
 

 

 

 (أتبج ٔجبتٍ) ثبٌثاٌّستىٌ اي                                                                        وٍُخ اٌشراػخ ثّشتهز 

     20/1/2015اٌثالثبء تبرَخ االِتحبْ      (                   ِبدح اختُبرَخ)           لسُ اٌّحبصًُ                

اٌشِٓ سبػتبْ             َ 14/2015ٔظزٌ اٌفصً اٌذراسٍ األوي  تسُّذ ورٌ ِحبصًُ اٌحمً اِتحبْ ِبدح 

:- اجت ػًٍ األسئٍخ اِتُخ

.ة أذكة اممظة لعة تحوةذملعة تملبة اإلعاظةأ لةة:ةاملحوظة عاظةة
( درجخ 15)               :اٌسؤاي األوي

 ( درجخ 7.5)؟  ٌالعّذح ٚاالٔزفبع ثٙب فٟ ر٠بدح اٌّسصٛيغ اٌٛاخت ِشاػبرٙب ٌالعزؼّبي اٌصس١ر اِبٟ٘ إٌك -1

 (درجخ 7.5)      ؟ ٚظر اٌطشق اٌّخزٍفخ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٌزؾخ١ص ٔمص اٌؼٕبصش اٌغزائ١خ ٌٍٕجبربد -2

( درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌثبٍٔ

 (درجخ 7.5) :اختبر االجبثخ اٌصحُحخ فُّب ٍٍَ-أ

 (20 – 19 –18 -15) ـــــــــــــــــــــ ػٕصشظشٚسٞ ٌٍٕجبد ٠ٛخذ  -1

Ca)٠ّزص اٌىبٌغ١َٛ ثٛاعطخ إٌجبد ػٍٟ صٛسح ـــــــــــــــــ  -2
++ 

- Ca
+
- CaCO3- CaO ) 

 (Mg-Ca-Fe-Na)ــــــــــــــــ  ٠ّزص ػٍٟ صٛسح وبر١ْٛ ٠ٚذخً فٟ رى٠ٛٓ خضئ اٌىٍٛسف١ً  -3

اوغ١ذ  –عفبد اٌىبٌغ١َٛ  –وشثٛٔبد وبٌغ١َٛ  –١٘ذسٚوغ١ذ وبٌغ١َٛ )االعُ اٌى١ّبئٟ ٌٍدجظ ٘ٛ ــــــــــــــ  -4

 (اٌىبٌغ١َٛ

5- NH3  (ا١ٌٛس٠ب –اال١ِٔٛب  –إٌزشٚخ١ٓ  –اال١َِٔٛٛ )٘ٛ سِض ـــــــــــــــ 

 (درجخ 7.5) :ِب ٍٍَاِبَ اٌؼجبرح اٌخطأ فٍ( خطأ)اِبَ اٌؼجبرح اٌصحُحخ وػالِخ ( صح)ضغ ػالِخ  -ة

 )    (                                ٠ؼذ اخزجبس اٌزشثخ فٟ اٌٛلذ اٌسبظش خضء خٛ٘ش٠ب فٟ اٌضساػخ اٌسذ٠ثخ -1

 )    (                                                  ٠زضا٠ذ اعزخذاَ االعّذح اٌى١ّبئ١خ فٟ ِصش ػبِب ثؼذ اخش -2

 )    (             اٌؼ١ٕخ إٌجبر١خ اْ ربخز االٚساق إٌبظدخ زذ٠ثب ٚرغٕجؼذ اٌدذ٠ذح ٚاٌمذ٠ّخ٠فعً ػٕذ اخذ  -3

 )    (                                     رؼزجش ردبسة اٌزغ١ّذ اٌسم١ٍخ افعً اٌطشق ٌزم٠ُٛ خصٛثخ االسض -4

 )    (     ٠سزبخٙب إٌجبد ثى١ّبد وج١شح ٠ؼزجش إٌزشٚخ١ٓ ٚاٌىجش٠ذ ٚإٌّد١ٕض ِٓ اٌؼٕبصش اٌغزائ١خ اٌزٟ -5

( درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌثبٌث

( اجت ػٓ اثُٕٓ فمظ ِّب ٍٍَ)

أ١ّ٘خ رسذ٠ذ فٟ ظٛء رٌه ٚظر  اٌسم١ٍخ اٌّسبص١ً اٌٛعبئً اٌٙبِخ فٟرؼزجش اٌزم١ٕبد اٌسذ٠ثخ فٟ اٌشٞ ازذ  -1

 (  درجخ 7.5)فزشاد اٌشٞ ٌٍّسبص١ً اٌّخزٍفخ ؟ 

 (درجخ 7.5) .لبسْ ث١ٓ ِضا٠ب ٚػ١ٛة وً ِّٕٙب ِٓ أُ٘ ٔظُ اٌشٞ اٌسذ٠ثخ٠ؼذ اٌشٞ ثبٌشػ ٚاٌشٞ اٌزٕم١ػ  -2

