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الدرس الجالح / األمان وترشيد االستهالكالوحدة الجانية  /   

 

 : فيمب يلي السؤال األول : اخرت اإلجببت الصحيحت

 : ..... كيمو واط / ساعةكيمو واط في خمس ساعات ىي 6الطاقة الكيربائية التي يستيمكيا سخاف ماء قدرتو  -1
 03 -د 02 -ج 02 -ب     02 -أ
شيكؿ فإف ثمف االستيالؾ  3كيمو واط يعمؿ لخمس ساعات ىو  3ساعة لسخاف قدرتو  إذا كاف سعر الكيمو واط / -0

 :...... شيكؿلمسخاف ىو 
 02 -د 54 -ج 32 -ب     02 -أ
 ميمي أمبير فإنو يصاب بػ : 04المس شخص سمؾ حامؿ لمتيار قيمتو  -3
 بت في العضالتانقباض ثا -د انقباض عضمي قد يقتل -ج انقباض عضمي قاتؿ -ب     وخز خفيؼ -أ
ـ فإف التيار المار في جسمو ىو....... أمبير: 122,222عندما تكوف مقاومة الجسـ  -0  أو
 2.200 -د 2.22200 -ج 2.00 -ب     323300 -أ
 : ...... أـو أمبير تكوف مقاومتو في ىذه الحالة ىي 2.00عندما يمر في جسـ اإلنساف تيار بقيمة  -4
 12 -د 122.222 -ج 0333 -ب     122 -أ
 أي اإلجراءات التالية تقمؿ مف استيالؾ الكيرباء في المنزؿ: -6

 أي اإلجراءات التالية تزيد مف استيالؾ الطاقة: -7

 لتجنب حدوث الصدمة يجب اتباع جميع التعميمات التالية ما عدا: -8

 :ميمي أمبير...... يشعر اإلنساف بوخز خفيؼ ) دغدغة ( إذا المس سمؾ يمر فيو تيار قيمتو قد  -9
 ( 42 – 02)  -د 0 -ج ( 12 – 4)  -ب  62أكثر مف  -أ

 السؤال الثبني : اكتب املصطلح الري تدل عليه العببزاث التبليت:

 ( توفير أكبر كمية مف الطاقة التي نستيمكيا.   ترشيد االستيالك  ) -1
 ئية في زمف معيف.( القدرة الكيربا   الطاقة الكيربائية  ) -0

ـ الكيرباء في النيار -أ  استخداـ المصابيح ذات القدرة العالية -ب     استخدا
 استخدام المصابيح الموفرة لمطاقة2 -د تشغيؿ أكثر مف جياز في وقت واحد -ج

 استخدام السخان الكيربائي في تسخين المياه2 -ب     االعتماد عمى الطاقة الشمسية في تسخيف المياه -أ
غالقيا جيداً  -د إبعاد الثالجة عف المصدر الحراري -ج  .تقميؿ فتح الثالجة وا 

 فصل الخط األرضي2 -ب     تفقد المفاتيح والمقابس -أ
 عدؾ تشغيؿ أكثر مف جياز في آف واحد. -د عدـ مالمسة األسالؾ المكشوفة -ج
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 ( وحدة قياس القدرة الكيربائية.      كيمو واط     )   -3
 ( كمية الكيرباء التي نستيمكيا بالكيمو واط خالؿ ساعة مف الزمف.   كيمو واط / ساعة  ) -0
 وحدة قياس الطاقة الكيربائية.(    كيمو واط / ساعة )  -4
 نتيجة مالمستو لمصدر جيد كيربي.( مرور تيار كيربي خالؿ الجسـ    الصدمة الكيربائية)  -6
 وحدة قياس الجيد الكيربائي(        الفولت        ) -7
 وحدة قياس التيار الكيربائي.(        األمبير        ) -8
 وحدة قياس المقاومة الكيربائية.(          األوم        ) -9

 السؤال الثبلج: أكمل العببزاث التبليت ببملنبسب:

