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 اجت عه األسئلخ التبليخ:

 

 درجخ( 02) السؤال االول:
ْٙانششٔغانرٙٚعةاٌذرٕفشفٛٓا؟ٔياْٙاألظشاسانرٙذرشذةعهٙانخطأفٙعشفانرمأ٘انعٛذج؟ -أ ٔيا

اخرٛاس

انرمأ٘انعٛذجْٙانرمأ٘انؽائضجعهٗانصفاخانٕساشٛحانهًًٛضجنهصُفٔٚعةاٌذكٌٕيرعاَغحخانٛحيٍتزٔس

انؽشائشٔااليشاضٔاالفاخانؽششٚحَٔغثحاَثاذٓاعانٛح

 

 درجبد( 5)انرمأ٘ - ة

 :قبرن ثيه كل اثىيه ممب يبتي -ة

انؽٕٛٚحانثٕٛنٕظٛح–انؽٕٛٚحانضساعٛح-1

االَثاخانٕٓائٙ–االَثاخاالسظٙ-2

انغكٌٕانذاخهٙ–انغكٌٕانخاسظٙ-3

انرمأ٘انًغعهح–انرمأ٘انًعرًذج-4

َثاذاخانُٓاسانمصٛش–َثاذاخانُٓاسانطٕٚم-5

 Bilogical Vitality  الحيوية البيولوجية   

هىىا الرةىىلت الةىىا ةحىىةرل ذيرىىح البىى ول بحيويةرىىح و ىى لةرح 
علىىىا ااتبىىىحب ولىىىو بت ىىىبة  ليلىىىة وهىىىا  ىىىلولية عتىىى  
 لا ىىىة التبحةىىىحب البليىىىة وتبحةىىىحب الحمىىىح   حيىىى  يلىىى م 
معلذىىىة مةىىى لت مححذلةرىىىح علىىىا حيويةرىىىح والةىىىا عليرىىىح 

 ةةو ف طلق مةحومةرح.

 Agronomic Vitality الحيوية ال لاعية  

ةعىىلف بهترىىح الرةىىلت الةىىا ةحىىةرل ذيرىىح البىى ول بحيويةرىىح 
بت ىىىبة عحليىىىة بحيىىى  يممىىىن ق ىىىة  امرح مةةىىىحو    ا  الرةىىىلت 
الةا ةحةرل ذيرح الب ول بت بة قتبىحب عحليىة ةةىى ذىا الحى و  

وعليرىىىح   الم ىىىموه برىىىح ح ىىىل معىىى اب الىىىلذ  والةبىىىول 
 يةو ىىىف معلذىىىة الىىىا ا  مىىى   يممىىىن ة ىىى ين ل ىىىح ل البىىى ول
بحيىىىىى  ا ةرةىىىىى   يمةرىىىىىح مةةىىىىىحو  وبحلةىىىىىحلا ا ةرةىىىىى   يمةرىىىىىح 

 الةجحلية.
 

وذيىىىىل ةلىىىىل الرلةىىىىحب ةحىىىىب  ىىىىط  ااتبىىىىحب اال ىىىى  
الةلبىىة تةيجىىة ل ىىلعة تمىىو ال ىىويةة الجتيتيىىة العليىىح عىىن 
ال ىىىرلا ذة ىىىلش الليمىىىة م ةل ىىىة  ىىىط  الةلبىىىة مموتىىىة 
ال ىىحق وااولاق و لىىك يحىى   ذىىا معلىىم تبحةىىحب الرلةىىة 

ةم  والمىىعيل وبعىى  تبحةىىحب الرلةةىىين م ىىل الواحىى ت مىىحل
 الرول.

