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 سيكندال بمادة تتعلق أسئلة >-- رزرقاأل اللون

 اإلجابة السؤال الرقم

 االصفر يكمل اللون البنفسجي اللون 1

 .األرزرق و األحمر لـ بديلا  البنفسجي اللون يعتبر 2

 التتابع ضياع واحدة مرة الثلثة الفيزيائية الصفات تغيير عن ينجم 3

 مسطح تقسيم أو الزهور، أحواض حدود تحديد في تستخدم 4
 المساحة كبير أخضر

 ممرات

 ثلثة إلى يومين كل مرة القطف زهور النباتات تروى عموما 5
 في

 الصيف

 الفطرية األمراض من تعتبر األصداء 6

 الورد القطف أزهار النتاج تزرع التي النباتات أهم من 7

 على الضوء مصدر يكون اال يلي ما المنزلية الحديقة اضاءة عند يراعى 8
 النظر مستوى

 نباتات لتسميد الري ماء مع الفسفوريك حمض يضاف ما عادة 9
 بنسبة القطف أزهار

57% 

 رطبة التربة ابقاء يلي ما يراعى القطف أزهار نباتات ري عند 11

.................. القدرة لها الزهرية األفرع من المأخوذة العقل 11
 الخضرية األفرع من المأخوذة ذلك من التجذير على

 أقل

 االفقي الشكل األشجارعادة تأخذ المنبسطة المناطق في 12

........................... في للخضراوات التشتيل عملية تساعد 13
 الرئيسي الجذر قطع النقل عند يتم حيث الجذور

 الجذر تفرعات رزيادة

 متنقلة الصغيرة الحدائق في....................المقاعد تكون 14

 واحد شخص قبل من األحيان أكثر في تستخدم الثانوية الطرقات 15

 مثل المواد بعض اضافة يمكن القطف، زهور انتاج عملية في 16
 يعادل بما Peatmoss البيتموس

57% 

 بطول خط رسم ان اي( م1=سم1 مثلا ) رسم مقياس يسمى 17

 بـ األرض على م1 يساويه الرسم ورق على سم1

 المطلق المقياس

 الموقع إلى النقل قبل أيام..........  األقلمة عملية تستغرق 18
 الدائم

 ايام 517

 أزهار نباتات لتسميد الري ماء إلى السماد يضاف ما عادة 19
 بمعدل القطف

 بااللف جرزء 5

 بالمليون جرزء 1757 بمعدل القطف أزهار لنباتات النادرة العناصر تضاف ما عادة 21

 الساق من الطرفي الجرزء ارزالة هو النامية القمة قصف 21



 بحيث الحفرة وسط في قائمة المثمرة األشجار شتلة توضع 22
 عن تقل ال بمسافة التربة سطح فوق الطعم موقع يكون

 سم17

 لها البلوغ مرحلة تصل لم نباتات من المأخوذة العقل 23
 التجذير على.............. قدرة

 أكبر

 يساوي المنزلية لحديقتك الردم مكعبات مجموع ان علمت اذا 24
 تحتاج؟ التربة من مكعب متر فكم 3م41

 0م07

 الماء امتصاص الجذور انبات في األولى العملية هي 25

 في........  يمكن التربة في جذورها تتعمق التي النباتات 26
 ريها مواعيد

 التباعد

 ْ  77 و صفر  بين تتراوح حرارة درجات في و النباتات معظم تعيش 27

 االمامية الحديقة تمثل العامة المنطقة 28

 من النباتات يمكن الجو في CO2 نسبة ارتفاع ان 29

 االنتاج.................... 

 رزيادة

 و السلت الرمل، من لكل المئوية النسب محصلة عن عبارة 31
 الطين

 التربة قوام

 سم17 األخضر المسطح في الواحد النبت يشغلها التي المساحة 31

 الري االنبات اثناء في اهمية العوامل اكثر من.............  يعتبر 32

 الصيف و الربيع في الدافئة المناطق مسطحات أسمدة تضاف 33

 Rye grass األخضر المسطح في المستخدمة البارد الموسم حشائش من 34

 ثانوي طريق األمامية بالحديقة الخلفية الحديقة يصل الذي الطريق يعتبر 35

 فيتم متفرعة غير زراعتها عند الفاكهة اشجار أشتال كانت اذا 36
  الرتفاع تقصيرها

 سم 07-07

 أو األرزرق بالضوء اضاءتها يلي ما المنزلية الحديقة في الماء نوافير استخدام عند يراعى 37
 األخضر

