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بسم هللا الرحمن الرحيم             كليـــة الزراعـــة        

قسم النبات الزراعي 

 (يىسفىنىصً وحششَظ)َباث صساػً /  استرشادي لمادة نموذج إجابة
زراعة وتربية / الشعبة  األولى/ الفرقة

 م 2015 -2014 /للعام الجامعي األول/ الفصل الدراسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دسصت 15      (بؼذ َمهها فً كشاعت اإلصابت) انؼباساث انخانُت انطانب  َكًم:  صابت انغؤال األولإ

 انغُماٌ األسضُت بًُُا دسَت انبطاطظ يٍ   انضزوس انؼشضُتحؼخبش دسَت انبطاطا يٍ     -1

اً إلػطاء انبادسة رى انُباث انكايم ػُذ حىفش انظشوف انًالئًت هى حغشن األصُت انغاكُت وًَىها حذسَضٍ :اإلَباث هى  -2

. نإلَباث

 انُصمو  انؼُكو  لاػذة انىسلت: حخشكب انىسلت انبغُطت يٍ  -3

  انشادة  و  انذػايُت  و  انذسَُت و انهُفُت   يٍ أَىاع انضزوس انؼشضُت -4

ة انؼهُا بًؼذل أعشع يٍ انغىَمت انضُُُُت انغفهٍ حبمً ًَى واعخطانت انغىَمت انضٍُُُ :نً َشصغ اإلَباث األسضً إ -5

 .فخظم انفهماث حغج عطظ انخشبت يزال إَباث بزوس انفىل ، انبغهت ، انزسة 

 َغُش األَذوعبشوو  انضٍُُو  انمصشة: حخشكب انبزسة األَذوعبشيُت يٍ  -6

انُغُش .  ي انشكم وانخشكُب وانىظُفتيضًىػت يٍ انخالَا راث أصم واعذ وحخشابه ف بأَه :انُغُش انُباحً هى -7

َشًًُ وانكىنُشًًُ أو َكىٌ اإرا حكىٌ يٍ َىع واعذ يٍ انخالَا يزم انُغُش انباس Simpleانُباحً لذ َكىٌ بغُظ 

. إرا اعخىي انُغُش ػهً أكزش يٍ َىع يٍ انخالَا يزم َغُش انخشب وَغُش انهغاء Compoundيشكباً 
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 دسصت 15        كانخانً االصابت انصغُغت يٍ بٍُ االلىاطانطانب س اخجٌ :اصابت انغؤال انزاًَ

(. األعكهشاَشًًُ  -انهغاء  – انكىنُشًًُ..................           ) عُت انبانغت انُغُش اليٍ األَغضت انبغُطت  -1

(.  انغىَمت انضُُُُت انغفهً –نضزَش ا –انشَشت ...................            ) َشصغ االَباث انهىائً انً اعخطانت  -2

 0(انضزس  –وساق األ -انغىق........................                              ) يغالق  انؼُب يٍ حغىساث  -3

(  عبُباث انُشا –انبالعخُذاث  –انشَبىعىياث ..............          ) يٍ انًكىَاث انغُش عُت فً انخهُت انُباحُت -4

( انكىنُشًًُ  – انخشب –انهغاء ........  ) َغُش يشكب وظُفخه َمم انًاء واأليالط انًًخصت ألػهً هى َغُش -5

 دسصت 15                                                      :انزانذصابت انغؤال إ

: كانخانً صابتد كخابخها فً كشاعت األٌٌعانمىعٍُ وانصغُغت يٍ بٍُ  اإلصابت َخخاس انطانب  

(     ×)                                     َغذد انًُى انزاَىي ػادة فً صزوس وعُماٌ انُباحاث راث انفهمت انىاعذة -1

(     )        انُىاة يشكضانغُطشة وَمم انصفاث انىسارُت فً انخهُت -2

(     ×)                                                     حؼخبش كىسيت انمهماط يٍ أَىاع انغىق انهىائُت               -3

 (    )                       انغضو انىػائُت فً انضزس لطشَت                                                                     -4

 (    )                                                         َغضت انضايت                             َغُش انبشَذَشو يٍ األ -5
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                                     دسصت 15       َكًم انطانب انبُاَاث ػهً انشعى كانخانً  : انشابغصابت انغؤال إ

 انبششة -2                    شؼُشة  صزسَت  -1

ألَذودَشيظ ا -4                    انمششة  -3

انبشَغُكم  -6                     ششَظ كاعبش  -5

 خشب حاًَ -8                     خشب أول   -7

 انهغاء -10                             انُخاع -9

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يغ أطُب انخًُُاث بانخىفُك،،، 

 انًًخغُىٌ  

عؼُذ ػهً انذعىلً   د.أ  -1                                                      
   صايؼت بُها –كهُت انضساػت  –أعخار انُباث انضساػً 

  فاحٍ عغٍ يغًىد /د.أ  -2
     صايؼت بُها –انضساػت  كهُت –أعخار انُباث انضساػً 

يغًذ يغًذ يغًىد ػبذانؼال / د -3
صايؼت بُها  –كهُت انضساػت  –يذسط انُباث انضساػً   

سضا يغًذ َىعف صوَم / د -4
     صايؼت بُها –كهُت انضساػت  –يذسط انُباث انضساػً   


