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 أعت ػٍٝ األعئٍخ آالريخ

 :أعت ػٍٝ خّظ ٔمبغ فمػ اٌغئاي األٚي:

 

 دسعبد( 4)  ؟فٝ ثشاِظ اٌزشثيخػذَ اٌزٛافك اٌزارٝ ٚعبئً اٌزغٍت ػٍٝ أ. ِب ٘ٝ ِغججبد اٌؼمُ اٌزوشٜ ٚ 

 

 أُ٘ ِغججبد اٌؼمُ اٌزوشٜ ٘ٝ:

 . ػذَ لذسح إٌجبد ػٍٝ أزبط عبِيطبد ؽيخ ٚ ػذَ ارّبَ ػٍّيخ اإلخصبة.1

 ٚ اٌفزشح اٌعٛئيخ ٚ أخفبض اٌشغٛثخ أصٕبء اٌزض٘يش. . ػذَ ِالئّخ دسعخ اٌؾشاسح2

 . اإلصبثخ ثبٌؾششاد اٌزٝ رزغزٜ ػٍٝ األص٘بس ٚ األِشاض ِضً اٌزفؾُ اٌّغطٝ.3

 . ٚعٛد اخزالفبد فٝ اٌزشويت اٌض٘شٜ ٚ ػذَ رٛافك ِٛاػيذ األص٘بس فٝ اآلثبء ٚ األِٙبد.4

 

 يخ:ٚعبئً اٌزغٍت ػٍٝ ػذَ اٌزٛافك اٌزارٝ فٝ ثشاِظ اٌزشث

 . اظبفخ صفخ اٌخصت اٌزارٝ ػٓ غشيك اٌزٙغيٓ.1

 .اٌزٍميؼ فٝ اٌطٛس اٌجشػّٝ )ٚظغ ؽجٛة اٌٍمبػ إٌبظغخ ػٍٝ اٌّيبعُ غيش إٌبظغخ(.2

 .اٌزٍميؼ لشة ٔٙبيخ ِٛعُ اإلص٘بس ٚ فٝ دسعبد ؽشاسح ِٕخفعخ.3

 .اصاٌخ عطؼ اٌّيغُ أٚ ؽىٗ لجً ٚظغ ؽجٛة اٌٍمبػ ػٍيٗ.4

 

 دسعبد( 4)     فخ ٌٍطفشاد اٌغغّيخ ِجيٕب أّ٘يزٙب ؟ة.ٚظؼ األشىبي اٌّخزٍ

 

 األشىبي اٌّخزٍفخ ٌٍطفشاد اٌغغّيخ ٘ٝ:

ٚسلخ  –يىْٛ إٌغيظ اٌّخزٍف ٚساصيب ػجبسح ػٓ ِخشٚغ يّزذ ِٓ اٌجششح اٌٝ ِشوض اٌؼعٛ إٌجبرٝ )عبق  .ويّيشا ِخشٚغيخ ؽيش1

 عزس(. –

ىْٛ ِٓ غجمخ ٚاؽدذح أٚ ػدذد ِدٓ اٌخاليدب رؾديػ ثبٌٕغديظ اٌؼدبدٜ أٚ اٌؼىدظ يىْٛ إٌغيظ اٌّخزٍف ٚساصيب ِ .ويّيشا ِؾيطيخ ؽيش2

 فزىْٛ اٌطجمخ اٌّخزٍفخ ِشوضيخ.

