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 2020-2019 صيفى - إنتاج الزهور و نباتات الزينة بنك اسئلة

 

 خانة االجابة فى ظلل ( وA,B,C,Dحرف االجابة الصحيحة من بين الخيرات المعروضة امامك ) ظللو  ختارأ  -:ألولا الالسؤ

                                         -:للتصحيح اإللكترونىاالجابة المخصص والمرفق  بجدول
 

رقم 
 السؤال

 السؤال

قد تؤثر ( (B .مرغوبه و لكن يجب أن ال تكون مصحوبه بإرتفاع الحرارة( (A ...............رفع الكثافة الضوئية حول النباتات -1

 .  صحيحةاالجابات السابقة  عجمي (D) . قد تؤثر على شحوب و كثافة لون األزهار برفع الحرارة ((C.  على الكلوروفيل

تفضل الطالء ألغطية الصوب بأنواع طالء تذوب فى الماء بدالً عن التى تذوب فى ( (A............... إلجراء عملية التظليل للنباتات -2

 .  صحيحتان   Cو  A (D). إستخدام أقمشة أو الفيبرجالس المعالج ((Fan-Bad System .Cإستخدام نظام ( (Bالزيت 

الباقية %60من الضوء الساقط على الصوب و ينفذ  %40يحجز ((A............... تعنى %40زجاج الفيبر جالس بالصوب  -3

ينفذ ضوء بداخل الصوبه أكبر من  ((C  الباقية داخلها.%40من الضوء الساقط على الصوب و ينفذ  %60يحجز( (Bداخلها. 

 .  صحيحةاالجابات السابقة  عجمي (D)  .%30زجاج فيبر جالس 

 (D) . الكريزانثيم و بنت القنصل ((C. سوليداجو( (B .بنت القنصل و الجيبسوفيال( (A ..............من نباتات النهار القصير -4

 .خطأاالجابات السابقة  عجمي

ينصح بإستعمال ( (Night break. Bيفضل كسر حدة الظالم( (A ..............لإلطالة فترة اإلضاءة فى الشتاء إلنتاج زهور القطف -5
 A (D) . باللمبات الفلورسنت الموفرة للطاقة Light Cycleعمل دورة  ((C. ساعات ضوء صناعى 4فترة ضوئية ال تقل عن 

 .صحيحتان   Bو 

 .(MH) مصابيح الهاليدات المعدنية( (A ..............المصابيح المفضل إستعمالها فى معارض الزهور و صاالت الفرز و التدريج -6
B) ) مصابيح الصوديوم مرتفعة الضغط(HPS) .C))  مصابيح الصوديوم منخفضة الضغط(LPS). (D) .مصباح تنجستن 

مساًء و يرتفع  5صباحاً حتى  7ينقص من ( (A ..............فى جو صوب إنتاج زهور القطف نجدها  2Coبقياس مستوى تركيز  -7
عصراً فيجب إضافته  3صباحاً حتى  9ينقص بشدة من  ((C. مساًء و يرتفع باقى اليوم 5صباحاً حتى  7يرتفع من ( (B .باقى اليوم

 .صحيحتان   Cو  A (D) . فى هدة الفترة

 ((Spray.  Cالنورات المسرطنه و النورات الصغيرة ( (Bحجم النورة و شكلها.  ((A ...............تصنف اآلراوال على حسب -8
  .  صحيحةاالجابات السابقة  عجمي (D)  .اإلستجابه للفترة الضوئية

صباحاً.  8أو  7عصراً حتى  4تغطية النباتات تماماً من  ((A ...............لتقصير النهار صناعياً فى الصيف يلجأ منتجو الزهور الى -9
B) ) ساعة. 13.5تغطية الصوب بقماش ستان أسود لمدة ال تقل عن  C))  م30ضبط الحرارة فال تزيد عن◦.  (D) االجابات  عجمي

 .  صحيحةالسابقة 

عروات  B) )4 .أسبوع لنفس قطعة األرض بالمزرعة 13كل ( (A ..............أسابيع فى عروات 7يمكن زراعة أصناف اآلراوال ال -10
 .صحيحتان   Bو  A (D)  عروات خالل السنه الزراعية لنفس قطعة األرض. C)) 7. خالل السنه الزراعية لنفس قطعة األرض

 

 

  
 الثالثةكنترول الفرقة 

 

 2020 - 2019للعام الجامعي  األولالفصل الدراسي 

 قسم: البساتين
 برنامج: اإلنتاج النباتى )شعبة: زهور و نباتات الزينة و تنسيق الحدائق( 

 بنك أسئلة

  2020/        2019صيفى )تخلفات( ترم 

 كلية الزراعة     إنتاج الزهور و نباتات الزينةمادة    بنك أسئلة  جامعة دمنهور
       

لجنة الممتحنين  

 والمصححين
  .و اللجنة المشتركة ،                أمــيــرة رمـضـان عـثـمـان   د.م.  أ.
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                                                                -:ثانىالسؤال ال

فى خانة االجابة بجدول االجابة المخصص  الخاطئةامام ارقام العبارات  (F) كلمة ظللو الصحيحةالعبارات  م ارقاماما (T) كلمة ظلل

