
 
 (اَتبج َجبتي) ثبنثانًستىي ال                                                                        كهيخ انصزاعخ ثًشتهس 

     31/12/2014االزثعبء تبزيخ االيتحبٌ                                                     قسى انًحبصيم                

  سبعتبٌ :انصيٍ           و 14/2015َظسي انفصم اندزاسي األول  اَتبج يحبصيم حجىة وثقىل ايتحبٌ يبدح 

:- اجت عهي األسئهخ اآلتيخ

 (دزجبد15)                                                                                              :انسؤال األول

ِب٘ٝ ِضا٠ب صساػخ االسص شزال ِغ ِمبسٔخ رٌه ثضساػخ االسص ثذاس  ِغ روش غش٠مخ اٌشٜ  -أ

رىٍُ ثبٌزفص١ً ػٓ االؽز١بعبد اٌؾشاس٠خ ٚاٌعٛئ١خ ٚاٌّبئ١خ ٌّؾصٛي اٌزسح اٌشب١ِخ ٚػاللخ رٌه ثبغٛاس ّٔٛ  -ة

اٌّؾصٛي                                                  

 (دزجبد 15)                                                                                              :ثبَيانسؤال ال

ِٓ اٌعشٚسٜ اٌزؼشف ػٍٝ فغ١ٌٛٛع١ب ٔجبد اٌمّؼ ٚظؼ ٘زٖ اٌؼجبسح ٚػاللخ رٌه ثبٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌضٝ 

رغشٜ ٌّؾصٛي اٌمّؼ 

( دزجبد 10)         :نثانسؤال انثب

:               يع انتعهيمثعد َقههب في كساسخ االجبثخ  عاليخ صح أو خطأ أيبو انعجبزاد اآلتيخضع 

 .اٌمص١شِٓ ٔجبربد إٌٙبس اٌفٛي اٌجٍذٜ ِؾصٛي٠ؼزجش  -1

 .وغ160ُوغُ ث١ّٕب ٌّؾصٛي اٌؼذط 150 ٌّؾصٛي اٌزشِظٚصْ ا٢سدة  -2

 R. melilotiٔٛع اٌؼمذ٠ٓ إٌّبعت ٌجزٚس اٌؾٍجخ  -3

 .ِؾصٛي اٌؾّص ٠ؼزش صٕبئٟ اٌؾٛي -4

 . ِٕشأ اٌّؾبص١ً اٌجم١ٌٛخ عٕٛة اٌّىغ١ه ٚأِش٠ىب اٌشّب١ٌخ ٚاٌٛعطٝ رؼزجش ِٕطمخ -5

( دزجبد 20)         :زاثعانسؤال ال

 :-همااعلي أن يكون رقم واحد أحد اجب على اثنين فقط

لغالبية الشعب المصري وضح تعتبر بذور المحاصيل البقولية من أهم مصادر البروتين بالنسبة  -1
 (دزجبد 10)ذلك وما هي الفجوة وكيفية تقليل هذه الفجوة من وجة نظرك؟                  

 :اذكر أهم المعامالت الزراعية التي يمكن التوصية بها لزيادة إنتاجية المحاصيل التالية -2

 (دزجبد 10)               الحمص -ب           العدس                             -أ        

ناقش العبارة موضحا األسباب " تناقص المساحة المنزرعة من الفول البلدي في السنوات األخيرة " -3

 (دزجبد 10)                               . واهم توصياتك لزيادة إنتاجية الفدان من البذور

   
  

 مع اطيب االمنيات بالتوفيق
  الممتحنون 

 صديق عبد العزيز/د.أ&     محمد سلوع/د.أ

 
 

 

 

 

 

 



 (اَتبج َجبتي:انًستىي انثبنثإَتبج يحبصيم حجىة وثقىل )ًَىذج االجبثه االستسشبديخ نًبدح 