 (درجخ 7.5) ؟ً٘ ٕ٘بن فشق ث١ٓ اٌزثٛي اٌفغ١ٌٛٛخٟ ٚاٌزثٛي اٌذائُ اْ وبْ ٚظسخ ثبٌزفص١ً -3

 (درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌزاثغ

 (اجت ػٓ اثُٕٓ فمظ ِّب ٍٍَ)

 (درجخ 7.5) ؟صٛس اٌّبء االسظٟ فٟ سٞ اٌّسبص١ً اٌسم١ٍخس ٔبلؼ دٚ -1

 (درجخ 7.5) ؟لبسْ ث١ٓ اٌغذح اٌؾز٠ٛخ ِٕٚبٚثبد اٌشٞ فٟ اٌزشع اٌّخزٍفخ ثبٌزفص١ً -2

 (درجخ 7.5) ؟لبسْ ث١ٓ غشق اٌشٞ ثبٌغّش اٌّغزخذِخ فٟ ِصش ٚوفبءح اعزخذاَ ا١ٌّبح ف١ٙب -3

 

ِغ تُّٕبتٕب ثبٌتىفُك 

اٌّّتحٕىْ                                                                                    

 صذَك ػجذ اٌؼشَش/ د.أ                                                                                     

 ٔبصز خُّس/ د.أ                                                                                         
 

 



 

( درجخ 15)               :اٌسؤاي األوي
 ماهً النقتط الواجب مراعاتها لالستعمال الصحٌح لالسمدة واالنتفاع بها فً ذٌادة المحصول -1

ناصر السمادٌة وهً النتروجٌن والفوسفور والبوتاسٌوم مع توفر باقً استعمال كمٌات متوازنة من الع -1
 العناصر الغذائٌة الضرورٌة االخري

 اضافة الكٌة المناسبة من السماد -2
 اختٌار النوع المالئم من السماد فً الصورة الصالحة االمتصاص بواسطة النبات -3
 استعمال السماد فً الوقت المناسب -4
 حٌحةاضافة السماد بالطرٌقة الص -5
 اضافة السماد علً دفعات تبعا الحتٌاجات النبات اثناء فترة نموة -6
 التربة  pHٌجب مراعاة  -7
 خدمة االرض جٌدا لتحسٌن خواصها الطبٌعٌة -8
 استعمال تقاوي جٌدة وبكمٌة مناسبة -9

 استعمال االصناف عالٌة المحصول -10
 مقاومة الحشائش واالمراض والوقاٌة من االفات الحشرٌة -11
 الزراعٌةاستعمال الدورة  -12
 الزراعة فً المٌعاد المناسب -13
 توفٌر االحتٌاجات المائٌة للنبات واختٌار المواعٌد المناسبة للري -14

 وضح الطرق المختلفة التً ٌمكن استخدامها لتشخٌص نقص العناصر الغذائٌة للنباتات -2

  على النبات  ةالمغذيالعناصر أعراض نقص. 
  (الكشافة)اختبار النباتات الحساسة 
 الكٌمٌائٌة للنبات وأنسجة من النباتات النامٌة فً التربة  التحالٌل  .
  اإلختبارات البٌولوجٌة  .
  التحالٌل الكٌمٌائٌة للتربة . 
 تجارب التسمٌد الحقلٌة 

 ٍٔ( درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌثب
 اختار االجابة الصحيحة فيما يلي -أ

 (20 – 19 –18 -15) ٌوجد ـــــــــــــــــــــ عنصرضروري للنبات  -6

 ( Ca++- Ca+- CaCO3- CaO)ٌمتص الكالسٌوم بواسطة النبات علً صورة ـــــــــــــــــ  -7
 (Mg-Ca-Fe-Na)ــــــــــــــــ  ٌمتص علً صورة كاتٌون وٌدخل فً تكوٌن جزئ الكلورفٌل  -8
 (اكسٌد الكالسٌوم –سفات الكالسٌوم  –كربونات كالسٌوم –هٌدروكسٌد كالسٌوم )ــــــــ االسم الكمٌائً للجبس هو ــــــ -9

10- NH3  (الٌورٌا –االمونٌا  –النتروجٌن  –المونٌوما)هو رمز ـــــــــــــــ 
 امام العبارة الخطأ فيما يلي( خطأ)امام العبارة الصحيحة وعالمة ( صح)ضع عالمة  -ب

 √الوقت الحاضر جزء جوهرٌا فً الزراعة الحدٌثةٌعد اختبار التربة فً  -1

 √ٌتزاٌد استخدام االسمدة الكمٌائٌة فً مصر عاما بعد اخر -2

 √ٌفضل عند اخد العٌنة النباتٌة ان تاخذ االوراق الناضجة حدٌثا وتسنبعد الجدٌدة والقدٌمة -3

