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 درجة( 55)                                                                       اكمل العبارات االتٌة    السؤال األول: اخبثخ

 Power point ثم نختار  Programsنختار منها  Start لتحمٌل برنامج البوربوٌنت نضغط قائمة -5

 Chart نختار  ادراج  إلنشاء رسم بٌانً من قائمة -2

 Title bar الموجودة فً× ٌمكن اغالق برنامج البوربوٌنت بالضغط علً عالمة  -3

 عرض الشرائحفً      تستخدم االٌقونة    -4
 حذف لحذف عمود من ورقة العمل اختر من القائمة المختصرة االمر -5
 

  Formula Bar ما وظٌفة هذا الشرٌط      -6

 

 ؟وماهً ممٌزاتهخصائصه أنواعه  هًماذا ٌعنً مفهوم النظم الخبٌرة وما  -7

اٌجشٔبِح اٌزوٟ اٌزٞ ٠سزخذَ اٌمٛاػذ اٌّأخٛرح ِٓ اٌخجشح اإلٔسب١ٔخ ػٍٝ ١٘ئخ  رٌه أٔٗ ػٍٝ اٌخج١شح إٌظُ رؼشف

اٌّؼٍٍخ ثبألسجبة  الشزمبق ٚاالسزذالي السزخشاج ٚاسزٕزبج إٌزبئحٚٔزبئح فٟ ِدبي ِؼ١ٓ ٚاسزخذاَ طشق ا ششٚط

 ٚاٌخبطخ ثّشىٍخ ِؼ١ٕخ ٠شاد ئ٠دبد زً ٌٙب. ٚإٌبردخ ػٓ رطبثك ٘زٖ اٌششٚط أٚ إٌزبئح ِغ ششط أٚ ٔز١دخ ِب

 

 اٌخج١شح: إٌظُ أنواع

DENDRAL 1968َ 

 أٔظّخ اٌخجشح اسزؼّبال. إٌظبَ رس١ًٍ اٌّشوجبد اٌى١ّبئ١خ اٌّدٌٙٛخ ص ِٓ أوثش ِّٙخ ٘زا

 :ٔظُ اٌخجشح اٌّؼشٚفخ ززٝ ا١ٌَٛ ِٚٓ 

INTERNIST 1975َ/  

DIPNETER ADVISOR 1976َ 

 طُّ ٘زا إٌظبَ ٌٍّسبػذح فٟ اٌزٕم١ت ػٓ اٌجزشٚي رسذ سطر األسع.

MACSYMA 1969َ 

ٚاٌزىبًِ  اٌزفبضًإٌظبَ ٌٍّسبػذح فٟ زً اٌّسبئً اٌؼذد٠خ ٚاٌشِض٠خ فٟ اٌش٠بض١بد ِٓ ث١ٕٙب ،  طُٛس ٘زا

خجشح طجٟ لبدس ػٍٝ  ٘زا ٔظبَ ٚاٌّؼبدالد اٌزفبض١ٍخ، ِٓ أوثش أٔظّخ اٌخجشح اٌش٠بض١خ اسزؼّبالً فٟ ٠ِٕٛب

 .ِٓ اٌؼٛاسع اٌّشض١خ 555رشخ١ض أوثش ِٓ 

SIS 1984َ  

 طٕبػٟ ٠سزؼًّ فٟ ثشِدخ ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ ِٚشالجخ إٌّزح. ٔظبَ خجشح

PROSPECTOR 1979َ 

اإلٔسبْ فٟ  ػطبء ئسشبداد ػٓ اٌجسث ػٓ اٌّؼبدْ فٟ ثبطٓ األسع . ٠مبي أٔٗ رفٛق ػٍٝخبص فٟ ئ ٔظبَ

 رٛلؼبرٗ اٌد١ٌٛٛخ١خ.



 

 

X-CON 1983َ 

 CONFIGURATION ٌألخٙضح اٌشل١ّخ ِّٙزٗ األسبس١خ رشر١ت رشى١ٍخ DEC اٌخبص ثششوخ ٘زا إٌظبَ

اٌّسبػذح الخز١بس  ِّٙزٗ X-SEL ش ٠ذػٝاٌششوخ. ٚثذافغ ِٓ ٔدبذ ٘زا إٌظبَ ، رطٛس الزمبً ٔظبَ آخ أخٙضح

 اٌىّج١ٛرش إٌّبست ٌٍضثبئٓ.