و لىىىىىىك ذىىىىىىا معلىىىىىىم التبحةىىىىىىحب  اب  ااتبىىىىىىحب الرىىىىىىوا  
الرلةةىىين وبعىى   التبحةىىحب  اب الرلةىىة الواحىى ت حيىى  ة ىىلش 
الرلةىىىحب ذىىىىوق  ىىىىط  الةلبىىىىة تةيجىىىة لتمىىىىو ال ىىىىويةة الجتيتيىىىىة 
ال ىىىرلا بمعىىى ل ا ىىىلي مىىىن ال ىىىويةة الجتيتيىىىة العليىىىح ذةلذعرىىىح 

اعلا  ط  الةلبة  م بعى   لىك ةةبحعى  الرلةةىين والرلةحب الا 
اذةيىىىح علىىىا جىىىحتبا الليمىىىة الةىىىا ةبىىى   بعىىى   لىىىك ذىىىا التمىىىو 



 

 -اام لىىىىة   الةطىىىىن -معطيىىىىة ال ىىىىحق وااولاق ال  ىىىىلا    
 ال لوي من  واب الرلةةين  والبصل من  واب ذلةة واح ت .

 
ال ىىىىمون الىىىى ا ل  يلجىىىىى ا ىىىىبحبة الىىىى  البىىىى ول تر ىىىىرح 

بىىى ول وعىىى م تحذىىى ةرح للمىىىح اب وعىىى م مصىىى بة اةلرىىىة ال
 امةمحل ت جرح 

ال ىىىمون ال ىىىحلج  وا ىىىبحبة العوامىىىل المحيطىىىة بحلبىىى ول م ىىىل 
 ال و  والحلالت واللطوبة

وهىىىىا الةةىىىىحو  التحةجىىىىل مىىىىن ةةىىىىحو  الةةىىىىحوم الم ىىىىجلة 
األ ىىحأ  و مىىن الةةىىحو  الم ىىجلل    ىىل . ويجىىل  ن 

 ةةوذل ذيرح الصرحب الولا ية للصتف .

وهىىىىا الةةىىىىحو  التحةجىىىىل مىىىىن ةةىىىىحو  المعةمىىىى ت    الةةىىىىحوم    
األ ىىىىحأ  و مىىىىن الةةىىىىحو  الم ىىىىجلل  و مىىىىن ةةىىىىحو  معةمىىىى ت 
  ىىىىل . ويجىىىىل  ن ةةىىىىوذل ذيرىىىىح الصىىىىرحب الولا يىىىىة للصىىىىتف 
وب لجىىىىىة  حصىىىىىة مىىىىىن التةىىىىىحوت. هىىىىى ا ولمبىىىىىل مميىىىىىة الةةىىىىىحو  
المعةمىى ت ولصىىعوبة الىىةحمم المحمىىل ذىىا  لجىىة تةحوةرىىح ذ تىىل 

 لب ول المليبل.ي م  بت بة ب يطة من ا
تبحةىىىحب الترىىىحل الطويىىىل هىىى  التبحةىىىحب الةىىى  ةىىى هل ا ا 

 ةعل ب لرةلت  و ية امبل من الح  الحلش لل و 
تبحةىىىىىىحب الترىىىىىىحل الةصىىىىىىيل هىىىىىى  التبحةىىىىىىحب الةىىىىىى  ةىىىىىى هل ا ا 

 ةعل ب لرةلت  و ية ا ل من الح  الحلش لل و 


 

 درجخ( 02: )ويالسؤال الثب

 

خخاصاحلثاامصساعرٓاااؼراٗذُثاادٔذًُاإًَإاظٛااذأذعطااٙذؽرااضثصٛااشيااٍانرماأ٘انااٗيعااايا -1

 يؽصٕلعانٙ.اششغرنكيعرثشأيصهح.

