
أراضى 3الزراعة الالأرضية   

(درجة 51) -:أجب عما يلى -:السؤال األول  

(درجة 5.1)ما هى خطوات العالج المثلى فور التعرف على اإلضطراب الغذائى فى نظام المزارع المائية؟  -5  

 

 

(درجة 5.1) .أكتب نبذة مختصرة عن تعقيم البيئة فى نظم الزراعة الالأرضية -2  



 



 

 السؤال الثانى:- أجب عن إثنين فقط مما يلى:- )51 درجة(

(درجة 5.1. )إقترح المواصفات المناسبة للموقع الذى يمكن إستغالله فى الزراعة الالأرضية -5  



 

(درجة 5.1)إشرح العبارة السابقة . نوعية الماء المستخدم فى الزراعات المائية ذات إعتبار رئيس -2  



 



 



 



 

(درجة 5.1) .أذكر الصفات التى يجب أن تتوفر فى البيئة المستخدمة فى نظم  الزراعة الالأرضية -3  



 



 

 



 ( دسخخ 10 )                                  (أخت عٍ َقطخ وازذح فقظ يًب يهً)  :انسؤال انثبنث

:  رى رسضيش يسهىل يغزي يٍ االسًذح انزبنيخ  (أ)

-  KH2PO4   فىسفبد ازبدي انجىربسيىو – KNO3  َزشاد ثىربسيىو

:  فكبٌ رشكيض انعُبصش كًب يهCa(NO3)2ًَزشاد كبنسيىو  -      Mg SO4.7H2Oكجشيزبد يبغُسيىو 

 P S Ca Nانعُصش 

 8.0 5.5 2.04 1.1نزش / رشكيض يهً يىل شسُخ

نزش /  ثبنًهً يىل شسُخ  K – Mg – N: رشكيض عُبصش - 1: انًطهىة

 نزش يبء نهسصىل عهً انزشكيضاد 1000انكًيخ انًطهىة اراثزهب يٍ هزح االسًذح فً -2

 .انسبثقخ نهعُبصش

: انسم
K 3.6نزش /  يهً يىل شسُخ– 

 Mg 2.04 Mgنزش /  يهً يىل شسُخ

 نزش 1000انكًيخ انًطهىة اراثزهب يٍ هزح االسًذح فً 

 
: انُبرح يٍ اراثخ االسًذح كًب يهً (نزش / يههيدشاو )يب هى رشكيض انعُبصش انكجشي انًزىقع  (ة)

 – Mg(24) – S(32) – H(1) – O(16) – Ca(40):ارا عهًذ اٌ االوصاٌ انزسيخ نهعُبصش كًب يهً

P(31) – K(39) – N(14)  . 

: انسم
رشكيض انعُبصش انكجشي 

 N P K Ca Mg Sانعُصش 

 64 48 66 156 62 75 (نزش / يههيدشاو )رشكيض 

 

 ( دسخخ20 )                                 (أخت عًب يهً )  :انسؤال انشاثع 

 

 .عذد يكىَبد يخبنيظ انضساعخ يع ركش َجزح عٍ كم َقطخ (أ)

: انسم
انجيذ يىط 

    نزش1000/ كًيخ انًهر انًزاثخ      خى  انًهر

 KNO3 252.5  َزشاد ثىربسيىو                         

 KH2PO4 149.6  فىسفبد ازبدي انجىربسيىو 

 Mg SO4.7H2O          250.92كجشيزبد يبغُسيىو        

 Ca(NO3)2 451َزشاد كبنسيىو                     

    نزش1000/ كًيخ انًهر انًزاثخ      خى  انًهر

 KNO3 203  َزشاد ثىربسيىو                         

 KH2PO4 272  فىسفبد ازبدي انجىربسيىو 

 Mg SO4.7H2O          494كجشيزبد يبغُسيىو        

 Ca(NO3)2 500َزشاد كبنسيىو                     



انفيشييكيىنيذ 

انجيشنيذ 

َخبع سبق َجبد انزيم 

صىف انخيث 

و يكزت انطبنت َجزح عٍ كم يخهىط 

 .اكزت عٍ يضاسع ثبالد انقش و يضاسع انصىف انصخشي (ة)

: انسم
: يضاسع ثبالد انقش يكزت انطبنت فً انُقبط انزبنيخ

 يًيضاد و عيىة يضاسع انجبالد – خذيخ يضاسع انجبالد –كيفيخ عًم يضاسع انجبالد 

: يضاسع انصىف انصخشي يكزت انطبنت فً انُقبط انزبنيخ

 (-.... رسهم ثيىنىخً – سقى زًىضخ –كثبفخ  ) صفبرخ –كيفيخ انزصُيع 

 .يب هً يًيضاد و عيىة رقُيخ انغشبء انًغزي (خـ)

: انسم
 يًكٍ – يًكٍ رطىيشح نيعًم ثصىسح انيخ – رىفيشفً يبء –عذو زبخخ انً رعقيى ثيٍ صساعبد : يًيضاد

 يكبفسخ االيشاض – يُبست عذد يٍ يسبصيم يع خىدح و اَزبج عبنً –ثسهىنخ انزسكى فً ثيئخ ًَى اندزوس 

 يسهم رجشيذ و رذفئخ انًسهىل انًغزي يًكٍ االسزفبدح يُهب فً – اَخفبض انزكهفخ االَشبئخ َسجيب –ثسهىنخ 

رُقيخ انًضاسع انسًكيخ 

 اَقطبع انزيبس انكهشثً – اززًبل اصبثخ قبعذح انسبق ثًب يشجخ االززشاق –سشعخ اَزشبس االيشاض :عيىة 

.  انسبخخ انً افشاد رو خجشح عبنيخ الداسح انًضاسع–يىثش عهً عًههب 

 

 .اششذ ششوط َدبذ انًضاسع انًبئيخ (د)

: انسم
: ششطيٍ اسبسيٍ

رىفيش االكسديٍ انكبفً نًُى اندزوس  

زدت انضىء عٍ اندزوس 

. يع كزبثخ َجزح عٍ كم ششط
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