 2014ديسًس  31تبزيخ االيتحبٌ               2015/ 2014انفصم اندزاسي األول نهعبو انجبيعي  

( دزجخ 15)                                        إجبثخ انسؤال األول                                

  ِب٘ٝ ِضا٠ب صساػخ االسص شزال ِغ ِمبسٔخ رٌه ثضساػخ االسص ثذاس  ِغ روش غش٠مخ اٌشٜ-أ

 :اٌّطٍٛة ػًّ عذٚي ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ غش٠مزٟ اٌضساػخ اٌشزً ٚاٌجذاس ٌّؾصٛي االسص ِٓ ؽ١ش االرٟ

ح اٌشٜ غش٠ك روش-ػ١ٛثٙب-ِضا٠ب٘ب -رؼش٠ف اٌطش٠مخ

  

  

رىٍُ ثبٌزفص١ً ػٓ االؽز١بعبد اٌؾشاس٠خ ٚاٌعٛئ١خ ٚاٌّبئ١خ ٌّؾصٛي اٌزسح اٌشب١ِخ ٚػاللخ رٌه ثبغٛاس ّٔٛ  -ة

اٌّؾصٛي  

٠الئُ اٌزسح دسعبد ؽشاسح ِشرفؼخ ٔٛػبً ٌزٌه رضسع أصٕبء اٌص١ف فٝ ِصش ٚدسعخ اٌؾشاسح اٌّضٍٝ  

ٚرّٕٛ إٌجبربد فٝ غٛس إٌّٛ . فٝ اٌظشٚف إٌّبعجخ أ٠بَ 10-5َ ؽ١ش رٕجذ اٌؾجٛة ثؼذ  35ْ -32ٌإلٔجبد 

ٚرؾزبط اٌزسح اٌٝ رٛفش . َ ٌّزٛعػ شٙٛس اٌص١ف 27ْاٌخعشٜ اٌّجىش ثذسعخ ع١ذح ػٕذ دسعخ ؽشاسح ِزٛعطٙب 

. اٌشغٛثخ ٚاٌذفء أصٕبء اٌزض١٘ش

فٝ ٚرؤصش شذح االظبءح ٚغٛي اٌفزشح اٌعٛئ١خ ػٍٝ ّٔٛ ٚأزبط اٌزسح اٌشب١ِخ ٠ٚمً اٌّؾصٛي   

اٌضساػخ ا١ٍ١ٌٕخ ٌٕمص شذح االظبءح، ٠ٍٚؼت غٛي إٌٙبس دٚساً ٘بِبً فٝ اٌزأص١ش ػٍٝ إٌّٛ ٚاٌزض١٘ش إر ٠ؤدٜ ص٠بدح 

٠ٚؤدٜ لصش إٌٙبس اٌٝ عشػخ . غٛي إٌٙبس اٌٝ ص٠بدح ؽغُ إٌجبد ٌض٠بدح غٛي اٌفزشح اٌخعش٠خ ِٓ ؽ١بح إٌجبد

ٌزٌه رغشع إٌجبربد فٝ اٌزض١٘ش فٝ -اٌشب١ِخ ٔجبد ٔٙبس لص١شغشد إٌٛساد اٌّزوشح ٚاٌّؤٔضخ إر أْ ٔجبد اٌزسح 

                                 .اٌضساػخ ا١ٍ١ٌٕخ ٌزأخ١ش ِٛػذ اٌضساػخ

( دزجخ 15)إجبثخ انسؤال انثبَي                                                                        

ا ٔجبد اٌمّؼ ٚظؼ ٘زٖ اٌؼجبسح ٚػاللخ رٌه ثبٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌضٝ ِٓ اٌعشٚسٜ اٌزؼشف ػٍٝ فغ١ٌٛٛعٟ

رغشٜ ٌّؾصٛي اٌمّؼ 

٠مصذ اٌزؼشف ثأغٛاس ّٔٛ اٌمّؼ ِٓ االٔجبد ؽزٟ اٌؾصبد ٚػاللخ اٌؼ١ٍّبد اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ ِٓ رغ١ّذ ٚسٞ 

