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 (2) فاكهت اوتاج: مادة امتحان اجابت وموذج

 نساعتا :الزمه                           "قديمت الئحت"  البساتيه: الشعبت                            الرابعت:الفرقت

 (اتدرج عشر) ؟العام مدار عمى بنزهير ليمون ثمار إنتاج يمكنك كيف :األول السؤال

 :االجابة 

، وعر االشجار وفترة التصوٌم ، والتزهٌر ( الصغٌر ، والكبٌر) ٌذكر الطالب طرٌقتً التصوٌم 
 .واإلثمار فً كال الطرٌقتٌن ، مع المقارنة بٌن طرٌقتً التصوٌم 

 نخيل ثمار جودة صفات لتحسين تجرى التى البستانية الممارسات عن بالتفصيل تكمم :الثانى السؤال
 (اتدرج عشر)                                                                                ؟البمح

 :االجابة

ٌذكر الطالب طرق خف الثمار سواء إزالة عراجٌن كاملة أو خف شمارٌخ زهرٌة ، وكٌفٌة 
 .اجرائها ، واسباب تفضٌل طرٌقة خف دون أخري

". المعاومة" الحمل تبادل" ظاهرة" عادة من الفاكهة أنواع بعض أشجار تعانى :الثالث السؤال

 حدتها من التقميل وكيفية وأورارها الظاهرة، هذه مالمح مووحاًا  بالتفصيل العبارة هذه اشرح
 (اتدرج عشر)                                                  ؟المختمفة البستانية بالممارسات

 :االجابة

ٌوضح الطالب مالمح هذه الظاهرة ، وأنواع الفاكهة التً تحدث فٌها واسبابها ، واضرارها ، 
 وكٌفٌة التقلٌل من حدتها

 (ةدرج عشر خمسة)                                        فقط نقاط ثالث عن أجب :الرابع السؤال
 ؟المختمفة التكاثر طرق إلى مشيراًا  الموز، فى والتربية الخف من كل عرف -أ

. فييا مرغوب الغير الموز خمفات غزالة: الخف*
. جيد محصول العطاء جيدة خمفات عمى اإلبقاء أو ترك: التربية*

: الموز الكثار( التجارية) المختمفة الطرق
 القمقاسة -3            البزوز -2             الخمفات -1
. األنسجة زراعة تكنيك استخدام -4
. امنو كل عن مختصرة نبذه يكتب مث



 الكم عالى محصول النتاج المحدد العامل هو األم نبات حول الموز خمف اختيار ميعاد يعتبر -ب
 ؟ذلك اشرح والجودة،

 يتم ثم  –ويوليو يونيو شيرى فى لمزراعة األول العام فى األم حول الموز خمفات اختيار يتم
 فى الجودة عالى جيد محصول عمى الحصول بغيى وذلك سنة كل من الميعاد نفس فى االختيار

. التالى العام من مارس إلى السنة نفس من نوفمبر بين ما الفترة
 إلى مننوفمبر محصول وتعطى التكوين جيدة الخمفات تكون ويوليو يونيو شيرى فى االختيار

. سعره يرتفع ولذلك الموالح سوى األسواق فى يتواجد ال الفترة وىذه التالى مارس
: ذلك عمى ويترتب التالى الصيف فى محصول يعطى الربيع فى االختيار

. ضعيفة تكون المختارة الخمفات -1
. لو منافسة أخرى فواكو لوجود األسواق فى البيع سعر تدنى  -2
. المختارة الشتالت لضعف المحصول قمة -3

. الشتاء ببرد تتأثر والتى التالى الشتاء فى الخمفات تمك ازىار إلى يؤدى الشتاء فى االختيار
 .عام كل من ويوليو يونيو ىو –األم حول الخمفات الختيار ميعاد فأفضل ذلك وعمى

 ؟النوبارية بمنطقة سنوات ثالث عمرها مغربى موز لمزرعة متكامل تسميد برنامج صمم -ج
: التالية وبالكميات بالكيماويات الرى شبكة طريق عن التسميد يتم

.  الفدان/كجم1500 بمعدل األمونيوم نترات -1
 من اعتباراًا  التسميد ويتوقف أكتوبر حتى مارس من الواحد اليوم فى كيموجرام6 بمعدل تضاف

. نوفمبر
. الفدان/كجم800 بمعدل البوتاسيوم سمفات -2

. الواحد اليوم فى كيموجرام3 بمعدل تضاف
-1 من بمعدل تضاف( أكتوبر -مارس) النمو موسم طوال لتر35 بمعدل الفوسفورك حمض -3

. أسبوع لكل لتر1.5
 كيموجرام واحد بمعدل( أكتوبر -مارس) النمو موسم طوال كيموجرام15 بمعدل الماغنسيوم سمفات -4

. أسبوعين كل
. أبريل شير فى لمفدان كيمو واحد بمعدل المخمبى الحديد -5
 ويونيو مايو شيرى فى وتضاف منيما كل من لمفدان كيموجرام 1/2 بمعدل والمنجنيز الزنك -6