 عن ذلك و النبات، حرارة لدرجة المنظم العنصر الماء يعتبر 38
 عملية طريق

 النتح

 لالصابة القابلة النباتات توفر يجب مرض أي لحدوث 39

 االضاءة شدة الضوئية الموجات لتركيز قياس هو 41

 تلك من................  النباتات لمعظم للتنفس المثلى الدرجة 41
 الضوئي التمثيل عملية تحتاجها التي

 بكثير أعلى

 الدوات مظللة و صغيرة مساحة يلي ما األطفال حديقة تنسيق اعتبارات من 42
 اللعب

 %7 التربة حجم من.......... نسبته ما العضوية المادة تشكل 43

 من الترب في الجبس أو الجيري الحجر مثل مواد اضافة تعتبر 44
 لتحسين الضرورية العمليات

 التربة حموضة

 الصيف فصل بداية الرطبة الحارة المناطق في األخضر المسطح بذور نثر موعد 45

 شهرا 15-7 يقوى حتى.................. من األخضر المسطح انشاء يحتاج 46



 تماما

 االسبوع في مرتين أو مرة الخضراء المسطحات تروى عموما 47

 درجات......................  تكون أن يجب التجذير بيئة حرارة 48
 الجو حرارة من

 س   4-0 بمقدار أعلى

 التكرار خلل من البساطة تحقيق يتم 49

 لعنصر الشخص انتباه جذب خللها من يتم التي الوسيلة تعرف 51
  بـ المنزلية الحديقة في ما

 التأكيد

 الى نظره تحريك على الناظر حث خلله من يتم الذي العنصر 51
 هو الحديقة عناصر كل

 التتابع

 األخضر للون مكملا  االحمر اللون يعتبر 52

 البرتقالي للون بديلا  االصفر اللون يعتبر 53

 كل للثمار حملها تنظيم طريق عن السنوي الشجرة أثمار يحسن 54
 سنة

 التقليم

 المنزلية الحديقة في واحد تركيب ذات نباتات وجود تكرار ان 55
  خلق في يساهم

 البساطة

 شباط و الثاني كانون شهري خلل الورد لنبات التركيب عملية تتم 56

 الجانبية الفروع عدد رزيادة الى تؤدي السرطنة 57

 ليالا  صناعية اضاءة استخدام خلل من الليليم نبات أزهار بانتاج التحكم يمكن 58

 ناعم بأنه المكتظ النمو و الصغيرة األوراق ذو النبات تركيب يوصف 59

 التربة في االمالح تراكم تمنع انها الفخارية األوعية خصائص من 61

 الطعم موقع يكون ان يجب الفاكهة اشجار زراعة عن 61
 الرياح منه تهب الذي االتجاه.......... بـ

 نفس

 ثابتة الكبيرة الحدائق في..................  المقاعد تكون 62

 الماء امتصاص البذور انبات في االولى العملية هي 63

 رئيسي طريق المنزل مدخل و السيارة مرآب بين ما الموصل الطريق يعتبر 64

 االقل على شخصين خدمة تستطيع عريضة تكون ان األساسية الطرقات في يفترض 65

 االبصال و المعمرة العشبية النباتات و الحوليات جذور اغلب 66
 القطف زهور انتاج عملية في المستخدمة

 سطحية

 الشتاء في اسبوعين كل مرة القطف زهور نباتات تروى عموما 67

 الفطرية االمراض من يعتبر الرمادي العفن 68

 فقط ورقات ثلث الى ورقتين ترك القطف بعد ما معاملت من 69
       تقليل بغرض ذلك و الزهرة اسفل في

 (النتح

 النعنع الطبية النباتات على االمثلة من 71

 مساطب على الرزراعة هو للزراعة االمثل النظام فان بالتنقيط الري استخدام حال في 71

 الترقيع الميتة للشتلت بديلة اشتال زراعة 72

 الفوقي الري انواع احد الدائري الري 73

 البذرة بـ االكثار عن الناتجة الوراثي التجانس عدم احتمالية 74



 و المدينة في المتواجدة المنزلية الحديقة نقارن عندما 75
 ان نلحظ فاننا الريف في المتواجدة