DENDRAL 

اٌسز١ٕبد  اٌخج١ش أٚ إٌظُ اٌخج١شح ػٍٝ اإلطالق ٚلذ رُ رظ١ّّٗ ٚئٔشبؤٖ فٟ خبِؼخ سزبٔفٛسد فٟ ٠ؼزجش ٘زا إٌظبَ

 ٚ٘ٛ ٔظبَ ِزخظض فٟ اٌى١ّ١بء.

MAXIMA 

 ٠بض١بد ٚ٘ٛ ٠إدٞ ػ١ٍّبد اٌّؼبٌدخ اٌشِض٠خ ٌٍّظطٍسبدفىّب ٠ٛزٟ ثٗ االسُ خج١ش فٟ اٌش أِب ٘زا إٌظبَ

 .MIT اٌش٠بض١خ ٚلذ طُّ فٟ اٌسجؼ١ٕبد ثّؼشفخ ششوخ

 :األٔظّخ اٌخج١شح ٚا١ٌّىشٚوّج١ٛرش

ِٚجشِد١ٓ ػٍٝ ِسزٜٛ سف١غ ِٓ  ززٝ ٚلذ لش٠ت وبٔذ أٔظّخ اٌخجشح رزطٍت زبسجبد ِٓ إٌٛع اٌىج١ش ٔسج١بً،

رىٌٕٛٛخ١ب اٌسبسجبد اإلٌىزش١ٔٚخ. فٍمذ لبِذ اٌىث١ش ِٓ  ٌزطٛس اٌّزً٘ فٟاٌىفبءح. ٌىٓ وً رٌه رغ١ش ثفضً ا

ٌألٔظّخ اٌخج١شح ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ أٔظّخ خج١شح ػبد٠خ ٌىٓ دْٚ لبػذح  SHELLS اٌششوبد ثزس٠ٛك لٛالغ

 ِشزٍش ِدّٛػخ اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثّٛضغ ػٍّٗ. اٌّؼشفخ، ف١ض١ف وً

 أٚ اٌّزٛافمخ ِؼٙب، ٔزوش ِٕٙب: I.B.M ً ػٍٝ أخٙضحٚاٌزٟ رؼّ ٕٚ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔظّخ األخشٜ
 

EXPERT-2 , EXPERT EASE, EXSYS, KEE, KES, M.1, OPS5 
 

 اٌزٞ ٠ؼًّ ثطش٠مخ االسزمشاء خالفبً ػٓ ثبلٟ األٔظّخ اٌزٟ EXPERT EASE اٌّزوٛسح ٘ٛ أُ٘ ٘زٖ األٔظّخ 

ئٌٝ اٌّٛضٛع اٌّؼٕٟ، ِٚٓ ثُ  ػٓ اٌسبالد اٌؼبئذحرؼًّ ثطش٠مخ االسزذالي. فجذالً ِٓ ئدخبي اٌمٛاػذ، رذخً أِثٍخ 

 .اٌّؼشفخ ٠مَٛ إٌظبَ ثبالسزمشاء ف١زجغ األِثٍخ ١ٌسزخٍض لبػذح

  خظبئض إٌظُ اٌخج١شح:

 .اٌزؼبًِ ِغ لبػذح اٌج١بٔبد اٌىج١شح اٌزٟ رظف اٌٙذف أْ ٠ىْٛ ٘زا إٌظبَ لبدساً ػٍٝ -1

ٍٝ لبػذح ِؼبسف أسبس١خ رشزًّ ػٍٝ ششٚط ِّبثٍخ ٌٍخجشح ثبٌذسخخ األٌٚٝ ػ أْ ٠سزٛٞ ١٘ىً ٔظبَ اٌخجشح -2

 .ٌإلٔسبْ ٚطشق ِؼبٌدزٗ ٌّٛضٛع ِؼ١ٓ اٌّىزسجخ

 .أسب١ٌت ثسث راد وفبءح ػب١ٌخ أْ ٠شزًّ ٔظبَ اٌخجشح ػٍٝ -3

اٌزؼبًِ ِغ ث١بٔب غ١ش وبٍِخ ٚٔبلظخ ِٚشٛشخ ِثً ٔظُ اٌخجشح اٌّسزخذِخ ٌٍزؼشف  أْ ٠ىْٛ إٌظبَ لبدساً ػٍٝ -4