 √تعتبر تجارب التسمٌد الحقلٌة افضل الطرق لتقوٌم خصوبة االرض -4

 xتبر النتروجٌن والكبرٌت والمنجنٌز من العناصر الغذائٌة التً ٌحتاجها النبات بكمٌات كبٌرةٌع -5

( درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌثبٌث

( اجت ػٓ اثُٕٓ فمظ ِّب ٍٍَ)

أ١ّ٘خ رسذ٠ذ اٌّسبص١ً فٟ ظٛء رٌه ٚظر  إٔزبجرؼزجش اٌزم١ٕبد اٌسذ٠ثخ فٟ اٌشٞ ازذ االردب٘بد اٌسذ٠ثخ فٟ -1

 (درجخ 7.5)فزشاد اٌشٞ ٌٍّسبص١ً اٌّخزٍفخ ؟ 
: ٠ٕصر ثزٛص٠غ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّطٍٛة اظبفزٙب ثصفخ ػبِخ وّب ٠ٍٝ 

: اٌّسبص١ً اٌؾز٠ٛخ  - 1

ٚخالي فجشا٠ش ِٚبسط , أ٠بَ  4-3خالي ؽٙش ٔٛفّجش ٠ٕٚب٠ش ٠زُ اٌشٜ وً , ٠ٛاٌٝ اٌشٜ ا١ٌِٟٛ أٚ ٠َٛ ثؼذ ٠َٛ ززٝ رّبَ اإلٔجبد 

٠ٚخزٍف صِٓ اٌزؾغ١ً ٌٍذٚساد اٌّخزٍفخ زغت ل١ُ . ٚخالي ؽٙش اثش٠ً ِٚب٠ٛ ٠زُ اٌشٜ ٠َٛ ثؼذ ٠َٛ , أ٠بَ  3-2َ وً ٠ذ

. االزز١بخبد اٌّبئ١خ ٌؼذد أ٠بَ دٚسح اٌشٞ ٠ٚدت ِشاػبح اٌفشق ث١ٓ اٌّسبص١ً اٌسم١ٍخ ِٚسبص١ً اٌخعش فٝ ٔظبَ اٌدذٌٚخ 



 

: اٌّسبص١ً اٌص١ف١خ -  2

ٚفٝ ؽٙٛس اثش٠ً ِٚب٠ٛ ٠زُ اٌشٞ ٠َٛ , أ٠بَ  3-2خالي ؽٙش ِبسط ٠زُ اٌشٜ وً , ثؼذ ٠َٛ ززٝ رّبَ اإلٔجبد ٠ٛاٌٝ اٌشٞ ا١ٌِٟٛ 

٠ّٚىٓ رؼذ٠ً . خالي ؽٙش أغغطظ ٚعجزّجش ٠زُ اٌشٞ ٠َٛ ثؼذ ٠َٛ , ٚخالي ١ٔٛ٠ٛ ١ٌٛ٠ٚٛ ٠فعً أْ ٠زُ اٌشٞ وً ٠َٛ , ثؼذ ٠َٛ 

وّب ٠ّىٓ ػٕذ ظٙٛس اٌطسبٌت ػٍٝ عطر . اد اٌّبئ١خ ٌؼذد أ٠بَ دٚسح اٌشٞ صِٓ اٌزؾغ١ً ٌٍذٚساد اٌّخزٍفخ زغت ل١ُ االزز١بج

. األسض أْ رط١ً فزشح اٌشٞ 

سلُ ) ٚاٌى١ّبٚٞ ( ٚاٌغٍذ , اٌط١ٓ , ٔغت اٌشًِ ) أ١ّ٘خ رس١ًٍ لطبع األسض ٌٍطجمخ اٌغطس١خ ِٓ ز١ث اٌزشو١ت ا١ٌّىب١ٔىٟ  * 

ٔغجخ وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ , ٍِٚٛزخ اٌمطبع , ١ٔزشٚخ١ٓ ٚثبلٟ اٌؼٕبصش ٔغت اي, ِسزٜٛ اٌمطبع ِٓ اٌّبدح اٌؼع٠ٛخ , اٌسّٛظخ 

(. ػٍٝ أػّبق اٌمطبع اٌّخزٍفخ

٠ّٚىٓ االعزفبدح ِٓ ٍِٛزخ لطبع اٌزشثخ ٍِٚٛزخ ١ِبٖ ( لجً ٚثؼذ رؾغ١ً اٌطٍّجخ ثغبػخ)أ١ّ٘خ رمذ٠ش ٍِٛزخ ِبء اٌشٞ فٝ ا٢ثبس * 

. ٞ اٌزٟ ٠ٍضَ إظبفزٙب ِٓ ١ِبٖ اٌشٜ ٌزدٕت ِؾبوً اٌز١ٍّر اٌشاٌشٞ فٟ رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌغغ١ٍ١خ ِٓ ١ِبٖ 

 

