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جبيعـــــت بُٓــــب                                                     

                                       كهٛــــت انضساعــــت

لغــى انُببث انضساعٗ                      

 ًَٕرس أجببت اعخششبدٖ

عبعخبٌ : انضيٍ     (    2014/2015) االٔل  /فظم انذساعٗال                أيشاع َببث/  انشعبــت       

دسجّ  60:انذسجّ انكهّٛ(                    أيشاع َببث)انشابعّ /  انفشلت        فغٕٛنٕجٗ َببث خبص: انًبدة       

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًَٕرس أجببت اعخششبدٖ 

   دسجّ 20                                                                                                             /انغؤال األٔل

 دسجبث 10                                  الَببث انبزٔس؟                            أششح انًشادم انفغٕٛنٕجّٛ انًخخهفّ  -1

   :ْٔٙ  المراحل الفسيولوجية المختلفة لعملية إنبات البذورٚمٕو انطبنب بششح  -

   يشزهخ رششة انجزٔس ثبنًبء -أ

دٔس ٔ يٛكبَٛكٛخ ػًم اندجشٚههٍٛ فٙ أَجبد زجٕة يٕػسب اْى  يشزهخ ركٍٕٚ أٔ رُشٛؾ األَظًخ األَضًٚٛخ يٕػسب -ة 

   َضًٚبد انزٙ رفشص ٔانزٙ رخهك يٍ خذٚذ يغ ركش ايثهخ نزنكاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يشزهخ رسهٛم انغزاء انًخضٌ ٔاَزمبنّ إنٙ اندٍُٛ ٔركٍٕٚ يشكجبد خذٚذح  -ج

. يشزهخ ركشف اندزٚش ٔركٍٕٚ انجبدسح  -د

أٔ انٕصٌ أٔ انطٕل نهُجبد كهّ أٔ ػؼٕ يؼٍٛ  ٚمٕو انطبنت ثزؼشٚف انًُٕ ْٕٔ انضٚبدح انًغزًشح انغٛش انؼكغٛخ فٙ انسدى  

ثى ٚزكش إَٔاػّ ًَٕ خؼش٘ ٔاخش إكثبس٘  –انزكشف  –االعزطبنخ  –ثى ٚزكش انطبنت يشازم ًَٕ انخهٛخ ْٔٙ االَمغبو 

 ٔٚشًم انضْش٘ ٔانثًش٘ يغ انزٕػٛر ثبنشعى ٔركش أيثهخ  يغ ركش ثؼغ اسرجبؽبد ٔػاللبد انًُٕ ٔيُٓب  
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                                                                                 :-كال يًب ٚأحٗ أركش يب حعشفّ عٍ -2

 دسجبث10

انًسظٕل االلزظبدٖ (2انًسظٕل انجٕٛنٕخٗ                                                  (1

     يؼذل انًُٕ انُغجٗ                                                    (4                                             انًغبزّ انُغجّٛ نالٔساق (3

                                                انؼٕئٗكفبءح انزًثٛم  (6                                               انكثبفّ انُٕػّٛ نالٔساق (5

دنٛم انسظبد  (7
 Relative Growth  Rate  (RGR:)نُغبٗيعذل انًُٕ ا 

  

ْٕ انٕصٌ انجبف انًخشاكى نهُببث نكم ٔدذة يٍ انٕصٌ األطهٙ خالل ٔدذة صيُٛت يعُٛت  

ًٔٚكٍ االعخذالل عهٗ يعذل انًُٕ انُغبٗ    t2انٕصٌ انجبف فٗ انضيٍ انزبَٗ   t1 ,W2انٕصٌ انجبف فٗ انضيٍ األٔل   W1 دٛذ  

 ٔل انُببثببعخخذاو يمٛبط آخش يزم ؽ

  

 Net Assimimilation Rate :انكفبءة انخًزٛهٛت 

ْٗ انٕصٌ انجبف انًخشاكى نكم ٔدذة يغبدت ٔسلٛت فٗ ٔدذة انضيٍ ْٔٗ نٛغج يمٛبط دلٛك نًذٖ كفبءة عًهٛت انبُبء 

 انؼٕئٗ ٔنكُٓب يمٛبط نهضٚبدة فٗ انٕصٌ انجبف نهُببث ٔانخٗ ْٗ يذظهت نهفشق بٍٛ انبُبء انؼٕئٗ ٔانخُفظ

 

انًذظٕل انبٕٛنٕجٗ                

ْٕ انٕصٌ اندبف نكم األػؼبء انُجبرٛخ ْٕٔ َبرح يٍ انًسظهخ انُٓبئٛخ نؼًهٛبد انجُبء انؼٕئٗ ٔانزُفظ ٔايزظبص انًبء 

 .ٔانؼُبطش انغزائٛخ ٔلذ ًٚٓم انًدًٕع اندزسٖ نظؼٕثخ رمذٚشِ ثذلخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                             دسج20ّ                                                                                                       /انغؤال انزبَٗ

