
)أساسیات إنتاج الفاكھة(16201أسئلة متنوعة في مقرر فاكھة 
عاطف محمد فتح هللا إبراھیم. د.أ: أعداد

قسم الفاكھة-كلیة الزراعة–جامعة اإلسكندریة 
الرقم أسفلثم ضع الحرف المختار أرسم دائرة حول الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة:السؤال األول

د بعد السؤال مباشرةالموجو(1المناسب بجدول 
:من الفواكھ التي تعتبر ثمارھا أھم المصادر الرئیسیة للزیوت –1

.األفوكادو و الجوافة–الزیتون و نخیل الزیت  د -جالتین و البلح  –الزیتون و المانجو  ب –أ 
:من الفواكھ التي تعد ثمارھا من أھم مصادر فیتامین ج–2

.الجوافة و الموالح–د الموالح و البرقوق   -جالمانجو و التین –ب البلح و العنب –أ 
:من الفواكھ التي تتحمل أشجارھا ملوحة التربة و ملوحة ماء الري–3

.صحیحتانجاإلجابتان ب و –الزیتون و الرمان د -جنخیل البلح و الجوافة  –البرتقال و الیوسفي  ب –أ 
:أنواع الفواكھ بمصر نظراً ألنھا تقع في أحد المناطق التالیةتنجح زراعة معظم–4

.تحت االستوائیة–االستوائیة د -جالمعتدلة ذات الشتاء الدافئ –المعتدلة ذات الشتاء البارد  ب –أ 
:من الفواكھ العشبیة المعمرة–5

.األناناس و الموز–د العنب و الجوافة-جالموز و المانجو  –ب التین و الرمان–أ 
:من الفواكھ األحادیة المسكن–6

. الجوز و البیكان–د األناناس و التین -جالفستق و البرقوق–ب البلح و الموز –أ 
:من الفواكھ التي تتبع النباتات الثنائیة الفلقة–7

.الموز و المشمش–د بلح و الموز ال-جالعنب و الجوافة –ب البلح و األناناس –أ 
:من الفواكھ المستدیمة الخضرة–8

.المانجو و البرتقال–د الجوافة و الكاكي -جالمشمش و التفاح   –العنب و الزیتون  ب –أ 
:یطلق على الفرع الرئیسي بشجیرة العنب اسم–9

.الذراع–د القصبة -جالفرخ –ب العسلوج  –أ 
:توجد األزھار الوحیدة الجنس في بعض الفواكھ مثل–10

.الجوافة و المشمش–د الجوز و البرتقال-جالتفاح و البیكان –ب نخیل البلح و الفستق–أ 
:من الفواكھ الثنائیة المسكن–11

. نخیل البلح و اللوز–و الفستق  د نخیل البلح-جلعنب و التین ا–ب البرتقال و الزیتون –أ 
:فواكھ التالیة براعم زھریة بسیطةتحمل أشجار أحد ال–12

.الكمثرى–د التفاح         -جالیوسفي–ب الخوخ        –أ 
:سمیطلق على النمو الذي عمره سنة و سقطت أوراقھ ا–13

. دابرة–عسلوج              د -جسرطان      –ب فرخ             –أ 
:في بعض الفواكھ مثل) احتواء البذرة على أكثر من جنین(توجد ظاھرة تعدد األجنة –14

. حتاناإلجابتان أوب صحی–د الشادوك -جبعض أصناف المانجو –ب البرتقال–أ 
:عبارة عن انتقال حبة اللقاح من متك الزھرة إلى میسمالتلقیح الخلطي–15

.اإلجابات السابقة صحیحة–زھرة تتبع صنف آخر د -جزھرة أخرى تتبع نفس الصنف  –نفس الزھرة     ب –أ 
:ینتج عن اتحاد أحد األنویة المذكرة مع نواة البیضة تكوین–16

.الجنین و اإلندوسبیرم–اإلندوسبیرم           د -جالزیجوت           –الجنین             ب –أ 
:من ثمار الفاكھة المنخفضة جداً في معدل تنفسھا–17

.المشمش و الموز–العنب و الكیوي    د -جالتفاح و الموالح    –البلح و الثمار الجافة    ب –أ 
:بة الثمار بتقدمھا في النضج نتیجةتقل صال–18