ٚرؼزجش األعّذح اٌّشوجخ . ٚردٕت األعّذح اٌؾس١سخ اٌزٚثبْ لذس اإلِىبْ , أ١ّ٘خ اعزخذاَ األعّذح اٌزٟ رزٚة ثغٌٙٛخ فٝ اٌّبء * 

. أزذ اٌسٍٛي اٌّّىٕخ 

 

ٚوزٌه ل١بط ِذٜ , اٌّؼشٚفخ ثٙب ِٓ خبٔت اٌؾشوخ اٌّصٕؼخ  أ١ّ٘خ ل١بط رصشف اٌشؽبػ أٚ إٌمبغ اٌفؼ١ٍخ ِٚمبسٔزٙب ثبٌم١ُ* 

ردبٔظ رٛص٠غ اٌشٞ ػٍٝ اِزذاد خطٛغ اٌشٞ ٠ّٚىٓ فٝ رٌه اٌشخٛع ٌٍّخزص١ٓ أٚ إٌؾشاد اٌزٝ رصف غشق إخشاء ٘زح 

. اٌم١بعبد 

ٜ ظخ ا١ٌّبٖ ػٕذٖ ٠ٛصٝ ثبعزخذاَ إٌٛع اٌزٞ ٠ّىٓ اٌزسىُ فٝ ِغزٛ, ػٕذ اٌشغجخ فٝ اعزخذاَ اٌشٞ ثبٌشػ اٌّسٛسٞ  * 

ٚلذ عجك روشٖ فٝ أٔٛاع   LEPAٚ٘زا إٌٛع ٘ٛ اٌّؼشٚف ثب١ٌٍجب   . ٚخصٛصبً فٝ إٌّبغك اٌزٝ رضداد ف١ٙب عشػخ اٌش٠بذ 

. أٔظّخ اٌشٞ ثبٌشػ دائّخ اٌسشوخ 

 

خ١ّغ اٌفئبد وُ ػٍٝ األوثش ٌزض٠ٚذ  50ظشٚسح رٛافش ِسطخ ٌألسصبد اٌد٠ٛخ اٌضساػ١خ ثّٛلغ ِٕبعت فٝ دائشح لطش٘ب  * 

ٔزح رجؼبً ٌزغ١ش  –اٌّغزخذِخ ألٔظّخ اٌشٞ ثبٌج١بٔبد اٌالصِخ أٚالً ثأٚي ززٝ ٠ّىٓ اعزخذاَ ٘زٖ اٌج١بٔبد فٝ رسذ٠ث ل١ُ اٌجخش 

ٚوزٌه ٌّب ٌٙب ِٓ اعزخذاِبد ِزؼذدح فٝ إِىب١ٔخ خذٌٚخ اٌشٞ ِٓ خالٌٙب عٛاء ثطش٠مخ اعزخذاَ اٌّؼبدالد . زبٌخ اٌدٛ 

و١ّبد اٌّطش , زغبثبد ػذد عبػبد اٌجشٚدح اٌالصِخ ألؽدبس اٌس٠ٍٛبد , اَ اٌدذٌٚخ ِٓ ثخش اٌٛػبء اٌّؾٙٛسح أٚ ثبعزخذ

ٚوزٌه دسخبد زشاسٖ اٌٙٛاء ٚاألسض ػٍٝ أػّبق ِخزٍفخ ٌّب ٌٙب ِٓ اعزخذاِبد ٘بِخ فٝ رسذ٠ذ , ٌالعزفبدح ِٕٙب فٝ اٌشٞ 

. ِٛاػ١ذ اٌضساػخ ٚاٌسصبد ٚغ١ش٘ب ِٓ االعزخذاِبد اٌعشٚس٠خ 

اٌّسبص١ً لبسْ ث١ٓ ِضا٠ب ٚػ١ٛة وً  إٔزبج٠ؼذ اٌشٞ ثبٌشػ ٚاٌشٞ اٌزٕم١ػ ازذ االردب٘بد اٌسذ٠ثخ فٟ -2

 (درجخ 7.5) .ِّٕٙب
 اٌزٌ ثبٌزش: أوالً 

إٌّبغك اٌصسشا٠ٚخ راد االساظٝ اٌش١ٍِخ ٚاٌزٝ ال رغزط١غ  ٚاٌشٜ ثبٌشػ ٘ٛ أزذ أٔظّخ اٌشٜ اٌسذ٠ثخ ٚاٌزٝ رغزخذَ ٌشٜ 

٘ٝ ا٠عب , ز١ث إْ رطج١ك ٔظبَ اٌشٜ ثبٌغّش ٠غجت فمذ اٌىث١ش ِٕٙب ِّب ٠ٕزح ػٕٗ إ٘ذاس ١ِبٖ اٌشٜ ,ٌّذح غ٠ٍٛخ  االززفبظ ثبٌّبء

  .ِٕبعجخ فٝ سٜ االساظٝ اٌزٝ رشٜٚ ثبٌشفغ ِٓ ا٢ثبس االسرٛاص٠خ 
 :ُِّشاد اٌزٌ ثبٌزش *  