 .اٌطبئشح ِٓ ث١بٔبد رٛضر خضء فمظ ِٕٙب ٔٛعػٍٝ 

اٌّؼشفخ رسزٛٞ ػٍٝ ششٚط رّثً خجشاد خذ٠ذح ٚرٌه ٌزسذ٠ث إٌظبَ ٚاٌٛطٛي  ئِىب١ٔخ ئدخبي ث١بٔبد ٌمٛاػذ -5

 .فٟ ارخبر اٌمشاس ئٌٝ ثمخ أوجش

 :أ٠ضب اٌخج١شخظبئض إٌظبَ ِٚٓ  

 سٌٙٛخ االسزخذاَ. -1

 ُ ٌٗ.ُطّ أْ ٠ىْٛ ٔبفؼبً فٟ اٌّدبي اٌزٞ -2

 ػٕذِب ٠سزخذِٗ غ١ش اٌّزخظظ١ٓ. أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ، -3

 ٚششذ األسجبة ٌٍزٛط١بد اٌزٟ ٠مذِٙب. أْ ٠ىْٛ لبدس اً ػٍٝ اٌزؼ١ًٍ -4

 اٌزٟ ٠طشزٙب غ١ش اٌّزخظظ١ٓ. أْ ٠سزد١ت ٌألسئٍخ اٌجس١طخ -5



 

 

 خالي األسئٍخ اٌزٟ ٠طشزٙب ػٍٝ اٌّسزخذَ. أْ ٠ىْٛ لبدس ػٍٝ اٌزؼٍُ ِٓ -6

 ٌزسذ٠ث اٌّؼٍِٛبد أٚ اإلضبفخ ئ١ٌٙب أٚ ئطالذ ِب ثٙب ِٓ ػ١ٛة. أْ ٠ىْٛ سًٙ اٌزؼذ٠ً ، لبثالً  -7

 ِضا٠ب اسزخذاَ إٌظُ اٌخج١شح:

 .رٛف١ش اٌخجشاد إٌبدسح -1

 .ص٠بدح االٔزبخ١خ -2

 .٠زسُ إٌظبَ اٌخج١ش ثبٔٗ اوثش ِشٚٔخ ِٓ اٌخج١ش اٌجششٞ -3 

 ١ش ِإوذح ) اززّب١ٌخ ( ِٓ خالي  لبػذح اٌّؼشفخ .اِىب١ٔخ اٌؼًّ فٟ ظً ِؼٍِٛبد غ -4

 اِىب١ٔخ ٔمً اٌّؼشفخ اٌٝ اِبوٓ ِزجبػذح خغشاف١بً. -5

 .اْ ٠ؼًّ ف١ٙب االٔسبْ ال ٠سزط١غاِىب١ٔخ اٌؼًّ فٟ ظشٚف خطشح  -6

 دائّب ً خب٘ضح ٚراد ارظبي ِجبشش ثمبػذح اٌّؼشفخ ٚراد رٕبسك دائُ ثبألداء. -7

 فٟ  لشاسارٙب.غ١ش ِزس١ضح ِٕٚطم١خ  -8

  .رٛف١ش ثذائً أوثش ٌٍّشىٍخ -9

ألي مشكلة تعالجها  ساسٌةألا العناصر أومكونات ال اشرح ثمفً ضوء ما درست عرف معنى البرمجة الخطٌة,  -8

 .الخطٌةالبرمجة 

م هً أسلوب تحلٌلً كمً تم استخدامه فً العلوم الطبٌعٌة والهندسٌة قبل استخدامه فً العلو :الخطٌةالبرمجة 

االجتماعٌة واإلدارٌة، وهً من النماذج المؤكدة ولٌست من النماذج االحتمالٌة. وهً أحد فروع وأنواع البرمجة 

 الرٌاضٌة.

 وٌمكن مناقشة هذه العناصر على النحو التالً:

 objective function. دالة الهدف                                   5

ضوح فً صورة معٌار قابل للقٌاس الكمً، ودالة الهدف فً مشكلة ٌجب تحدٌد هدف واحد بشكل قاطع الو

وهذا ما ٌعرف فً لغة  minimization أو تقلٌال  maximizationالبرمجة الخطٌة إما أن تكون تعظٌما 

وٌعبر عن الهدف عادة فً صورة متغٌر واحد أو أكثر، وتخضع هذه    Optimizationالرٌاضٌات بالمثلى

  عالقة خطٌة، أي أنها جمٌعا مرفوعة ألس واحد  صحٌح.المتغٌرات جمٌعا ل

 decision variables. متغٌرات القرار                             2

وهً التً تدخل ضمن دالة الهدف المراد تعظٌمه أو تقلٌله وهً متغٌرات من الدرجة األولى، وهذه المتغٌرات 