              المياه    2     و  الرياح      و  الشمس      تجددة مف مصادر الطاقة الم -1
              2     الوقود النووي    و الفحم       و    النفط  الطاقة غير المتجددة :مف مصادر  -0
              الوقود النووي    2     و الفحم       و مف طرؽ توليد الكيرباء حرؽ البتروؿ  -3
استخدام  و استخدام ضوء النيار الطبيعيلواجب مراعاتيا لتوفير الكيرباء في اإلنارة المنزلية : مف األمور ا -0

 المصابيح الموفرة لمطاقة2
تقميل فتح الثالجة و  عدم ملء الثالجة باألطعمة فوق طاقتيامف طرؽ توفير الكيرباء في األجيزة المنزلية :  -4

حكام إغالقيا  .الوقت عدم تشغيل المكيفات طيمة و  وا 
تفقد جميع و  التأكد من وجود مفتاح التسريب األرضييمكف تجنب اإلصابة بالصدمة الكيربائية عف طريؽ:  -6

 عدم لمس جياز ذا أسالك مكشوفة2 و  الكوابل والوصالت المكشوفة
 ربائيالمقاومة الكيو  الجيد الكيربائي الذي يعتمد عمى  التيار الكيربائي تعتمد قوة الصدمة الكيربية عمى  -7

 السؤال السابع : فسس العببزاث التبليت تفسريًا علميبً :

 .اسحهالك الطاقة الكهزبائية زشيداالهحمام بح -1

 .              لتىفٍس أكبس كمٍت من الطاقت الكهسبائٍت المستهلك

  .ميلي أمبيز 06موت الشخص الذي يالمس سلك يمز فيه جيار كهزبي شدجه أكثز من  -2

ً قاتلألنها تؤذي إلى ا ً داخل  .                      نقباض عضل

  السؤال اخلبمس / مبذا تتوقع أن حيدث :
 اإلفراط في استيالؾ الطاقة الكيربائية ؟ -1
 زيادة كمية الطاقة الكيربائية المستيمكة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكيرباء2: يحدث 
 ؟ عالية في نفس الوقت  قدراتتشغيؿ عدد مف األجيزة ذات  -0

 قصر في الدارة الكيربائية مما قد يؤذي إلى صدمة كيربائية مع احتمال حدوث حرائق2 :يحدث
ـ دوف حاجة؟ -3  استمرار عمؿ سخاف المياه طواؿ اليو

 زيادة في استيالك الطاقة الكيربائية ويعتبر ىدر لمطاقة بالتالي ارتفاع في قيمة فاتورة الكيرباء2 :يحدث
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 التكنولوجيا حمرك الجورة اخلضراء/  األول/ الدرس   الرابعةالوحدة 

 

 السؤال األول : اخرت اإلجببت الصحيحت :

 تركزت أبحاث العالـ األمريكي نورماف بورالغ عمى زيادة إنتاج محاصيؿ : -1
 جميع ما سبق-د األرز -ج القمح -ب     الذرة -أ
 : عمى مركز بحوث .................. في المكسيؾ CIMMYT سميت أطمؽ اسـ -0
 الفوؿ -د األرز -ج القمح -ب     الذرة -أ
 : أي مف العوامؿ التي ال تؤذي إلى مضاعفة إنتاج األرز والقمح في اليند -3
ـ بذور محسنة -أ  تطبيؽ نظاـ ري وأسمدة حديثة -ب     استخدا
 2األمطاراالعتماد عمى مياه -د استخداـ التكنولوجيا في عممية الحرث  -ج
 :مدة الكيمائية المصنعةتـ التعرؼ عمى األس -0
 القرف التاسع  -د القرف التاسع عشر -ج منتصف القرن التاسع عشر -ب     منتصؼ القرف الثامف عشر -أ
ـ األمونيا في  -4  : تستخد
 ) أ + ب ( معاً  -د األدوية -ج األسمدة -ب     الحروب -أ
 :نحصؿ عمى سماد السوبر فوسفات مف -6
 حمض الكبريتيؾ -د الحجارة الفوسفاتية -ج حمض الستريؾ -ب     األمونيا -أ
 :لري المحاصيؿ الزراعية ....... مياه ديمًا عمىقاعتمد المزارع  -7
 البرؾ -د األمطار -ج األنيار -ب     اآلبار -أ
ـ لقتؿ اآلفات -8  :مف المبيدات الطبيعية التي تستخد
 الكالسيـو -د الفسفور -ج الكبريت -ب     الماغنسيـو -أ
 بيدات المصنعة في العاـ:ظيرت الم -9
 م0303 -د ـ1914 -ج ـ 1902 -ب     ـ 1934 -أ
 سقوط سنابؿ القمح عمى األرض يعرؼ بػ : -12
 اصفرار القمح -د جفاؼ القمح -ج تداعي القمح -ب     نمو القمح -أ
 : ماعداجميع ما يمي مف اآلثار السمبية لمثورة الخضراء -11 
 انقراض بعض النباتات والحيوانات -د تضاعف اإلنتاج الزراعي -ج التموث البيئي -ب     التكمفة المادية العالية -أ

