
 

 
استزراع :المادة   العامةالشعبت:   الرابعةالفرقت:   المحاصيل قسم:

 أراضي

 الزمن: ساعتان                         1320/ 1220الدراسي الثاني للعام الجامعي صل امتحان الف

 -اجت عهى األسئهخ اآلتيخ:  

 

                                :          انسؤال األول

 -ِْٞ فقػ ٍَا ٝيٜ:أجة ػِ اث

 ٍا ٕٜ اىؼالقح تِٞ اإلّراج اىضساػٜ ٗاألٍِ اىغزائٜ. -ا   

  ٝؼرثش اىر٘سغ اىضساػٜ االفقٚ ٍِ إٌٔ ٍخططاخ اىذٗىح ػذد ٍْاغقٔ ٗذْاٗه إدذإا تاىرفصٞو. -ب   

 ذؼرثش اىَطاسٝغ اىقٍ٘ٞح اىضساػٞح ٕٜ اىَخشج ٍِ األصٍح اإلسرشاذٞجٞح اىضساػٞح ذخٞش إدذإا -ج   

 ٗتِٞٞ إٔذافح ٗ إَٔٞرٔ ٍِ ٗجٖح ّظشك. 

 

                                          انسؤال انثبني:

 -أجة ػِ اثِْٞ فقػ ٍَا ٝيٜ:

فٜ ٍصش ّاقص رىل ٍِ خاله  ذؼرثش اىَٞآ ٍِ إٌٔ اىؼ٘اٍو اىَذذدج ىير٘سغ اىضساػٜ االفقٚ -ا   

 .ذاً ىسذ اىفج٘ج اىَر٘قؼح  فٜ ٍٞاج اىشٛسرخاال ٗمٞف َٝنِ ذشضٞذٍصادس ٍٞآ اىشٛ اىَرادح 

ٝؼرثش االّجشاف اىَائٜ ٍِ ادذ اىَؼ٘قااخ ىير٘ساغ اىضساػاٜ االفقاٜ فاٜ تؼاط اىَْااغ  فَاإٜ -ب   

 اّ٘اػح ٗٗسائو دَاٝح االسض ٍْٔ.

ػْٞد ٍْٖذسا صساػٞا ٍغ ادذ اىَسرثَشِٝ ىألساظٜ اىجذٝذج ٗغية ٍْل ٗظغ خطح ىرقسٌٞ  -ج   

 ف ذصٌَ رىل ٍِ خاله دساسرل.قطؼح اسض جذٝذج مٞ

 

                                          :انثبنث انسؤال

االنجراف الريحي من العوامل االساسية المؤدية الي خفض انتاجية التربة  - أ
 اشرح ذلك موضحا العوامل التي يتوقف عليها واضرارة وكيفية مقاومتة. 

ع االفقي الجديد عرف االراضي الرملية من اهم اراضي التوس تعتبر - ب
كيفية استصالحها واستزراعها –صفاتها الطبيعية و الكيماوية  –االراضي الرملية 

  والمحاصيل التي تجود فيها وما يراعي في خدمتها مع تصميم دورة فول سوداني بها.

  

 

  ,,,,,,,,,,,,,,,ٍغ ذَْٞاذْا تاىر٘فٞ  

 ُ٘اىََرذْ                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



انفصم اندراسي  نمبدح استزراع أراضى نهفرقخ انراثعخ )شعجخ عبمخ( االسترشبديخنموذج اإلجبثخ 

 و2012/2013انثبني 

 

  )إجبثخ اثنين فقط ثواقع سجع درجبد ونصف اندرجخ نكم نقطخ(       -:إجبثخ انسؤال األول

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم -أ

إَٔٞح اىَٞآ تاىْسثح ىير٘سغ اىضساػٜ األفقٜ ٗاىشاسٜ ٗمزىل اىَصادس اىَخريفح ىيَٞآ س٘اء ماّد 

اىج٘فٞح ٗمٞفٞح ٗج٘د ٍصادس أخشٛ  ٓذقيٞذٝح أٗ غٞش ذقيٞذٝح ٗدصح ٍصش ٍِ ٍٞآ اىْٖش ٗاىَٞا

 غٞش ذقيٞذٝح ٗمٞفٞح ذشضٞذ اسرخذاً اىَٞاج.

