
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  اللجنة القطاعية للعلوم التربوية 

  مناهج كليات التربية
   

  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  

  –النظري  –مفردات منهج مادة الطفيليات 
  

  )ساعة٤( ٢،١ األسبوعوتشمل تعريف علم الطفيليات               Introductionمقدمة  -
  .المضيفات  وأنواعالطفيليات  أنواع،  وأهميتهطوره ت  
القائمة بين  األخرىويشمل مفاهيم التطفل ومقارنته مع العالقات   Parasitismالتطفل  -

  .الطفيليات 
  )ساعة٢( ٣ األسبوع           Host-Parasite Relationsعالقات الطفيلي والمضيف  -
، الضرار التي تسبها الطفيليات ، ردود فعل  وتشمل الفوائد التي تجنيها الطفيليات  

  .المضيفات 
  )ساعة٤( ٥،٤ األسبوع                       .  Host Specficityالتخصص للمضيف  -
 األدوارويشمل  Parasitism in the Animal Kingdomالتطفل في المملكة الحيوانية _ 

الطفيليات من جسم المضيف ،  المعدية للطفيليات ، مصادر العدوى ، طرق دخول وخروج
  .بها  اإلصابةالعوامل المؤثرة في انتشار الطفيليات وكثافة 

  )ساعة٤( ٧،٦ األسبوعوتشمل                 Phases of Parasitismمراحل التطفل  -
  .جسم المضيف واالستقرار فيه ، الهروب من جسم المضيف  إلىالمضيف ، الدخول  إيجاد   

وتشمل المميزات ، مظاهر الحياة  Phylum Protozoasاالبتدائية شعبة الحيوانات  -
  .والتصنيف 

 . اإلنساناالميبات المتطفلة في   - أ

والردهات وسوطيات الدم واللمف  األمعاء تسو طياالسوطيات المتطفلة وتشمل   -  ب
 . واألنسجة

  . اإلنسانالبوغيات الحيوانية المتطفلة في  -ج
  . اإلنسانالهدبيات المتطفلة في  - د

  .الموجودة في العراق  األنواعيكون التركيز على : مالحظة 
  :وتشمل   Helminthes of Medical Importanceالطبية  األهميةالديدان ذات  -



) الكبدية ، المعوية ، الدموية ، الرئوية ( الديدان المسطحة بما في ذلك المخرمات  -
 .والديدان الشريطية 

  .اليدان الخيطية   -  ت
  .الرأس  الديدان شوكية-ج

  .يتم التركيز على األنواع الموجودة في العراق : مالحظة 
قمل : وتشمل   Arthropods as Vectorsمفصليات األقدام كناقالت لألمراض  -

  . ، البعوض ، القراد ، الحلم  ثالبراغي،  اإلنسان
،  األعراضالمرضي ،  التأثيريتم التركيز في مادة النظري على الحياة ، : مالحظة 

المظهر الخارجي ،  أوتشخيص ، الوقاية ، بينما يتم التركيز في مادة العملي على الشكل ال
  .الداخلية ، الصفات التشخيصية والتصنيف  بالتراكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  

  – العملي –مفردات منهج مادة الطفيليات 
  عدد المختبرات 

  ١.                          عامة عن دراسة الطفيليات واستخدام المجهر  إرشادات -
  ٢.                                                    اإلنساناالميبات المتطفلة في  -
  ٢.                                                    السوطيات المعوية والردهية  -
  ١.                                                              السوطيات الدموية  -
  ٢.                                                     البوغيات الحيوانية الدموية  -
  ١.                                                                      المقوسات  -
  ١                                                             .          الهدبيات  -
  ٢المخرمات الكبدية                                             –الديدان المسطحة  -

   ١المخرمات المعوية                                                                  
  ٢مات الدموية                                             المخر                     
  ٢الديدان الشريطية                                                                   

  ٣الديدان الخيطية                                                                   -
  ١، البراغيث وبق                اإلنسانقمل :  راضلألمكناقالت  األرجلمفصلية  -

  الفراش والبعوض                                                         
  ١القراد والحلم                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  

  )النظري ( الفسلجة النباتية  مفردات منهج مادة
 ١ األسبوع   . األخرىقته بفروع علوم الحياة الوع وأهميتهمفهوم الفسلجة النباتية  إلىمدخل  -

 الغروية  واألنظمةليل االمح  -

 ٢الماء وخواصه                 االسبوع  أهمية،  وأنواعهاالطاقة : العالقات المائية للنبات   -

  .اكتسابه تلك الخواص  وأسباب    
  ٣نصف الناضحة                  االسبوع  األغشيةالمفهوم ، الظروف المثالية ، : االنتشار  -

  ) .النبات  أغشية( واالنتقائية     
البلزمة ، طرائق ( البالزمي  الجهد االزموزي والمائي والضغط والعالقة بينهم ، االنكماش -

  ٤األسبوع                                                                ) . الجهد أنواعقياس 
   ٥االسبوع .      والعوامل المؤثرة  واآللياتالمفهوم : امتصاص الماء وانتقاله في النبات  -    
  ٦المفهوم ، الثغور وتوزيعها ، آلية فتح الثغور وغلقها                      االسبوع : النتح  -