 :لمثورة الخضراء اإليجابيةما يمي مف اآلثار م أي-10
 انتشار المجاعات -د انتشار مرض السرطاف -ج تموث الماء -ب     محسنة إنتاج أصناف جديدة -أ
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 السؤال الثبني: اكتب املصطلح الري تدل عليه العببزاث التبليت:

 الصفات الجيدة لصنفيف لمحصوؿ عمى صنؼ جديد. ( االستفادة مف التيجين)   -1
 ( سقوط سنابؿ القمح نتيجة ضعؼ سيقانيا.  تداعي القمح)  -0
 ( سماد يتـ استخراجو نتيجة معالجة الحجارة الفوسفاتية بحمض الكبريتيؾ. السوبر فوسفات ) -3
 ( مادة كيميائية استخدمت في األسمدة بعد أف استخدمت في الحروب. األمونيا ) -0
 ( مضاعفة اإلنتاج الزراعي نتيجة استخداـ التكنولوجيا.  الخضراءثورة ال)  -4
( أوؿ سماد استخدمو اإلنساف حيث قاـ بجمع روث الحيوانات وغيرىا مف النفايات وغطاؤىا  السماد العضوي)   -6

 بالتراب لتتحمؿ.
ـ والنيتروجيف تض السماد الكيميائي)   -7  اؼ لمتربة يدويًا أو آليًا.( مركبات غنية بعناصر الفسفور والبوتاسيو
 ( البذور التي إذا توفرت ليا ظروؼ النمو المناسبة تعطي أكبر كمية مف المحصوؿ. البذور المحسنة)   -8

 السؤال الثبلج : أكمل العببزاث التبليت ببملنبسب:

 .أضعاف 03ومف األرز إلى  أضعاف 6مضاعفة اإلنتاج مف القمح إلى اسحطاعث الهند  -1
 . استعمال المبيدات  و  استعمال الري في الزراعةو   صناعة األسمدةرة الخضراء مف محركات الثو  -0
تكثيف و   إدخال أصناف جديدة إلى مناطق جديدةالعوامؿ التي تؤذي إلى إصابة النبات باآلفات الزراعية مف  -0

 2الزراعة
 2تقميل اإلنتاجالزراعية باآلفات مف أضرار إصابة النبات  -0
 النيكوتين المستخرج من التبغ2  و  الكبريتلتي تستخدـ لقتؿ اآلفات مف المواد الطبيعية ا -4
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 املبيدات كننتج تكنولوجي /  الجاني/ الدرس   الرابعةالوحدة 

 