 .ويّيشا ٔبلصخ يمزصش إٌغيظ اٌّخزٍف ٚساصيب ػٍٝ عضء ِٓ ِؾيػ اٌجششح فمػ ٚ يّىٓ سإيزٙب فٝ ثؼط صّبس اٌّٛاٌؼ.3

 

 أّ٘يزٙب ثبٌٕغجخ ٌّشثٝ إٌجبد: 

ٔزيغخ ؽذٚس غفشح عغّيخ فٝ خٍيخ ِٓ خاليب إٌجبد ٚ رشعغ أّ٘يزٙب اٌٝ رؤصيش٘ب ػٍٝ ِٕشدؤ األػعدبء  ؽيش رٕشؤ وً غشص اٌىيّيشا

 أص٘بس(. –ٚسلخ  –عبق  –اٌّخزٍفخ ٌٍٕجبد )عزس 

 

 دسعبد( 4)      غشق ليبط اٌزٍميؼ اٌخٍطٝ اٌطجيؼٝط. اٌفشق ثيٓ 

 

 : طشيمخ األٌٚٝاٌ

فٝ خػ ثؾيش يىْٛ ٕ٘بن اخزالفبد ٚاظؾخ فٝ صفخ أٚ اصٕيٓ. ٚ فٝ اٌؼدبَ اٌضدبٔٝ  صساػخ اٌغالالد ِزغبٚسح وً ِٕٙب٘ٝ ػجبسح ػٓ 

رضسع ثزٚس وً عالٌخ ػٍٝ ؽذح ؽيش يذي ؽذٚس اخزالفبد فٝ اٌصفبد ػٍٝ ؽذٚس اٌزٍميؼ اٌخٍطٝ ثيٓ اٌخطدٛغ اٌّزغدبٚسح ٚ يّىدٓ 

 ٛي ػٍٝ اٌخٍػ فٝ صٛسح ٔغجخ ِئٛيخ.رمذيش٘ب ثٕغجخ ػذد إٌجبربد اٌّخبٌفخ اٌٝ اٌّغّٛع اٌىٍٝ ٌٕجبربد اٌخػ ٚ اٌؾص

 

 :اٌطشيمخ اٌضبٔيخ

خصٝ ػذد وجيش ِٓ اإلص٘بس ٚ رشوٙب ٌٍزٍميؼ اٌّفزٛػ صُ ِٓ ػذد اٌضّبس أٚ اٌجزٚس اٌّزىٛٔخ يّىٓ رمذيش ٔغدجخ اٌخٍدػ ٘ٝ ػجبسح ػٓ 

 جبربد األِٙبد.ٚ ارا ِب وبٔذ ٘زٖ إٌغجخ ظئيٍخ فبٔٗ يّىٓ اّ٘بٌٙب ثيّٕب ارا وبٔذ وجيشح يغت رىييظ أص٘بس ٔ

 

 

 

 

 

 



 دسعبد( 4)    اٌزسح اٌشبِيخ ؟فشديخ ٚ اٌضٚعيخ ٚ اٌٙغيٓ اٌضالصٝ فٝ د. لبسْ ثيٓ اٌٙغٓ اٌ

 

 

 

 

 (دسعبد 4)     ٖ. ِب اٌفشق ثيٓ اٌمذسح اٌؼبِخ ٚ اٌمذسح اٌخبصخ ػٍٝ اٌزآٌف ؟

 

 اٌمذسح اٌؼبِخ ػٍٝ اٌزؤٌف:

 ٘ٝ اٌمذسح ػٍٝ االئزالف ثصٛسح عيذح ِغ ػذح عالالد.

 

 اٌمذسح اٌخبصخ ػٍٝ اٌزؤٌف:

 ٘ٝ اٌمذسح ػٍٝ االئزالف ثصٛسح عيذح ِغ عالٌخ ٚاؽذح فمػ.

  

 دسعبد( 4)   ؟اٌفشق ثيٓ اٌغالٌخ إٌميخ ٚ عالٌخ اٌزشثيخ اٌذاخٍيخ ٚ اٌغالٌخ اٌخعشيخ ٚ. ِب 

 

 خ إٌميخ: اٌغالٌ

٘ٝ ػجبسح ػٓ إٌغً إٌبرظ ِٓ ٔجبد راردٝ اٌزٍمديؼ ثؾيدش يىدْٛ عّيدغ أفدشاد ٘دزا إٌغدً ِزشدبثٙٗ فدٝ اٌزشويدت اٌدٛساصٝ ٚ اخدزالف 

 ثيٕٙب يشعغ اٌٝ اٌظشٚف اٌجيئيخ.