  .والعوامل المؤثرة على النتح    
 األساسية، العناصر  مكونات النبات المعدنية ، طرائق دراستها: التغذية المعدنية للنبات  -
  ٧االسبوع .           ، االمتصاص السلبي وآلياته ) المغذيات الكبرى والصغرى والمفيدة ( 
الفسيولوجية للعناصر  األهمية أوائف ، الوظ اآلليةالمفهوم ، الدالئل ، : االمتصاص الفعال  -

  ٨االسبوع .                                                                        األساسية
نظرة عامة ، الصبغات ، طيف االمتصاص وطيف الفعل ، : الضوئي ) البناء ( التركيب  -

  ٩االسبوع                          .                               الضوء والطيف المرئي 
، تأثير امبرسون والنظامين  اإللكترونوالدالئل ، نقل  األوكسجيناصل : تفاعالت الضوء  -

  ١٠االسبوع .                                                   الضوئيين والفسفرة الضوئية 
  ١١،           االسبوع  CAMك و كالفن وهاج سال(   C4و C3نباتات : تفاعالت الظالم  -
  ) .التنفس الضوئي   
   ١٢االسبوع .                                       العوامل المؤثرة في التركيب الضوئي  -
  ١٣االسبوع .                                  نظرة عامة ، مميزاته ، آليته : النقل باللحاء  -
ري ودورة كريبس ، مسار البنتوزات المفسفرة والكاليوكسيليت ، السك االنشطار: التنفس  -

  ١٤االسبوع .                                                                   معامل التنفس 
المرستيمات ،  وأنواعالنمو  أماكنمفهوم النمو والتكوين والتمايز ، : نمو وتكوين النبات  -

  ٢١االسبوع                                                         .       حركية النمو 



االكتشاف توزيعه في النبات ، ( تعاريف ، االوكسينات : منظمات النمو والهرمونات النباتية  -
  ٢٣،٢٢االسبوع             أعضاءنقله ، النبات الحيوي ، التأثيرات الفسيولوجية ، حساسية 

  ) .فعاليته  لاضمحالالنبات ، 
  ٢٤االسبوع .       االكتشاف والتأثيرات الفسيولوجية : والسايتوكاينينات  تالجبر لينا -
  ٢٥االسبوع .         االكتشاف والتأثيرات الفسيولوجية : حامض االبسييك واالثيلين  -
   ٢٦وع االسب.                                    الفترة الضوئية والتزهير ، االرتياع  -
   ٢٧االسبوع .                    المفهوم وحاالته وتأثيراته الفسيولوجية : الفايتوكروم  -
  ٢٨االسبوع .         (NASTIES)الحركات االنتمائية والموضعية : حركات النبات  -
   ٢٩االسبوع .                                                    وكمون البذور  إنبات -

تم استبعاد الدخول بموضوعات تعطى في مادة الكيمياء الحياتية وبايولوجية الخلية : مالحظة 
  .بالتفصيل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  

   -العملي- الفسلجة النباتية  مفردات منهج مادة
  المختبرات

  : عن  وإرشاداتمقدمة 
           ٣-١)    محاليل للغازات ، للسوائل ، للمواد الصلبة ( ق التحضير وطر وأنواعهاالمحاليل 

  . ، طرق التعبير عن تراكيز المحاليل والقوانين المتعلقة بها
  التركيز الموالري    -٢)   الجزئي ( التركيز المواللي  - ١
  (%) التراكيز المئوية  -٤التركيز المعياري المكافئ       - ٣

  : واألمالحواعد والق األحماض
  ٦-٤.    الغروية وصفاتها ودورها  األنظمةمن تحضير نماذج ) الدارئة ( المحاليل الواقية 
  العالقات المائية 

  ٧انتشار المواد الصلبة في السوائل             ) ٢(انتشار الغازات   ) ١: (االنتشار  - ١
        لرقائق على سرعةتأثير حجم ا) ٤(انتشار المواد خالل وسط صلب   ) ٣(     

  انتشارها 
   .تأثير شحنة االيونات على سرعة االنتشار ) ٥(     

  )االزموزية ( األغشية الخلوية والنفاذية  - ٢
  .سكرية مختلفة  أوانحناء سويقة ساق الخروع في تركيز ملحية  - ١
  .طريقة القطرة الساقطة  أوقياس الجهد االزموزي بالطريقة الوزنية  - ٢
  ٩- ٨.                           للجهد االزوموزي  أعالهياس الجهد المائي بالطريقة ق - ٣
                     خاليا بشرة الورقة مثل البصل باستخداممالحظتها بالمجهر  –البلزمة  - ٤
  .مناسب  رنبات آخأي  أو

               دراسة توزيع الثغور على سطحي) ٢(تركيب الجهاز الثغري  ) ١: (النتح 
               قياس سرعة ) ٤(جهاز البوتومتر  قياس سرعة النتح باستخدام) ٣(الورقة  

