
 

 

 

 االيزؾبٌ انٕطًُ انًٕؽذ نهجكبنٕسٌب

 2009انذٔسح انؼبدٌخ 

 انًٕضٕع

 :انصفؾخ

                    1 

 

    4 

  ػهٕو انؾٍبح ٔاألسض :انًــــــــــــبدح

 (ح)انشؼت

 :أٔ انًسهك 

 شؼجخ انؼهٕو انزغشٌجٍخ يسهك انؼهٕو انضساػٍخ

C:NS35 

 5 :انًؼبيم

 يذح 

 :اإلَغبص

3 

 

 (َقط 4) انزًشٌٍ األٔل 

ٌؼزجش اسزؼًبل األػالف ٔانٓشيَٕبد ٔانًكًالد انغزائٍخ، يٍ ثٍٍ انٕسبئم انًؼزًذح فً رؾسٍٍ اإلَزبط  

 .انؾٍٕاًَ

 :ثٍٍِّ ثٕاسطخ ػشض ٔاضؼ ٔيُظى

 يجذأ كم ٔسٍهخ، يؾذدا يضبال نكم ٔاؽذح يُٓب؛  -      

 .كٍف رؾسٍ ْزِ انٕسبئم اإلَزبط انؾٍٕاًَ، يغ ركش َزٍغزٍٍ سهجٍزٍٍ السزؼًبل ْزِ انٕسبئم -   
 

 (َقط 6) انزًشٌٍ انضبًَ 

ٌؼزجش َجبد انزسح يصذسا غزائٍب يٓمًمب ثمبنمُمسمجمخ    

نإلَسبٌ ٔانؾٍٕاٌ، إال أٌ يمؾمبلمٍمم ْمزِ انمُمجمزمخ   

. رزؼشض نمزميصمٍمش انمؾمشمشاد انلمبسح ٔانمفمطمشٌمبد

نزؾسٍٍ اإلَمزمبط انمضساػمً نمهمزسح َمقمزمشػ دساسمخ 

 : انًؼطٍبد انزبنٍخ

 

A  -   أْى يمشاؽمم رمقمُمٍمخ انمٓمُمذسمخ  1رقذو انٕصٍقخ

انٕساصٍخ انًؼزًذح فً إَمزمبط َمجمبد انمزسح انمًمقمبٔو 

ألسشٔع ؽششح انُبسٌخ انزي ٌسجت إرالف يؾبلٍم 

 .  انزسح

يغًٕع انًسبؽبد انًمضسٔػمخ  2رجٍٍ انٕصٍقخ   -    

ثبنزسح انًؼذنخ ٔساصٍب ٔثبنزسح غٍش انًؼمذنمخ ٔساصمٍمب 

 .فً انؼبنى خالل انؼقذ األخٍش

 Bيشؽهخ 

 Cيشؽهخ 

 Eيشؽهخ 

 Dيشؽهخ 

 لجغً
 Aيشؽهخ 

 ثالسًٍذ

 خهٍخ َجبد انزسح

َجبد 

رسح 

يقبٔو 

نؾششح 

 انُبسٌخ

لجغً نجكزشٌب 

Bacillus 

thuringiensis 

ٌؾزٕي ػهى يٕسصخ 

انجشٔرٍٍ انسبو 

 ثبنُسجخ نهُبسٌخ

Agrobacterium 

tumefaciens 

 1انٕصٍقخ 
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B -  يٍ عبَت  آخش ٌزؼشض َجبد انزسح نزيصٍش فطش ٌسًى(Ustilago maydis)   ٌزهف ؽجبد انزسح يسججب

ٌزكٌٕ ْزا انفطش يٍ خٍٍطبد فطشٌخ راد خالٌب ( 3، يٍ انٕصٍقخ 1انشكم )  (charbon)يشضب ٌسًى انسٕاد 

،   (b)رؾزٕي ػهى أثٕاؽ فزٍخ صُبئٍخ انُٕاح (. fruit charboneux)رُزظ صًشاد سٕادٌخ  (  a)صُبئٍخ انُٕاح 

س األثٕاؽ .  (c)ٔانزً رزؾٕل إنى أثٕاؽ صُبئٍخ انصٍغخ انصجغٍخ ثؼذ انزؾبو انُٕارٍٍ  ثؼذ َلغٓب ٔ رُجذ   (sp)رؾشَّ

فزؼطً  (d)رهزؾى  انخالٌب . (d)أؽبدٌخ انصٍغخ انصجغٍخ   (-)ٔ  (+)ٌؾّشس ػُبلش  (p)نزؼطً كم ٔاؽذح عسًب 