. اٌزٝ رفمذ ١ِبٖ اٌشٜ ثغشػخ ٠ٕبعت االعزخذاَ فٝ االساظٝ اٌصسشا٠ٚخ اٌش١ٍِخ ػب١ٌخ إٌفبر٠خ ٚ  -    

. ٠غجت ٚفشح االساظٝ ز١ث ال رسزبج إلٔؾبء اٌمٕٛاد ٚاٌجزْٛ -    

. ال ٠سزبج األسض اٌٝ رغ٠ٛخ ٌزا فٟٙ ِزٕبعجخ ٌالساظٝ اٌصسشا٠ٚخ ٚززٝ إرا وبٔذ غ١ش ِغز٠ٛخ اٌغطر  -    

. ال ٠ٕزح ػٓ اعزخذاِٗ أسشاف ٌٍزشثخ وّب ٘ٛ اٌسبي فٝ اٌشٜ ثبٌغّش  -    

. ال رسزبج اٌٝ ػّبٌخ وث١شح  -    

. ٠ّىٓ إظبفخ األعّذح ٚاٌّج١ذاد ِٓ خالي ١ِبٖ اٌشٜ ثبٌشػ  -    

. ٠ٕبعت اٌشٞ ِٓ ا٢ثبس االسرٛاص٠خ  -    

%.  ٠75ٛفش اٌّبء ز١ث إْ ِزٛعػ وفبءح اٌشٜ ٌٙزا إٌظبَ ٘ٝ  -    

 :ػُىة ٔظبَ اٌزي ثبٌزش  *     

. اٌؾجىخ اسرفبع رىب١ٌف إلبِخ  -    

. ٠سزبج اٌٝ ػّبٌخ راد خجشح خبصخ فٝ أػّبي اٌزؾغ١ً ٚاٌص١بٔخ  -    

. ٠ٕزح ػٓ اعزخذاِٗ رشو١ض األِالذ ثبٌمطبع اٌغطسٟ ٌألسض  -    

. أخفبض ردبٔظ رٛص٠غ ا١ٌّبٖ ثبٌّمبسٔخ ثٕظبَ اٌشٞ ثبٌغّش ٚخصٛصبً فٝ زبٌخ اؽزذاد عشػخ اٌش٠بذ  -    

 اٌزي ثبٌتٕمُظ: ثبُٔبً 
ٚرسذ ظغػ ِٕخفط ِٓ خالي ؽجىخ سٜ , ٘زا إٌظبَ رعبف ١ِبٖ اٌشٜ ػٍٝ ؽىً لطشاد ِبئ١خ أعفً إٌجبربد ِجبؽشح  ٚفٝ

. خبصخ رٕزٟٙ ثٕمبغبد ٌخشٚج ١ِبٖ اٌشٜ ِٕٙب ثٙزا اٌؾىً 

إٌجبربد ٚرزُ ػ١ٍّبد اٌشٜ ثٙزا إٌظبَ ػٍٝ فزشاد لص١شح ٚثى١ّبد ِسذٚدح ٚػٍٝ فزشاد رطٛي أٚ رمصش رجؼبً ٌّشزٍخ ّٔٛ  

(. ِسصٛي ؽزٛٞ أٚ ِسصٛي ص١فٟ)ِٚٛعُ ّٔٛ 



 

) ِٓ ز١ث ٚخٛد ٚزذح لٜٛ ٌشػ ا١ٌّبٖ إٌٝ داخً ؽجىخ ٔمً ٚرٛص٠غ ١ٌٍّبٖ داخً اٌسمً , ٌسذ وج١ش ٔظبَ اٌشٞ ثبٌشػ  ٚإٌظبَ ٠ؾجٗ 

د ػ١ٍٙب ٔمبغبد ػجبسح ػٓ خطٛغ ِٛاع١ش سئ١غ١خ ٚفشػ١خ ٚ٘زٖ األخ١شح رىْٛ ِٓ اٌجٌٟٛ إث١ٍ١ٓ ٚراد ألطبس صغ١شح ِٚثت

(. ِٛصػخ ػٍٝ ِغبفبد رخزٍف ثبخزالف أٔٛاع اٌّسبص١ً ِٚغبفبد صساػزٙب أٚ رٛص٠ؼب ثبٌسمً 

٘زٖ اٌفالرش إِب أْ رمزصش ػٍٝ إٌٛع اٌؾجىٝ فٝ زبٌخ إرا ِب وبْ ِصذس ا١ٌّبٖ ٘ٛ , ص٘ٛ ِضٚد ثفالرش لشة ٚزذح اٌزسىُ اٌشئ١غ١خ 

, أت اٌفٍزش اٌؾجىٝ فٝ زبٌخ اعزخذاَ ١ِبٖ اٌزشع أٚ اٌخضأبد اٌغطس١خ ا٢ثبس االسرٛاص٠خ أٚ ٠عبف فٍزشسٍِٝ اٌٝ ج