   ١١-١٠قياس معدالت النتح عن طريق تقدير            ) ٥(الكوبلت   أوراق باستخدامالنتح 
  ضوء ، مرج ، ( فقد الماء من النباتات المؤصصة تحت ظروف مختلفة 

  ) .حرارة ، رياح 
   ١٢لنمو النبات              األساسيةتجارب تقدير بعض العناصر  إجراء: التغذية المعدنية 

  النباتية عن طريق تحليل الرماد مثل  األنسجةفي 
  : استخالص وفصل صفات البناء الضوئي : البناء الضوئي 



  تقدير تركيز الكلوروفيل أ،ب ) ٢(بطريقة ورقة الكروموتوغرافيا   )١(
  قياس ) ٤(قياس طبق الكلوروفيل   باستخدام) ٣(والكاروتين والزانتوفيل 

  نباتات مائية  باستخدامسرعة البناء الضوئي بطريقة عد الفقاعات 
  ١٥-١٣النبات      أوراقالكشف عن النشا كدليل للبناء الضوئي بطريقة اليود في ) ٥(

  االستدالل حدوث التنفس في البذور النباتية ) ١: (التنفس 
   ١٧-١٦قياس معدل التنفس بطريقة المعايرة للبذور التائية                   ) ٢(         

  ١٨االميليز من بذور الشعير وتأثير                 إنزيمدراسة استخالص :  اإلنزيمات
  .في تحلل النشا  األنزيم            

  ١٩)     نسيج مشابه أو أي( التقدير الكلي للكربوهيدرات الذائبة في نسيج زهرة القرنابيط 
  :االنتحاءات 

  تجربة لتوضيح االنتحاء الضوئي في النباتات  )١(
 ٢٠في النباتات                                   األرضيتجربة لتوضيح االنتحاء  )٢(

  :الهرمونات النباتية 
  ٢٣-٢١                              اإلنباتدراسة تأثير هرمون الجبريلين في سرعة ) ١(
  .الحنطة المفصولة  أوراقفي  لبالكلوروفياثر الكاينتين في االحتفاظ ) ٢(
   
                                   
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  

  )النظري (علم الحشرات العام مفردات منهج 
  :مقدمة  -

        ، عالقة الحشرات ) منافعها ومضارها(تعريف علم الحشرات ، اهمية الحشرات     
  . باالنسان والحيوان ، العلوم التي لها عالقة بعلم الحشرات 
  )ساعات ٤( ١،٢االسبوعين                                                         

اسباب نجاحها وانتشارها ، المصادر المهمة ، موقع الحشرات في / تواجد الحشرات  -
 .مملكة الحيوانية ، مقارنة صنف الحشرات مع الصنوف االخرى لشعبة المفصليات ال

 )ساعات ٤( ١،٢االسبوعين                                                              

 :  المظهر الخارجي  -

  .االعتماد على الصرصر االمريكي او الجرادة كحشرة نموذجية 
  .ارجي ، جدار الجسم ومناطقه وفوائده الصفات العامة للمظهر الخ

الرأس وانواعه ، موقع الرأس نسبه الى المحور الطولي للجسم ، : مناطق الجسم 
منظر خلفي وامامي للرأس ، اجزاء الفم ، تعريفها ، التعريف على النوع النموذجي 

ن ، ودراسة تحورات اجزاء الفم ، العيون وانواعها المركبة والبسيطة ، تركيب العيو
  .اعدادها وترتيبها 

  . تعريف الالمس ، تركيبه ، انواع اللوامس وفوائدها : اللوامس 
  .حلقاته ، القطع المكونة له ، تركيب الصدر غير المجنح والمجنح : الصدر 
  . انواعها ، مكوناتها وفوائدها : االرجل 
  .حة انواعها ، التعيق ، ميكانيكية الطيران ، اجهزة شبك االجن: االجنحة 

  .عدد الحلقات وترتيبها ، اجزاء الحلقة البطنية ، مناطق البطن : البطن 
االعضاء التناسلية الخارجية للذكر واالنثى وتحوراتها ، طرق التمييز بين الذكر 

  )ساعات ٨( ٨،٧،٦،٥االسابيع .                                             واالنثى 
  : التشريح الداخلي  -

على الصرصر االمريكي كحشرة نموذجية ، الجهاز الهضمي وملحقاته ،  االعتماد
الجهاز العصبي وانواعه ، الجهاز التنفسي وانواعه ، تعريف الثغر التنفسي ، تركيب 

  .، الدم ومكوناته وخالياه ، وظائف الدم وانواع الثغور التنفسية ، جهاز الدوران 
  )ساعات ٦( ١١،١٠،٩االسابيع             .      الجهاز التناسلي في الذكر واالنثى 

  



 : اعضاء الحس  -

المستقبالت الميكانيكية ، اعضاء السمع ، المستقبالت الكيمياوية ، اعضاء البصر ، 
 )  ساعات ٤( ١٣،١٢االسابيع .                اعضاء االستشعار بالحرارة والرطوبة 

 :النمو والتحول  -

جة ، البيض ، اليافع ، الحورية االرضية ، مراحل النمو ، االطوار غير الناض
  .الحورية المائية ، اليرقة وانواعها ، العذراء وانواعها ، تعريف التحول وانواعه 