                                                                                -:للتصحيح اإللكترونىوالمرفق 

رقم 
 السؤال

 االجابة السؤال

 )     ( .2م2نباتات / 6الجيبسوفيلال تزرع بكثافة زراعية حوالى  -1

 )     ( .فسيولوجياً الى األزرقيمكن أن تتحول الوانها  ديلفندين أصناف الهيدرانجيا الحمراء المحتوية صبغة -2

 )     ( .  sprayيفضل عدم إزالة النورة الطرفية المركزية عند إنتاج أراوال صغيرة  -3

 )     ( .يوم 90يوم و فى الشتاء  60تصل دورة حياة الجالديولس فى الصيف الى  -4

 )     ( .تمام تفتح للثالث زهيرات القاعديه  طور النضج المناسب لقطف ازهار الجالديولس المعدة للتصدير عند -5

الشتاء و الربيع و أزهاره قليلة و جوده كبيرة أوالصيف و الخريف و ازهارة  موعد ازهارعصفور الجنة يتركز فى -6

  .كثيرة و جودة منخفضة
)     ( 

 )     ( .من السهل جدا إكثار عصفور الجنة بالبدور و هو الممستخدم تجارياً  -7

 )     ( أسبوع تبدأ بيوم الجمعة األول  فى أول السنة. 56تقسم السنة الزراعية لمنتجى الزهور الى  -8

 )     ( .Fe + Alو اضافة  5.5- 4.5يجب خفض رقم الحموضة للتربة الى  زرقاء إلنتاج أزهار الهورتانسيا -9

 )     ( ساعة يوميا. 16لمدة  2م1وات ضوء أحمر/40لدفع الجيبسوفيال لإلزهار تعرض ل -10

 )     ( من اسباب إعوجاج الحامل الزهرى للجالديولس بعد القطف اإلنخفاض الشديد للكثافة الضوئية و ارتفاع الحرارة. -11

 (  )    للتحكم فى زيادة التفريع الجانبى و تقصير نباتات بنت القنصل ألنتاج األصص يفضل رشها بمركبات السيتوكينينات. -12

 )     ( درجة مئوية أثناء الشحن للتصدير. 20ضرورى تعبئة و تغليف أزهار عصفور الجنة  و حفظها على درجة  -13

 )     ( تستخدم أزهار الجربيرا فى التنسيقات الغضة و الجافة.  -14

 (    )  تزهر الداليا صيفاً و تزرع بالدرنات الجدرية أو العقل الساقية للداليا الشتوى. -15

 )     ( يفضل زراعة عقل الهيدرانجيا الطرفية فى شهر يونيو. -16

 )     ( يفضل تقسيم  و تقطيع كورمات الجالديولس لزيادة عدد النباتات المزهرة. -17

 )     ( الوان أزهار الهورتانسيا يرجع الى السبالت فى الزهرة. -18

 )     ( الغضة و الجافة. تستخدم أزهار الجيبسوفيلال فى التنسيقات -19

 )     ( يفضل كثيراً الرى بالرش بإستمرار عند رى  الجربيرا لخروج أوراقها و تجمعها عند أعلى الساق قرب القمه. -20
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 مع رقم السؤال (A,B,C,J,I,H,G,F,E,D)المتوافق  دائرة الحرف تظليلوصل الجمل المتوافقة بأختيار و -:الثالثالسؤال 

 -:للتصحيح اإللكترونىاالجابة المخصص والمرفق  بجدول خانة االجابة فى ظلل و (10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 (

.د.م.
 
ـمـان  ،                 أ ـان عـث  ــرة  رمـض  مــي 

 
.و اللجنة المشتركةأ  

+ 

 (A,B,C,J,I,H,G,F,E,D) (                             عمود الحروف10الى  1عمود األرقام من )

 نباتات عصفور الجنة  Asteraceae (A)من نباتات العائلة (1)

 لجودة إنتاج أزهار الجريبراGypsophila paniculata    (B)نبات  (2)

 الجربيرا و نباتات الداليا  C ) ) (من النباتات النصف مائية و شره للتسميد العضوى3(

 يحدث تفتح للبرعم التاجى األول بجوده أعلى. (D) (تستخدم أزهارة فى التنسيقات الرطبة و التنسيقات الجافة4(

 إصفرار األربع أوراق القاعدية (E) ( تزرع كنباتات أصص مزهرة للتداول و البيع و الشراء 5(

 Caryophyllaceaeمن العائلة (F) ( عند نمو اآلراوال طبيعى دون إجراء تطويش6) 

 يحدث تفتح للبراعم التاجى األول بجودة أقل(G) ( نبات األنتوريم المزهر 7(

حرارة التربة حول منطقة إنخفاض درجة  (يجب عدم8(

 الجدور

 وعدم الرى الغزير السطحى 

(H) الهيدرانجيا و بنت القنصل 

 الجيبسوفيلالI) ) من عالمات تمام نضج كورمة الجالديولس  (9(

 من نباتات الظل و الصوب المزهرة. (J) عند تطويش نباتات اآلراوال مرة واحدة )10(


