
 بنك األسئلة لمادة استزراع األراضي 

 أ.د/ أحمد عبد الحي السيد علي

 أوال : االختيار من متعدد 

 : تبلغ اجمالي موارد مصر المائية في السنة 1س

          3مليار م 40 -3          3مليار م 50 -2         3مليار م 61.5 -1       

  بينما تبلغ المساحة المنزرعة منها تصل مساحة مصر الي مليون كيلو متر مربع : 2س

       1- 25 %                   2- 20 %                   3- 5 %       

  طبيعة ومستقبل المياه الجوفيه في مصر تتبع  : 3س

    نظريات   3 -3       نظريات             6 -2                 نظرية واحدة   -1       

  حة المنزرعة في شرق الدلتا حوالي   تبلغ المسا: 4س

     الف فدان   100 -3       الف فدان         200 -2          الف فدان   700 -1       

  حوالي    وسط الدلتاتبلغ المساحة المنزرعة في : 5س

   الف فدان   580 -3       فدان         االف 10 -2          الف فدان   20 -1       

  حوالي    سيناءتبلغ المساحة المنزرعة في : 6س  

  ف فدان  اال 10 -3       الف فدان         20 -2          الف فدان   60 -1       

 

 

 

 



 أكمل مايلي :  ثانيا

   : من اهم مميزات الماء الجاف او الجيالتيني في الزراعة 1س

              1-                           2-                              3-  

   : تواجه الزراعة الصحراوية عدة صعوبات أهمها  2س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-  

  ح واستزراع االراضي الصحراوية : اهم الدراسات واالعمال الواجب معرفتها عند استصال3س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

              7-                          8-  

 واجب مراعاتها عند استزراع االراضي الصحراوية : اهم االجراءات ال4س 

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

              7-                          8-  

 اهم طرق الري الحديثة والمستخدمة في زراعة االراضي الصحراوية : من 5س

              1-                           2-                              3-  

  من اهم مميزات طريقة الري بالرشح: 6س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  



 : اهم المحاصيل التي تزرع بطريقة الري بالرشح 7س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

 : من اهم مميزات طريقة الري بالرش8س

              1-                   2-                       3-                   4-  

 صيل التي تزرع بطريقة الري بالرش: اهم المحا9س

              1-                   2-                       3-                   4-  

 تتكون منظومة الري بالتنقيط من : 10س

              1-                           2-                              3-  

 من اهم مميزات طريقة الري بالتنقيط: 11س

              1-                   2-                       3-                   4-                        

 : اهم المحاصيل التي تزرع بطريقة الري بالتنقيط12س

              1-                   2-                       3-                   4-  

 : اهم العناصر الغذائية التي يمكن الحصول عليها من الماء والهواء13س

              1-                           2-                              3-  

 : اهم العناصر السمادية التي يمكن الحصول عليها من التربة14س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

 



 : اهم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات 15س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

              7-                          8-                               9- 

  الشروط الواجب توافرها عند إضافة السماد مع ماء الري : 16س

              1-                   2-                       3-                   4-                    

   اهم مميزات التسميد مع الري بالرشح وبالرش وبالتنقيط : 17س

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6- 

 : تكلم عن برنامج استزراع األراضي الرملية والتي من اهم خصائصها  18س        

              1-                           2-                              3-  

              4-                          5-                               6-  

 : تكلم عن برنامج استزراع األراضي الملحية والتي من اهم خصائصها  19س    

              1-                   2-                       3-                   4-  