  ) ساعات ٤( ١٥،١٤االسابيع.                           طرق التكاثر في الحشرات 

 :طريقة التفاهم بين الحشرات  -

افراد االنواع المختلفة ، الفرمونات ، االصوات ،   بين افراد النوع الواحد ، بين     
  )  ساعات ٤( ١٧،١٦االسابيع.                                              الحركات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



     
  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة   

  
  )العملي(علم الحشرات العام مفردات منهج 

  )  ٢-١االسبوع (                                                     الحشرات          
فحص عام نماذج من االصناف الخمسة  –موقعها من شعبة المفصليات  –صفاتها العامة 

  .لشعبة المفصليات ومقارنة النماذج الخمسة فيما بينها اعتمادا على صفات المظهر الخارجي 
  )٣االسبوع (                                           تغذية الحشرات               

قتل  –انواع شباك الصيد والوسائل االخرى  –صيد الحشرات  –اماكن تواجد الحشرات 
  .حفظ الحشرات  –تحميل الحشرات وطرق التحميل  –الحشرات 

  )٨-٤بوع االس(المظهر الخارجي                                                      
_ اللوامس وانواعها  –قطع الرأس  –الرأس  –مناطق الجسم  –جدار الجسم وطبقاته وزوائده 

 –الراشغة  –الماضغة الالعقة  –السيفونية  –االسفنجية  –القاطعة الماضغة  –اعضاء الفم 
 –فراش بق ال(الثاقبة الماصة لالنسجة الحيوانية  –) بق العصير(الثاقبة الماصة ألنسجة نباتية 

التعرق  –االجنحة  –االرجل  –الحلقات والقطع الصدرية  –الصدر  –) البراغيث  –البعوض 
السؤة  –السؤة الذكرية  –لواحق البطن  –حلقات البطن  –البطن  –تحورات االجنحة  –

  .آلة اللسع  –االنثوية 
  )١١-٩االسبوع (  التشريح الداخلي                                                     

الجهاز العصبي  –التنفسية الجهاز التنفسي وانواع الفتحات  –الجهاز الهضمي والغدد الملحقة 
  .الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي  –المركزي 

  )١٤- ١١االسبوع (النمو والتحول                                                         
 –اليرقة وانواعها  –ليافع ، الحورية االرضية ، الحورية المائية البيض ، ا: غير الناضجة 

  .العذراء وانواعها 
) الجراد ( التحول التدريجي  –) السمك الفضي (التحول االولي : انواع التحول في الحشرات 

بعض غمدية (التحول المفرط  –) الفراش ( التحول الكامل  –) الرعاش (التحول الناقص  –
  ) .االجنحة 

  )٢٨-١٥االسبوع (                                                 تصنيف الحشرات  -
تعويد الطالب على استخدام مفتاح الحشرات على مستوى الرتب وتعويد الطالب على استخدام 

طالب  ٤-٣الرتب على مستوى العوائل ، تقسيم الطلبة لكل شعبة الى مجاميع تتألف من 



حفظ الحشرات وشباك الجمع والمستلزمات االخرى اغرض جمع ما  وتوزع لهم صناديق
  .من حشرات مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات االخرى يمكن جمعه 

  .دراسة نماذج لرتب الحشرات وعوائلها المختلفة
  مقدمة عن علم التصنيف ، تعريفه ، انواعه 

  مراحله التاريخية 
  )ساعة ٤) (١٩،١٨االسبوع (                             التسمية العلمية الثنائية وقوانينها   

مفهوم النوع ، النويع ،المراتب التصنيفية االساسية والثانوية ، اسس التصنيف والخواص 
  .، االختالفات الفردية ، الصفات التصنيفية وانواعها االساسية للرتب المختلفة 

  )ساعة٦) (٢٣-٢٠االسبوع (ية        اهم الرتب الحشرية المهمة من الناحية االقتصاد -
  )ساعة٢) (٢٤االسبوع (فوائده ، امراضه                           : نحل العسل  -

  .تعريف المستعمرة ، صفاتها ، تقسيم العمل بين افراد المستعمرة 
، مفهوم اآلفة الحشرية ، مفهوم المكافحة وانواعها المتكاملة ، ادارة االفات ، الطبيعية  -

  )ساعة٤) (٢٦،٢٥االسبةع (الميكانيكية ، الزراعية ، الحياتية ، الفيزياوية ،       : التطبيقية 
  .الكيمياوية ، والمكافحة التشريعية 

 تعريف الهرمون: الهرمونات  -

  ) ساعة٤(  ٢٨،٢٧وطريقة عمله                          االسبوع  هرمون الشباب
  هرمون اىنسالخ وطريقة عمله 

  .ور الهرمونات في مكافحة الحشرات حديثا د
  

  
  

   
                                                                  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  )النظري(مفردات منهج مادة األحياء المجهرية 