  السؤال األول : اخرت اإلجببت الصحيحت:
ـ لقتؿ اآلفات أو طردىا تسمى: -1  أي مادة تستخد
 السماد -د الفوسفات -ج األمونيا -ب     المبيد -أ
 ال يمكف أف يكوف المبيد عمى شكؿ : -0
 بالزما -د غاز -ج صمب ) جاؼ ( -ب     سائؿ -أ
 أي مما يمي ليس مف خصائص المبيدات السائمة: -3
 ضارة لإلنساف -د تذوب في الماء -ج أشكاليا متعددة -ب     أشكاليا ثابتة -أ
 يمكف أف تتواجد اآلفات الزراعية عمى: -0
 جميع ما سبق -د الجذور -ج السطح العموي لمورقة -ب     ورقةالسطح السفمي لم -أ
 نثر المبيد يدويا أو آلياً عمى أجزاء النبات يسمى: -4
 التضبيب -د اإلضافة -ج الرش -ب     التعفير -أ
ـ تعفيرىا: -6  مف أمثمة النباتات التي يت
 الكرنب -د البطاطا -ج البامية -ب     المموخية -أ
 : ما عدانات آلة الرش جميع ما يمي مف مكو  -7
 صماـ -د مكبس -ج المبيد -ب     وعاء يحمؿ المبيد -أ
ـ بعممية توليد الضغط عمى مخموط المبيد ىو: -8  الذي يقو
 الخرطـو -د الصماـ -ج المكبس -ب     الوعاء -أ
 لتوزيع المبيد عمى أكبر مساحة مف النبات نستخدـ: -9
 رطـوالخ -د الصمام -ج المكبس -ب     الوعاء -أ
 متوسط فترة األماف في المبيد الحشري تتراوح مف : -12

 ( سنةً  10 – 7)  -د ( شيراً  10 – 7)  -ج ( أسبوعاً  10-7)  -ب     ( يوماً 05 -7)  -أ
 مف األشياء التي ال تكتب عمى عبوة المبيد : -11

 فوائده -د طريقة استعمالو -ج تركيبو -ب     فترة األماف -أ
 دـ:لتحضير مبيد عضوي نستخ -10

 ) أ + ج ( معاً  -د الثـو -ج الفمفؿ األسود -ب     الفمفؿ الحار -أ
 السؤال الثبني: اكتب املصطلح الري تدل عليه العببزاث التبليت:

 ( مادة تستعمؿ لقتؿ اآلفات أو طردىا. المبيد ) -1
 ( مبيدات يتـ امتصاصيا مف قبؿ النبات. المبيدات الجيازية " العصارية ")  -0
ـ امتصاصيا مف قبؿ النبات. مسةمبيدات مال)  -3  ( مبيدات ال يت
 القابؿ لمذوباف مع الماء ورشة يدوياً أو آليًا. مبيد( خمط ال الرش ) -0
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ـ ري النبات. اإلضافة ) -4  ( إضاقة المبيد إلى منطقة الجذر ث
 ( نثر المبيد المتوافر كبودرة أو مسحوؽ عمى أجزاء النبات. التعفير ) -6
 إلى غاز ينتشر في اليواء ليصؿ إلى النبات.( تحويؿ المبيد  التضبيب ) -7
 ( الفترة الزمنية الالـز انتظارىا لقطؼ المحصوؿ بعد عممية الرش. فترة األمان ) -8
 ( مبيدات كميا تذوب في الماء أو تختمط معو. مبيدات سائمة ) -9
 يا ما يكوف عمى شكؿ بودرة أو حبوب صغيرة.( مبيدات تذوب في الماء أو تختمط معو ومن مبيدات جافة ) -12
 ( مبيدات تكوف عمى شكؿ غاز أو عجائف أو كبسوالت. مبيدات متعددة ) -11
 ( مبيدات مصنعة لقتؿ الحشرات مثؿ البعوض. المبيدات الكيميائي ) -10
 ( مبيدات مستخمصة مف مواد طبيعية مثؿ الكبريت.  المبيدات العضوية )  -13

 زاث التبليت ببملنبسب:السؤال الثبلج : أكمل العبب
ـ المبيدات إلى نوعيف ىما  -1  .مبيدات كيميائيةو  مبيدات عضويةتنقس
 .يقل بينما عند تقميؿ فتحة الصماـ فإف حجـ النقاط يزدادعند زيادة فتحة الصماـ فإف حجـ النقاط  -0
 .تضييق فتحة صمام الميبدتزداد تغطية سطح النبات عند  -3
 مع سائؿ الجمي. الفمفل الحارمحمول و الثوم محمولمف أمثمة المبيدات العضوية  -0
تحسين األصناف المقاومة و  تطوير المبيدات وطرق استعماليامف طرؽ مساىمة التكنولوجيا لمحماية مف اآلفات  -4