 إما أن تكون صفرٌة أو موجبة.

      constraintة من القٌود                          . قٌد أو مجموع3

ستغاللها واستخدامها مجاالت مختلفة، وٌأتً التعبٌر عنها فً تتمثل القٌود فً موارد محددة ٌتنافس على ا

مشكلة البرمجة الخطٌة من خالل المتاح من الموارد، بمعنى أننا نعظم أو نقلل المتغٌرات الداخلة ضمن دالة 

 الهدف فً ظل قٌود تتمثل فً موارد محدودة. فمثال إذا كان لدٌنا مائة متر مكعب من األخشاب ٌمكن أن نستغلها

 وأما الكراسً فمتغٌر . فً صناعة الكراسً نقول أن األخشاب مورد، ومائة متر منها قٌد،

 وٌعبر عن القٌود فً شكل معادالت خطٌة ، وهً كما ٌلً:

            less than or equal to)≥(ب. متباٌنة : أقل من            equalityأ. متساوٌة : ) =(             

 more than or equal to)≤(           من  . متباٌنة : أكبرـج

 nonnegative. شرط عدم السلبٌة                          4

 للمتغٌرات المراد تعظٌمها أو تقلٌلها والواقعة فً دالة الهدف: 

حٌث ٌتمشى هذا القٌد مع منطقٌة دالة الهدف المراد تعظٌمها أو تقلٌلها ، والتً هً أصال موجودة ؛ حٌث 

  .حٌل التعامل معها فً حالة العدم أو السلبٌة وفً حالة استخراج الحل بالطرٌقة البٌانٌةٌست
 



 

 

 

 درجات( 55)                 رتب الخطوات التالٌة لتنفٌذ االوامر االتٌة                                  السؤال الثانً: اخبثخ

  :ئملحذف عمود من ورقة العمل باستخدام شرٌط القوا (5)

 .نحدد العمود المراد حذفهEdit .  ، (5 )نضغط قائمةdelete .  ،(2 )نختار منها أمر ( 3)

 : خالٌا فً ورقة العمل عدة( إلضافة 2)

 .حدد نطاق الخالٌا( 3)، .افتح القائمة المختصرةShift cell down . ،  (5 )اختر األمر إزاحة الخالٌا لألسفل ( 2)

  insertاختر أمر ( 4)

 : إلدراج شرٌحة جدٌدة (3)

 .New slideنختار منها( 3) ، .المراد إدراج شرٌحة عمل بعدهاالشرٌحة نحدد Home ، (2 )نضغط قائمة ( 5)

 :( لحذف صف من ورقة العمل باستخدام القائمة المختصرة4)

 .نحدد الصف المراد حذفه delete . ، (5)نختار منها أمر( 3) ،نضغط بالزر األٌمن للفارة فتظهر القائمة المختصرة( 2)

 رتب الخطوات التالٌة إلدخال صٌغة فً احد الخالٌا: (5)

 ( حدد5)  ، Enter( اضغط علً مفتاح االدخال 6)  ،،*،/( -( ادخل المعامل الحسابً )+،5)  ،(اكتب عالمة=  2)

ً او عنوان الخلٌة التً بها الرقم ( ادخل الرقم الثان4)  ، ( ادخل الرقم االول 3)  ،الخلٌة المراد ادخال الصٌغة بها 

    .الثانً

 

 درجة( 51)                                                                                السؤال الثالث: اخبثخ
 .ماىي أىمية استخدام الحاسب اآللي في مجال التحميل اإلحصائي لمتجارب الزراعية -أ

 ئخشاء اٌزس١ٍالد االزظبئ١خ اٌّخزٍفخ ثظٛسح دل١مخ ٚسش٠ؼخ. ا٢ٌٟ بسزخذاَ اٌسبست٠ّىٓ ث -1

أٚ  Simple experimentsاإلزظبئ١خ, ٚرظ١ُّ اٌزدبسة سٛاء وبٔذ ردبسة ثس١طخ  اٌؼ١ٍّبد خ١ّغ ِغ ٠زٛافك -2

 . Split plotأٚ لطغ ِٕشمخ  Factorialػب١ٍِٗ

ء اٌزس١ٍالد االزظبئ١خ اٌّخزٍفخ فٟ شزٝ اٌّدبالد سشػخ ٚدلخ ٚسٌٙٛخ ئخشا األٌٟ اٌسبست اسزخذاَ ػ٠ٍٝزشرت  -3

 اٌضساػ١خ.
 