. الواحدة المرة فى المخموط من كيموجرام 1/8 بمعدل أسبوعياًا 



 محافظة فى احداها والمساحة الصنف لنفس الموز من لمزرعتين المائية المقننات بين قارن -د
 ؟النطرون بوادى واألخرى المنوفية

: المنوفية محافظة فى* 
 تقل  –الشير فى ريات أربع بمعدل أى السنة فى رية 47 بعدد بالغمر سطحياًا  النباتات تروى

(. أغسطس يوليو، يونيو، مايو،) الصيف أشير فى وتزداد والشتاء والخريف الربيع أشير فى
: النطرون وادى فى أما* 

 الواحدة الرية فى مكعب متر 60-55 مابين بمعدل بالتنقيط الرى شبكة خالل النباتات فتروى
 مكعب متر 20 إلى تصل حتى تدريجياًا  تقل ثم أغسطس -ويوليو -يونيو وىى الصيف أشير خالل

 وتزداد مارس شير فى لمفدان اليوم فى مكعب متر 20 من تزداد بينما. نوفمبر شير فى اليوم فى
  .يونيو شير فى لمفدان اليوم فى مكعب متر 60 إلى تصل حتى تدريجياًا 

 (ةدرج عشر خمسة)                                        فقط نقطتين عن أجب :خامسال السؤال
 ؟ذلك عمل متقاربة، فترات عمى الرى وكذلك المستمر اآلزوتى لمتسميد الباباظ نباتات تستجيب -أ

 سطحية وجذورىا واالثمار النمو سريعة األشجار ألن اآلزونى لمتسميد الباباظ نباتات تستجيب
 األوراق إبط فى الزىرية البراعم بوجود المحصول يقل وعميو الخضرى النمو يقمل لمجفاف وتعرضيا

 لمعطش األشجار تعرض أى متباعدة فترات عمى والرى التسميد فى االىمال فإن ذلك وعمى الحديثة
.  الخضرى النمو لضعف وذلك المحصول يقمل
 ؟الباباظ فى والتمقيح األزهار من كل ونوع الزهرى، البرعم ونوع مووع فقط اذكر -ب

 يحمل بسيط زىرى برعم وىو النمو حديثة األوراق إبط فى يتواجد الباباظ فى الزىرى البرعم
 المسكن ثنائية الجنس وحيدة الباباظ نباتات أن أى. مؤنثة أزىار أو مذكرة إما  –األزىار من نوعين

. مستقل نبات عمى يحمل األزىار من نوع كل ألن
 شجرة 15-12 لكل مذكرة شجرة واحد عدد بترك وذلك الخمطى التمقيح إلى تحتاج فيى ولذلك

 المذكرة األزىار تحمل حيث -اإلزىار بعد إال الباباظ فى الجنسين أشجار بين التميز ويصعب. مؤنثة
 فى مجاميع فى أو فردية إما المؤنثة األزىار توجد بينما. سم50-30 من طوليا متفرعة نورات فى
 . الحديثة األوراق إبط

 تالزم يحدث أن الورورى فمن ولذا. الخمطى التمقيح إلى تحتاج ولكنها خنثى األفوكادو أزهار -ج
 اشرح. األخرى األصناف بعض ألزهار الثانى والتفتح األصناف بعض ألزهار األول التفتح بين
 ؟بالتفصيل ذلك

 إلى تحتاج ذلك من الرغم وعمى والتأنيث التذكير عضوى تحمل أى خنثى األفوكادو أزىار
. Dichogamy الجنسية الزىرة أعضاء نضج ميعاد إختالف ظاىرة لوجود وذلك -الخمطى التمقيح
 حبوب إلنبات الميسمى السائل افراز عمى القدرة ليا األزىار تمك مياسم أى المتاع مبكرة والزىرة
: األتى وجد وقد. المتك من المقاح حبوب نثر يتأخر بينما -المقاح



(. ساعة 24_ اليوم فى مرتين تتفتح األزىار أن -1
 .المقاح حبوب المياسم تستقبل األول التفتح -2

 .المقاح حبوب وتنتثر المتوك تتفتح الثانى التفتح -3

 التمقيح يحدث لكى مجموعتين إلى تقسيميا يمكن األفوكادو أشجار أن الدراسات أثبتت وقد
. ىكذا الخمطى
 حبوب إلستقبال مستعدة المياسم فيو تكون) الظير قبل األول التفتح فييا يحدث :(A) مجموعة

(. المقاح حبوب تنتثر وفيو) الظير بعد فيحدث الثانى التفتح أما( المقاح
 

( المقاح حبوب إلستقبال مستعدة المياسم فيو تكون) الظير بعد األول التفتح فييا يحدث :(B) مجموعة
 (.المقاح حبوب تنتثر وفيو) التالى اليوم صباح فى فيحدث الثانى التفتح أما

 من األقل عمى واحد صنف زراعة من البد فإنو األفوكادو أشجار فى التمقيح حدوث ضمانلو
 .A، B المجموعتين من كل

 

 والتوفيق بالنجاح تمنياتنا مع

 الممتحنون،،

 المطيف عبد محمد فؤاد/ د.أ         هميل محمود بهجت/ د.أ