 

 عالٌخ اٌزشثيخ اٌذاخٍيخ:

ٝ ٌؼدذح أعيدبي ثؾيدش يىدْٛ عّيدغ أفدشاد ٘دزا ٘ٝ ػجبسح ػٓ إٌغً إٌبرظ ِٓ ٔجبد خٍطٝ اٌزٍمديؼ أعجدش ػٍدٝ اٌزٍمديؼ اٌدزارٝ اٌصدٕبػ

 إٌغً ِزشبثٙٗ فٝ اٌزشويت اٌٛساصٝ ٚ اخزالف ثيٕٙب يشعغ اٌٝ اٌظشٚف اٌجيئيخ.

 

 اٌغالٌخ اٌخعشيخ:

٘ٝ ػجبسح ػٓ إٌغً إٌبرظ ِٓ ٔجبد يزىبصش رىبصش خعشٜ ثؾيش يىْٛ عّيغ أفشاد ٘زا إٌغً ِزشبثٙٗ فٝ اٌزشويت اٌٛساصٝ ؽزدٝ ٚ 

 ٚ يزُ االٔزخبة ثيٓ اٌغالالد ٚ ٌيظ داخً اٌغالٌخ. ٌٛ وبْ خٍيطب

 

 دسعبد ٌىً ٔمطخ( 10أعت ػٍٝ ٔمطزيٓ فمػ )اٌغئاي اٌضبٔٝ: 

 

 ثيٓ ثبٌشعُ فمػ غشيمخ عغالد إٌغت ٚ غشيمخ اٌزغّيغ ِغ وزبثخ ِضايب ٚ ػيٛة وً ِٕٙب ؟ .1

 

 طشيمخ اٌزغّيغ.يشعُ اٌطبٌت اٌشعُ اٌزٛظيؾٝ ٌطشيمخ عغالد إٌغت ٚ أيعب اٌشعُ اٌزٛظيؾٝ ٌ

 

 

 

 

 

 

 اٌٙغٓ اٌضٚعيخ اٌٙغٓ اٌضالصيخ اٌٙغٓ اٌفشديخ ٚعٗ اٌّمبسٔخ

ثبٌزٙغيٓ ثيٓ عالٌزٝ رشثيخ  اٌزىٛيٓ

 داخٍيخ

ثبٌزٙغيٓ ثيٓ ٘غيٓ فشدٜ ٚ عالٌخ رشثيخ 

 داخٍيخ

يٓ ثيٓ ٘غيٕيٓ ثبٌزٙغ

 فشدييٓ

 د(× )ط × ة( × )أ  ط× ة( × )أ  ة× أ  ِضبي

وّيخ 

 اٌّؾصٛي

 ػبٌٝ ػبٌٝ ػبٌٝ عذا

 ػبٌٝ ػبٌٝ ػبٌٝ عذا دسعخ إٌمبٚح

 لٍيً لٍيً لٍيً اٌزؤلٍُ

 ػبٌٝ ػبٌٝ ػبٌٝ عذا اٌزىبٌيف



 

 

 اٌزٝ ٚظؼذ ٌمٛح اٌٙغيٓ ٚ االػزشاظبد ػٍيٙب ؟اٌٛساصيخ فمػ إٌظشيبد ٚ ظؼ  .2

 

 ٔظشيبد ٌزفغيش لٛح اٌٙغيٓ: ٚظؼذ ػذح

ٔظشيخ فٛق اٌغيبدح ٚرٙذف اٌٝ أْ لٛح اٌٙغيٓ رشعغ اٌٝ اٌزفبػً ثيٓ االٌيالد اٌّخزٍفخ ٌٕفظ اٌؼبِدً )اٜ ٔفدظ اٌّٛلدغ ػٍدٝ 

