
 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
 عدد مميزات الطحالب اخلضراء ؟

 

 

 

 خلضراء ؟اذكر بيئة الطحالب ا

 

 

 ؟ اشرح مثال على الطحالب اخلضراء

 مميزات الطحالب اخلضراء :

 * حتتوي على صبغة اليخضور 

 * خيزن الغذاء املدخر فيها علي شكل نشاء حقيقيي مراكز خاصة لتجميع النشا يف البالستيدات 

 * جدرها اخللوية مكونة من السليلوز

 : بيئة الطحالب اخلضراء

 الفولفكس-عذبة مثل السبريوجريا * تعيش يف املياه ال

 الكالدوفورا اليت تكثر يف اخلليج العريب-* تعيش يف املياه املاحلة مثل خس البحر 

 طحلب سبريوجريا -مثال 

 ( تعيش يف املياه العذبة 1

 ( من أو سع الطحالب انتشارا2

 0* مقسم ايل خالاي متشاهبة من حيث الرتكيب والوظيفة      * خيط اخضر غري متفرع    -( يتكون من :3

 0* كل خلية من اخلالاي املكونة هلا تقوم ابلوظائف احليوية يشكل مستقل عن اخلالاي األخرى 

 تتميز بوجود بالستيدة خضراء واحدة حلزونية الشكل كبرية احلجم متتد علي طول اخللية وتكثر فيها مراكز النشا .

 ب مميزات الطحالب اخلضراء أن يعدد الطال-1 

 

 

 

 أن يذكر الطالب بيئة الطحالب اخلضراء  -2

 

 

 أن يشرح الطالب مثال على الطحالب اخلضراء -3

 

 
 
 

 
      التاريخ
      الصف
      الحصة

 

 المادة

 أحياء
 

 موضوع  الدرس

 الطحالب اخلضراء 

 

 الواجب
33رسم صـ  

 

 الوسائل التعليمية
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