  
  )١االسبوع (   لموضوع        التعرف على علم االحياء المجهرية ونبذة تاريخيةعن ا -
  ) ٢االسبوع(   نظريات نشوء االحياء                                                  -
  )٣االسبوع (    انتشار االحياء المجهرية                                               -
  )٤االسبوع (              اسس تصنيف البكتريا          –تصنبف الكائنات المجهرية  -
  )٥االسبوع (                      -اشكال البكتريا  –اماكن وجودها  –صفات البكتريا  -
  )٦االسبوع(   .     الموجودة في داخلها العضالت  –جدار البكتريا  –تشريح البكتريا  -
  )٧االسبوع (        االسواط ، السبورات ، المحفظة                                    -
  )٩،٨االسبوع(طرق فحص البكتريا                                     –تصنيع البكتريا  -
  .التصبيغ الخاص  –التصبيغ التفريقي  –التصبيغ البسيط  –التحضيرات الغير مصبوغة  -
  )١٠االسبوع( زراعة االحياء المجهرية                                                  -
  )١١االسبوع (                - تعريف النمووتكاثرها  –نمو االحياء المجهرية وتكاثرها  -
  .االنقسام الخلوي   
  )١٢االسبوع(منحنيات نمو البكتريا ومراحلها                                             -
  )١٣االسبوع(                       العد البكتيري المباشر وغير المباشر                 -
  )١٤االسبوع(فسلجة االحياء المجهرية                                                    -
  ) ١٥االسبوع(االختبارات الفسلجية والكيماحيوية                                           -
  )١٦االسبوع (                               وراثة االحياء المجهرية                      -
  )١٧االسبوع(الشكلية والمزرعية على اطباق الزرع النامي             تدراسة المواصفا -
  )١٨االسبوع(السيطرة على االحياء المجهرية                                             -
  )١٩االسبوع (كتريا                         المضادات الحيوية وانواعها وتأثيرها على الب -
  )٢٠االسبوع)                     (المجاري-الماء-الهواء(االحياء المجهرية في التطبيق  -
  )٢١االسبوع (االحياء المجهرية الموجودة في االلبان والطعام                              -
  )٢٢االسبوع (                                     بكتريا التربة                          -
  )٢٣االسبوع (البكتريا الصناعية                                                          -
  )٢٤االسبوع (نبذة عن الرواشح مواصفاتها العامة ، تركيبها الكيمياوي ،                  -



  .انواعها ، تكاثرها   
  )٢٥االسبوع(تأثير الفايروسات على الخاليا                         –ت البكتريا فايروسا -
  )٢٦االسبوع (نبذة عن الهندسة الوراثية وتطبيقاتها                                        -
  )٢٨،٢٧االسبوع(نبذة عن البكتريا المرضية                                               -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الرابعةالمرحلة / مفردات مناھج علوم الحیاة 
  )العملي(مفردات منهج مادة األحياء المجهرية 

  
  )١االسبوع (ارشادات وتعليمات مختبرية عامة                                       -
)                                     ٢االسبوع(    التعامل مع االحياء المجهرية والتعرف على االالت           كيفية  -

  .واالجهزة المستخدمة في المختبر
  )٣االسبوع (االشكال البكتيرية ،             -٢التجمعات البكتيرية - ١التعرف على  -

  .ساليدات / شرائح    
  )٤ االسبوع(االوساط الغذائية وطرق تحضيرها ومالحظة نموها                     -
  )٥االسبوع(طرق عزل وتنقية االحياء المجهرية على مزارع نقية                   -
  )٦االسبوع)                                         (صبغة بسيطة (صبغ البكتريا  -
  )٧االسبوع (التصبيغ بصبغة كرام                                                   -
  )٨االسبوع (تصبيغ                                                –اغ تصبيغ االبو -
  )٩االسبوع (صبغ البكتريا المقاومة لالحماض                                        -
  )١٠االسبوع(التعرف على حركة البكتريا بطريقة البكتريا المعلقة                      -
  )١١االسبوع(البكتريا                                         التعرف على اطوار نمو -
  )١٢االسبوع(السبطرة على نمو االحياء المجهرية والسيطرة الفيزياوية                 -
  )١٣االسبوع (السيطرة الكيمياوية                                                       -
  )١٤االسبوع(                                                تأثير اختبار الحساسية    -
  )١٥االسبوع(للمياه                                         الفحص المايكروبايولوجي  -
  )١٦االسبوع(الفحص المايكروبايولوجي للتربة                                         -
  )١٧االسبوع (اد الغذائية                                الفحص المايكروبايولوجي للمو -
  )١٨االسبوع(دراسة البكتريا المرضية                                                 -
  )٢٠االسبوع(فحص االدرار العام                                                     -
  
  
  
  
  
  



  مفردات مادة التقویم والقیاس

  )األقسام غیر االختصاص(للصفوف الرابعة 
  ٢: عدد الساعات                                                                                    

  سنوي  ٤: الوحدات                                                                                      
  التقویم مفاھیم القیاس و -١