 المعحم ب الم ةلرة للةةحوم والة  ةجلم بمل   يح ت المحصول ؟ -

ةعحمل الةةحو  ا لمل  مةحومة ااملا  او الحملاب الةا ةتةةىل عىن طليةرىح وا لةمىجيى الةةىحو  علىا 
 حيحتح ل يح ت ممية المحصول وةة م ه ه المعحم ب الا :ااتبحب بل ةعحمل ا

 معحملة الةةحو  بمتلمحب التمو  -1
والى     (IAA)عن طليق المعحملة بةلميى اب مت ر ىة بىبع  متلمىحب التمىو م ىل اتى ول ا ىةيك ا ىي  

وال يمو ىيل   (GA)يؤ   الا  يىح ت التمىو واا ىةطحلة ذىا الةمى  والمىعيل ومى لك حىحم  الجبليلىك 
(CCC). 

 معحملة الةةحو  بحلريةحميتحب -2
الىىا  يىىح ت تمىىو البىىح لاب مىى لك ذيةىىحمين ل   (C)يىىؤ   تةىىى بىى ول الب ىىلة ذىىا محلىىول مىىن ذيةىىحمين ش 

(B) .علا ب ول الرول لل ةه يل ممجى للتمو 
 معحلمة الةةحو  بحلم ح اب الحيوية -3



 

لمةحومىة اامىلا   Streptomycinن وج  ان معحملةالةةحوم بحلم ح اب الحيوية م ل اا ةلبةومي ي
الةىىا ةتةةىىل عىىن طليىىق البىى ول مىىحن لىىل ةىىه يل طيىىل ذىىا مةحومىىة البىى ول البمةيليىىة والىىةرحم الممطىىا ذىىا 

 الميلم.
 معحملة ب ول البةوليحب بحلبمةليح العة ية -4

ب ان لرى ه ةعي  بع  اتواي من البمةيليح معيمة ةبح لية  ةمحذلية  مى تبحةحب العح لة البةولية ولةى   بى
ااتواي الة لت علا ة بيب اا وب الجو  ذا اج حمرح وةحويلل الىا مىوا  تيةلوجيتيىة يممترىح والتبحةىحب 
البةوليىىة اا ىىةرح ت متىىل. ولرىى ا ذىى ن  لىىط بىى ول البةوليىىحب ببي ىىة ةحةىىو  علىىا هىى ه البمةليىىح  ىىوا  محتىىب 

ترأ المحصىىول البةىىولا الىىا  ىىح لة او محملىىة علىىا ةلبىىة او حةىىا تةىىل جىى   مىىن ةلبىىة  ىىبق  لاعةرىىح بىى
اال  الج ي ت يؤ   الا اا ىةرح ت مىن عمليىة الة بيىب هى ه للتيةىلوجين وبحلةىحلا ةةىل احةيحجىحب هى ه 

 المححصيل للة مي  اا وةا.
 معحملة الةةحو  بحلعتحصل الم ا ية  -5

لون حيىى  و لىىك م ىىل معحملىىة الةةىىحو  بىىبع  العتحصىىل الم ا يىىة الصىىمل  م ىىل المتجتيىى  وال تىىك والبىىو 
ةؤ   ه ه المعحملة الا ةتميط التمو و حصة ذا ااطوال ااولا من التمو ه ا و ى  ا ب معحملىةعةل 

 الةصل بمحلول مح ا من الجيل الا لذى ت بة ااتبحب.
   Micorrhizaeمعحملة الب ول برطل الميمولي ا  -6

ع  هىى ا الرطىل علىىا والمىل  مىن هىى ه المعحملىة هىىا العى و  برطىل الم ىىما برطىل الجىى ول حيى  ي ىح
 يىىىح ت امةصىىىح  عتصىىىل الرو ىىىرول  صوصىىىح ا ا مىىىحن ذىىىا صىىىولت معةىىى ت ذىىىا الةلبىىىة بجحتىىىل بعىىى  

العتحصل اا ل  م ل البوةح يوم وال تك وبحلةحلا ي ي  من اتةحجية معلم التبحةحب.