 ( .3يٍ انٕصٍقخ  2انشكم ) (e)خٍٍطبد فطشٌخ عذٌذح  

 d)  ) ٔ(p ( . )0775 ٌ    )ٔ  (c)ؽذد انجٍُبد  -3

 (ٌ 075. )ؽذد يٕقغ كم يٍ اإلخصبة ٔ االَقسبو االخزضانً  -4

 (ٌ 1775. )ٔؽذد ًَطٓب 3أَغض انذٔسح انصجغٍخ نٓزا انفطش يسزؼًال سيٕص انٕصٍقخ  -5

يغًٕع انًسبؽبد انًضسٔػخ ثبنزسح فً انؼبنى خالل انؼقذ  

 األخٍش

 يالٌٍٍ 

 انٓكزبساد
 انزسح انًؼذنخ ٔساصٍب

 انزسح غٍش انًؼذنخ ٔساصٍب

 2انٕصٍقخ 

ؽذد يجذأ  1اػزًبدا ػهى يؼهٕيبرك ٔػهى يؼطٍبد انٕصٍقخ  -1  

 )175ٌ. )انُٓذسخ انٕساصٍخ صى ػهِّق ػهى أْى يشاؽهٓب

 

ٔاػزًبدا   2اسزُزظ يٍ خالل يقبسَخ يؼطٍبد انٕصٍقخ . أ -2 

ػهى يؼهٕيبرك، اَصبس اإلٌغبثٍخ نهزؼذٌم انٕساصً انًطجق 

 (ٌ 1. )ػهى َجبد انزسح

ٌؾزًم أٌ ٌؤدي انزؼذٌم انٕساصً ػُذ انزسح إنى ػذح . ة     

 (ٌ 075 .)ػٕاقت سهجٍخ، اُركش اصُزٍٍ يُٓب

 1انشكم 

 3انٕصٍقخ 

 2انشكم 

b 

c 

p sp 

d 

e 

a 
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 (َقط 5) انزًشٌٍ انضبنش 

 :َقزشػ دساسخ انٓغَٕخ انضُبئٍخ ػُذ َجبد انزسح

 :فً رغشثخ أٔنى َززجغ اَزقبل لفزٍٍ ٔساصٍزٍٍ نًٓب ػالقخ ثضٔعٍٍ يٍ انؾهٍالد

 ؛                                                ثزٔس يُكًشخأٔ ثزٔس يًزهئخ " : شكم انجزٔس"صٔط يٍ انؾهٍالد ٌزؾكى فً لفخ +  

ؽجٍجبد يهَٕخ أٔؽجٍجبد غٍش ": نٌٕ ؽجٍجبد األنٕسٌٔ فً انجزٔس"صٔط يٍ انؾهٍالد ٌزؾكى فً لفخ +  

 .      يهَٕخ

  .األٔنٕسٌٔ ًْ ػجبسح ػٍ يذخشاد ثشٔرٍٍُخ   :يهؾٕظخ           

                                                

رى ثٍٍ َجزخ يزشبثٓخ االقزشاٌ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يًزهئخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ غٍش يهَٕخ يغ : انزضأط األٔل

َجزخ يزشبثٓخ االقزشاٌ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يُكًشخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ يهَٕخ، فؾصهُب فً انغٍم األٔل ػهى َجبربد 

 .رؼطً ثزٔسا يًزهئخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ يهَٕخ

 

يغ َجزخ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يُكًشخ راد ؽجٍجبد  F1رى ثٍٍ َجزخ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يٍ : انزضأط انضبًَ

 :ػهى َجبربد رؼطً ثزٔسا يٕصػخ ػهى انشكم انزبنًانًٕانً أنٕسٌٔ غٍش يهَٕخ ، فؾصهُب فً انغٍم 

 ؛ثزسح يًزهئخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ يهَٕخ     + 120

 ثزسح يُكًشخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ غٍش يهَٕخ؛    + 115 

 ؛ثزسح يُكًشخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ يهَٕخ    + 3139 

 .ثزسح يًزهئخ راد ؽجٍجبد أنٕسٌٔ غٍش يهَٕخ     +  3334

 (ٌ 075)يبرا رسزُزظ يٍ َزبئظ انزضأط األٔل؟  -1

 (ٌ 075). ثٍٍ أٌ انًٕسصزٍٍ يشرجطزبٌ -2

ثبنُسجخ نصفخ شكم انجزٔس  (R , r)أػط انزفسٍش انصجغً نهزضأعٍٍ األٔل ٔانضبًَ يسزؼًال انشيٕص  -3

ٔL ,l )   )ٌٔ(ٌ 275. )ثبنُسجخ نصفخ نٌٕ ؽجٍجبد األنٕس 

 

فً " طجٍؼخ سكش انُشب"رًذ دساسخ صٔط أخش يٍ انصفبد ػُذ َجبد انزسح ٌزؼهق األيش ثصفخ فً رغشٌخ صبٍَخ،

 :َشب ػبدي ٔ َشب شًؼً، خالل ْزِ انزغشثخ أَغض انزضأعبٌ انزبنٍبٌ: انجزٔس 

 

َجزخ يزشبثٓخ االقزشاٌ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يًزهئخ راد َشب شًؼً يغ َجزخ يزشبثٓخ االقزشاٌ : انزضأط األٔل

ػهى َجزبد رؼطً ثزٔسا يًزهئخ  F’1َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يُكًشخ راد َشب ػبدي؛ فؾصهُب فً انغٍم األٔل 

 .راد َشب ػبدي

 