ٚرزعّٓ ٘زٖ إٌؾشح ػشض ٌؼذد ِٓ إٌّبرج ٌؾجىبد اٌشٜ ثبٌزٕم١ػ اٌّمزشزخ ٌالعزخذاَ فٝ ٘زا اٌّدبي ٌخذِخ اٌّضاسػ١ٓ أٚ  

. صغبس اٌّغزثّش٠ٓ 

 ُِّشاد ٔظبَ اٌزي ثبٌتٕمُظ  *   
. اٌصسشا٠ٚخ ٚال رسزبج اٌٝ رغ٠ٛخ رٕبعت االساظٝ اٌش١ٍِخ  -  

. رٛف١ش ١ِبٖ اٌشٜ ثغجت ٔمص اٌفٛالذ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌشٜ ٚ٘ٝ أػٍٝ األٔظّخ ِٓ ز١ث اٌىفبءح   - 

. ٠ؤدٜ اٌٝ سفغ وفبءح االعزفبدح ِٓ األعّذح اٌى١ّب٠ٚخ اٌّعبفخ ِٓ خالي ١ِبٖ اٌشٜ ٔز١دخ ٌمٍخ ِبء اٌصشف -  

فبءح األعّذح اٌّعبفخ ص٠بدح إٔزبخ١خ ٚزذح اٌّغبزخ ِٓ األسض ِغ اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ثّٕغ غغ١ً ٠ٕزح ػٓ رٕظ١ُ اٌشٜ ٚسفغ ن-  

. األعّذح ٚرٛص١ٍٙب إٌٝ ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ 

. رضداد االٔزبخ١خ أ٠عب ثغجت ػذَ اعزمطبع ِغبزخ ِٓ األسض فٝ ػًّ ِغبلٝ ٌٍشٜ -  

. ٠ذ ٠زّبْ ِٓ خالي ١ِبٖ اٌشٜ ثبٌؾجىخ رٛف١ش اٌؼّبٌخ ثغجت ٔمص اٌسؾبئؼ ٌٚىْٛ اٌشٜ ٚ اٌزغُ-  

. رّىٓ ِٓ اعزخذاَ ١ِبٖ سٜ راد ٍِٛزخ ِشرفؼخ ٔغج١بً -   

. ١ِبٖ اٌصشف ف١ٙب ِسذٚدح ٌٍغب٠خ ٚلذ ال رٛخذ زبخخ ٌٍصشف -   

. رٕبعت خ١ّغ األؽدبس ِٚسبص١ً اٌخعش ٚاٌّسبص١ً اٌسم١ٍخ اٌزٝ رضسع ِزجبػذح -   

 ػُىة ٔظبَ اٌزي ثبٌتٕمُظ* 

. ا١ٌف إٔؾبء اٌؾجىخ ِشرفؼخ ٚلذ ال رزٛفش ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّضاسػ١ٓ ره-  

. ٠ىثش فٝ ٘زٖ اٌؾجىبد ِؾبوً أغذاد إٌمبغبد ٚاٌسبخخ اٌٝ اعزجذاي اٌخشاغ١ُ اٌزبٌفخ ألعجبة ِزؼذدح-  

. رسزبج اٌٝ ػّبٌخ ف١ٕخ ِذسثخ -  

زٍمبد اٌشٜ اٌّس١طخ ثٙب ٚاٌزٜ ٠زطٍت ظشٚسح  ال رٕدٛ ِٓ ِؾبوً رشاوُ األِالذ ٚخصٛصبً فٝ زبٌخ األؽدبس ٚزٛي زٛاف-  

. وؾػ ٘زٖ اٌطجمخ ث١ٓ ز١ٓ ٚأخش ٌٍزخٍص ِٓ األِالذ اٌعبسح 

 (درجخ 7.5)؟ هً هٕبن فزق ثُٓ اٌذثىي اٌفسُىٌىجٍ واٌذثىي اٌذائُ اْ وبْ وضحخ ثبٌتفصًُ -3

: Permanent Wilting point دائمنقطة الذبول ال -1

 15النبات إلى الذبول المستدٌم نتٌجة أن الرطوبة انخفضت بحٌث تصل قوة شد الحبٌبات للغالف المائى نحو وهى النقطة التى ٌصل عندها 

 وبعد ذلك اذا توفرت الرطوبة المٌسرة للنبات الٌعود الً حالتة الطبٌعٌة مرة اخري  وهى قوة أكبر من قوة امتصاص الجذور للماء. ج.ض

مؤقت التى تحدث فقط وقت الظهٌرة نتٌجة أن الماء المفقود من عملٌة النتح أكبر من الماء الممتص وهذه الظاهرة تختلف عن نقطة الذبول ال