 ياْٙاْىانرطثٛماخانعًهٛحنذساعحاألصْاسفٙانُثاذاخ -2

ا يممن ةوذيل ااحةيحجحب ال و ية وم لك الحلالية ال  مة ي لي المحصول ذا ميعح  م  م حة -
 ذا المواعي  الةا ةمون ذيرح ه ه المححصيل ذا ااطوال المتح بة ل  ةجحبة لل و  والحلالت .

ل لرح الرةلت ال و ية ال  مة لإل هحل بةة يم يممن اجبحل مححصيل الترحل الطويل الةا ا ةةوذ -2
 ممعة/  م/  يةة. 111ذةلت الل م الا ذةلاب و لك ب  ة  ام ومي  من ال و  يبلغ م ةة تحو 

بح ةعمحل الةطعيم يممن ا ةم ل لحهلت اتةةحل الموا  المتبرة ل  هحل من تبحب الا ا ل و لك  -3
 اةلا  الةلبية ذا مصل . للحصول علا الب لت  ممح ذا ححلة البطحطح

يممن عن طليق اجلا  عملية االةبحي ةوذيل  لجحب الحلالت ال  مة لةري ة التبحةحب لإل هحل  -4
 و لك للحصول علا ب ول م يل من المححصيل ممح ذا ححلة بتجل ال مل.

ةحب الةا يممن اا ةعحتة ببع  متلمحب التمو محلجيللين واام يتحب ذا ةوذيل احةيحجحب التبح -5
 ةحةحش الا ترحل طويل او الا  لجحب  حلالت مت ر ة حةا ة هل.



 

ذا التبحةحب الةا ةةجة للتمو ال  ل  علا ح حل التمو ال هل   هيحش التبحةحب  يممن  ذعرح  -6
لصحل   يح ت الملبون عن   C/N ratioلإل هحل عن طليق ةع يل ت بة الملبون الا التيةلوجين 

 ا حذة المح ت الع وية عحلية الملبون للةلبة.- الع يق-طليق الةعطي 




درجخ( 02) أجت عه اثىيه فقط ممب يأتي  السؤال الثبلث:
 اششغثٛفٚهعةانرٕاصٌانغزائٙدٔساثثٛشافٙذٕظّٛانُثاخانٗانًُٕانخعش٘أٔانصًش٘ -1

صْاسْاااٚصااادفانااضساياؼٛاَااايشااكهحذٓااٛطانًؽاصااٛماًَْٖٕاااًَاإاخعااشٚاثثٛااشأعااذوا -2

 Kraus and خصٕصاافاٗيؽاصاٛمانمطأٍانطًااغىْازألاذرثاشثامياٍثاشٔاطٔثشاٚثام

Kraybill اٌصٚاادجَغاثحانُراشٔظٍٛفاٗانُثاذااخذاىدٖاناٗاذعااِانًُإَاؼٛاحانًُا1111ٕعاُح

(ًٚكاٍذؽذٚاذأذٕظٛاC/N ratioّانخعشٖٔتانرؽكىفَٗغثحانُرشٔظٍٛانٗانكشتإٌتانُثااخ 

نُثاخانٗاٖيٍانؽانرٍٛ انًُٕانخعشٖأانًُٕانصًشٖ(.ا

ْزأعٍغشٚكيعايهحانُثاذاختثعطانًعاياخانخاصحانرٗذمهمَغاثحانُراشٔظًٍٛٚكاٍذؽٕٚام -3

-انُثاذاخانٗانًُٕانضْشٖ انصًشٖ(ثًاٚهٗ:

لافانًُإانخعاشٖنهُثااخذؽذٚذثًٛحانًٛاِانرًٗٚرصٓاانُثاخٔرنكعٍغشٚكذعطٛشاّفٛرٕ-1 -4

يًاٚىدٖانٗذعًٛعانكشتْٕٛذساخ.

صساعحيؽاصٛميىلرّثانًؽاصاٛمانُعٛهٛاحتاٍٛاالشاعاسنرمهامثًٛاحانُراشٔظٍٛانراٗذًرصآا-2 -5

االشعاس.

