وتوزع الى :  41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ

 % أختباران عملٌان 71

 الطالب (  % أداء الحقلً والمختبري الٌومً ) نشاط21

 % االلتزام زاالنضباط فً المختبر والحقل . 11

 %( توزع الى : 61االمتحان النهائً ) . ب

 % امتحان تحرٌري فً المادة العلمٌة . 111  

 

 الجزء النظري ) المحاضرات ( 

 %( وتوزع الى : 41التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) . أ

  2% امتحان نظري عدد / 71

 بٌتٌة . % واجبات 21

 % حضور ونشاط صفً . 11

 %( توزع الى : 61االمتحان النهائً ) . ب

 %( . 51درجة ) X 11  =21 2الجزء أ : أسئلة ذات أجوبة قصٌرة شاملة للمنهج  

 %( . 25درجات ) X 11=11 1الجزء ب: أسئلة استٌعاب وتحلٌل 



  % ( .25درجات ) X 5  =11 2الجزء ج : أسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح ( 