. عن طرٌق الجذور وبعد انتهاء حدة الحرارة ٌعود النبات إلى حالته الطبٌعٌة

: (الفسيولوجي)الذبول المؤقت -2

ن الماء الممتص عن طرٌق الجذور وبعد انتهاء حدة الحرارة ٌعود تحدث فقط وقت الظهٌرة نتٌجة أن الماء المفقود من عملٌة النتح أكبر م
. النبات إلى حالته الطبٌعٌة

:  وهناك من العوامل التى ٌمكن بها للنبات تقلٌل النتح منها  
(. الوضع الرأسى)وضع األوراق فى زاوٌة حادة على النبات 
(. النمو المتورد)تجمع األوراق بشكل متزاحم على النبات 

. ف أوراق النباتالتفا
. إسقاط بعض أوراق النبات كمقاومة طبٌعٌة لتقلٌل النتح
. جود الطبقة الشمعٌة والشعٌرات على سطوح األوراق

(. محالٌق مثال)تحور بعض األوراق إلى شعٌرات أو أشواك أو خالفه 
 
 

 (درجخ 15:               )اٌسؤاي اٌزاثغ

 (اجت ػٓ اثُٕٓ فمظ ِّب ٍٍَ)

 (درجخ 7.5) ؟صٛس اٌّبء االسظٟ فٟ سٞ اٌّسبص١ً اٌسم١ٍخٔبلؼ دٚس  -1

 :-ٟ٘ صٛس اٌّبء االسظٟ

  اٌّبء اٌّزتجظ داخً حجُجبد اٌتزثخ-أ

  ٘ٛ ِمذاس اٌّبء اٌزٜ ٠ذخً فٝ رى٠ٛٓ ثٍٍٛساد اٌط١ٓ

 اٌّبء اٌهُجزوسىىثً -ة

ردف١ف ٚال٠غزف١ذ ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ و١ّخ اٌّبء اٌزٝ رجمٝ ِزؼٍمخ ثسج١جبد اٌزشثخ ثؼذ ردف١فٙب فٝ اٌٙٛاء أٚ فٝ فشْ 

 .ِٕخ إٌجبد



 

 Available Waterاٌّبء اٌصبٌح ٌٍٕجبد -ج

ٚ٘ٝ ٔغجخ اٌّبء  .ٚ٘ٛ اٌّبء اٌزٜ ٠ّغه ثسج١بد األسض ٚ٘ٛ اٌزٜ ٠مغ ث١ٓ اٌغؼخ اٌسم١ٍخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍزثٛي اٌذائُ

اٌّسصٛسح ث١ٓ اٌغؼخ اٌسم١ٍخ ٚٔمطخ اٌزثٛي اٌذائّخ ِٚٓ ٕ٘ب ٔشٜ أٔٗ وٍّب وبْ اٌّبء اٌصبٌر لش٠ت ِٓ اٌغؼخ 

اٌسم١ٍخ ٠ّىٓ ٌٍٕجبد اِزصبصٗ ثغٌٙٛخ ػّب ٌٛ وبْ اٌّبء اٌصبٌر ألشة إٌٝ ٔمطخ اٌزثٛي ٚرٌه ألٔٗ وٍّب لٍذ 

. اٌشغٛثخ ثبٌزشثخ صاد ؽذ اٌسج١جبد ٌٍغالف اٌّبئٝ اٌّس١ػ ثٙب

 :Gravitational Waterِبء اٌجذة اٌسطحً  -د

وهى اٌّبء اٌذي َشغً اٌّسبَ اٌشؼزَخ اٌىجُزح وَشَذ ػٓ اٌسؼخ اٌحمٍُخ وهذا اٌّبء الَستفُذ ِٕه إٌجبد 

ٌضُبػه فً ػٍُّخ اٌصزف اٌجىفً وَؼتجز هذا اٌّبء غُز ِزغىة فُه حُث َمًٍ ِٓ اٌتهىَخ وفً اٌتزثخ 

وَتزتت ػًٍ سَبدح اٌزطىثخ ولٍخ اٌتهىَخ وااللالي ِٓ ٔشبط اٌجىتزَب . اٌطجُؼُخ ٌٍتزثخوثبٌتبًٌ َضؼف اٌصفبد 

اٌهىائُخ اٌتً تسبػذ ػًٍ ػٍُّخ إٌشذرح ووذٌه االلالي ِٓ ٔشبط اٌجذور فً ػٍُّخ اِتصبص اٌؼٕبصز 

. اٌغذائُخ

 ٚثؼذ رٌه ٠شاد رٛظ١ر اٌؼاللخ ث١ٓ صٛس اٌّبء االسظٟ ٚسٞ اٌّسبص١ً اٌسم١ٍخ

    

 (درجخ 7.5) ؟لبرْ ثُٓ اٌسذح اٌشتىَخ وِٕبوثبد اٌزٌ فٍ اٌتزع اٌّختٍفخ ثبٌتفصًُ -2

٠ٚغزثٕٝ ِٓ رٌه اٌزشع ( ٠َٛ 40)٠مصذ ثٙب لفً اٌزشع اٌّؼذح ٌٍشٜ ٔٙبئ١ب فٝ ٠ٕب٠ش ٚفجشا٠ش : السدة الشتوية