 استخدام أساليب تعقيم التربة بالبخار والغاز2و لآلفات
 . التضبيبو  اإلضافةو  الرشو  التعفيرمف طرؽ استعماؿ المبيدات  -6
ـ طريقة التعفير مع نبات تس -7 ـ في  البطاطاتخد كما يستعمؿ لمقضاء عمى  البيوت البالستيكيةبينما التضبيب يستخد

 . الحشرات في المناطق السكنية
 . صمامو  مكبسو  وعاءتتكوف آلة الرش مف  -8
 يث البيئةتمو و  تمويث الماءو  تمويث اليواءو  تمويث الغذاءو  تمويث التربةمف مخاطر استعماؿ المبيدات  -9

 . واإلضرار بصحة اإلنسان
 . لبس الكمامةو  قراءة بطاقة المبيدو اختيار المبيد المناسبمف األمور الواجب مراعاتيا قبؿ استعماؿ المبيدات  -12

 ( أمبم العببزة اخلبطئت فيمب يلي :  ( أمب العببزة الصحيحت وإشبزة ) السؤال السابع : ضع إشبزة )
1- (     يجب لبس الكمامة ) .عند رش المبيد الحشري 
0-   (  .نأكؿ الفاكية المرشوشة قبؿ غسميا ) 
3-   (  .يجب عدـ ترؾ عبوات المبيد تحت األشجار وفي الحقؿ ) 
0-   (  .يفضؿ استخداـ أدوات الرش عند رش الخضروات ) 
4-   (  .وظيفة المكبس في آلة الرش توزيع المبيد عمى أكبر مساحة مف النبات ) 

 العببزاث التبليت تفسريًا علميبً :السؤال اخلبمس : فسس 
 .يجب عدـ قطؼ الثمار بعد رشيا مباشرة  -1

 2مرتفعألن تركيز المبيد يكون , ال يتعرض اإلنسان لمضررحتى 
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  .تضاؼ ممعقة مف سائؿ الجمي إلى محموؿ الفمفؿ الحار -0
  المن والحشرات القارضة2فعاليتو في القضاء عمى حسين تل

 .لبس الكمامات عند رش المبيد العضوي  -3
 2أضرار بصحة اإلنسان وبالتالي تسبب السامة المبيدات استنشاقلمنع 

 .ات المكتوبة عمى عبوة المبيدمف الضروري قراءة التعميم  -0
 تركيبو وطريقة استعماليا وفترة األمان الخاصة بو2لمعرفة 

 السؤال السبدس : أكتب مدلول كل صوزة ممب يلي :

 

 السؤال السببع : أكمل اخلبزطت املفبهيميت التبليت :

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 عبىة غاشحشسي على شكل مبٍد  بمبٍداث جافت  معالجتبروز  سائلتمبٍداث 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

بمبٍد  بطاطا تم تعفٍسهادزناث 
  للفطسٌاث

 المبٍد على شكل غاشتضبٍب  المبٍد بالطائسةزش 

 أشكال المبيدات
 متعددة

 غازات كبسوالت

 الحشرات الطائرة والزاحفة

 عجائن

 جافة

 الرش التعفير

 سائمة

 الرش اإلضافة
 إلى   تنقسم بطريقة   تستعمل بطريقة   تستعمل

 لمكافحة   تستعمل
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  املاء نبض األرض وعناد الزراعة/  الجالح/ الدرس   الرابعةالوحدة 

 