 ٚخالفخ 

٠ضسع فٝ ِٕطمخ شّبي اٌذٌزب اٌزٝ ٔظشاً ألْ اٌمّؼ شزٜٛ ٠معٝ ؽ١برٗ فٝ فزشح رٕخفط ف١ٙب اٌؾشاسح وّب أٔٗ 

رغمػ ف١ٙب األِطبس ٌٚٛ ثمٍخ شزبًء، وّب أٔٗ ٠ضسع فٝ رشثخ غ١ٕ١خ ٌٙب لذسح ػب١ٌخ ػٍٝ اإلؽزفبظ ثبٌّبء ٌزٌه ٠ؼطٝ 

: ػذد ل١ًٍ ِٓ اٌش٠بد ف١ّب ٌٛ لٛسْ ثّؾصٛي اٌزسح ٚأُ٘ فزشاد ؽ١بح ٔجبد اٌمّؼ ؽغبع١خ ٌٕمص اٌّبء ٘ٝ

. أ٠بَ ٠ٚزأصش ف١ٙب ػبدح إٌجبد ثمٍخ اٌّبء 10ادساد ٚرّزذ فزشح االٔجبد ٚظٙٛس اٌت -أ

. ٠ِٛبً ٠ٚزأصش ف١ٙب ػذد األشطبء ثٛؽذح اٌّغبؽخ ثٕمص اٌّبء 15فزشح رى٠ٛٓ اٌفشٚع اٌمبػذ٠خ ٚرّزذ ٔؾٛ  -ة

. ٠ِٛبً ٠ٚزأصش ف١ٙب ػذد اٌؾجٛة ثمٍخ اٌّبء 20فزشح ثذء رى٠ٛٓ أصٛي األص٘بس ٚرّزذ ٔؾٛ  -ط

. ٠ِٛبً  35ؽجٛة ٚاصد٠بد ؽغّٙب ٚرّزذ فزشح رى٠ٛٓ اي -د

٠ِٛبً  60ٚػِّٛبً رجٍغ غٛي فزشاد ؽغبع١خ ٔجبربد اٌمّؼ ٌإلعٙبد اٌّبئٝ أصٕبء ؽ١برٙب ٔؾٛ   

:- ٠ٚٛعذ صالصخ أغٛاس ٘بِخ رزأصش ف١ٙب و١ّخ ِؾصٛي اٌمّؼ ثزؼشض إٌجبربد ٌمٍخ اٌّبء ٚ٘زح األغٛاس ٘ٝ

. غٛس اٌز١ٙئخ ٌإلص٘بس ٚرى٠ٛٓ إٌٛسح -1

. غٛي رفزؼ األص٘بس ٚاإلخصبة -2

. غٛس إِزالء اٌؾجٛة -3

: طىز انتهيئخ نألشهبز وتكىيٍ انُىزح: أوالًال 

ٔمص اٌّبء فٝ ٘زا اٌطٛس ٠ؤدٜ اٌٝ ثػء ظٙٛس أصٛي األص٘بس ٠ٚمً ػذد اٌغ١ٕجالد ارا وبْ   

. شذ٠ذاً أٚ أِزذ ٌفزشح غ٠ٍٛخ األِش اٌزٜ ٠ؾذد ػذد اٌؾجٛة ثبٌٕٛسح

: خصبةإلاألشهبز أو اطىز تفتح : ثبَيبًال 

. ٠ؤدٜ ٔمص اٌّبء اٌٝ ٔمص اإلخصبة ٚػمذ األص٘بس 

: طىز إيتالء انحجىة: ثبنثبُا 



٠ؤصش ٔمص اٌّبء رأص١شاً ثبٌغ األ١ّ٘خ ػٍٝ ٚصْ اٌؾجخ ٠ٚزأصش ٚصْ اٌؾجخ ثبالعٙبد اٌّبئٝ عٛاء   