  . مقدمة في القیاس والتقویم   - أ

 ) . القیاس ، االختبار ،التقویم (معنى القیاس والتقویم   -  ب

  .أھمیة القیاس والتقویم والعالقة بینھما  -ج

  . العالقة بین التقویم والمنھج  -د

  .التقویم الختامي / التقویم التمھیدي  -أ:                        أنواع التقویم  - ھ

  .التقویم المعیاري / التقویم المحكي  - ب                                            

  

  ) أسابیع ٧:                                             (االختبارات التحصیلیة  -٢

  . االختبارات المقالیة  -أ

  .)ن متعدد التكمیل ، المزاوجة ، الصح والخطأ ، االختیار م(االختبارات الموضوعیة  - ب

  .االختبارات الشفویة  -ج

  . االختبارات العملیة واألدائیة  -د

  

  )أسابیع ٣:                                               (الوسائل الالختباریة  -٣

  . تقویم األداء ، المالحظة ، المالحظة المنتظمة ، سجالت التقدیر ، موازین التقدیر ، البطاقة المدرسیة 

  

  

  ) أسابیع ٥:                                                    (بناء االختبارات  -٤

تحدید األھداف ، تحدید المحتوى ، جمع الفقرات ، وضع التعلیمات ، شروط التطبیق ، إجراء التجارب  

  . االستطالعیة ، إجراء التجارب األساسیة 

  

  )  أسابیع ٤(                          :              مواصفات االختبار الجید  -٥

  .الموضوعیة ، الثبات ، الصدق ، الشمولیة ، سھولة التطبیق 

  

  

  )أسابیع ٤(استخراج خصائص االختبارات الموضوعیة                         -٦

  . السھولة والصعوبة ، التمییز ، مغالبة البدائل الخاصة 

  



 : المصادر 
  ١٩٩٣رون ، المناھج الدراسیة ، ـ ھاشم السامرائي وآخ١
  ١٩٧٨ـ رؤوف العاني ، اتجاھات حدیثة في تدریس العلوم ، ٢
  ـ فكري حسن الریان ، المناھج الدراسیة ٣
  .ـ یعقوب نشواني ، الجدید في تدریس العلوم ٤
  ـ عبد الحمید الصقار ، أصول تدریس الریاضیات ٥
  .قبل التعلیم الجامعي  تدریس الریاضیات في مرحلة ما. ـ مجدي إبراھیم ٦
  .ـ نضلة الحكیم ، تدریس الریاضیات ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) المشاھدة والتطبیق_ التربیة العملیة (مفردات 

  )للصف الرابع(لالقسام كافة 
  عملي  ٤: عدد الساعات                                                                                  

  سنوي  ٤: الوحدات                                                                                
  )أسبوع:                           (الجانب النظري االول : أوالً  

  . أداب مھنة التدریس    -١

  أسس التدریس الجید    -

  . إدارة الصف وتنظیمھ     -٢

  . أھمیتھا وأنواعھا / الصفیة االسئلة   -

 )أسبوع.              (الخطة التدریسیة السنویة والیومیة  -٣

 )  أسبوع(معناھا والتعلیمات التي یتبعھا الطالب أثناء المشاھدة : المشاھدة  -٤

  

  

  

  

  : الجانب العملي : ثانیاً  

  

  . المشاھدة  -١

  .التطبیق الفردي  -٢

  .ویة تطبیق فردي في المدارس المتوسطة والثان -٣

 .تمرین عملي على المھارات التدریسیة  -٤

  )مھارات استخدام السبورة ، التھیئة والغلق ، االستجواب ، التعزیز ، التغذیة المرتدة ، تنویع المیزات (

 

 )أسابیع ٦(التطبیق الجمعي                                     -٥

  

  الجانب النظري الثاني : ثالثاً  

  .التي واجھت الطلبة المطبقین في فترة التطبیق الجمعي مناقشة حول المشكالت  -١

 ) أسبوع(مناقشة التقاریر المعدة من قبل الطلبة حول التطبیق الجمعي  -٢

 ) .أسبوع(مناقشة مشكلة المختبرات في المدارس المتوسطة والثانویة في العراق  -٣

 )أسبوع(مناقشة مشكلة ــ تسریب الطلبة من المدارس   -٤

  )أسبوع(ــ عالقة المدرسة بالمجتمع                                    

  "  .  مشكالت تتعلق بالبیئة المدرسیة " مناقشة مشكلة  -٥      

  



 : المصادر 
  ١٩٩٣ـ ھاشم السامرائي وآخرون ، المناھج الدراسیة ، ١
  ١٩٧٨ـ رؤوف العاني ، اتجاھات حدیثة في تدریس العلوم ، ٢
  ھج الدراسیة ـ فكري حسن الریان ، المنا٣
  .ـ یعقوب نشواني ، الجدید في تدریس العلوم ٤
  ـ عبد الحمید الصقار ، أصول تدریس الریاضیات ٥
  .تدریس الریاضیات في مرحلة ما قبل التعلیم الجامعي . ـ مجدي إبراھیم ٦
  .ـ نضلة الحكیم ، تدریس الریاضیات ٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر رمضان عبد المجيد تأليف تحري  ٢فسلجة النبات ج -
 فيصل عبدالقادر . فسيولوجيا النبات د -