 السؤال األول : اخرت اإلجببت الصحيحت :
 أصؿ الحياة لجميع الكائنات الحية : ......يعد  -1
 الغذاء -د الماء -ج الزراعة -ب     التراب -أ
 ضرورة االىتماـ بتوظيؼ التكنولوجيا في مجاؿ الري الزراعي في فمسطيف بسبب: -0
 ) أ + ب ( معاً  -د معرفة أساليب الري -ج توفير المياه الالزمة لمري -ب     شح المياه في فمسطيف -أ
 إضافة المياه لمنباتات المزروعة : -3
 الدورة الزراعية -د مكافحة اآلفات -ج الري -ب     التسميد -أ
 ال تعتمد أساليب الري المختمفة عمى : -0
 مساحة األرض -د التكنولوجيا المتوافرة -ج وفرة المياه -ب     طبيعة األرض -أ
 أي مما يمي ليس مف أساليب الري المختمفة : -4
 بالتنقيط -د اشاتالرش -ج المضغوط -ب     السطحي -أ
ـ عميو الري بالتنقيط: -6  مبدأ العمؿ الذي يقو
 المساحة زيادة -د حةتقميؿ المسا -ج تشتيت الضغط -ب     تجميع الضغط -أ
 ... مف أكثر أساليب الري انتشاراً أو أكثرىا توفيرًا لمماء :يعتبر الري بػ .......... -7
 ) ب + ج ( معاً  -د وطالمضغ -ج التنقيط -ب     الرشاشات -أ
 ري التي تقمؿ مف استيالؾ الماء:طريقة ال -8
 التنقيط -د اشاتالرش -ج المضغوط -ب     السطحي -أ
ـ في توفير مياه الري: -9  مف الطرؽ التكنولوجية التي تساى
 جميع ما سبق -د جياز الشد الرطوبي -ج الرطوبة مجسات -ب     الغطاء البالستيكي -أ
 نظاـ لمزراعة بدوف تربة : -12
 الري الزراعي -د الزراعة المائية -ج الدورة الزراعية -ب     التنوع الحيوي -أ

 :السؤال الثبني : اكتب املصطلح الري تدل عليه العببزاث التبليت
 ( إضافة المياه لمنباتات المزروعة. الزراعي الري)   -1
 رض المزروعة وغمرىا بتمؾ المياه.( إيصاؿ المياه لأل  حيطالري الس )  -0
 ( إيصاؿ المياه لمنباتات عف طريؽ أنابيب معدنية أو بالستيكية بواسطة المنقطات. الري بالتنقيط)   -3
 .( إيصاؿ المياه لمنباتات عف طريؽ أنابيب معدنية أو بالستيكية بواسطة رشاشات تحاكي المطر الري بالرشاشات ) -0
 ئيسي.( أوعية بالستيكية يتـ تجميع المياه بيا مف الخط الر   هخزان الميا )  -4
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ـ التحكـ بواسطتيا في كمية المياه. الصمام)   -6  ( آلة يت
 ( أنابيب بالستيكية أو معدنية توصؿ المياه إلى جميع أجزاء النبات. أنابيب التوصيل)  -7
 ( جياز يقيس مستوى الرطوبة في التربة. جياز الشد الرطوبي)   -8
 ( مجسات تعطي إشارة عند انخفاض مستوى الرطوبة فيعمؿ نظاـ الري.  مجسات الرطوبة)  -9
 مائية دوف استخداـ التربة.( زراعة النباتات في أحواض   الزراعة المائية )  -12

 السؤال الثبلج : أكمل العببزاث التبليت ببملنبسب:
 . التنقيطو  الرشاشاتو  السطحيمف أساليب الري المختمفة :  -1
 . التكنولوجيا المتوافرة و وفرة المياهو  طبيعة األرضتعتمد أساليب الري عمى :  -0
 . يناسب جميع األشجارو  يقمل انجراف التربةو  يوفر المياهمف مميزات الري بالتنقيط :  -3
 يناسب جميع المحاصيلو  يمطف درجة حرارة الجوو   المياه قديقمل فمف مميزات الري بالرشاشات :  -0
 . ال يصمح لممحاصيل الكثيفةو  تمف األنابيب بقعل القوارضو  المنقطاتانسداد ثقوب مف سمبيات الري بالتنقيط : -4
 . تقل الكفاءة في وجود الريحو  نمو األعشاب الضارةو  انسداد فتحة الرشاشاتمف سمبيات الري بالرشاشات :  -6
 . أنابيب التوصيلو  المضخةو  الصمامو  خزان المياهمف أجزاء شبكات الري المختمفة :  -7
 . ثابتبمعدؿ  نقاطقطات عمى شكؿ تخرج المياه مف المن -8
ـ في توفير مياه الري :  -9  استخدام مجسات الرطوبةو   الغطاء البالستيكي لمتربةمف الطرؽ التكنولوجية التي تساى