. عٙبد اٌّبئٝ أوضش ؽغبع١خرؼشظذ إٌجبربد ٌٗ لجً أٚ ثؼذ االص٘بس إال أْ اٌزؼشض أصٕبء فزشح اإلص٘بس ٌإل

ِٓ اٌّبء ثبٌٛعٗ اٌجؾشٜ،  3َ 1980، 1480، ٠ٚ1100جٍغ اٌّمٕٓ اٌّبئٝ ٌّؾصٛي اٌمّؼ   

% 55ِصش اٌٛعطٝ، ِصش اٌؼ١ٍب ػٍٝ اٌزشر١ت ِٚؼٕٝ رٌه أْ اٌّمٕٓ اٌّبئٝ ٌٍمّؼ ثبٌٛعٗ اٌجؾشٜ ٠جٍغ ٔؾٛ 

ٚاٌفزشح  -س٠بد فٝ اٌٛعٗ اٌمجٍٝ 6رض٠ذ اٌٝ  5-4 ٠ٚزشاٚػ ػذد اٌش٠بد ِٓ. ِٓ اٌّمٕٓ اٌّبئٝ ٌٍمّؼ ثّصش اٌؼ١ٍب

ٚرىْٛ اٌش٠بد خف١فخ ٚثذْٚ ( ػٍٝ اٌؾبِٝ)أعبث١غ، ٠ٚالؽع أْ رىْٛ س٠خ اٌضساػخ  4-3ث١ٓ اٌش٠خ ٚاالخشٜ 

. ٠ّٕٚغ اٌشٜ فٝ ؽبٌخ عمٛغ و١ّخ وبف١خ ِٓ األِطبس ٚأ٠عبً فٝ ؽبٌخ ٘جٛة س٠بػ شذ٠ذح -رغش٠ك

( دزجخ 10)                                                                                    إجبثخ انسؤال انثبنث           

:               ضع عاليخ صح أو خطأ أيبو انعجبزاد اآلتيخ ثعد َقههب في كساسخ االجبثخ يع انتعهيم

 (X)                                      .                  ٠ؼزجش ِؾصٛي اٌفٛي اٌجٍذٜ ِٓ ٔجبربد إٌٙبساٌمص١ش -1

ٚاٌزٟ ( اٌؾذ اٌؾشط)ٔجبد اٌفٛي اٌجٍذٞ رزغخ ٌالص٘بس ػٕذِب رزؼشض ٌفزشح ظٛئ١خ أوجش ِٓ اٌفزشح اٌؾشعخ 

عبػخ  14رمذسثـ

( ) .                            وغ160ُوغُ ث١ّٕب ٌّؾصٛي اٌؼذط 150ٚصْ ا٢سدة ٌّؾصٛي اٌزشِظ  -2

٢ْ االسدة ٚؽذٖ ؽغ١ّخ رٍّئ ثجزٚس اٌّؾصٛي صُ رٛصْ ٠ٚأرٟ ِٓ ٕ٘ب االخزالف فٟ ٚصْ االسدة ِٓ 

 . ِؾصٛي اٌٟ أخش

 R. meliloti                                                              (X)ٔٛع اٌؼمذ٠ٓ إٌّبعت ٌجزٚس اٌؾٍجخ  -3

ثزٚس ٌزٍم١ؼ اعت اٌؼمذ٠ٓ آٌّ اٌّزخصص ِٓ ٔٛعاٌؾٍجخ ٚاي٘زا إٌٛع غ١ش ِزخصص ٌٍّٕٛ ػٍٟ عزٚس     

 R. trifolii ٘ٛ اٌؾٍجخ

 (X)                                                                            .س صٕبئٟ اٌؾٛيةِؾصٛي اٌؾّص ٠ؼذ -4

