
 131م ح   مبادئ المحاصٌل الحقلٌة الصف   األول إجباري

     ( ساعة عمل3ًو )  ( ساعة نظري 2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 وصف المنهج

ٌتضمن هذا المنهج الدراسات العلمٌة والفنٌة للمحاصٌل الحقلٌة من جهتً االنتاج والتربٌة والتحسٌن واالستعمال من 

 لزٌادة االنتاج وتحسٌن النوعٌة بأقل التكالٌف وأسهل السبل تحت ظروف البٌئات المختلفة أجل إٌجاد الطرق الكفٌلة

 الهدف من تدرٌس المنهج

 المواضٌع ذات العالقة بالمحاصٌل الحقلٌة وفروعها العدٌدة إٌصال نظرة عامة على

 نتائج التعلم

الحقلٌة من جوانب عدٌدة منها البٌئً، التقنً، بعد تلقً هذه المادة فإن المتعلم ٌكون قادراَ على إدارة المحاصٌل 

 الفسلجً، واإلنتاجً

 مواضٌع الجزء  النظري

 ساعة 2 المحاصٌل الحقلٌة، تعرٌفها، منشؤها، تطورها، وطرق تقسٌمها -1

 ساعة 2 الفسٌولوجٌة وعالقتها بنمو وإنتاج المحاصٌل لعواملا -2

 ساعة 2 نمو المحصول، كفاءة المحاصٌل الحقلٌة وعالقة ذلك بإنتاجها مراحل -3

 ساعة 2 منظمات النمو النباتٌة واستخداماتها فً المحاصٌل الحقلٌة -4

 ساعة 2 العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة/ الحرارة -5

 ساعة 2 العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة/الضوء -6

 ساعة 2 العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة/الماء -7

 ساعة 2 العوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة/التربة -8

 ساعة 2 لعوامل البٌئٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة/الهواء -9ا

 الحٌوٌة وعالقتها بنمو المحاصٌل الحقلٌة، العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة وتأثٌرها على  العوامل -11

    إنتاج وتوزٌع المحاصٌل الحقلٌة      

 ساعة 2

 ساعة 2 البذور/اختبار اإلنبات والنقاوة، الشروط  الواجب توفرها فً بذور المحاصٌل الحقلٌة المعدة للزراعة -11

 ساعة 2 الحبوب، تجفٌف المحصول وخزنه  تدرٌج -12

 ساعة 2 االدغال وطرق مكافحتها -13

 ساعة 2 الدورات الزراعٌة -14

 ساعة 2 طرق تربٌة وتحسٌن المحاصٌل الحقلٌة، مراحل إنتاج وإكثار البذور المحسنة -15

 



 مواضٌع الجزء العملً

 

 مشاهدة ورسم المحاصٌل المتوفرة   -1

 

 

 ساعات 3

 ساعات 3 تمٌٌز بذور المحاصٌل -2

 ساعات 3 االنبات فً بذور المحاصٌل الحقلٌة والعوامل المؤثرة علٌه -3

 ساعات 3 عملٌات خدمة األرض واآلالت المستعملة   -4

 ساعات 3 طرق إضافة األسمدة -5

 ساعات 3 عملٌات خدمة المحصول -6

 ساعات 3 الري والصرف وأنواع المبازل -7

 ساعات 3 األدغال الرئٌسٌة فً حقول المحاصٌل وطرق مكافحتها مشاهدة -8

 ساعات 3 عملٌة إعداد البذور -9

 ساعات 3 التدرٌج -11

 ساعات 3 لتنظٌف -11

 ساعات 3 أخذ العٌنات -12

 ساعات 3 معاملة البذور -13

 ساعات 3 اآلالت المستعملة -14

 ساعات 3 حاصل الذرة الصفراء والبٌضاء وخزنه وتسوٌقه تجفٌف -15

 

 الكتاب المنهجً:

(، 2111األنصاري، مجٌد محسن، والٌونس، عبد الحمٌد أحمد، وحساوي، غانم سعد هللا، والشماع، وفقً شاكر)
 .2مبادئ المحاصٌل الحقلٌة ط

 

 توزٌع الدرجات

 

 الجزء العملً)المختبرات(

 %( وتوزع إلى:41الفصل الدراسً )التقٌٌم المستمر أثناء  - أ

 % اختباران عملٌان71

 %األداء الحقلً والمختبري الٌومً )نشاط الطالب(21

 %االلتزام واالنضباط فً المختبر والحقل11

 %( وتوزع إلى61االمتان النهائً) - ب

 % اختبار عملً حقل71ً

 % امتحان شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة31

 ت(الجزء النظري)المحاضرا



 %( وتوزع إلى:41التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 2% امتحان نظري عدد/71

 % واجبات بٌتٌة21

 %حضور ونشاط صف11ً

 %( وتوزع إلى61االمتان النهائً) - ب

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

 (5%2درجات ) 11=11*1الجزء ب : أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 121م ح ز  النبات العام : األولالصف اجباري

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

 وصف المنهج 

ومكوناتها وتراكٌبها وانقسامها وتخصصها وأنواع األنسجة واألعضاء ٌغطً هذا الموضوع الخلٌة النباتٌة وأنواعها 

 النباتٌة المتمثلة بالجذور والسٌقان واألوراق واألزهار والثمار والبذور وتعرٌفها وبٌان وظائفها بشكل واضح

