بسن اهلل الزدوي الزدين
جبهعت الولك سعىد
كليت علىم األغذيت والزراعت

( ًوىذج إجببت)

قسن اإلًخبج الٌببحي

االخخببر العولي لوقزر ً 321جج – إًخبج الفبكهت
اسن الطبلب:

الزقن الجبهعي:

السؤال األول:
ضع عالهت صخ (√) أو خطأ ( )Хأهبم العببرة الوٌبسبت فيوب يلي :
ًٚ ) √ ( .1كٍ إكثاس انشياٌ تاعرخذاو انعمم انغالٛح انُاظدح ٔانعمم انغالٛح غعح
انخشة .
 ) √( .2انعمم انغالٛح انُاظدح ْ ٙأكثش انؽشق شٕٛعاً ف ٙإكثاس انر.ٌٙ
 ) Х ( .3ذسرٕ٘ انُٕسج ف ٙانر ٍٛاألصيٛشن ٙعهٗ أصْاس يزكشِ فمػ .
 ) √ ( .4ثًاس انًسصٕل األٔل " انثَٕ " ٙف ٙذ ٍٛعاٌ تذسٔ األتٛط ذركٌٕ تكشً ٚا دٌٔ
انساخح إنٗ ذهمٛر أٔ إخصاب تًُٛا ثًاس انًسصٕل انثاَ " ٙانشئٛغ " ٙذسراج نرهمٛر
خهؽ ٙتٕاعؽح زششج انثالعرٕفاخا .
 ) √( .5انُكراس ٍٚعثاسج عٍ ؼفشج ٔساثٛح ظٓشخ عهٗ أشداس انخٕش .
ٚ ) Х ( .6عرثش يشض ذشمك انثًاس يٍ األيشاض انفغٕٛنٕخٛح انر ٙذصٛة ثًاس انفٕاكّ
انرفازٛح .
 ) √ ( .7انثًشج ف ٙانفاكٓح راخ انُٕاج انسدشٚح زغهح ٔذخرهف ف ٙانشكم ٔانهٌٕ ٔانسدى
زغة األصُاف .
 ) √ ( .8انثشعى انضْش٘ ف ٙانعُة خهٛػ ٔخاَثٔ ٙذسًم انُٕساخ انضْشٚح عهٗ األفشش
انسذٚثح " عًش عُح " انًسًٕنح عهٗ خشة لذٚى .
 ) Х ( .9أصم انرفاذ " انكشاب انفشَغٚ "ٙعرثش يٍ األصٕل انرٚ ٙغٓم ذكاثشْا
خعشٚاً.
 ) √ ( .10ذرثع انفٕاكّ انرفازٛح انعائهح انٕسدٚح ". "Rosaceae

السؤال الثبًي :
أجب عي االسئله الخبليت :
 .1أركش أْى انؽشق انًغرخذيح ف ٙذشتٛح شدٛشاخ انعُة :
 انرشتٛح انشاعٛح.
 انرشتٛح انمصثٛح.
 انرشتٛح انكشدَٔٛح.
 انرشتٛح انركعٛثح.
 .2أركش أْى انذالئم انرٚ ٙعرًذ عهٓٛا ف ٙخًع ثًاس انرفاذ :
 ذغٛش نٌٕ انثًاس نهٌٕ انًًٛض نهصُف.
 دسخح اخرفاء انُشا يٍ انثًاس ًٔٚكٍ يعشفح رنك تغًظ ششائر سلٛمح يٍ انثًاس فٙ
يسهٕل انٕٛد.
 زغاب عًش انثًشج يٍ ٔلد انرضْٛش انكايم إنٗ يشزهح اكرًال ًَٕ انثًشج.
 ذهٌٕ انثزٔس تانهٌٕ انثُ.ٙ
 لٛاط دسخح نَٕٛح انثًاس تًمٛاط انعغػ.
 عٕٓنح اَفصال انثًاس يٍ األشداس.
 .3أركش أْى انؽشق انًغرخذيح ف ٙإكثاس انر ٍٛيع ركش انؽشٚمح انشائعح :


انعمم ْٔٗ انؽشٚمح انشائعح.

 انغشؼاَاخ.
. انرؽعٛى.
 انرشلٛذ.
 انثزٔس ٔذغرخذو العرُثاغ أصُاف خذٚذج ف ٙصُف انر ٍٛاألصيٛشن ٙانز٘ ٚكٌٕ
تزٔس ْٔٗ ؼشٚمح غٛش شائعح.

.4أركش يا ذعشفّ عٍ عًهٛح انكثشخح (: )Caprification
ْٔ ٙظع تعط ثًاس انر ٍٛانثشٖ انر ٙذسرٕٖ عهٗ زششج انثالعرٕفاخا عهٗ أشداس انرٍٛ
األصيٛشنٗ إلذًاو عًهٛح انرهمٛر انخهؽٗ  .زٛث ال ذُعح ثًاس انر ٍٛاألصيٛشنٗ إال إرا نمسد
أصْاسْا تسثٕب نماذ انر ٍٛانثشٖ انر ٙذمٕو تُمهٓا زششج انثالعرٕفاخا.
السؤال الثبلث :
حعزف على الٌوبذج الخضزيت الوعزوضت أهبهك  ،هع كخببت االسن العزبي والعلوي :
رقن العيٌت

االسن العزبي

االسن العلوي

1

العٌب

Vitis vinifera L

2

الزهبى

Punica granatum

3

الخيي

Ficus carica L

4

الخفبح

Malus domestica L

5
6
7
8
9
10

هع أطيب األهٌيبث ببلخىفيق