اظافحيادجععٕٚحٔذمهٛثٓاتاالسض تؽٛسذكٌَٕغثحانكشتٌٕاناٗانُراشٔظٍٛتٓاااثصاشياٍ-3 -6

شاغًَٕانثكرشٚاانًؽههاحٔتازاذصثادظاض ياٍانُراشٔظٍٛانماتامنايرصاا (ٔرنكٚغثة11:1َ

انًٕظاإدجفااٗانرشتااحفااٗاظغااايٓأْكاازاذماامثًٛااحانُرااشٔظٍٛانًٕظاإدجفااٗصاإسجصااانؽح

اليرصا انُثاخ.

اخذمهٛىانعزٔستانعضٚكفرممثًٛحانًٕادانغزائٛحٔيُٓاانُٛرشٔظٍٛانرًٗٚكٍاًٌٚرصآاانُثا-4 -7

يعانًؽهٕلانًائٗيٍانرشتح.

ذؽهٛكانغاقأافشيانُثاخنٛضدادانكشتْٕٛذساخٔٚممانُٛرشٔظٍٛ.-5 -1



 َالشأْىاألعثابانرٙذىد٘انٗذذْٕسانرمأ٘ذؽدظشٔفانضساعحانًصشٚح؟ -1

 

انخهػانًٛكاَٛكٗنألصُاف:-

ٔانًصامعهاٗرناكانخهاػانازٖٚؽاذزفاٗلذٚؽذزْزاانخهػفٗاألصاُافانرعاسٚاحنهًؽصإلياعتععآا

أصُافانمطٍٔرنكَرٛعحنعذوانًؽافظحعهٗانرمأٖأشُا عًهحانؽهٛطؼٛسلذٚمٕوانًؽهطانٕاؼذفْٗازِ

انؽانّتؽهطالطاٌاثصشيٍصُفأٔلذٚؽذزانخهػَرٛعحعذوانفصمتٍٛاالصُاففٗانًُااغكانضساعٛاح

ٕسصاافاخانعاإدِٔانًؽصاإلٔناازنكصااذسخذشااشٚعاخثصٛااشجذعااًٍعااذوانًخرهفاأّذااىدٖرنااكانااٗذااذْ

ؼذٔزْزاانخهػعٍغشٚكذؽذٚذيُاغكصساعحثمصُفٔثزنكذؽذٚذانًؽانطانرٗذمٕوتؽهاطاألصاُاف

انًخرهفحنزنكٚصذسعُٕٚالشاسئٍصٚشانضساعحٚؽذدفٛاّانًُااغكٔاالصاُافانراٗذاضسيتٓاأانًؽاانط

هطااللطاٌ.انرٗذمٕوتؽ

انخهػانٕساشٙ:-2

ٔرنكٚؽذزَرٛعحنؽذٔزانرٓعٍٛتٍٛاألصُافانًخرهفحُٔٚارطعاٍرناكذماأٖذؽًامعٕايامٔساشٛاح ٛاش

يش ٕتّيًاٚىششعهٗانًؽصٕلانُاذطثًإَٔعاأياٍأْاىٔأخطاشاأليصهاحْإانخهاػانإساشٗانُااذطياٍ

ٔانمطاااٍانُٓاااذٖانرااااتعنعاااُظ  barbadenseظذٓعاااٍٛانمطاااٍانًصاااشٖٔانرااااتعنعاااُظتاستاااادَ

ٔانزٖٚرغثةعُاّذاذْٕسفاٗصافاخانعإدجفاٗانمطاٍانًصاش٘عإا فاٗغإل    hersutumْٛشعٕذى



 

انرٛهااحأٔانُعٕيااحأٔانًراَااحٔأٚعاااانًؽصاإلانُٓااائٗيااٍؼٛااسانكًٛااح.ٔٚماإوصااُذٔقذؽغااٍٛاأللطاااٌ