 :األٚاِش اٌزب١ٌخخّسخ فمظ ِٓ أِبِه ػذح أٚاِش ث١ٓ ٚظ١فخ رظٙش  Mstatcِٓ خالي اسزخذاِه ٌجشٔبِح اٌـ  -ةاخبثخ 

 

 1اٌٛظ١فخ سلــُ 

شووبء اٌٍّفووبد اٌشئ١سوو١خ رمووَٛ ٘ووزٖ اٌٛظ١فووخ ثزخووض٠ٓ ٚئداسح اٌّؼٍِٛووبد اٌخبطووخ ثزدووبسة اٌزشث١ووخ ٠ٚزضووّٓ رٌووه أ

 ٚرظ١ُّ اٌزدبسة اٌسم١ٍخ ٚػ١ٍّبد اٌطجبػخ اٌّخزٍفخ اٌالصِخ  ٌزدبسة رشث١خ إٌجبد ٚغ١ش٘ب.
 

 3ُ ــاٌٛظ١فخ سل

، ٚثٕوبء ػٍوٝ اسوزدبثزه ٌٍّسوث  ٠ّىوٓ اْ ٠ظٙوش اٌزس١ٍوً ػٍوٝ  one- wayاردوبٖ ٚازوذ  فوٟرموَٛ ثزس١ٍوً اٌزجوب٠ٓ 

 ف٠ٟٕٗ ػٍٝ االسطٛأخ، وّب ٠ّىٓ اضبفخ اٌّزٛسطبد إٌبردخ ِٓ اٌزس١ًٍ اٌشبشخ اٚ ٠طجغ ػٍٝ اٌطبثؼخ اٚ ٠زُ رخض

 ٔٙب٠خ اٌٍّف.
 

 5اٌٛظ١فخ سلــُ 

. ٚثٕوبء ػٍوٝ اٌخ١وبساد روٝ رموَٛ Lattice designsرمَٛ ٘وزٖ اٌٛظ١فوخ ثزس١ٍوً اٌزجوب٠ٓ فوٝ اٌزظو١ّّبد اٌشوجى١خ 

ٌطبثؼخ اٚ رخض٠ٕٙب ػٍٝ االسوطٛأخ ، ٚووزٌه ثبخز١بس٘ب ٠زُ ػشع اٌزس١ًٍ ػٍٝ اٌشبشخ اٚ رزُ طجبػخ إٌزبئح ػٍٝ ا

 ٠ّىٓ اضبفخ اٌّزٛسطبد اٌّزسظً ػ١ٍٙب اٌٝ ٔٙب٠خ اٌٍّف اٌخبص ثبٌزس١ًٍ اإلزظبئٟ .
 

 



 

 

 9ُ ـاٌٛظ١ف سل

٠ووزُ ف١ٙووب زسووبة ٚئٔشووبء  لوو١ُ خذ٠ووذح ٌّزغ١ووش خذ٠ووذ اٚ ِزغ١ووش ِٛخووٛد ِسووجمب ٚرٌووه ثزطج١ووك اٌّؼووبدالد اٌسسووبث١خ 

.  ز١ث ٠ّىٓ ئدخبي اٌّؼبدالد اٚ رخض٠ٕٙب ػٍوٝ االسوطٛأخ  data fileٍف اٌج١بٔبد ِٓ ِ caseاٌّطٍٛثخ ٌىً زبٌخ 

 اٚ  اسزشخبػٙب ِٓ االسطٛأخ ٚرطج١مٙب ػٍٝ ٍِف اٌج١بٔبد .

 

 15اٌٛظ١فخ سلــُ 

 ٌٍج١بٔبد اٌّؼطبح فٟ اٌدذاٚي .  ٠chi- squareّىٓ ِٓ خالٌٙب زسبة ِشثغ وبٜ 
 

 12ُ ــاٌٛظ١فخ سل

ٚرموذ٠ش اٌّؼوبِالد  treatment combinationبسٔبد ث١ٓ أٞ ػوذد ِوٓ رٛاف١وك اٌّؼوبِالد رسزخذَ إلخشاء اٌّم

،  ٠ّٚىوٓ رطج١وك رٌوه ػٍوٝ ث١بٔوبد ِوٓ اٌٍّوف cubic، أٚ اٌزىؼ١ج١وخ  quadratic، اٚ اٌزشث١ؼ١وخ linearاٌخط١وخ 