  "انًٛمبحٗ نعًهٛت االصْبس فٗ انُببث طبغت انفٛخٕكشٔو ْٗعخبش ث"               
   ِ؟فٗ ػٕء رنك أخت ػٍ االعئهخ االرٙ                 

 دسجبث 5                               أؽٛبف أيزظبطٓب؟ -أركش طٕسْب –ػشف طجغخ انفٛزٕكشٔو   -1

 دسجبث 5                                      ٔػر ثبنشعى كٛفٛخ رخهٛك طجغخ انفٛزٕكشٔو فٗ انُجبد؟  -2

 دسجبث 5                                       دٔس طجغخ انفٛزٕكشٔو فٗ أعزذػبء انزضْٛش فٗ انُجبد؟  -3

 دسجبث 5                                   انٕظبئف انفغٕٛنٕخٛخ نظجغخ انفٛزٕكشٔو يغ ششذ أزذاْب؟  -4

- Prْٔٙ طبغت بشٔحُٛٛت حخخض ببيخظبص انؼٕء األدًش ٔ         ٚمٕو انطبنب بخعشٚف طبغت انفٛخٕ كشٔو -

Pfr نخأرٛشاث انفغٕٛنٕجٛت عهٙ انُببث ٕٔٚجذ يُٓب طٕسحبٌ ًْب  انظبغت انخٙ األدًش انبعٛذ ٔحذذد انعذٚذ يٍ ا

 730َبَٕيٛخش ٔانخٙ حًخض انؼٕء األدًش انبعٛذ عُذ ؽٕل يٕجٙ 660حًخض انؼٕء األدًش عُذ ؽٕل يٕجٙ 

.  . َبَٕيٛخش ٔانظٕسحبٌ ٚخذٕل كال يًُٓب نألخش ٔٚخى حٕػٛخ رنك ببنشعى كهًب أيكٍ رنك 
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  ٚمٕو انطبنب بخٕػٛخ حشكٛب طبغت انفٛخٕ كشٔو ٔكٛفٛت حخهٛك كم جضء يُٓب -

رى ٚزكش انظٕسة انخٙ حخهك عهٛٓب انظبغت ٔيكبٌ حخهٛمٓب يٕػذب اإلجببت ببنشعى ٔانبٛبَبث كهًب 

.   أيكٍ رنك 

انبٛبَبث  ٚزكشا نطبنب فٙ َمبؽ  أْى انخأرٛشاث انفغٕٛنٕجٛت نهفٛخٕ كشٔو رى ٕٚػخ ببنشعى كبيم –

.   كٛفٛت دذٔد حذٕل انبشعى انخؼش٘ إنٙ بشعى صْش٘ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دسجّ     20                                                                                                        /نذانغؤال انزب

 

ْى انٕظبئف أػشف انؼُظش يغ ركشششٔؽ انؼُظش انؼشٔسٖ ؟ٔاْى انٕظبئف انؼبيّ نهؼُبطش ثى أششذ  -1

 دسجبث 10               س انكجشٖ ٔانظغشٖ؟انفغٕٛنٕخّٛ ٔأػشاع انُمض ٔطٕس االيزظبص الزذ انؼُبص
 

انؼُظش ْٕ اثغؾ طٕسح يٍ طٕس انًبدح ٔانزٗ الًٚكٍ رسهٛهٓب انٗ طٕسح اثغؾ يُٓب 

ششٔؽ انؼُظش انؼشٔسٖ 

 

ًَِٕ )ػُذ غٛبة أٔ َمض ْزا انؼُظش يٍ ٔعؾ ًَٕ انُجبد ال ٚغزطٛغ انُجبد أٌ ٚكًم دٔسح زٛبرّ  -1
(.  انخؼش٘ ٔانثًش٘

أ٘ ال ًٚكٍ اعزجذانّ )أل٘ ػُظش آخش أٌ ٚسم يسهخ فٙ انمٛبو ثٕظٛفزّ انسٕٛٚخ فٙ انُجبد ال ًٚكٍ  -2

ثؼُظش آخش ٚسم يسهخ أٔ ٚمٕو ثذٔسِ انخبص فٙ انُجبد َٔمظّ ٚكٌٕ يظسٕة ثأػشاع يؼُٛخ ال رضٔل إال 

.  نفخثئػبفخ ْزا انؼُظش ثبنزاد دٌٔ غٛشِ فٙ انٕلذ انًُبعت ٔفٙ يشازم ًَِٕ انفغٕٛنٕخٛخ انًخذ

أ٘ ٚذخم كًكٌٕ )ُٚجغٙ أٌ ٚذخم انؼُظش يجبششح فٙ ػًهٛبد انًٛزبثٕنٛضو ٔػًم اإلَضًٚبد داخم انُجبد  -3

 (أعبعٙ فٙ رشكٛت انُجبد ثأ٘ كًٛخ ٔنٕ ثغٛطخ خذا
انٕظبئف انؼبيّ نهؼُبطش 

 -انخهٕ٘ رذخم فٙ رشكٛت يشكجبد ػؼٕٚخ خبطخ يثم انجشٔرُٛبد ٔانجشٔرٕثالصو ٔاندذاس عُبطش حشكٛبٛت -1

