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أسس وقاية المزروعات  : المادة           الهندسة الزراعية: الشعبة             ثانية  ال: الفرقة    وقاية النبات    :قسم
                          2013/2014 للعام الجامعى الثانى صل الدراسىإمتحان الفنموذج إجابة 

       
 (درجة 10)  السؤال األول  إجابة  

آفة حشرية                                         -ب                     إندثار النوع   -أ
المكافحة التشريعية     ---المبيد       -ج
 

 (درجة 10)  نىالسؤال الثا  إجابة
1-  Crop rotation 

زمنية  محددة كما أن اإلنتاج المبكر لممحاصيل فى قطعة أرض معينة فى فترة  المحاصيلوىى تتابع وزراعة بعض  الدورة الزراعية  -
. يمعب دورًا فى اليروب من اإلصابة

 
2-  Parasitism  

 .لالتطف  -
   

Oligophagous pest -3 
 .محدودة العوائل ىى اآلفة     -

 
4- Natural  balance  

 لوقت طويل نظرًا ألن العوامل المناخية وكذلك العوامل  التوازن الطبيعى وال تبقى حالة التوازن الطبيعى بين أى كائن حى وبيئتو ثابتة  -
 الحيوية فى حالة تغير مستمر خاصة عندما يتدخل اإلنسان ويقوم بتعديل أى منيما وينعكس مدى تأثير ىذا التغير أو التقمب عمى  
 .تعدادات األنواع التى تعيش فى ىذه الظروف   

 
. الفرمونات ىى مادة عديدة الببتيد -5

 
. اليرمونات ىى مادة يفرزىا الكائن داخل نفسو لمتأثير عمى وظائفو -6
 

( درجة 10)    السؤال الثالثإجابة 
. (×)ثالث أزواج من األجنحة وقرنا إستشعارتتميز الحشرات بوجود  -1
 .(×) تمعب كل الحشرات دورًا ىامًا كآفات حشرية -2

 .(×)سمبو دمو وغذائو آخر يهو مالزمة ومعيشة كائن حى على كائن حى  Predation ال -3

 .(×)من طرق تقدير إصابة البرسيم الصبغ  -4

 .(×)اإلدارة المتكاممة لآلفات يستخدم المكافحة الكيميائية فييا بمجرد ظيور أى عدد من اآلفة  -5

6- Fecundity  ىو معدل وضع البيض لكل أنثى(√). 

 .(×)من مظاىر اإلصابة بآفات المواد المخزونة ظيور تآكل فى األوراق  -7

ستخداميا كمصائد نباتية لمكافحة اآلفاتي -8  .مكن زراعة نباتات وا 

 .(×)مستوى الضرر اإلقتصادى ىو تعداد اآلفة الذى يجب عنده التدخل الكيماوى لممكافحة  -9

. (√) يمكن إطالق ذكور النوع كطريقة من طرق المكافحة -10
 

( درجة 30)    رابعالسؤال الإجابة 
. (×) مبيدات متخصصة لمكافحة الحشراتىا نعمى إ  Fungicidesعرف ال  ت -1
         .(×) Biopesticides يطمق عمى المبيدات المخمقة صناعيًا  -2
. (√) من تموث البيئة   Pheromonesال  يقمل إستخدام -3
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. (√) تستخدم المبيدات طويلة األجل فى بداية موسم الزراعة -4
  .(×) Systemic insecticideيمزم تغطية النبات بالكامل فى حالة  -5
. (×) عمى نباتات المحصول Selective ال تؤثر مبيدات الحشائش من النوع -6
 .(√) يستخدم فوسفيد الزنك فى الطعوم السامة لمقوارض -7
. (√) تستخدم بعض الغازات السامة فى مكافحة النيماتودا -8
9- WP   ىو عبارة عن مسحوق غير قابل لمذوبان فى الماء (√). 

10-  EC  يتكون من مادة فعالة ومذيب عضوى ومادة مستحمبة وماء (×) .
 .(×)Fog ذا إنتشرت حبيبات المبيد الصمبة فى وسط غازى يسمى إ -11
 .(×) ضار جدًا بالبيئة Encapsulationتجييز المبيد فى صورة كبسوالت  -12
 .(√) فس المساحةكمما صغر حجم قطرات الرش كمما قمت كمية الماء الالزمة لرش ن -13
. (√)  Drift من مشاكل الرش والتعفير بالطيران ظاىرة ال -14
 .(×) عالى Drift   بإن ليا   Granulesيعرف عن ال  -15
. (√) تعتبر طريقة التبخير الفراغى من الطرق اليامة لمكافحة الحشرات فى الموانى والمطارات -16
. (√) الباكر ينثر الطعم السام لمجراد رطب فى الصباح -17
  .(×) LD50    تزيد سمية المبيد بزيادة قيمة -18
. (√) مقاومة الحشرات لممبيدات تعتير صفة وراثية -19
. (×) الساللة الحساسة تموت معظم أفرادىا بالتركيزات العالية من المبيد -20
 .(×) تساعد المكافحة المتكاممة فى سرعة ظيور صفة المقاومة فى الحشرات -21
 .(√) قد تكتسب الحشرات مقاومة ضد مبيد لم تتعرض لو من قبل -22
 .(√) عند إيقاف إستخدام المبيد تتحول الساللة المقاومة إلى الحساسة -23
 .(√) تؤدى إضافة المواد المنشطة إلى المبيدات إلى تأخير ظيور صفة المقاومة فى الحشرات -24
 .(√) من المعاممةساعة   24تظير أعراض السمية الحادة خالل  -25
 .(×) لجميع المبيدات المستخدمة Antidote يوجد مضاد لمسم  -26
 .(√) من أكثر مناطق الجمد حساسية فى دخول المبيدات طبمة األذن و العيون وفروة الرأس  -27
 .(×) يعتبر تأثير المبيدات عمى أنسجة الكبد من النوع الدائم  -28
 .(×) الزمة لمتسمم بالمبيدالعالقة عكسية بين وزن الجسم والجرعة ال  -29
 .(√) بالمبيدات الفوسفورية العضويةتستخدم كبريتات األتروبين فى معالجة التسمم   -30

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
 محمد عزب/ د                                                      عزت الخياط/ د.أ    
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