اٌىشِٚٛصَٚ( اٜ أٗ رٛعذ ػٛاًِ ٚساصيخ يىْٛ اٌزشويت اٌخٍيػ فيٙب ِزفٛلب ػٍدٝ ودً ِدٓ األثدٛيٓ ذ فدبرا وبٔدذ اٌصدفخ اٌىّيدخ اٌزدٝ 

يزؾىُ فيٙب ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٛساصيخ فٍٕب أْ ٔزصٛس أْ لٛح اٌٙغيٓ رضداد ثضيدبدح وّيدخ اٌخٍدػ ٚ اٌزفبػدً ثديٓ اٌيٍدٝ اٌّٛلدغ اٌٛاؽدذ 

 يؤخز اؽذ اٌصٛس األسثؼخ اآلريخ:

 ؼب.ارا رصٛسٔب أْ وال االٌيٍيٓ يمَٛ ثٛظيفخ ِخزٍفخ فبْ اٌزشويت اٌخٍيػ عٛف يىْٛ لبدسا ػٍٝ أْ يمَٛ ثبٌٛظيفزيٓ ِ . ة

اٌّّشاد اٌزخٍيميخ اٌجذيٍخ ٚ اٌّضبي ػٍٝ رٌه ٘دٛ االٌديالد اٌزدٝ ردزؾىُ فدٝ اٌؾغبعديخ ٌدذسعبد اٌؾدشاسح فدٝ إٌجدبد ٚ اٌؾيدٛاْ.  . د

ف. ففدٝ  50ف ثيّٕدب االٌيدً األخدش يٕدزظ ٔفدظ وّيدخ اٌصدجغخ ػٕدذ  80ثفشض أْ االٌيً يٕدزظ صدجغخ ؽّدشاء ثىّيدخ وجيدشح ػٕدذ 

 غيبة اٌغيبدح فبْ اٌزشويت اٌٙغيٓ ثيّٕٙب ٌٗ اٌمذسح ػٍٝ اعزؼّبي وال اٌّّشيٓ اٌىيّبئييٓ.

ِجذأ اٌىّيبد اٌّضٍٝ ٚ يفزشض أْ اٌزشويت األصيً ألؽذ االٌيالد يٕزظ وّيخ لٍيٍخ ِٓ ِبدح ِؼيٕدخ ثيّٕدب اٌزشويدت األصديً األخدش  . س

 اٌىّيخ اٌّضبٌيخ ثبٌٕغجخ ٌٍىبئٓ اٌؾٝ. يٕزظ اٌىضيش ِٕٙب اِب اٌزشويت اٌخٍيػ ثيّٕٙب يٕزظ

اِدب  yيٕدزظ اٌّدبدح  A2A2ثيّٕدب اٌزشويدت × يٕدزظ اٌّدبدح  A1A1اٌّٛاد اٌٙغيٕيخ ٚ رٛظؼ ثؤٔدٗ ارا فدشض أْ اٌزشويدت األصديً  . ط

 فيٕزظ ِبدح ٘غيٕيخ. A1A2اٌزشويت اٌخٍيػ 

 

أْ األٔدٛاع خٍيطدخ اإلخصدبة رزىدْٛ ِدٓ ػدذد  ٔظشيخ اٌغيبدح ٚ اٌزٝ رجٕٝ ػٍٝ أعبط رؤصيش ػٛاًِ عبئذح ِفيذح ؽيدش يفزدشض .1

وجيش ِٓ األفشاد اٌزٝ ٌٙب رشاويت ٚساصيخ ِخزٍفخ. ٚ أْ أغٍت ٘زٖ األفشاد رؾًّ أٌيالد ِزٕؾيخ ظبسح ِخزجئخ رؾدذ عدزبس اٌخٍدػ 