رى ثٍٍ َجزخ َبرغخ ػٍ إَجبد ثزسح يُكًشخ راد َشب شًؼً يزشبثٓخ االقزشاٌ يغ َجزخ َبرغخ : انزضأط انضبًَ

 :فؾصهُب فً انغٍم انضبًَ ػهى َجزبد رؼطً ثزٔسا يٕصػخ ػهى انشكم انزبنً F’1ػٍ إَجبد ثزسح يٍ 

 راد َشب ػبدي؛يًزهئخ ثزسح  630+  

 راد َشب شًؼً؛ يُكًشخ ثزسح  603+  

 ثزسح يًزهئخ راد َشب شًؼً؛ 2848+  

 .ثزسح يُكًشخ راد َشب ػبدي 2651+  

 

 (ٌ 075. )ثبنُسجخ نطجٍؼخ سكش انُشب (A,a)يسزؼًال انشيٕص  F’1أػط انًُط انٕساصً ألفشاد  -4

، أَغض cMg21.8ًْ  " طجٍؼخ انُشب"ٔ" نٌٕ ؽجٍٍبد األنٕسٌٔ"ػهًب أٌ انًسبفخ ثٍٍ انًٕسصزٍٍ  -5

  (1ٌ".)طجٍؼخ انُشب"ٔ" شكم انجزٔس" ٔ" نٌٕ ؽجٍٍبد األنٕسٌٔ:"انخشٌطخ انؼبيهٍخ نهًٕسصبد انضالس
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ٌؼزجش سٓم ربدنخ يٍ أْى انًُبطق انفالؽٍخ انًسقٍخ ثبنًغشة، ٔقذ قذسد انؾبعٍبد يٍ انًبء ثٓزِ انًُطقخ 

 :ثًهٍبس يزش يكؼت ٌزى رٕفٍشْب اػزًبدا ػهى

انًٍبِ انسطؾٍخ ٔانزسبقطبد ٔيٍبِ َٓش أو انشثٍغ ٔ انجٍُبد انٍٓذسٔنٕعٍخ انًشرجطخ ثّ ٔ يٍبِ قُٕاد انشي  -

 .نسذ ثٍٍ انٌٕذاٌ

 .انًٍبِ انغٕفٍخ نكم يٍ سذًٌخ ثًُ يٕسى ٔ ثًُ اػًٍش -

ػشفذ انًُطقخ يُز ثذاٌخ انضًبٍَُبد ًَٕا صساػٍب يلطشدا رًٍض ثبرسمبع انمًمسمبؽمبد انمًمخمصمصمخ نمهمضساػمبد 

ٔاكت ْزا انزطٕس رضاٌذ انطهت ػهى انًبء ٔرفمبقمى ؽمذح يشمبكمم رمذثمٍمش .  انًشرجطخ ثبنصُبػخ انسكشٌخ ٔ إَزبط انؾهٍت

انًٕاسد انًبئٍخ، انشًء انزي ٌسزذػً ٔضغ اسزشارٍغٍخ نزذثٍش ْزِ انًٕاسد رهجٍخ نهؾبعٍبد انًهؾخ انمزمً رمزمطمهمجمٓمب 

 .انضساػخ  ٔانضٌبدح فً اإلَزبط 

 (َقط 5)انزًشٌٍ انشاثغ 

 (3ٌ. )2، فسش انُزبئظ انًًضهخ فً انشكم 2ٔ 1ثبػزجبس ؽبعٍبد انًُطقخ يٍ انًبء ٔيٍ خالل رؾهٍهك نهشكهٍٍ  -1

 (2ٌ. )ؽذد انًشكم انجٍئً انزي رؼشفّ انًُطقخ، صى اقزشػ ؽال نٓزا انًشكم 4ٔ 3ثبسزغالنك نًؼطٍبد انشكهٍٍ  -2

 

كمية السماد   
اآلزوتي المحدد  

 لكل هكتار 
 kg/ha 

 

 ا ل ز ر ا   ا   

39 222 
الشمندر 

 السكري

 القمح 022 46

 الذرة 022 62

 الفصة 02 39

mانًٍبِ انسطؾٍخ  ثـًهٌٍٕ 
3

 

 رطٕس يؼذل انًٍبِ انسطؾٍخ ثزبدنخ: 1انشكم 

 كًٍخ انُزشاد 

 mg/lثـ 

 رطٕس يؼذل انُزشاد فً انًٍبِ انغٕفٍخ: 3انشكم 

 .ثسذًٌخ ثًُ يٕسى             

 استعمال األسمدة األزوتية لتسميد بعض الزرا ا :  6 الشكل

  

 4انٕصٍقخ 

 ػًق انسذًٌخ

 ػذد اَثبس 

 ػذد اَثبس انسُٕاد

 .رطٕس ػذد اَثبس ٔػًق انسذًٌخ ثزبدنخ: 2انشكم 

 يؼذل انؼًق

 mثـ  

 .يغًٕػخ يٍ انًؼطٍبد انٍٓذسٔنٕعٍخ ٔانفالؽٍخ انًشرجطخ ثٓزِ انًُطقخ 4رقذو أشكبل انٕصٍقخ           

للفالحين الذين    %
تجاوزوا مقدار التسميد  

 المناسب 