 ...أوًّ.. اٌشئ١غ١خ اٌّؼذح ٌٍّالزخ أٚ اٌؾشة

سٜ اٌّسبص١ً ػٍٝ فزشاد ِٕزظّخ ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ ٚرصً ١ِبٖ إٌٙش إٌٝ ٠زجغ فٝ ِصش ٔظبَ اٌشٜ اٌّغزذ٠ُ أٜ 

: اٌسمً ثبٌٕظبَ اٌزبٌٝ

. رٛص٠غ ١ِبٖ إٌٙش ػٍٝ اٌش٠بزبد -1

. ِٓ اٌش٠بزبد إٌٝ اٌزشع اٌشئ١غ١خ -2

. ِٓ اٌزشع اٌشئ١غ١خ إٌٝ اٌزشع اٌفشػ١خ -3

. اٌخبصخِٓ اٌزشع اٌفشػ١خ إٌٝ رشع اٌزٛص٠غ اٌزٝ رأخز ِٕٙب اٌّغبلٝ اٌشئ١غ١خ  -4

ففٝ . ٚرٛصع ١ِبٖ إٌٙش ثبٌزغٍغً اٌغبٌف اٌزوش زغت ازز١بخبد وً ِٕطمخ ٚأٔٛاع اٌّسبص١ً ٚٔظبَ اٌشٜ اٌّزجغ

أ٠بَ  5ثؼط إٌّبغك ٠زجغ ف١ٙب ٔظبَ إٌّبٚثبد اٌؼبد٠خ ٠ٚىْٛ ٔظبِٙب ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ فٝ اٌشث١غ ٚاٌخش٠ف, 

ثطبٌخ ٚرٛخذ ِٕبٚثبد أخشٜ فٝ  10ػّبٌخ ٚ 5ثم١خ اٌؼبَ فٙٝ ثطبٌٗ أِب فٝ  5أ٠بَ ػّبٌخ ٚاغٝ ٚ 5ػّبٌٗ ػبٌٝ ٚ

. أ٠بَ ثطبٌخ 4أ٠بَ ػّبٌٗ ٚ 4ِٕبغك صساػخ األسص ٚ٘ٝ 

( درجخ 7.5) ؟لبسْ ث١ٓ غشق اٌشٞ ثبٌغّش اٌّغزخذِخ فٟ ِصش ٚوفبءح اعزخذاَ ا١ٌّبح ف١ٙب -3

 Basin irrigationاٌزي اٌحىضً 

فٝ ِٕبغك اعزصالذ األساظٝ اٌٍّس١خ ٚف١ٙب رىْٛ ِغبزخ ٚ٘ٛ ٠غزخذَ فٝ ِٕبغك صساػخ األسص ٚوزٌه 

. ٠ٚسزبج ٘زا إٌظبَ إٌٝ و١ّخ وج١شح ِٓ اٌّبء اٌسٛض وج١شح ٠ٚغزٍضَ ٌزٌه رغ٠ٛخ األسض رغ٠ٛخ ربِخ

 Flooding irrigationاٌزي ثبٌغّز 

اٌّسبص١ً ٚ٘ٛ إٌظبَ اٌؾبئغ اعزخذاِٗ فٝ ِصش ز١ث رمغُ األسض إٌٝ أزٛاض صغ١شح وّب ٘ٛ ِزجغ فٝ 

أٜ أْ اٌّسصٛي ٠غزف١ذ ِٓ % 60-50ٚوفبءح اٌشٜ فٝ ٘زا إٌظبَ ِٓ . اٌخ...اٌزم١ٍذ٠خ وبٌمّر ٚاٌجشع١ُ ٚاٌزسح

. ِٓ و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّعبفخ ٚثبفٝ اٌى١ّخ رع١غ ػٓ غش٠ك اٌشؽر ٚاٌجخش% 60إٌٝ  50

 Furrow and bed irrigationاٌزي ثبٌخطىط واٌّصبطت 

ٌّسبص١ً اٌزٝ رضسع ػٍٝ خطٛغ اٌمطٓ ٚاٌزسح ٚاٌفٛي ٚوفبءح اٌشٜ ف١ٙب رشرفغ ػٓ ٚ٘ٛ إٌظبَ اٌّزجغ فٝ سٜ ا

اٌشٜ ثبٌغّش ٔظشا ٌٛصٛي اٌّبء ٌٍٕجبد ػٓ غش٠ك اٌخبصخ اٌؾؼش٠خ ػالٚح ػٍٝ أٔٗ ٠غزٍٙه و١ّخ ١ِبٖ ألً ِٓ 

. إٌظب١ِٓ اٌغبثم١ٓ

 

 


