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محمد  
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طريقة   – طريقة تسميتها  – أشكالها  – تركيبها   –الفيروسات  .1

 .تكاثرها

 .الكائنات التابعة لها – الصفات العامة  – فوق مملكة بدائيات النواة  .2

طريقة   – أشكالها  – تركيبها  – المرتبة التقسيمية لها  – البكتريا  .3

 .التكاثر

 .الكائنات التابعة لها  – الصفات العامة  –فوق مملكة حقيقيات النواة   .4

طرق التكاثر    –الصفات العامة   – المرتبة التقسيمية لها  – الفطريات  .5

 .مثال لكل قسم  –األقسام المختلفة  –

طرق   – الصفات العامة  – المرتبة التقسيمية لها  –الفطريات البيضية  .6

 .مثال لفطرين تابعين لها مع توضيح دورة حياتهما –التكاثر 

  –الصفات العامة  –يمية لها المرتبة التقس –الفطريات الزيجوية  .7

 .مثال لفطرين تابعين لها مع توضيح دورة حياتهما  – طرق التكاثر 

طرق   – الصفات العامة  – المرتبة التقسيمية لها  – الفطريات األسكية  .8

 .مثال لفطرين تابعين لها مع توضيح دورة حياتهما –التكاثر 

  – الصفات العامة  – المرتبة التقسيمية لها  – الفطريات البازيدية  .9

 .مثال لفطرين تابعين لها مع توضيح دورة حياتهما  – طرق التكاثر 

طرق التكاثر    – الصفات العامة  –المرتبة التقسيمية لها  –الطحالب  .10

 .مثال لكل قسم  –األقسام المختلفة  –

  – الصفات العامة  – المرتبة التقسيمية لها  – الطحالب الخضراء  .11

مثال لثالث طحالب تابعة لها مع توضيح دورة حياة   – التكاثر طرق 
 .طحلب واحد فقط

طرق   – الصفات العامة  – المرتبة التقسيمية لها  –الطحالب البنية  .12

  .مثال لطحلب تابعة لها مع توضيح دورة حياته –التكاثر 

طرق   – الصفات العامة  –المرتبة التقسيمية لها  –الطحالب الحمراء  .13

  .مثال لطحلب تابعة لها مع توضيح دورة حياته –لتكاثر ا

  – الصفات العامة  –المرتبة التقسيمية لها  – النباتات الحزازية  .14

مثال لنبات تابع لكل قسم مع   – صفات كل قسم  – األقسام التابعة لها 
 .توضيح دورة حياته

األقسام   – مة الصفات العا  – المرتبة التقسيمية لها  –النباتات التريدية  .15

مثال لنبات تابع لكل قسم مع توضيح   –صفات كل قسم  –التابعة لها  

 .دورة حياته

 



 
   . تناول بالبحث النباتات الزهرية موضحا الصفات العامة لها . 16
في النباتات   تركيب الزهرة ومحيطاتها المختلفة . تناول بالبحث  17

 .  الزهرية موضحا وظائف كل محيط 
 التربيع الزهري واألوضاع المشيمية لألزهار. . تناول بالبحث 18
 . تناول بالبحث دورة حياة النباتات الزهرية بالتفصيل.  19
،  Bessey. تناول بالبحث تصنيف النباتات الزهرية وفقاً للعالم بيسي  20

 موضحاً أسس التصنيف.  
 . تناول بالبحث أنواع النورات محدودة النمو مع ذكر أمثلة لكل نوع.  21
. تناول بالبحث أنواع النورات غير محدودة النمو مع ذكر أمثلة لكل  22

 نوع. 
 . تناول بالبحث أنواع الثمار، مع ذكر أمثلة لكل نوع. 23
للعالم بيسي  تناول بالبحث الفروع الثالثة للنباتات الزهرية وفقا  .  24

Bessey ،   موضحا الفروق بين العائالت الست التي تقع في بداية

 ونهاية األفرع. 
القانون الزهري  ،  وضعها التطوري  ،لعائلة الصليبيةتناول بالبحث ا.  25

الوضع   ، التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج لها مع شرح رموزه، 
الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي

 . Bessey  عد العالم قوا

لها  القانون الزهري ، وضعها التطوري  الشفوية،لعائلة . تناول بالبحث ا26
الوضع   ،التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج مع شرح رموزه،

الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي
 . Bessey  قواعد العالم 

القانون الزهري  ، وضعها التطوري  الوردية،لعائلة . تناول بالبحث ا27
الوضع   ، التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج لها مع شرح رموزه، 

الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي
 . Bessey  قواعد العالم 

القانون الزهري  ، وضعها التطوري  المركبة،لعائلة . تناول بالبحث ا28
الوضع   ، التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج لها مع شرح رموزه، 

الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي
 . Bessey  قواعد العالم 

القانون الزهري  ، وضعها التطوري  الزنبقية،لعائلة . تناول بالبحث ا29
الوضع   ، التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج لها مع شرح رموزه، 

الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي
 . Bessey  قواعد العالم 

القانون الزهري  ، التطوريوضعها   األوركيدية،لعائلة . تناول بالبحث ا30
الوضع   ، التربيع الزهري لمحيط الكأس والتويج لها مع شرح رموزه، 

الصفات البدائية والصفات الراقية لها حسب   ، مع توضيحالمشيمي
 . Bessey  قواعد العالم 
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