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            دسخخ( 30)                                                                    -انغؤال األٔل:

 اركش َٕع أخضاء انفى ، لشٌ االعتشعبس ، األسخم انًٕخٕدح فً زششح انصشصٕس األيشٌكً يع انشعى.-أ

 أجزاء الفم القارضت فٍ الصزصىر

 
 

 قزن استشعار شعزي )الصزصىر(

 
 فً انصشصٕس  أرجل مشً أو أرجل جزي

 
 اسعى فمظ انسهمخ انصذسٌخ انغٍش يدُسخ.-ة



 
 هى عٍ يٍكبٍَكٍخ االَغالش فً انسششاد.تك-ج   

 

 
 يٍكبٍَكٍخ االَغالشتزكُب الجلُذ 

 

                                          انغؤال انثبًَ

 اسعى فمظ يع كتبثخ انجٍبَبد عهً انشعى -أ       

 انخهٍخ انعصجٍخ  -1

 
 

 سعى ٌٕضر طشٌمخ إخشاج انًٕاد االصٔتٍخ انتبنفخ ثٕاعطخ أَبثٍت يهجٍدً. -2 



 

 
 ( أيبو كم عجبسح يع تصسٍر انخطأ  ×(  أٔ خطأ )  √ضع عاليخ صر ) -ة

 (  ×)                                                  انسششاد زٍٕاَبد الفمبسٌخ راد دو زبس    -1

 (  √انٕزذح األعبعٍخ نهُغٍح انعصجً ْٕ انخهٍخ                                                   )-2

 (  √اندٓبص انذٔسي فً انسششاد يٍ انُٕع انًفتٕذ                                             )-3

 (  √عض انسششاد إنً انجٍبد أٔ انغكٌٕ                                                  )تهدأ ث-4

 (  ×يٍ ششٔط كتبثخ االعى انعهًً أٌ ٌكتت ثبنهغخ االَدهٍضٌخ ٔثسشٔف يبئهخ             ) -5

                                                                (        √عذد انعضالد انًٕخٕدح فً خغى انسششح أضعبف عذد انعضالد فً خغى اإلَغبٌ  )-6

 (  ×ُْبن عاللخ ثٍٍ َٕع أخضاء انفى ٔاختٍبس انغى انًُبعت نمتم انسششح                    )-7

                                                                            (                        √تتًتع انسششح ثًدًٕعخ يٍ انسٕاط يثم انهًظ ٔانشى ٔانتزٔق ٔانغًع ٔاإلثصبس   )-8

 دسخخ(15)                                             -:انغؤال انثبنث: أكًم انعجبساد انتبنٍخ 

مُت الىسطُت القناة الهض،القناة الهضمُت األمامُتتُمغى انمُبح انٓضًٍخ فً انسششاد إنً ثالثخ ألغبو ًْ-1

 القناة الهضمُت الخلفُت ،()المعذة

 جذار الجسم ،خالَا نفزوسُتس ، الجسم الذهنٍ، أنابُب ملبُجٍأْى أعضبء اإلخشاج فً انسششاد ًْ  -2

تكاثز األطىار  ،التكاثز بىاسطت تعذد األجنت،التكاثز البكزٌ  ،التكاثز الجنسٍ تتكبثش انسششاد ثعذح طشق ًْ -3

 ُزقاث والعذارٌ( غُز الكاملت )ال
 طشٌك انخٍبشٍى  ،اندهذ، انثغش انتُفغى ،ثمت انُجبتبد انًبئٍختتُفظ انسششاد انًبئٍخ عٍ طشٌك -4

ٌٔجذأ ثسشف  انُٕع ٔانثبًَ ْٕ اعى  كبثتمٌٔجذأ ثسشف  اندُظٌتكٌٕ االعى انعهًً يٍ يمطعٍٍ األٔل يُٓب اعى -5

 .اعًٕل

 .انكبيمفً انسششاد راد انتشكم  انٍشلًانعزساء ًْ انطٕس انغبكٍ انزي ٌهً طٕس -6

الىعاء الذمىٌ اندغى فً انسششاد زٍث ال تٕخذ أٔعٍخ ديٌٕخ عٕي ٔعبء ديٕي ٔازذ ْٕ فشاغ  ًٌال انذو-7

 الظهزٌ
 Spodopteraتتجع اندُظ  ) Spodoptera littoralis((Biosd)انسششح انتً ٌكتت اعًٓب انعهًً ْكزا -8

 (Biosd)ا انُٕع ْٕ انعبنى ٔيكتشف ْز littoralisٔانُٕع 

 انًمبٔيخ انجٍئٍخٔعٕايم  انكفبءِ انسٌٍّٕتمغى انعٕايم انتً تؤثش فً زٍبح انسششاد إنً عٕايم  -9

 -اكتت فمظ َٕع انتشكم:-10

 (َبلصزششح كبيهخ                 )←زٕسٌخ←ثٍضخ-

 (أ تشكم ثغٍظ عذًٌخ انتشكمزششح كبيهخ                        )←ثٍضخ -

 (كبيمزششح كبيهخ        )←عزساء←ٌشلخ←ثٍضخ-

 

 يع أطٍت انتًٍُبد نكى ثبنُدبذ ٔانتفٕق

 أ.د/عــــبدل انعــطــبس                           د/ سشب عهً انسصشي

 