ٍانُٓذٖ انغشٚثّ(فٗاألصُافانًصشّٚ.انًصشٚحتٕظعتشَايطعُٕٖنًكافؽحانمط

       Segregationاَعضالانعٕايمانٕساشٛح:-3

لذٚؽذزاَعضالفٗانعٕايمانٕساشٛحتعذذكٍٕٚتعطاألصاُافانرشثٛثٛاّتعاذذإانٗصساعرٓااعاذجيٕاعاى

نٓعاٍٛأْاىاأليصهاّانراٗذٕظاػٔٚىدٖرنكانٗعذوذعاَظَثاذاخانصاُفٔذاذْٕسصافاذّ.ٔذعرثاشانازسجا

,21ْزِانظاْشجؼٛسٚرشأغانُمصفٗثًٛحانًؽصٕلَرٛعاحاعارخذاوانًؽصإلانرعااسٖثرماأٖتاٍٛ

%فٗانغُحاألٔنٗفمػثًااٚاؼاعأٚعااْازاانراذْٕسفاٗاصاُافانمطاٍنازنكٚعاةعهاٗانًشتاٗأ25ٌ

ٚغرًشفٗاالَرخابنهًؽافظحعهٗصفاخانصُف.



Mutationؼذٔزانطفشاخ:-4

لذذؽذزغفشاخظاسجتانرمأٖيًاٚىدٖاناٗظٓإسَثاذااخيخانفاحنهصاُفٔانراٗذغاًٗتانشإاسدْٔاٗ

راخصفاخظٕدجيُخفعحعٍانصُفاألصهٗفٗأ هةاألؼٛاٌ.

األيشاضانُثاذٛح:-5

ٖٔتااأليشاضعإا ثاَادْازِاألياشاضذرذْٕسأصُافثصٛشيٍانًؽاصٛمانضساعٛاحَرٛعاحاصااتحانرماا

تكرٛشٚحأٔفٛشٔعٛح.ٔٚعرثشانمصةٔانثطااغظ ٚركااششاذكااششاخعاشٚا(ياٍأْاىانًؽاصاٛمانراٗذراذْٕس

أصااُافٓاَرٛعااحاصاااتحذمأٚٓاااتاااأليشاضؼٛااسذرغااثةاأليااشاضانفٛشعااٛحيصااما صاافشاسٔانًٕصاٚااكفااٗ

صساعااحذمااأٖانثطاااغظانًصاااتحتااأيشاضا صاافشاسؼااذٔزذااذْٕسثثٛااشفااٗيؽصاإلانمصااة.ثاازنك

ٔانثشلشٚاىدٖاناٗذاذْٕسانًؽصإلٔٚظٓاشْازاتٕظإغعُاذاعارخذاوذماأٖياٍانًؽصإلانُااذطياٍ

 انعشِٔانصٛفٛحنضساعحانعشٔجانُٛهّٛ.

 

-ضع ثيه القىسيه مب تشيز اليخ كل عجبرح مه العجبراد االتيخ: -11
غرخذوفٗذكاششانًؽاصٛمانضساعٛحأٖظض يٍأظضا انُثاخٚ-1

انرمأٖانؽائضجعهٗانصفاخانٕساشٛحنهصُفٔانًًٛضِنّٔعهٗأعادسظاخانُمأج-2

انُثاذاخذضْشتعذفرشجًَٕخعشٖتصشفانُظشعٍغٕلانفرشجانعٕئٛح-3

انمصٛشْٗيُاغكاالعرعاتحنهفرشجانعٕئٛحٔرنكتانُغثحنُثاذاخانُٓاسانطٕٚمأٔ-4

ذعشٚطانثزٔسانًثههّأٔانُثاذاخَفغٓانذسظاخؼشاسجيعُٛحتمصذذٓٛأذٓانإلصْاس-5

(ذمأ٘ 

(ذمأ٘االعاط 

(َثاذاخيؽاٚذج 

(االٔساق 

(السذثايا 
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