ٛثدخ ِمبسٔدخ ٚ اٌزٝ رٕؼضي ثبٌزشثيخ اٌذاخٍيخ رٌه الصديدبد األصدبٌخ. ٚ ثؼدط اٌغدالالد يصدً اٌيٙدب ػدذد أوضدش ِدٓ اٌغيٕدبد اٌّشغ

ثجبلٝ اٌغالالد. ٚ ٘دزا يفغدش االخزالفدبد اٌّشدب٘ذح فدٝ دسعدخ اٌزشثيدخ فدٝ اٌغدالالد اٌّخزٍفدخ. ٚ ثٕدبء ػٍدٝ ٘دزٖ إٌظشيدخ فدبْ 

رٙغيٓ عالالد اٌزشثيخ اٌذاخٍيخ يئدٜ اٌٝ رىٛيٓ ٘غٓ رخزفٝ فيٙب االٌيالد اٌّزٕؾيخ اٌعبسح ثٛاعطخ أٌيالد عدبئذح لبدِدخ ِدٓ 

 األة األخش.

 

 اظبد:االػزش

االػزشاض األٚي: ارا وبْ ٘زا اٌزفغيش صؾيؾب فبٔٗ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٔؾصً ػٍٝ أفشاد أصيٍٗ ٌىً اٌؼٛاًِ اٌغبئذح اٌّفيذح ػٓ غشيدك 

اٌزشثيخ اٌذاخٍيخ ٚ ٘زٖ يغت أْ رىْٛ ِضً اٌغيً األٚي فٝ لٛرٗ ثبإلظبفخ اٌٝ رٌه فبٔٙب عٛف رىْٛ صبدلخ اٌزٛاٌذ ٚ ٌىدٓ اٌٛصدٛي 

 زٖ األفشاد ٌُ يزُ اٌؾصٛي ػٍيٗ ؽزٝ اآلْ.اٌٝ عالالد ِٓ ٘

 

االػزشاض اٌضبٔٝ: ٌٛؽع أْ اٌزٛصيغ فٝ اٌغيً اٌضبٔٝ يىْٛ ِٕزظّب ثبٌٕغجخ ٌٍصفبد اٌزٝ رظٙدش ثٙدب صدفخ لدٛح اٌٙغديٓ ٚ ٌىدٓ ثٕدبء 

ْٛ اٌزٛصيدغ فدٝ ػٍٝ ٔظشيخ اٌغيبدح ارا وبٔذ لدٛح اٌٙغديٓ رشعدغ فمدػ اٌدٝ عديبدح ػٛاِدً رزدٛصع رٛصيؼدب ِغدزمال فبٔدٗ يزٛلدغ اْ يىد

 اٌغيً اٌضبٔٝ ٍِزٛيب أوضش ِٕٗ ِٕزظّب.

       

 ويف ٔشؤ لّؼ اٌخجض ؟ .1

 

ٚ ػددذد  AAٚ اٌددزٜ يؾزددٜٛ ػٍددٝ اٌغيٕددَٛ  Triticum monoccumيفزددشض أددٗ رددُ اٌزٙغدديٓ فددٝ اٌطجيؼددخ ثدديٓ اٌمّددؼ اٌضٕددبئٝ 

ٚ ػددذد  BBٜ ػٍددٝ اٌغيٕددَٛ ٚ اٌددزٜ رؾزددٛ Aegilops speltoidesِددغ ؽشيشددخ االيغيٍددٛثظ  14ْ = 2اٌىشِٚٛصِٚددبد ثددٗ 