–ب –أ 
.جمیع اإلجابات السابقة خاطئة–د تحول النشا إلى سكریات                                -ج

:للتلقیح الخلطي بسببزھار الخوخ صنف میكادوتحتاج أ–19
تفاوت میعاد نضج األعضاء الجنسیة بالزھرة–ب عدم التوافق الجنسي الذاتي –أ 
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. صحیحتانجاإلجابتان ب و –د )  غیر حي(إنتاج لقاح عقیم -ج
:الزیت بالثمرة لتحدید الوقت األمثل لجمع ثمارتستخدم نسبة –20

.الزیتون و األفوكادو–د الجوز و البیكان -جالزیتون و الجوافة –ب األفوكادو و البرتقال–أ 
:ریة في أشجار التفاح و الكمثرىالبراعم الزھمعظمتحمل–21

جانبیاً على دوابر ثمریة–عمرھا سنة                             ب جانبیاً على أفرع –أ 
.طرفیاً على أفرع عمرھا سنة–طرفیاً على دوابر ثمریة                                  د -ج

:تجمع ثمار الفواكھ التالیة عندما تصل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة إلى الحموضة بالعصیر إلى–22
20:1البرتقالو8:1العنب –ب 8:1البرتقال و20:1العنب –أ 
.20: 1البرتقال   و8: 1العنب  –د 8: 1البرتقال و20: 1العنب -ج

:یمكن استخدام دلیل انفصال أغلفة الثمرة لتحدید الوقت المناسب لجمع ثمار–23
.الباباظ و الجوافة–د البیكان و الجوز  -جو الرمان  الجوز–ب البیكان و الكاكي –أ 

:تعمل األوكسینات التالیة على تحفیز إنتاج غاز اإلثیلین الذي یشجع من عملیة نضج الثمار–24
.اإلجابتان أ و ب صحیحتان–د NAA-جT-2,4,5–ب D-2,4–أ

:ج ثماراً صادقةلفواكھ التي تنتمن ا–25
.التین و المشمش–د الخوخ و البرقوق  -جو الرمان    التین-التفاح و الكمثرى   ب –أ 

:یجرى تقلیم تجدید حیویة أشجار الموالح الكبیرة السن في شھر–26
.فبرایر–د أغسطس        -جیونیو                 –أبریل                 ب –أ 

:وحدات التقلیم في التربیة القصبیة ھي–27
.جمیع اإلجابات صحیحة–د دوابر استبدالیة  -جدوابر تجدیدیة    –قصبات ثمریة    ب –أ 

:تستخدم طریقة تقصیر الشماریخ على العرجون لخف ثمار البلح اآلتیة–28
.السماني و السیوي–د مھات و العمرياأل-جالعمري و بنت عیشة  –األمھات و السیوي  ب –أ 

:یجرى خف ثمار البرقوق في الوقت التالي–29
.قبل الجمع بأسبوع–د بعد اكتمال نمو الثمرة-جقبل ابتداء تخشب النواة–ب بعد العقد مباشرة –أ 

:ار العنب صنف البناتيأنسب طریقة لخف ثم–30
. اإلجابتان أ و ب صحیحتان–د خف العناقید الزھریة -جخف العناقید –بخف حبات العنقود–أ 

:یرجع ظھور الطعم القابض في ثمار بعض أصناف الكاكي نتیجة وجود–31
.النشا–الحموضة           د -جالمواد التانینیة         –ب المواد البكتینیة –أ 

:ئیة المستخدمة في خف ثمار الفاكھةمن المركبات الكیمیا–32
. جمیع اإلجابات صحیحة–د Ethrelاإلیثریل -جSevinالسیفین –ب DNOCداي نیترو كریزول –أ 

:نتیجة نقص عنصرSتنحني أطراف األفرع الطویلة ألسفل و تأخذ شكل حرف , في الموالح–33
.المنجنیز–الزنك            د -جالنحاس       –الحدید            ب –أ 

:على أوراق أشجار الجوز نتیجة نقص عنصر Yellowsیظھر مرض االصفرار –34
.     المنجنیز–الزنك            د -جالنحاس              –الحدید           ب –أ 

