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 المادة: أسس وقاية المزروعات            الشعبة: الهندسة الزراعية             ثانية  الفرقة: ال    وقاية النبات    :قسم

 ساعتان :الزمن                                             1021/1023 للعام الجامعى الثانى صل الدراسىإمتحان الف
       

 درجة( 10)  ال األولالسؤ   إجابة  
 

 )ممحوظة: ال تجب إال عمى ما تعرف(: -الخاطئ منيا مام ( أ×) أمام العبارات الصحيحة وعالمة( √ضع عالمة )
 .(√) تعتبر التقاوى مصدر من مصادر إنتشار اآلفات -2
 .(√) من عوامل الكفاءة الحيوية القيمة الكمية لعدد الصغار التى ينتجيا النوع -1

 .(×) ىى كفاءة الذكور بالنسبة لإلناثالنسبة الجنسية  -3

 .(√) تعتبر الكفاءة الغذائية من عوامل الكفاءة البقائية -4

 .(×)درجة الحرارة العميا ىى التى تبمغ عندىا الحشرات أقصى نشاطيا -5

 .(√) تقضى األمطار الغزيرة عمى كثير من الحشرات الصغيرة مثل المن -6

 .(√) ًا فى زيادة أو قمة أعداد الحشرات عمى حسب ىذه العوامليمكن أن تعمب العوامل الجغرافية دورًا ىام -7

 .(×)من مظاىر اإلصابة بدودة ورق القطن ىو تقطع الجذور -8

 .(√) من مظاىر اإلصابة بالسوس عمى الذرة وجود حبوب مثقبة وحشرات ميتة -9

 .(√) يدل كثرة وجود القطن المبرومة عمى اإلصابة بدودة الموز القرنفمية  -20

 .(×) ن بقرض أوراق النبات وتخرج منو الندوة العسميةيتغذى الم  -22

 .(√) يمعب النمل األبيض دورًا كبيرًا فى إصابة األخشاب ويسبب تأكميا  -21

 .(×) يعتبر الحرث من أىم العمميات الزراعية التى تزيد من تعداد اآلفات  -23

 .(×) يتم حصر وتقدير اإلصابة بدودة ورق القطن عن طريق الحبوب والبذور المثقبة  -24

 .(×) الحشرات القشرية من أىم اآلفات التى تصيب سيقان نباتات القمح  -25

 .(√) تعتبر طريقة التعويم من أىم طرق تقدير اإلصابة فى بذور البرسيم  -26

 .(√) تعتبر التشريعات والقوانين من السبل اليامة لتقميل اإلصابة باآلفات  -27

 .(×) إستخدام منتجاتيا التى تفرز خارجيًا مثل اليرموناتمن الوسائل والطرق الحديثة فى مكافحة اآلفات ىو   -28

 .(×)التسميد ىو عممية إضافة مخصبات لمتربة أو رشًا لمنباتات وكمما زادت اإلضافة كان ىو العامل األصح زراعياً   -29

   .(√) الفرمونات ىى إفرازات يفرزىا الفرد الحشرى غالبًا األنثى لجذب الذكور وتسمى بالفرمونات الجنسية  -10
 
 

 درجة( 20)  نىالسؤال الثا  إجابة
Pest -1 

  -فى إقتصاديات اإلنسان وتقسم أنواع اآلفات على حسب أنواع العوائل النباتية إلى :أى كائن حى نباتى أو حيوانى يؤثر بالضرر اآلفة ىى  -
 عديدة العوائل -ج       محدود العائل                         -آفات وحيدة العائل                      ب -أ
 

Crop rotation -2 
فى قطعة أرض معينة فى فترة زمنية  محددة كما أن اإلنتاج المبكر للمحاصيل يلعب دورًا فى الهروب  المحاصيلوىى تتابع وزراعة بعض   -

 من اإلصابة.
   

Polyphagous pest -3 
ت التابعة لهذه المجموعة أنواع متعددة ومختلفة من العوائل النباتية التى ىى اآلفات متعدة العوائل حيث يصيب كل نوع من أنواع الحشرا -

تنتمى بدورىا إلى عائالت نباتية مختلفة مثل أنواع الجراد ونطاطات الحشائش والحفارالتى تعتبر آفات عامة تتغذى على العديد من 
 األنواع النباتية المختلفة.