 غشيمخ اٌزغّيغ غشيمخ عغالد إٌغت ٚعٗ اٌّمبسٔخ

رٕبعت اٌّؾبصيً اٌزٝ رزّيض ثبْ اٌصفبد اٌّشغٛثخ ٚ  اٌّّيضاد

اٌّطٍٛة رغّيؼٙب رىْٛ صفبد يغًٙ سإيزٙب ٚ اٌؾىُ ػٍيٙب 

 ثّغشد إٌظش

 ال رؾزبط اٌٝ عغالد ٚ ال اٌٝ رذٚيٓ ثيبٔبد

األصٕبف اٌغذيذح ؽيش يّىٓ أزبط رؼزجش أعشع اٌطشق إلٔزبط  

 صٕف عذيذ ٚ اخزجبسٖ ثؼذ رغغ عٕٛاد ِٓ ػًّ اٌزٙغيٓ

 ثغيطخ ٚ ِشيؾخ ٚ غيش ِىٍفخ

ريغش ػٍٝ اٌّشثٝ اٌؾصٛي ػٍٝ ثيبٔبد ػٓ رٛاسس اٌصفبد  

 األِش اٌزٜ ال يزٛفش فٝ اٜ ِٓ اٌطشق األخشٜ

 عٕٛاد( 8-6رؼزجش لصيشح ٔغجيب )

رؼزجش غيش ِالئّخ ٌزشثيخ إٌجبربد اٌزٝ يشغت اٌؾصٛي ػٍٝ صفبد راد  ف رؼزجش وضيشح اٌزىبٌي اٌؼيٛة

 ٔٛػيخ خبصخ

 ال رصٍؼ اال فٝ ؽبٌخ اٌّؾبصيً راريخ اٌزٍميؼ رؾزبط اٌٝ ِغٙٛد وجيش فٝ ؽفع اٌغغالد ٚ رذٚيٓ اٌجيبٔبد 



ٔظشا الخزالف اٌىشِٚٛصِٚبد صُ يفزدشض أدٗ ؽدذس رعدبػف  ABفزُ اٌؾصٛي ػٍٝ عيً أٚي ػميُ  14ْ = 2اٌىشِٚٛصِٚبد ثٙب 

 28ْ = 2وشِٚٛصِٚدب اٜ  28ٚ ػذد اٌىشِٚٛصِٚدبد ثدٗ  AABBٌٍىشِٚٛصِٚبد فٝ اٌطجيؼخ ٌيىْٛ اٌغيً األٚي خصجب ٚ رشويجٗ 

صددُ يفزددشض أددٗ رددُ اٌزٙغدديٓ فددٝ اٌطجيؼددخ ايعددب ثدديٓ اٌمّددؼ اٌشثددبػٝ ؼ اٌّىشٚٔددخ اٚ اٌمّددؼ اٌشثددبػٝ. ٚ ٘ددٛ ِددب يؼددشف أالْ ثمّدد

Triticum diccum  َٛاٌددزٜ يؾزددٜٛ ػٍددٝ اٌغيٕدد ٚAABB  ِٗددغ ؽشيشددخ االيغيٍددٛثظ  28ْ = 2ٚ ػددذد اٌىشِٚٛصِٚددبد ثدد

Aegilops squarrosa  َٛاٌدزٜ رؾزدٜٛ ػٍدٝ اٌغيٕد ٚDD  فدزُ اٌؾصدٛي ػٍدٝ عيدً اٚي  14= ْ 2ٚ ػدذد اٌىشِٚٛصِٚدبد ثٙدب

ٔظشا الخزالف اٌىشِٚٛصِٚبد صُ يفزشض أٗ ؽذس رعبػف ٌٍىشِٚٛصِٚبد فٝ اٌطجيؼدخ ٌيىدْٛ اٌغيدً االٚي خصدجب ٚ  ABDػميُ 

 Triticum aestivumٚ ٘ٛ لّؼ اٌخجدض اٌؾدبٌٝ  42ْ =  2وشِٚٛصِٚب اٜ  42ٚ ػذد اٌىشِٚٛصِٚبد ثٗ  AABBDDرشويجٗ 

 اٚ اٌمّؼ اٌغذاعٝ.