ؽٌٟٛ ١ٌٚظ صٕبئٟ اٌؾٛي الٔخ ٠ّىش فٟ االسض الً ِٓ عٕخ ِٓ ٚلذ اٌضساػخ ٚؽزٟ  ِؾصٛي اٌؾّص    

 .اٌؾصبد اٞ ٠ّٕٛ ّٔٛ خعشٞ ٚصّشٞ فٟ ٔفظ اٌّٛعُ

 (X).                      عٕٛة اٌّىغ١ه ٚأِش٠ىب اٌشّب١ٌخ ٚاٌٛعطٝ ِٕشأ اٌّؾبص١ً اٌجم١ٌٛخ رؼزجش ِٕطمخ -5

أٚ ِٕطمخ ؽٛض ( رشِظ -ؽّص  -ػذط  -فٛي ثٍذٜ )ٌجم١ٌٛبد أفش٠م١ب ِٕٚبغك عٕٛة أٚسٚثب ٔشأ ثٙب ا

اٌجؾش األث١ط اٌّزٛعػ ٚ ِٕطمخ اٌؾجشخ 

( دزجخ 20)إجبثخ انسؤال انساثع                                                                        

الشعب المصري وضح ذلك وما هي تعتبر بذور المحاصيل البقولية من أهم مصادر البروتين بالنسبة لغالبية 
( دزجبد 10)الفجوة وكيفية تقليل هذه الفجوة من وجة نظرك؟                  

اٌّطٍٛة ٕ٘ب اٌؾذ٠ش ػٓ أ١ّ٘خ ِؾبص١ً اٌجزٚس اٌجم١ٌٛخ ِضً اٌفٛي اٌجٍذٞ ٚاٌؼذط ٚاٌزشِظ ٚاٌؾّص ٚاٌؾٍجخ 

اٌّؾبص١ً و١ف ٠ّىٓ رم١ًٍ ٘زٖ ِٚب ٟ٘ ٚاْ االٔزبط ِٓ ٘زٖ اٌّؾبص١ً غ١ش وبفٟ ٕٚ٘بن اعز١شاد ِٓ ٘زٖ 

      .ِٓ ٚعخ ٔظشنرشغ١غ اٌّضاسػ١ٓ ٌضساػخ ٘زٖ اٌّؾبص١ً  اٌٛعبئً اٌزٟ ِٓ شأٔٙب

 

 (دزجبد 10) كم يٍ  انعدض وانحًص اذكس أهى انًعبيالد انصزاعيخ انتي يًكٍ انتىصيخ ثهب نصيبدح إَتبجيخ-2

 : ييعبد انصزاعخ  -

٠غت اٌضساػخ فٝ ا١ٌّؼبد إٌّبعت ٌىً ِؾصٛي ثبٌٕغجخ ٌٍؼذط افعً ١ِؼبد صساػخ خالي شٙش             

.  اوزٛثش

: طسق انصزاعخ-

 13-12افعً غشق ٌضساػخ اٌؼذط ػف١ش اٚ ؽشاصٝ ػٍٝ خطٛغ ؽ١ش ؽ١ش رخطػ االسض ثّؼذي            

لصجز١ٓ صُ رشٜٚ االسض ٚرٛظغ اٌزمبٜٚ ػٕذِب رصً اٌشغٛثخ ٌٍؾذ إٌّبعت ثؼذ فظ اٌخػ ِٓ /خػ

لصجز١ٓ /خػ12ٚثبٌٕغجخ ٌٍؾّص رؾشس االسض ٚرضؽف صُ رخطػ . اػٍٝ ٚرٌه ٌٍضساػخ  اٌؾشاصٟ  

. ع اٌغٛس ػٍٝ اثؼبد ِٕبعجخ ٚرشٜٚ االسض رضس

٠غت صساػخ أؽذس االصٕبف ٚاٌزٟ رزٕبة ِغ ِٕطمخ اٌضساػخ ٚٔٛع االسض ٌىً ِٓ اٌؼذط : األصُبف -