 
 

Natural  balance -4 
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 تبقى حالة التوازن الطبيعى بين أى كائن حى وبيتتو ثابتة لوق  طويل نرراً ألن العوامل المنايية وكذل  العوامل الحيوية التوازن الطبيعى وال -
فى حالة تغير مستمر ياصة عندما يتديل اإلنسان ويقوم بتعديل أى منهما وينعكس مدى تأثير ىذا التغير أو التقلب على تعدادات 

 الرروف.األنواع التى تعيش فى ىذه 
 

Mechnical control -5 

ونتائج ىذه الطرق تكون  المكافحة الميكانيكة وىى طرق معروفة من قديم الزمان مثل قتل الحشرات باليد واستعمال الجواجز وغيرىا -
معينة وىى غالبًا تحتاج إلى وق  ومجهود إلجرائها ونادرًا ما يعتمد  سريعة وفوائدىا محسوسة لذل  يطمتن لها الزراع فى مكافحة آفات

 عليها فى التوصل إلى مكافحة فعالة وأن فائدتها غالباً ال ترهر إال بعد حدوث بعض الضرر من اآلفة المراد مكافحتها.
 ومن اإلستعمال:أمثلة الطرق المكانيكية الشائعة: 

      الجنس إستعمال مصائد لجذب -3             شباكال و مصائدبالجمع الحشرات   -1       اإلبادة اليدوية للحشرات  -2
 عمال الحرارة المنخفضةتإس  -6                       الحرارة المرتفعةعمال تإس  -5                         الحواجز   -4     
 
 درجة( 30)    السؤال الثالثإجابة 

 :)أنقل رقم السؤال إلى ورقة اإلجابة ثم أضف العالمة المناسبة( أمام كل عبارة من العبارات التالية( ×(  أو  )√ضع عالمة )
    .(√) ها كل مادة كيمائية أو طبيعية أو حيوية تقتل أوتقلل من تعداد اآلفةعلى إن  Pesticidesعرف ال  ت -2
     .(×) Biopesticides ىى أحد أقسام ال العضوية يةمركبات الفوسفور ال -1
    .(√) Selective insecticidesمن المبيدات    Pheromonesتعتبر ال  -3
 .(×) Systemic insecticide يلزم تغطية النبات بالكامل فى حالة -4
 .(√) لمكافحة الحشائش والنيماتودا والفطريات لتربةل تديين بالغازات السامةال يستخدم -5
 .(√) نباتات المحصولالحشائش فى وجود  اتمبيد يمكن إستخدام -6
 .(×) Anticoagulants يعتبر فوسفيد الزن  من مبيدات القوارض المضادة للتجلط -7
 . (×) فى جذب الحشرات للقضاء عليها Repellentsإستخدام بعض أنواع ال  يتم -8
9- WP   لبللقابل ل ىو عبارة عن مسحوق (√). 

20- EC  يتكون من مادة فعالة ومذيب عضوى ومادة مستحلبة وماء (×) . 
 .(×)عالى Drift    بإن لها  Granulesيعرف عن ال   -22
 .(√) بالبيتة يقلل من الضرر  Encapsulationتجهيز المبيد فى صورة كبسوالت   -21
 .(√) Fog ة فى وسط غازى يسمىسائلالمبيد ال قطراتر اإنتش  -23
 .(√)  Drift ن مشاكل الرش والتعفير بالطيران ظاىرة الم  -24
 .(√) ة ىى أفضل وسائل مكافحة حشرات المواد المخزونة بالمطارت والموانى والصوامعالتديين بالغازات السام -25
 .(√) كلما صغر حجم قطرات الرش كلما قل  كمية الماء الالزمة لرش نفس المساحة  -26
 .(√) يفضل إجراء التعفير بالمبيدات فى وجود قطرات الندى  -27
 .(×) قبل الغروبينثر الطعم السام للجراد رطب   -28
 .(×) معاملة األشجار بالمبيدات عند اإلزىاريجب   -29
 .(×) قبل التسويق طويلالباقى التستخدم المبيدات ذات األثر   -10
 .(×) الساللة الحساسة تموت معرم أفرادىا بالتركيزات العالية من المبيد  -12
 
 
 

 )الورقة الثانية(
 .(×) تساعد المكافحة المتكاملة فى سرعة ظهور صفة المقاومة فى الحشرات  -11
 .(√) تختلف المناعة عن مقاومة الحشرات للمبيدات  -13
  .(×) LD50تزيد سمية المبيد بزيادة قيمة   -14
 .(√) ساعة من المعاملة  14ترهر أعراض السمية الحادة يالل   -15
 .(×) سمية مزمنة أيضاً لها  ذات السمية الحادة  بيداتكل الم  -16
 .(×) بيداتالمبجميع تستخدم كبريتات األتروبين فى معالجة التسمم   -17
 .(×) تأثير المبيدات على أنسجة الكبد من النوع الدائم  -18

  . (√)من أكثر مناطق الجلد حساسية فى ديول المبيدات طبلة األذن و العيون وفروة الرأس   -19
 .(√) يؤثر نوع الجنس على التسمم بالمبيدات  -30
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 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
 د / محمد عزب                                                     عزت الخياطأ.د/     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