 

   ٌغئاي اٌضبٌش:ا

 

ٚ ويدف يّىدٓ اٌّؾبفظدخ ػٍيدٗ ؟   ثشٔبِغب إلٔزبط صٕف ِمبَٚ ٌّشض يؾىّٗ ػبًِ ٚساصٝ عبئذ ٚ أخش ِزٕؾٝٚظؼ ثبٌشعُ فمػ أ. 

 دسعبد( 6)            

زٜ يفزمدذ يشعُ اٌطبٌت شىال يٛظؼ فيٗ األة اٌجشٜ ٚ ثٗ اٌغيٓ اٌّزٕؾٝ ثبٌٕغجخ ٌٙزٖ اٌصفخ ٚ غشيمخ رٙغيٕٗ ِغ األة اٌزغدبسٜ اٌد

٘زٖ اٌصفخ. صُ يزُ اعشاء اٌزٍميؼ ثديٓ األثدٛاْ ٌٍؾصدٛي ػٍدٝ اٌغيدً األٚي. يٍيدٗ اعدشاء اٌزٍمديؼ اٌشعؼدٝ ِدغ األة اٌزغدبسٜ ٌزؤصديً 

اٌؼٛاِددً اٌٛساصيددخ اٌّشغٛثددخ صددُ يددزُ اعددشاء اٌزٍمدديؼ اٌددزارٝ ٚ اعددشاء اٌؼددذٜٚ اٌصددٕبػيخ ثغددشاصيُ اٌغددالٌخ اٌّشظدديخ ٚ اػددبدح اعددشاء 

 ٚ اٌزٍميؼ اٌزارٝ صُ اٌؼذٜٚ اٌصٕبػيخ. اٌزٍميؼ اٌشعؼٝ

فيدٗ األة اٌجدشٜ ٚ ثدٗ اٌغديٓ اٌغدبئذ ثبٌٕغدجخ ٌصدفخ اٌّمبِٚدخ ٚ غشيمدخ رٙغيٕدٗ ِدغ األة اٌزغدبسٜ  يشعُ اٌطبٌت أيعب شىال يٛظؼ

ِدغ األة اٌزغدبسٜ اٌزٜ يفزمذ ٘زٖ اٌصفخ. صُ يزُ اعشاء اٌزٍميؼ ثيٓ األثٛاْ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌغيً األٚي. يٍيٗ اعدشاء اٌزٍمديؼ اٌشعؼدٝ 

ٌزؤصديً اٌؼٛاِدً اٌٛساصيدخ اٌّشغٛثددخ صدُ يدزُ اعددشاء اٌؼدذٜٚ اٌصدٕبػيخ ِجبشددشح ثغدشاصيُ اٌغدالٌخ اٌّشظدديخ ٚ اػدبدح اعدشاء اٌزٍمدديؼ 

 اٌشعؼٝ صُ اٌؼذٜٚ اٌصٕبػيخ ِغ رىشاس ٘زٖ اٌؼٍّيخ ٌؼذح أعيبي.  

 

 فٝ اٌمّؼ:خ اٌشئيغياٌغٕجٍخ ػذد اٌؾجٛة فٝ ؽصً ثبؽش ػٍٝ إٌزبئظ اٌزبٌيخ ٌصفخ 

 اٌزجبيٓ  اٌّزٛعػ  اٌزشويت اٌٛساصٝ اٌزجبيٓ  اٌّزٛعػ  اٌزشويت اٌٛساصٝ

 19.7  60.2  اٌغيً اٌضبٔٝ  5.2  61.8  األة األٚي

 10.1  59.8 اٌزٙغيٓ اٌشعؼٝ األٚي 6.1  56.8  األة اٌضبٔٝ

 14.3  57.5 اٌزٙغيٓ اٌشعؼٝ ِغ اٌضبٔٝ 4.9  67.5  اٌغيً األٚي

 