  .استخدام جياد الشد الرطوبيو  استخدام جياز ميكانيكي لتوقيت الريو  استخدم الحاسوب لتوقيت الريو 
ـ  -12  لتثبيت النباتات في نظاـ الزراعة المائية. الحصى أو كرات الطين في أكواب بالستيكية مثقبةيستخد
ـ جياز  -11 ـ عممية الري والتسميد في نظاـ الزراعة المائية. إلكتروني ) مؤقت زمني (يستخد  لتنظي
ـ جياز  -10  . األمالح تركيز و درجة الحموضةو   السماد يةكمية ونوعفي نظاـ الزراعة المائية بتحديد   الحاسوبيقو

 ( أمبم العببزة اخلبطئت فيمب يلي :  ( أمب العببزة الصحيحت وإشبزة ) السؤال السابع : ضع إشبزة )
1-   (   .تكوف كمية الماء المفقود في طريقة الري السطحي قميمة ) 
0-  (    ).تنجرؼ كميات قميمة مف التربة في الري السطحي 
3- (    الري بالتنقيط أفضؿ أنواع ) . الري 
0- (    ) .مف مميزات طريقة الري بالرشاشات تقميؿ ىدر المياه 
4-  (    ).مبدأ عمؿ المنقطات في الري بالتنقيط تجميع الضغط 

 السؤال اخلبمس: فسس العببزاث التبليت تفسريًا علميبً :
 .تفقد كميات كبيرة مف التربة في الري السطحي -1
 انجراف التربة عند إيصال الماء لمنباتات2سبب ب 
 .يعتبر الري بالتنقيط أفضؿ أنواع الري  -0

 أكثر أنواع الري توفيراً لممياهألنو 
 .تنمو كميات كبيرة مف األعشاب الضارة والطفيميات في الري بالرشاشات -3
 الري بالرشاشات يوفر بيئة رطبة تعمل عمى نمو األعشاب الضارة والطفيميات2ن أل
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 .تفقد المياه الضغط في أنابيب التنقيط -0
 حتكاك بجدار الممر الطويل لمنقاطة2االبب بس
 .تغطى بعض النباتات بغطاء بالستيكي في فصؿ الصيؼ  -4
 فقد الماءتقميل ل
 .توضع مجسات خاصة عمى مضخات ) مواتير( المياه في المنازؿ  -6

 في تشغيل المضخات عند قدوم المياه وفصميا عند انقطاعيا2 أوتوماتيكياً م لمتحك
 .يضع بعض المزارعيف مجسات رطوبة داخؿ األراضي الزراعية  -7
 مستوى الرطوبة فتعطي إشارة عند انخفاضيا لتكتمل الدارة الكيربائية ويعمل نظام الري2تحسس ل
 .تمجأ بعض الدوؿ إلى نظاـ الزراعة المائية -8

 راض2المياه وتقميل إصابة النباتات باألملتوفير 
 .يعتبر الري بالرشاشات أقرب طرؽ الري لمطبيعة  -9
 الرشاشات تحاكي المطر2ن أل
 .استخداـ الحاسوب في نظاـ الزراعة المائية  -12
 كمية ونوعية السماد ودرجة حموضة المياه ونسبة تركيز األمالح فييا2يحدد ل

 السؤال السبدس : أكمل جدول املقبزنت اآلتي :

 

 السؤال السببع : اكتب مدلول كل صوزة ممب يلي :

 

 الري بالرشاشات الري السطحي وجو المقارنة
 قميمة كبيرة كمية الماء المفقود
 قميؿ كبير انجراف التربة

 مرتفعة منخفضة التكمفة

   

 ميكانيكي لتوقيت الريجياز  مبسط لتوقيت الريحاسوب  البالستيكي لمتربةالغطاء 
   

 المائيةالزراعة  الرطوبة مجس رطوبيالشد الجياز 