 اسماعيل عبد الوهاب الحديثي )  نظري(علم الطفيليات  -

 عبد اللطيف موالن . اساسيات علم الطفيليات العملي  د -

 حامد مجيد الزيدي . د)  نظري(علم االحياء المجهرية  -

 ن خضر داؤد سليما. مدخل الى االحياء الدقيقة  ترجمة د -

 عالية قهرمان حسن . اسس علم المناعة  د -

 ابراهيم قدوري قدو . علم الحشرات العام  تأليف د -

 جورج نصراهللا رزق . تركيب وتصنيف الحشرات د -

 خضر داؤد سليمان . الصحة العامة  د -

  
  
  
  

  المالزم 
  قياس وتقويم  -
 حشرات  -

 احياء مجهرية  -

 فسلجة نبات  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المرحلة الرابعة/ قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة للبنات 
  م٢٠٠٨ -٢٠٠٧لسنة  القیاس والتقویممفردات مادة 

  
  ٤: عدد الوحدات                                    ٢: عدد الساعات 

  

   
 :مفاھیم القیاس والتقویم  •

 .مقدمة في القیاس والتقویم -
 ).القیاس ، االختبار ، التقویم(معنى القیاس والتقویم  -
 .ة القیاس والتقویم والعالقة بینھماأھمی -
 .العالقة بین التقویم والمنھج -
 :أنواع التقویم  -

 .التقویم التمھیدي  - أ
 .التقویم المحكمي   - ب
 .التقویم الختامي   - ت
 .التقویم المعیاري   - ث

 

  :االختبارات التحصیلیة  •
 .االختبارات المقالیة -١
 .االختبارات الموضوعیة -٢

 .التكمیل -
 .المزاوجة -
 .الصح والخطأ -
 .تیار من متعدداالخ -

 .االختبارات الشفویة -٣
 .االختبارات العملیة واألدائیة -٤

  
  

  مدرس المادة

  
  
  

  



  
  )المشاھدة والتطبیق –التربیة العلمیة (مفردات 

  )للصف الرابع (لالقسام كافة 
  عملي ٤عدد الساعات             

  سنوي ٤:الوحدات 
  )اسبوع(                                :                        الجانب النظري االول :اوًال 

 اداب مھنة التدریس  .١
  اسس التدریس الجید -   
 )اسبوع  .                                                     (ادارة الصف وتنظیمھ .٢
  اھمیتھا وانواعھا     /االسئلة الصفیة    
 )أسبوع(                     الخطة التدریسیة السنویة والیومیة                     .٣
 )أسبوع(مھناھا والتعلیمات التي یتبعھا الطالب اثناءالمشاھدة       :المشاھدة  .٤
  : الجانب العلمي :ثانیًا

 .المشاھدة  .١
 التطبیق الفردي  .٢

  .تطبیق فردي في المدارس المتوسطة والثانویة .١
  تمرین عملي على المھارات التدریسیة .٢
  بورة ،التھیئة والغلق ،االستجواب ،التعزیز ،مھارات استخدام الس(

  ).التغذیة المرتدة ،تنوع المیزات 
  )اسابیع ٦(التطبیق الجمعي                                                         .٣            

  الجانب النظري الثاني :ثالثًا
  ة التطبیق الجامعي مناقشة حول المشكالت التي واجھت الطلبة المطبقین في فتر.١
  ) اسبوع(مناقشة التقاریر المعدة من قبل الطلبة حول التطبیق الجامعي                  .٢
 )اسبوع (مناقشة مشكلة المختبرات في المدارس المتوسطة والثانویة في العراق       .٣
  ) اسبوع(     تسریب الطلبة من المدارس                                 –مناقشة مشكلة .٤

  )اسبوع(عالقة االمدرس بالمجتمع                                          -                    
 " .مشكالت تتعلق بالبیئة المدرسیة" مناقشة مشكلة .٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مفردات مادة التقویم والقیاس
  )غیر االختصاص (للصفوف الرابعة 

  
   ٢:عدد الساعات 

  وي سن٤:الوحدات 
 :مفاھیم القیاس والتقویم  .١
  .مقدمة في القیاس والتقویم .أ   
  ).القیاس ،االختبار،التقویم (معنى القیاس والتقویم   .ب   
  .اھمیة القیاس والتقویم والعالقة بینھما .ج    
  .العالقة بین التقویم والمنھج.د    
  .امي التكوین الخت/التقویم التمھیدي .أ:   انواع التقویم .ھـ    

  .التقویم المعیاري/التقویم المحكي .ب                          
 )اسابیع٧:                                                         (االختبارات التحصیلیة  .٢
  .االختبارات المقالیة.أ

  التكمیل ،المزاوجة ،الصح والخطأ،االختبار من(االختبارات الموضوعیة .ب
  .متعدد  
  .االختبارات الشفویة .ج
  .االختبارات العملیة واالدائیة.د
  
 )اسابیع ٣:                                                        (الوسائل الالاختباریة  .٣

  تقویم االداء ،المالحظة ،المالحظة ،المالحظة المنتظمة ،سجالت التقدیر ،موازن 
  .التقدیر ،البطاقة المدرسیة 