 .  keyboard، أٚ ِٓ خالي ادخبي اٌج١بٔبد ِجبششح ِٓ ٌٛزخ اٌّفبر١ر  data fileاٌخبص ثبٌج١بٔبد 
 

 13ُ ــاٌٛظ١فخ سل

رمَٛ ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثسسبة ِؼبًِ االسرجبط ٚاالٔسذاس اٌجس١ظ ، ٚثٕبء ػٍٝ رؼبٍِه ِغ اٌّسث ٠ّىوٓ ػوشع  إٌزوبئح 

 ػٍٝ اٌشبشخ اٚ طجبػزٙب ػٍٝ اٌطبثؼخ أٚ رخض٠ٕٙب فٝ ٍِف ػٍٝ االسطٛأخ .
 

 14ُ ــاٌٛظ١فخ سل

ِٓ االػّذح ٚاٌظفٛف اٌّزبزخ ، ز١وث ٠وزُ رسذ٠وذ اٌمو١ُ  contingency tablesرمَٛ ثأشبء اٌدذاٚي االززّب١ٌخ 

  اٌّزٛلؼخ ٚاٌّشب٘ذح ٚوزٌه ل١ُ ِشثغ وبٜ.
 

 درجة( 51)                                                                                السؤال الرابع: اخبثخ
 :وماىي مدلوالتيا ثم بين أىمية النوافذ اآلتية ،خصيمن حاسبك الش Mstatcوضح كيف يمكن فتح برنامج الـ  -أ
 

  
 2رقم  5رقم 

الشاشة الرئيسية لمبرنامج والتي  ىي ىذهتعتبر 
تحتوى عمى مختمف الوظائف التي يقدميا ىذا 
البرنامج.  ويالحظ ان بالضغط عمى أي وظيفة 

Function  من الشاشة الرئيسية يظير ىناك
 لوظيفة.شرح  يعبر عن أىمية ىذه ا

الشاشة تعرض نموذج التصميم المستخدم، والحظ  ىذه
ذا التمرين ىي ــــــفيو وجــــــــــــود مصادر التباين ) في ى

األصناف ومستويات التسميد النيتروجيني والتفاعل 
بينيما والمكررات والخطأ التجريبي، كذلك تظير درجات 

 الحرية المناسبة ليذا النموذج.
4 



 

 

ٚرُ رسد١ً إٌزبئح ئزذٜ اٌزدبسة اٌضساػ١خ ٌزم١ُ فبػ١ٍخ ػذد أسثؼخ ِج١ذاد زشش٠خ ضذ دٚدح ٚسق اٌمطٓ فٟ  -ة اخبثخ

أوًّ اٌج١بٔبد اٌغ١ش ِٛخٛدح ثُ  اٌزبٌٟاٌزجب٠ٓ  وبٔذ إٌزبئح اٌّزسظً ػ١ٍٙب ِٛضسخ فٟ خذٚيِىشساد ٌىً ِج١ذ  4ِٓ 

 ِٓ ٚخٙخ ٔظشن. ب ِٓ ٘زٖ اٌزدشثخاٌّسسٛثخ ِٚب ٘ٛ رفس١شن ٌٍٕز١دخ اٌّزسظً ػ١ٍٙ Fازست ل١ّخ 
 

F  اٌدذ١ٌٚخ  
F  اٌّسسٛثخ  MS SS D.f S.V 

1% 5% 

9.15 4.53 10.28 7661.28 22983.84 3 Treat. 

9.15 4.53 3.98 2905.51 8716.53 3 Rep. 

   745.22 6706.97 9 Error 

    38407.34 15 Total 
 

خ ٠ػٕذ ِسزٜٛ ِؼٕٛ اٌدذ١ٌٚخ Fل١ّخ أوجش ِٓ اٌّسسٛثخ  Fل١ّخ ألْ  اٌّؼ٠ٕٛخ١خ ٌاٌفشٚق ث١ٓ اٌّؼبِالد ػب

1%. 

خ ٠ػٕذ ِسزٜٛ ِؼٕٛ اٌدذ١ٌٚخ Fل١ّخ ألً ِٓ اٌّسسٛثخ  Fألْ ل١ّخ  اٌّىشساد غ١ش ِؼ٠ٕٛخاٌفشٚق ث١ٓ ث١ّٕب 

5%. 

 

***********************************************************************************************                                    
 مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،

  أ.د/ رضا الســـيد محمـد عمـر                                                                

   الحسيني السيد حسيني/ د                                                                                       



 

 

  السؤال األول:اجابة 
   