انُٛزشٔخٍٛ ، انفٕعفٕس ، ٔانًبغُغٕٛو ، )ٔانفشدٔكغٍٛ يثم ػُبطش  -انغٛزٕكشٔيبد –ٔيشكجبد انطبلخ  –انكهٕسفٛم 

(.  انكبنغٕٛو، انكجشٚذ ٔانسذٚذ
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رؼًم ثؼغ انؼُبطش ػهٙ رُشٛؾ انؼذٚذ يٍ اإلَضًٚبد ٔانًشافمبد اإلَضًٚٛخ انزٙ رؤثش فٙ  عُبطش حُشٛطٛت -2

.  ٔاالخزضال يثم ػُبطش انكبنغٕٛو ٔانجٕربعٕٛو ٔانًبغُغٕٛو ٔانضَك ٔانًُدُٛض ٔانُسبط ٔانًٕنٛجذٕٚو رفبػالد األكغذح

انزٙ رسذس فٙ انخالٚب يثم رفبػالد انٓذو ٔانزًثٛم يثبل عُبطش حعًم كعٕايم يغبعذة نهخفبعالث انكًٛٛبئٛت  -3

.  ٔانكبنغٕٛوػُبطش انسذٚذ ٔانُسبط ٔانًُدُٛض ٔانضَك ٔانًبغُغٕٛو ٔانكجشٚذ 

فٙ انخالٚب ٔانزأثٛش ػهٙ انؼاللبد األعًٕصٚخ يثم ػُظش انجٕربعٕٛو ، انكبنغٕٛو ، عُبطش حُظٛى االحضاٌ األَٕٚٙ  -4

.  انظٕدٕٚو ، انكهٕس ٔانفٕعفبد ٔانُزشاد ٔانكشثَٕبد

. فٙ انخالٚب يثم انفٕعفٕس ، األكغدٍٛ ٔاألٚذسٔخٍٛ عُبطش حهعب دٔس ْبو فٙ َمم انطبلت -5

يثم انجٕربعٕٛو ٚهؼت دٔس فٙ َمم األزًبع انؼؼٕٚخ  عُبطش حهعب دٔس فٙ َمم بعغ انًشكببث انعؼٕٚت -6

.  ٔاأليُٛٛخ

. يثم انُٛزشٔخٍٛ ٔانفٕعفٕس ٔانكجشٚذ عُبطش حهعب دٔس فٙ انخخضٍٚ -7

.  ػهٙ انؼُبطش األخش٘ يثم انُسبط ٔانجٕربعٕٛو عُبطش نٓب حأرٛش يؼبد -8

فٙ انُجبد ٔٚسزبخٓب انُجبد ثكًٛبد كجٛشح إلرًبو انؼذٚذ يٍ انؼًهٛبد  حشكٛب انًٕاد انعؼٕٚتعُبطش ال حذخم فٙ  -9

.  انسٕٛٚخ ثّ يثم انجٕربعٕٛو

ٚهؼت كم يٍ انكشثٌٕ ٔانٓٛذسٔخٍٛ ٔاألكغدٍٛ دٔسا ْبو فٙ ثُبء خًٛغ انًشكجبد انؼؼٕٚخ انٓبيخ فٙ  -10

 .ٚشْب يٍ انًشكجبدانُجبربد يثم انكشثْٕٛذساد ٔانجشٔرُٛبد ٔانذٌْٕ ٔؽ

ٚدٛت انطبنت ثؼذ رنك ػٍ ٔظبئف ٔاػشاع َمض ٔطٕس ايزظبص ازذ انؼُبطش انكجشٖ ٔازذ انؼُبطش 
انظغشٖ 

 ِدسس  2                                                            َٕاػّ؟أػشف االخٓبد انفغٕٛنٕخٗ يغ ركش  -2

ِٔ ٔاَزبخٛزّ رؼشع انُجبد انٗ ظشٔف غٛش يٕارّٛ رمهم يٍ َى

زٕٖٛ    انُبرح ػٍ انكبئُبد انسّٛ انذلٛمّ  -1إَاػّ   

ثٛئٗ انُبرح ػٍ انظشٔف انجٛئّٛ انًسٛطّ ثبنُجبد  -2               

أْى  خٓبد انفغٕٛنٕخٗ ػهٗ انخهّٛ انُجبرّٛ ٔػؼٛبرٓب انًخزهفّ؟ ثى أركشٜأركش أْى انزأثٛشاد انفغٕٛنٕخّٛ ل  -3

 دسجبث 8                                                                  خٓبد؟ٜٔيخ ااالردبْبد انسذٚثّ فٗ يمب
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االحجبْبث انذذٚزّ فٗ يمبٔيت االجٓبد انفغٕٛنٕجٗ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أَخٓج االعئهّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يع اؽٛب انخًُٛبث ببنُجبح ٔانخٕفٛك 

 سػب يذًذ ٕٚعف صٔٚم/ يذًذ أدًذ يبػٗ       د/ د.أ