 ) اسابیع ٥:                                                             (ختبارات بناء اال .٤
  تحدید االھداف ،تحدید المحتوى ،جمع الفقرات ،وضع التعلیمات ،شروط 

  . التطبیق ،اجراء التجارب االستطالعیة ،اجراء التجارب االساسیة 
 )أسابیع ٤(                             :                           بناء االختبار الجید  .٥
  .الموضوعیة ، الثبات ، الصدق ، الشمولیة ، سھولة التطبیق   
 ) اسابیع  ٤:                        (استخراج خصائص االختبارات الموضوعیة  .٦

  .السھولة والصعوبة ،التمییز ،مغالبة البدائل الخاصة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ةمفردات مادة الصحة العام
  
-مكوناتھا-عوامل ومسببات المرض ،مفھوم الصحة العامة(مفھوم الصحة العا م  -

  )االسبوع أالول(            كیفیةتحقیقھا،مجاالت الصحة العامةومیادینھا                 
  
  )االسبوع الثاني(الرعایة الصحیة ،خدمات األمومة والطفولة، صحة األسرة           -
  
  )االسبوع الثالث(                  مراض                                       التلقیح ضد اال-
  
  )االسبوع الرابع(     الصحة المدرسیة،التثقیف الصحي، الصحة الشخصیة           -
  
  التغذیة والعناصر الغذائیة ،وظائف الغذاء،احتیاجات الطاقة أثناء الحمل والرضاعة-

  )األسبوع الخامس(                                                                                 
  
  العناصر الغذائیة ،صفات الغذاء الكامل ،أمراض سوء التغذیة وكیفیة التغلب علیھا -

  )األسبوع السادس(                                                                                  
  
األمراض الخمجیة ،مقدمة ومعلومات عامة عن األمراض المعدیة،األمراض التي تنتقل -

  )  السل ، السحایا الدماغیة ،الخناق ،الطاعون ،الحمة القرمزیة (بواسطة الجھاز التنفسي 
  )ابعاألسبوع الس(                                                                                    

  
الحصبة ، الحصبة االلمانیة ، النكاف ، الجدري ، (األمراض الناتجة عن الفیروسات -

  )األسبوع الثامن(             )                                                          االنفلونزا 
  
  االمراض المنتقلة بواسطة الجھاز الھضمي -
  
  )  لكولیرا ، حمى مالطا ، الزحار العصويا(االمراض الناتجة عن الجراثیم -

  )األسبوع التاسع(                                                                                     
  
  ) شلل االطفال ، التھاب الكبد الفایروسي(االمراض الناتجة عن الفیروسات -

  )األسبوع العاشر(                                                                                    
  
  ) التسمم الغذائي ، التسمم السالمونیلي ، التسمم العنقودي ، التسمم الفطري(-

  ) األسبوع الحادي عشر(                                                                           
  
  )الكزاز ، الجمرة الخبیثة(الوخز  االمراض التي تنتقل بواسطة-

  )األسبوع الثاني عشر(                                                                            
  ) السفلس ، السیالن ، االیدز(االمراض الزھریة -

  )سبوع الثاني عشراأل(                                                                             
المالریا ، البلھارزیا ، اللشمانیا ، االسكارس ، الدودة (االمراض المتوطنة في العراق -

  ) األسبوع الثالث عشر(                                  )                             الشریطیة
   

  



  ) النقلیة(االمراض الخمجیة -
لى الصحة العامة ، التدخین واضراره على الصحة العامة ، الصحة العقلیة ، آثار الكحول ع-

  ) األسبوع الرابع عشر(                                                                            السرطان
  االسعافات االولیة والرعایة العاجلة -
  )األسبوع الخامس عشر(         التنفس وطرق انعاشھ ، الدورة الدمویة وطواريء القلب   -
  
اصابة الوجھ ، اصابة الرأس واصابة الصدر ، اصابة البطن ، (انواع االصابات والحروق -

  )األسبوع السادس عشر(                          )     اصابة العین ، االصابات الحراریة والبرد 
  )سبوع السابع عشراأل() كسور الحوض –سور العمود الفقري ك - كسور االطراف  (الكسور -
  
  )األسبوع الثامن عشر(                   االنتحار ، التسمم العرضي ، الوالدة الطارئة            -
  
  )األسبوع التاسع عشر(                         االدارة الصحیة                                         -
  )األسبوع التاسع عشر(     لعراقیة                  الھیكل التنظیمي االساسي لوزارة الصحة ا-
  )األسبوع التاسع عشر(       توفیر الخدمات الصحیة االساسیة                                    -
  
  )األسبوع العشرون(         مستویات الخدمات الصحیة االساسیة                                 -
  )األسبوع العشرون(                         تأمین الصحي والصحة الریفیة  المؤسسة العامة لل-
  )األسبوع العشرون(                                                                العیادات الشعبیة    -
  
  
  

  : المصدر المعتمد
  

  خضر داؤد سلیمان . كتاب الصحة العامة   تألیف د
  
  
  