:بالعقلة الساقیةیمكن إكثار الفواكھ التالیة بسھولة–35
.الباباظ و التین–د الرمان و البرتقال    -جالعنب و التین      –ب الموز و األناناس –أ 

:تبدأ أعراض نقص أحد العناصر التالیة في الظھور على األوراق الحدیثة الموجودة بقمة الفرع–36
. البوتاسیوم–د النیتروجین  -جالنحاس       –ب الحدید    –أ 

:تعطى ریة التطویبة ألشجار الفاكھة في شھري–37
.نوفمبر-أكتوبر -د سبتمبر –أغسطس -جیونیو     –مایو –ب فبرایر  –ینایر–أ 

:أكثر وضوحاً في حالة ثمارJune dropیكون تساقط الثمار المسمى بتساقط یونیو –38
. اللیمون البنزھیر–د البرتقال أبو سرة     -جالیوسفي البلدي  -ب البرتقال البلدي  –أ 

:من الفواكھ التي تتحمل زیادة الرطوبة األرضیة–39
.اإلجابات السابقة صحیحة–الخوخ و المشمش   د -جاللوز و الفستق    –ب النخیل و الجوافة –أ 



- 3 -

5عند –40
.210–د 198-ج168–ب 186–أ : یساوي

:بإضافة الحدید المخلوب لألشجار في صورةص عنصر الحدید في األراضي الحامضیةیمكن عالج نق–41
جرام للشجرة7–5بمعدل EDTA–جرام للشجرة              ب 7–5بمعدل EDTA-OH–أ 
.جرام للشجرة50بمعدل EDTA-OH–جرام للشجرة                        د 50بمعدل EDTA-ج

:من أضرار زیادة الرطوبة الجویة النسبیة–42
انتشار األمراض الفطریة و بعض اآلفات الحشریة –ب تعطیل عملیة التلقیح               –أ 
.جمیع اإلجابات صحیحة–د تكوین ثمار موالح ذات قشرة رقیقة وبالتالي ال تصلح للتصدیر -ج

:ر بثمار التفاح و الخوخ ھياألشعة المسئولة عن تكوین اللون األحم–43
.فوق البنفسجیة–د فوق الحمراء-جتحت البنفسجیة–ب تحت الحمراء–أ 

:من المواد الكیمیائیة المستخدمة في تشجیع تكوین الجذور على العقل الساقیة لبعض الفواكھ–44
NAAنفثالین حمض الخلیك -جIBAإندول حمض البیوتریك–ب IAAإندول حمض الخلیك –أ 
.جمیع اإلجابات السابقة صحیحة–د 

:إلى عدد وحدات حراریة تتراوح بیناقتصادیاتحتاج أصناف البلح الجاف كي تعطي محصوالً –45
. جمیع اإلجابات خاطئة–د 5500–5200-ج4200–4000–ب 4000–1600–أ 

:من الفواكھ التي تحتاج لتلقیح صناعي یدوي للحصول على محصول اقتصادي–46
. نخیل البلح و القشطة–د التین و األفوكادو -جالقشطة و المانجو –ب نخیل البلح و الجوافة –أ 

:أحد أصول الموالح التالیة یقاوم مرضي التصمغ و التدھور السریع–47
.صحیحتانجاإلجابتان ب و –د الفولكامیریانا  -جیوسفي كلیوباترا   –ب النارنج–أ 

:أفضل میعاد لزراعة العقل الساقیة لبعض الفواكھ ھو–48
.مارس–فبرایر –نوفمبر     د –أكتوبر -جیونیو   –مایو –ب سبتمبر  –أغسطس –أ 

:لبراعم الزھریة في المشمشتحمل ا–49
طرفیا على أفرع عمرھا سنة واحدة–ب ثمریةطرفیا على دوابر–أ 
.جانبیا على دوابر ثمریة–د جانبیا على أفرع عمرھا سنة واحدة         -ج