 الهدف من تدرٌس المنهج

لتً تكون مفٌدة فً مجال علم النبات إٌصال نظرة عامة عن الخلٌة النباتٌة وكٌفٌة تكوٌنها لجسم نباتً متكامل وا

 بمفهوم مجرد ومبسط كمقدمة لتفهم نباتات المحاصٌل الحقلٌة بشكل موسع الحقاَ 

 نتائج التعلم 

سٌكون المتعلم بعد تلقً هذه المادة قادراَ على تفهم النبات ككائن حً ٌمتلك صفات النمو والتكاثر، مكون من جذر تحت 

 فبذور ،ولكل عضِو فٌه وظائفه الخاصة -هار وثمارسطح التربة، وساق وأوراق وأز

 يمواضٌع الجزء النظر

 مدخل إلى نشوء الحٌاة  على االرض، تكوٌن المركبات العضوٌة والمادة الحٌة والتحول إلى                                -1

 ئٌة إلى الٌابسة   التغذٌة الذاتٌة وظهور عملٌة التركٌب الضوئً والتحول من الحٌاة الما            

 ساعة2

 ساعة2 الخلٌة، البناء الكٌمٌاوي للخلٌة، الماء، تركٌبه وبناؤه وعالقته وسلوكه فً الخلٌة -2

البناء الكٌمٌاوي للخلٌة/ المركبات العضوٌة، الكاربوهٌدرات، الزٌوت، الشحوم، الشموع  -3

 والفوسفولبٌدات

 ساعة2

 ساعة2 البناء الكٌمٌاوي للخلٌة/ البروتٌنات، الحوامض األمٌنٌة، البولٌببتٌدات، األنزٌمات وفعالٌاتها -4

 ساعة2 البناء الكٌمٌاوي للخلٌة/ النٌوكلٌوتٌدات والحوامض النووٌة -5

التراكٌب األساسٌة الحٌة للخلٌة، الغشاء الخلوي، الساٌتوبالزم، النواة، البالستٌدات،  -6

 ٌا الشبكة البالزمٌة، وجهاز كولجًالماٌتوكوندر

 ساعة2

 ساعة2 التراكٌب األساسٌة غٌر الحٌة للخلٌة، الجدار الخلوي، البلورات، النشا وأشكاله -7

 ساعة2 االنقسام فً الخالٌا، االنقسام الخٌطً واالنقسام االختزالً   -8

 ساعة2 واألنسجة البالغة أنواعها، أشكالها، ومواقعها األنسجة غٌر المتمٌزة، -9

 ساعة2 األنسجة المركبة واألنسجة المعقدة -11

 ساعة2 ، والوظائفالتحوٌراتالمنشأ، األنواع،  الجذور، -11

 ساعة2 ، الوظائف، البراعم وأنواعها ومواقهاالتحوٌراتالسٌقان، المنشأ، األنواع،  -12

 ساعة2 األوراق، المنشأ، األنواع، التحورات، األشكال، القنابات أشكالها ووظائفها -13

 ساعة2 النورات واألزهار، تعرٌفها وأنواعها -14

 ساعة2 الثمار والبذور، تعرٌفها ، أصلها وأنواعها -15

 مواضٌع الجزء العملً

 ساعات 3                                        وكٌفٌة التعامل معه وتحضٌر الشرائح المٌكروسكوب -1



 ساعات 3                                                           التراكٌب األساسٌة للخلٌة النموذجٌة -2

 ساعات 3                                                                             األنسجة المرستٌمٌة -3

 ساعات 3                                                                        األنسجة البالغة البسٌطة -4

 ساعات 3                                                                         األنسجة البالغة المركبة -5

 ساعات 3                                                                         األنسجة البالغة المعقدة -6

 ساعات 3                                                                                   النسٌج اللحائً -7

 ساعات     3                                                            والتحوٌراتالجذر، المظهر األنواع  -8

 ساعات 3                                                                          التركٌب الداخلً للجذر -9

  ساعات 3                                                                  والتحوٌراتالساق، األنواع  -11

 ت ساعا 3                                                         السٌقان الهوائٌة والسٌقان األرضٌة -11

 ساعات 3                                                        الورقة النموذجٌة، األشكال واألنواع -12

 ساعات 3                                                                  الزهرة النموذجٌة وأجزائها -13

 ساعات 3                                                                        الطرٌة والجافة الثمرة -14

 ساعات 3                                                                                اإلنبات وأنواعه-15

 الكتاب المنهجً

 الموسوي، عبدهللا أحمد، والسعدي، حسٌن علً، )      (، النبات العام العملً

 الدرجاتتوزٌع 

 الجزء العملً)المختبرات(

 %( وتوزع إلى:41التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان71

 %األداء الحقلً والمختبري الٌومً )نشاط الطالب(21

 %االلتزام واالنضباط فً المختبر والحقل11

 %( وتوزع إلى61االمتان النهائً) - ب

 % اختبار عملً حقل71ً

 شفوي أو تحرٌري فً المادة العلمٌة% امتحان 31

 الجزء النظري)المحاضرات(

 %( وتوزع إلى:41التقٌٌم المستمر أثناء الفصل الدراسً ) - أ

 2% امتحان نظري عدد/71



 % واجبات بٌتٌة21

 %حضور ونشاط صف11ً

 %( وتوزع إلى61االمتان النهائً) - ب

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

 (5%2درجات ) 11=11*1الجزء ب : أسئلة استٌعاب وتحلٌل 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