 في المتواجدة المنرزلية الحديقة
 طرارز ذات صغيرة المدينة
 هندسي

 تصميم و بتنسيق البدء عند مراعاتها يجب التي االعتبارات من 76
 هي المنزلية الحديقة

 النوعية) ذكر ما جميع
/ العائلة افراد رغبات/الجمالية

 (للحديقة العملي االستخدام

 اجرزاء ثالثة الى للحديقة المخصصة االرض قطعة تقسيم يفضل 77

 ممكن اصبح الخلفية الحديقة في الفاكهة اشجار استخدام ان 78
 خلل من

 المقرزمة االصول استخدام

 االنتاج قلة المياه قلة اثار من 79

  ذكر مما شيء ال فقط تزهر الطويل النهار نباتات 81

 العمق محدودة المنزلية الحديقة في التربة تكون ما غالباا  81

 التربة تهيئة تتضمن الخضراء المسطحات النشاء االولى الخطوة 82

 الخضراء المسطحات بذور نثر معدل يكون عملية ناحية من 83
 لـ مساويا

 5م 177/كغم7

 االمامية المنرزل واجهة مع متعامد المنزل مدخل الى الموصل الطريق يكون ان يراعى 84

 منخفضة حقلية سعة الرملية التربة صفات من 85

 العناصر و الماء امتصاص رزيادة الى يؤدي الحرارة درجات ارتفاع 86
 المعدنية

 تشطيب العملية هذه في يتم و باالبصال االكثار طرق احدى هي 87
 االم البصلة قاعدة

Scoring 

 على يحتوي ال واحد برعم باستخدام الجنسية تكاثر عملية 88
 و ينمو واحد نبات يصبحا لكي آخر بنبات اتحاده يتم خشب
 ينتج

 التطعيم

 تتطلب المنزلية الحديقة تقسيم مشكلة حل في االولى الخطوة 89
 بـ يسمى ما باجراء

 التصميم تحليل

 البذور حيوية  قوية شتلت تعطي بحيث بسرعة و االنبات على البذور قدرة 91

 السكون طور كسر بهدف للبذور الصلب الغلف تجريح عملية 91
 البذور لهذه

 الصنفرة

 حرارة درجات عند و رطب وسط في البذور حفظ عملية 92
 البذور لهذه السكون طور كسر بهدف منخفضة

 التنضيد

 االسمدة االنبات عملية في تؤثر ال التي العوامل من 93

 البرميوال  االنبات عملية لبدء الماء من كبيرة لكمية تحتاج بذورها 94

 البندورة انبات في الضوء يؤثر ال 95

 في االسراع) ذكر ما جميع التطعيم فوائد من 96
 اصالح/ االثمار سن الى الوصول
 االشجار على االضرار
 نبات صنف تغيير/ المرزروعة



 (مرزروع و مثمر

 التشكيل و القص تتحمل ان االسيجة نباتات اختيار اسس من 97

 كورمة عن عبارة الجلديوال اكثار في المستخدم الجزء 98

 المركب الترقيد البسيطة التراقيد من مجموعة عن عبارة هو 99

 تجذير على تساعد التي النباتية النمو منظمات اهم من تعتبر 111
 العقل

 االوكسينات

 عرضه و م21 يساوي االخضر المسطح طول ان علمت اذا 111

 الحفر؟ مكعبات مجموع يكون فكم م،5 يساوي

 0م57

 لزراعتها المنزلية حديقتك تربة من 3م5 ازلت بانك علمت اذا 112

 حفرت؟ حفرة فكم بالشجيرات،

47 

 التجذير على................... قدرة لها الطرفية الساقية العقل 113
 القاعدية الساقية بالعقل مقارنة

 اكبر

 التجذير على.................  قدرة لها الوسطية الساقية العقل 114
 .المتخشبة شبه الساقية بالعقل مقارنة

 مساوية

 التيولب الشتوية الحولية االبصال من 115

 البراعم عدد تخفيف طريق عن للجفاف التعرض من العقل منع يمكن ال 116

 هي البذور) صحيح ذكر ما جميع بان اللجنسي التكاثر عن الجنسي التكاثر طريقة تتميز 117
 للتكاثر المتحة الوحيدة الوسيلة
 جديدة سالالت انتاج/ الجنسي
 في البيئة مواكبة على قادرة
 الوراثي االنعرزال/ الجنسي التكاثر

 (الجنسي التكاثر في

 ليس التلقيح  االخصاب عملية بعد النباتات ثمار في البذور تتكون 118

 النقاوة نسبة العينة وزن من المعني الصنف من البذور لوزن المئوية النسبة 119

 المورز النتاج الوحيدة الوسيلة الخضري التكاثر طرق تعتبر 111

 واحد نبات يصبحا لكي نباتين اتحاد عملية في الصنف يعرف 111
 بانه ينتج و ينمو

 العلوي الجرزء

 حقيقية بصلة عن عبارة النرجس اكثار في المستخدم الجزء 112

 

 