دسعدخ  –اٌزدذ٘ٛس اٌشاعدغ ٌٍزشثيدخ اٌذاخٍيدخ  –)لٛح اٌٙغيٓ ػذح ٘زا اٌجبؽش فٝ ِؼشفخ اٌغٍٛن اٌٛساصٝ ٌٙزٖ اٌصفخ ِغبويف يّىٕه 

 دسعخ( 14)  ؟اٌىفبءح اٌزٛسيضيخ( –اٌزجبيٓ اٌٛساصٝ  –اٌغيبدح 

 

 100× ِزٛعػ األثٛيٓ(/ ِزٛعػ األثٛيٓ  –لٛح اٌٙغيٓ ثبٌٕغجخ ٌّزٛعػ األثٛيٓ = )ِزٛعػ اٌغيً األٚي  .1

 100× ِزٛعػ األة األفعً(/ ِزٛعػ األة األفعً  –لٛح اٌٙغيٓ ثبٌٕغجخ ٌألة األفعً = )ِزٛعػ اٌغيً األٚي  .2

 100× ِزٛعػ اٌغيً اٌضبٔٝ(/ ِزٛعػ اٌغيً األٚي  –اٌزذ٘ٛس اٌشاعغ ٌٍزشثيخ اٌذاخٍيخ = )ِزٛعػ اٌغيً األٚي  .3

 ِزٛعػ األة األلً(. –)ِزٛعػ األة األفعً 1/2ِزٛعػ األثٛيٓ(/  –. دسعخ اٌغيبدح = )ِزٛعػ اٌغيً األٚي 4

 ارا وبٔذ اٌميّخ إٌبرغخ ٌذسعخ اٌغيبدح رغبٜٚ صفش فٙزا ِؼٕبٖ أؼذاَ اٌغيبدح

 ارا وبٔذ اٌميّخ إٌبرغخ ٌذسعخ اٌغيبدح رغبٜٚ ٚاؽذ صؾيؼ فٙزا ِؼٕبٖ عيبدح ربِخ.

 فٙزا ِؼٕبٖ عيبدح غيش ربِخ.ارا وبٔذ اٌميّخ إٌبرغخ ٌذسعخ اٌغيبدح رغبٜٚ ألً ِٓ اٌٛاؽذ اٌصؾيؼ 

 ارا وبٔذ اٌميّخ إٌبرغخ ٌذسعخ اٌغيبدح رغبٜٚ سلُ اوجش ِٓ اٌٛاؽذ اٌصؾيؼ فٙزا ِؼٕبٖ عيبدح فبئمخ.

 3. اٌزجبيٓ اٌجيئٝ = )رجبيٓ اٌغيً األٚي + رجبيٓ األة األٚي + رجبيٓ األة اٌضبٔٝ( / 5

 اٌزجبيٓ اٌىٍٝ = رجبيٓ اٌغيً اٌضبٔٝ

 اٌزجبيٓ اٌجيئٝ. –اٌزجبيٓ اٌىٍٝ  اٌزجبيٓ اٌٛساصٝ =

 رجبيٓ اٌغيً األٚي(/ رجبيٓ اٌغيً اٌضبٔٝ. –. اٌىفبءح اٌزٛسيضيخ ثبٌّؼٕٝ اٌٛاعغ = )رجبيٓ اٌغيً اٌضبٔٝ 6

)رجبيٓ اٌزٙغديٓ اٌشعؼدٝ األٚي + اٌزٙغديٓ اٌشعؼدٝ اٌضدبٔٝ( / رجدبيٓ  –رجبيٓ اٌغيً اٌضبٔٝ ×  2اٌىفبءح اٌزٛسيضيخ ثبٌّؼٕٝ اٌعيك = )

 غيً اٌضبٔٝ.اٌ

 

 

 ِغ أغيت األِٕيبد ثبٌزٛفيك

 أ.د. اثشا٘يُ اٌشٛاف 

 د. ِخٍٛف ثخيذ



 