:في أشجار الفاكھة بمعدل) التلقائیة(تحدث الطفرات الطبیعیة –50
جین1000000لكل 1–ب جین        100000لكل 1–أ 
.جین10000لكل 1-د جین          1000لكل  1-ج
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... على اإلجابة الصحیحة أسفل رقم العبارة الموجودة بالجدول الموجود في نھایة السؤالالداللرقمأكتب ا:السؤال الثاني 
1البستان و تعرضھا ألشعة الشمسالحرارة التي تكتسبھا الثمار نتیجة تواجدھا ب1
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سباي 
زراعة األنسجة النباتیة2الفاكھة و الخضر ونباتات الزینةوإنتاجالعلم الذي یھتم بزراعة ورعایة 2
الخوخ و البرقوق3الفواكھ التي تسقط أشجارھا األوراق خالل فصل الشتاء3
لیكونت و شبرا4في حمل األزھار و الثمار في بعض الفواكھفرع قصیر محدود النمو متخصص4

التكوین البكري للثمار5.حیث أنھ من العناصر غیر المتحركة داخل األشجار, من قمة الفرع5

للوز و الفستقا6. یدخل ھذا العنصر في تركیب الكلوروفیل6
طریقة البوائك7.إنتاج نبات جدید من جنین البذرة الناتج من التلقیح و اإلخصاب7
المغنیسیوم8.تعرف ثمارھا من الناحیة النباتیة بأنھا عنبة8
الھندسة الوراثیة9.إتحاد أحد األنویة المذكرة مع النواتین القطبیتین لتكوین9

10Beauty & Climax.لتكوین وما قد یشترك معھ من أجزاء زھریة أخرىعبارة عن مبیض مكتمل ا10

اإلندوسبیرم11. طریق استخدام األكسجین الجوي11

لوجيالعطش الفسیو12.من أصناف الكمثرى التي تحتاج لبرودة قلیلة و تزرع بمصر12
الزنك13.أنسب طریقة لري أشجار الموالح في مصر13
التنفس14.عدة أھدافصغیرة لتحقیقالزالت وھي)المحصول(إزالة جزء من الثمار14
خف الثمار15یعطي عند تفتحھ أزھارا و أوراقا معا ویوجد في التفاح و الكمثرى15

التكاثر الجنسي16.معقم16

الدابرة الثمریة17.كائن حي إلى آخر17

)العمیاء(األحواض المقفلة 18.من أصناف البرقوق األوروبي التي تزرع بمصر18

تقلیم الخف19.مجموعھا الجذري یكون محدودا19

الجوافة و الكاكي20مللیمترات 5–2إزالة شریحة محیطیة من القلف بما فیھا اللحاء باتساع 20

التحلیق21.إندول حمض الخلیك–وین الھرمون الطبیعي لتك21

المنجنیز22.إزالة بعض األفرع من أماكن خروجھا على األفرع األكبر سنا أي تزال بأكملھا22
البرعم الزھري المختلط23.أو إخصاب/تكون ثمار بعض الفواكھ دون الحاجة إلى تلقیح و23
علم البساتین24.ونھایة عملیات النمو المختلفةوصول الثمرة إلى أقصى حجم لھا 24

25 ,
حرارة الحقل25.الثمریة

فواكھ متساقطة األوراق26أخرى26

الثمرة27.ر على امتصاص الماء بالرغم من توافره بالتربةنقص مقدرة الجذو27
اكتمال النمو28. فواكھ تتحمل نقص الرطوبة األرضیة نتیجة كبر مجموعھا الجذري و إنتشاره28
البرعم29.من الفواكھ الحساسة جدا لزیادة ملوحة ماء الري29
تقلیمال30.من أصول التفاح المقاومة لحشرة المن الصوفي30

12345678910رقم العبارة
المناسبالرقم

11121314151617181920رقم العبارة



- 5 -

المناسبالرقم
21222324252627282930رقم العبارة

المناسبرقمال

:

)\
.أكتب اسم طریقة الري أسفل كل رقم,یبین بعض طرق الري المستخدمة في مصر) :1(شكل 

.ینبثق عن الكیمیرا القطاعیة عدة طرز أكتب اسم كل طراز أمام الرقم الخاص بھ): 2(شكل 
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تتبع ھذا الشكل في نموھااسم الشكل ثم أذكر ثالثة فواكھ: أكتب ما یلي): 3(شكل 

-3-2-1......................... أسم الشكل 

ھاأكتب أسم كل طریقة بجانب الرقم الخاص ب... یبین بعض نظم غرس أشجار الفاكھة): 4(شكل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

أطیب التمنیات بالتوفیق و النجاح