 

 نطبنت ذكر االتي ثبنتفصيمعهي ا -ب

ذؼذد اىَْاغ  اىَخريفح ٕٜٗ سثؼح ػطشج ٍْطقح ٗاخرٞاس ٍْطقح ٗادذج فقػ ىر٘ظٞخ ٍسادرٖا  

 ّٗ٘ػٞح اىرشتح تٖا ٗاىَسادح اىقاتيح ىالسرضساع تٖا.

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم -ج

شج تذاٝح اّطاءج ٗ َٝنْل اخرٞاس ٍطشٗع ذشػح اىسالً أٗ ٍطشٗع ذ٘ضنا ٗذرْاٗىٔ ٍِ دٞث فن 

 إَٞرح ٗ ٍا ذٌ تح ٍِ ػَو ٗخطح اىذٗىح تخص٘صٔ.

    .  

  )إجبثخ اثنين فقط ثواقع سجع درجبد ونصف اندرجخ نكم نقطخ(       -انثبني:إجبثخ انسؤال 

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم -أ

ىقشُ اىؼطشِٝ ٗأٗائو ذ٘ظٞخ اىؼالقح تِٞ اىَسادح اىَْضسػح ٗاىَذص٘ىٞح ٗػذد اىسناُ فٜ أٗائو ا

اىَخريفح اىذث٘ب ٗاىثق٘ه ٗاىسنش ٗاىضٝد فٜ  واىقشُ اى٘ادذ ٗاىؼطشِٝ ٗمزىل اإلّراجٞح ىيَذاصٞ

 رىل اىفرشاخ.

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم -ب

 االّجشاف تاىَٞآ ذؼشٝفح ٗأّ٘اػح ٗٗسائو دَاٝح االسض ٍْٔ.

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم -ج

ىذذٝث ػِ ٍاٝجة ٍشاػاذٔ ػْذ ذقسٌٞ األسض اىجذٝذج إىٜ أقساً أٗ أد٘اض أٗ ٍطي٘ب ٍْل ا

 د٘ش أٗ قطغ  ٗإّطاء ضثنح ىيشٛ ٗاىصشف مَا ذْاٗىرٔ فٜ اىجضء اىؼَيٜ.

    

 -انثبنث:إجبثخ انسؤال 

 

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم-أ

فٞح اىرغية ػيٜ اىرؼشٝح تاىشٝاح ذؼشٝفٖا ٗمٞفٞح دذٗثٖا ٗاألظشاس اىْاجَح ػْٖا ٗمٞ

 .  األظشاسٗمٞفٞح اىَقاٍٗح

 

 

 .خدمخ األراضي انرمهيخ-ة

 عهي انطبنت ذكر االتي ثبنتفصيم

  

 إظافح اىَ٘اد اىؼع٘ٝح. -2ػَو ٍصذاخ سٝاح.                     -1



 ٝفعو اسرخذاً ّظٌ اىشٛ اىذذٝثح)اىشش ٗاىرْقٞػ(. -4  اخرٞاس اىَذاصٞو اىرٜ ذْجخ فٖٞا.  -3

 اىشٛ ػيٚ اىذاٍٜ. -6اىضساػح فٜ أد٘اض.           ٝفعو  -5

 اىثق٘ىٞح. واسرخذاً اىذٗساخ اىضساػٞح اىرٜ ذذر٘ٙ ػيٚ اىَذاصٞ -7

 

  ,,,,,,,,,,,,,,,ٍغ ذَْٞاذْا تاىر٘فٞ   

 ُ٘اىََرذْ                                                                                   

 


