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تدريب الطالبات على اكتساب مهارة تصنيف النباتات البذرية
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جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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التاريخ

المادة النظرية

1

تعريف علم التصنيف واهميته
وعالقته بالعلوم االخرى
تاريخ علم التصنيف واهم
عالماء االغريق والرومان
الذين ساهموا في هذا العلم
حتى نهاية عهد لينايوس
ماهي النباتات البذرية ومقارنة
بين عاريات ومغطاة البذور
اشكال السيقان والجذور
وتحوراتها
موفولوجيا الورقة

6

تركيب الزهرة وتغايراتها

7

االنظمة الزهرية

8

الثمار والبذور

9

حبوب القاح واهميتها لعلم
التصنيف
اسس تصنيف النبات والمراتب
التصنيفية الكبرى والصغرى
وتعريف النوع
فكرة عن التطوير واالتجاهات
التطويرية في النباتات البذرية
انظمة التصنيف الطبيعية
واالصطناعية
التسمية المحلية والعلمية
فكرة عن هجرة النباتات
وتوزيعها الجغرافي والتوطن
شرح الهم خصائص العوائل
النباتية التي درست في المختبر
مع اعطاء االسماء العلمية الهم
النباتات االقتصادية التابعة
لهذه العوائل
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11
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المالحظات

المادة العلمية

أرشادات مختبرية
الجذر

الساق
الورقة-ترتيب
أجزاء
االوراق على الساق
وقمم
التعرق-أشكال
وقواعد االنصال
حواف وسطح وأنواع
والكساء
االوراق
السطحي
االمتحان االول من
الفصل االول
أجزاء الزهرة –ترتيب
االجزاء الزهرية
عدد حلقات الزهرة-
التناظر
جنس الزهرة-القنابات
الغالف الزهري
التويج-التربيع

أنواع
الزهري
الجهاز التكاثري الذكري
الجهاز التكاثري االنثوي
النورات(غير المحدودة)

االمتحان الثاني
الفصل االول

من

عطلة نصف السنة
التطرق الى علم التصنيف القديم
والتدرج بذلك وصوالً للتعريف
الحديث
تقسيم تاريخ علم التصنيف الى
اطوار او مراحل بدا ًء بالطور القديم
مع توضيح دور العلماء في كل طور
ونشاطاتهم العلمية وذكر دور
العلماء العرب والمرحلة التي ظهرو
بها حتى الطور الحديث
مع تقسيم مغطاة البذور الى صنفين
(ذوات الفلقتين) و (ذوات الفلقة
الواحدة) وتوضيح اهمية كل صنف
والمقارنة بينهما .
توضيح اهمية كل منهما مع
المقارنة ما بين السيقان والجذور
وتوضيح الجذور الطافية
والمساعدة والمتطفلة والفرق بين
جذور ذوات الفلقتين والفلقة
الواحدة .
التطرق الى علم التصنيف القديم
والتدرج بذلك وصوالً للتعريف
الحديث
مع شرح مفصل لكل حلقة من
حلقاتها
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النورات المحدودة
الثمار(أجزاء الثمرة)

أنواع الثمار

تصنيف الثمار الجافة

الثمار العلبية
تفتح الثمار
الثمار المنشقة
الثمار المركبة

نقوم

لغرض

بسفرة

جمع

نباتية وتجفيفها
وسائل انتشارها وتقسيماتها بشكل
مفصل
وسائل التلقيح واالنظمة التكاثرية
(الجنسي و الال جنسي) وأهمية كل
منها للنباتات
مع ذكر جدول (رادفورد واخرون
(Radford & et.al )1974
) 1974للصفات البدائية والمتطورة
ألعضاء النباتات مع ذكر الجدول
الزمني لتطوير االحياء
اضافة موضوع المراجع العلمية في
علم التصنيف
وانواع العينات النموذجية (العينات
الرئيسية المحفوظة)
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البذور -أجزاء البذرة
االمتحان االول من
الفصل الثاني
المعادلة الزهرية

جمع وتجفيف النماذج
تشخيص عوائل
تشخيص عوائل
تشخيص عوائل
االمتحان الثاني من
الفصل الثاني

28
29
31
31
32
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توقيع العميد :

علمية
نماذج