. ٚاٌؾّص

:            انسي  -

اٌؼذط ٚاٌؾّص ِٓ اٌّؾبص١ً اٌؾغبعخ ٌٍشٜ ٌزٌه الثذ ِٓ االؽزشاط فٝ اٌشٜ ٠شٜٚ اٌّؾصٛي وً            

٠َٛ ٚرمصش اٌفزشح ث١ٓ اٌش٠بد فٝ االسض اٌش١ٍِخ اٚ اٌخف١فخ   35-45



: انتسًيد -

فٝ االساظٝ       ٠غت اال٘زّبَ ثزغ١ّذ اٌؼذط ٚاٌؾّص ثبٌغّبد االصٚرٝ ٚاٌفٛعفبرٝ ٚاٌجٛربعٝ خبصخ             

ٚ ٠غت اٌؼٕب٠خ ثبٌزغ١ّذ . فذاْ /وغُ 40اٌٟ  30ؽذ٠ضخ االعزصالػ خبصخ اٌزغ١ّذ االصٚرٝ ثّؼذي 

 30فذاْ اٌٝ عبٔت اٌغّبد االصٚرٝ ثّؼذي / 3َ 30خبصخ فٝ االساظٝ اٌغذ٠ذح ثبظبفخ اٌغّبد اٌجٍذٜ  

. فذاْ/5ا 2وغُ فٛ 15+ فذاْ /وغُ 

. ٚثؼذ ظٙٛس ػالِبد إٌعظ إٌّبعجخ ٌىً ِٓ اٌؼذط ٚاٌؾّص ٠غت ارجبع افعً اٌطشق :انحصبد-

 

 (دزجبد 10)                   :أهى انتىصيبد نصيبدح إَتبجيخ انفداٌ يٍ انجروز في انفىل انجهدي -3

اٌّٛلغ فٟ اٌذٚسح اٌضساػ١خ اٌفٛي ِؾصٛي شزٛٞ ٠ضسع ػبدح ثؼذ اٌمطٓ أٚ األسص  -

ؽزٝ إٌصف األٚي فٟ ٔٛفّجش ١ِؼبد اٌضساػخ غٛي شٙش أوزٛثش ٚ  -

عٛس ػف١ش  –غشق اٌضساػخ رؼذد غشق اٌضساػخ ٚ ِٕٙب ٔضشا عٛاء ػف١ش أٚ خع١ش رغط١ش فٟ صفٛف          -

ػٍٝ خطٛغ اٌضساػخ ػٍٝ خطٛغ اٌمطٓ أٚ رؾ١ًّ ِغ اٌمصت  

  :-اٌخذِخ ثؼذ اٌضساػخ  -

اٌزشل١غ ٌٍّٕبغك اٌخب١ٌخ       -

ِشٖ الزالع اٌٙبٌٛن  2-1اٌؼض٠ك       -

اٌزغ١ّذ االصٚرٝ فٟ ؽبٌٗ االساظٝ اٌّغٙذح ِغ ػذَ (ف/و150ُ-100)اٌزغ١ّذ اٌفٛعفبرٟ : اٌزغ١ّذ        -

اإلعشاف  

"  اٌىزبثخ ثبٌزفص١ً ِزشٚوخ ٌٍطبٌت"فذاْ /س٠بد  6-4ِزٛعػ: اٌشٞ        -

رىزت      "و١ف١ٗ اٌؾصبد -ػالِبد إٌعظ -اٌضساػٗ ا١ٌّؼبد شٙٛس ِٓ 6-5اٌىغش ٚراٌه ثؼذ : إٌعظ ٚ اٌؾصبد -

" ثبٌزفص١ً
 

 مع اطيب االمنيات بالتوفيق
  الممتحنون 

 صديق عبد العزيز/د.أ& محمد سلوع    /د.أ

 
 


