
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 األهداف السلوكية األسـاليب واألنشـــطة التقويــــم
 اذكر معيشة الفطرايت الكيسية 

 

 سية صف تكاثر الفطرايت الكي

 

 

 

 اشرح مثال على الفطرايت الكيسية

     : معيشتها*

 . بعضها متطفالً اختياراي *     بعضها متطفالً إجباراي داخل أنسجة العائل *        . تعيش معيشة رمية *  

  *التكاثر :
 : تكوين األبواغ ) اجلراثيم ( الكيسية ) الزقية( داخل األكياس الزقية .  تكاثرها جنسياً * 
 : بتكوين األبواغ الكونيدية . تكاثرها ال جنسياً  *

   علل : مسيت الفطرايت الزقية هبذا االسم ؟
 تعريف الزق : هوا لكيس أو القربة املصنوعة من إهاب احليواانت مثل املاشية .  

 
 ) مثال : فطر الكمأة (

 (قال رسول هللا صلىاهلل عليه وسلم ) الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني 
 اجلبا ( . -اخلالسي  -نوع يشتهر منها يف شبه اجلزيرة العربية ) الزبيدي  15هذا اجلنس على  * يشمل
 هذه األنواع يف مواسم سقوط األمطار املومسية حيث درجة احلرارة ال زالت مرتفعة عن حرارة الشتاء .  * تظهر

يوماً من نزول املطر املومسي األول وذلك 70متييز فطر الكمأة إال عندما تكون مثارها الزقية انضجة وهذا عادة حيدث بعد مضي  * الميكن
 ألهنا تنمو حتت سطح الرتبة .

 * كما أن هلا معيشة تكافلية مع نبات الرقروق ) اإلرقة ( .        * معيشة رمية .           * تعيش الكمأة :
  ا :*تركبيه

 أ ( تتكون الثمرة الزقية من خيوط فطرية يتصل جانبها األسفل ابلرتبة عن طريق السرة . 
ة تنتشر عند متزق الثمرة جراثيم زقي 8-4ب ( يتخلل الثمرة الزقية أكياس زقية انضجة مبعثرة يف الطبقة اخلصيبة وحيتوي كل كيس على 

 الزقية 

 ية أن يذكر الطالب معيشة الفطرايت الكيس -1 

 

 أن يصف الطالب تكاثر الفطرايت الكيسية  -2

 

 

 

 أن يشرح الطالب مثال على الفطرايت الكيسية  -3
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      الحصة

 

 المادة

 أحياء
 

 موضوع  الدرس

 الفطرايت الكيسية 
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 الوسائل التعليمية
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