
 

   4103/ 4102الفصل الدراسي  الثانى للعام الجامعى 

ه         تاريخ نموذج اجابه امتحان ماده :تحسين حاصالت بستاني 

10/3/4103االمتحان/   

                  شعبه الوراثة " الئحة قديمة"         الفرقه الرابعه    

 الزمن / ساعتان

 نموذج االسئلة

السؤال االول  )الخضر(:- اجب عن ثالث نقاط فقط مما ياتى...................)عشرون 

 درجة(

 اذكر ما تعرفه عن الجنس فى نباتات الخضر المزهرة. -0
اشرح بالتفصيل كيف يستطيع مربى الخضر استخدام انتخاب الساللة  -4

 النقية فى الحصول على صنف خضر جديد.
يستخدمه المربى فى ماذا تعرف عن انتخاب البذره الواحدة وكيف  -1

 الحصول على تراكيب وراثيه جديدة.
 Clonal  variety – Synthetic -اذكر ما تعرفه عن : -2

variety – Apomixis  
 

السؤال الثانى  )الزينة(:- اجب عن ثالث نقاط فقط مما ياتى.................... )عشرون 

 درجة(

م التباينات عرف التباينات الجسمية مع ذكر مميزات وعيوب استخدا -1
 الجسمية في برامج تربيه النبات.

تكلم عن أساليب التربية التى استحدثت الستنباط أصناف جديدة فى  -2
 القرنفل ثم تكلم بالتفصيل عن ظاهره انفجار الكاس فى القرنفل .

 اذكر مميزات استخدام تكنيك زراعه االنسجه فى برامج تربيه النبات. -3
الحصول على اصناف جديده فى الورد وضح دور التحسين الوراثى فى  -4

. 



 
السؤال الثالث  )الفاكهة(:- اجب عن ثالث نقاط فقط مما ياتى.................... )عشرون 

 درجة(

 ماهى اهم العلوم المرتبطة بتربية وتحسين الحاصالت البستانية. -0
 وضح مع الرسم التنافر الجنسي فى النباتات وكذلك العقم. -4
 الكروموسومى فى النباتات.وضح اهمية التضاعف  -1
التلقيح  -الميتازينيا –الزينيا  –التهجين الرجعى  –عرف كل من : التضاعف الهجينى  -2

 البرعمى.
 

  ******************************* 

 مع أجمل األمنٌات بالنجاح والتفوق

 الممتحنون

 

اح غطاسا.د / لطفى عبد الفتاح بدر  ا.د / احمد رزق       د / ياسر عبد الفت  

 

السؤال االول  )الخضر(:- اجب عن ثالث نقاط فقط مما ياتى.................... 

( درجة عشرون)  

                                         ؟اذكر ما تعرفه عن الجنس فى نباتات الخضر المزهرة -0
ٌذكر الطالب ماٌعرفه عن نوع الجنس فى نباتات الخضر مع توضٌح هل 

الجنس فى زهره مفرده او نبات فردى او مجموعه من النباتات  فالزهره 

المحتوٌة على اعضاء زهرٌة مذكرة ومؤنثة تعتبر خنثى والزهرة المحتوٌة 

على اعضاء مؤنثة تكون مؤنثة وكذلك المذكره كما ٌوضح نوع الجنس فى 



نبات المفرد واالنواع المختلفة له كما ٌوضح الجنس فى مجموعه من ال

  النباتات

اما ان تكون تحتوى على اعضاء زهرٌه  نوع الجنس فى الزهره المفرده -ا

 مكره ومؤنثه او تحتوى على ازهار مكره فقط او على اعضاء مؤنثه فقط 

 hermaphrodite-نبات ذو ازهار  نوع الجنس فى النبات المفرد  -ب

-monoeious- andrecious- gynomonociousفقط او 

trimonoecious 

 نوع الجنس فى مجموعه من النباتات ويشمل :مجموعه نباتات -ج

hermaphrodite فقط 

 احادٌه المسكن -

مجموعه gynodiocious -مجموعه نباتات ثنائٌه المسكن            -

 نباتات تحتوى على نباتات خنثى ونباتات مؤنثه.

ومن امثله نباتات الخضر ثنائٌه المسكن االسبرجس والسبانخ ونبات الخس 

 %.6-1االزهار خنثى ونسبه التلقٌح من 

اشرح بالتفصيل كيف يستطيع مربى الخضر استخدام انتخاب الساللة 4
 ؟النقية فى الحصول على صنف خضر جديد
 

لنسل الذى ٌؤخذ منه نبات فردى ٌكون التلقٌح ذاتى ٌسمى امن المعروف انا

السالله النقٌة وٌحصل علٌه باكثار النسل الناتج عن التلقٌح الذاتى لنبات فردى 

وٌكون الصنف الناتج اكثر تجانسا من صنف تم الحصول علٌه  حٌث ان 

صنف السالله النقٌة متماثل تماما وهو بالطبع ٌكون فى النبات كل ازواج 

لعوامل الوراثٌة وهو الغرض الذى ٌفرضه مربى النبات وانتخاب السالله ا



النقٌه ٌمارس طبٌعٌا بواسطه بعض المزارعٌن ذوى الخبرة بمالحظتهم 

الدقٌقة للنباتات المختلفة وهناك اصناف امكن الحصول علٌها بهذه الطرٌقة 

سل اساسً وٌمارس ف االجٌال االنعزالٌة بعد التهجٌن بٌن صنفٌنواختٌار الن

 لتقٌٌم السلوك الوراثى وٌذكر الطالب مخطط استنباط صنف جدٌد

ماذا تعرف عن انتخاب البذره الواحدة وكيف يستخدمه المربى فى 1 
 ؟الحصول على تراكيب وراثيه جديدة

ٌوضح الطالب تفصٌلٌا المقصودباالنتخاب حٌث ٌعتبر االنتخاب اساسً  

فى تحسٌن الوراثى لمحاصٌل الخضر واالنتخاب اما ان ٌكون طبٌعٌا او 

صناعٌا وتتوقف كفاءه االنتخاب على وجود او عدم وجود تباٌن وراثى 

وترجع اهمٌه استخدام انتخاب البره الواحده فى سهوله الحصول على 

ذات صفات جٌده باستخدام انتخاب البذره الواحده مع توضٌح الٌات نباتات 

 استخدامه للحصول على تراكٌب وراثٌة جدٌده فى نقاط محدده.

 Clonal  variety – Synthetic -اذكر ما تعرفه عن : -3

variety – Apomixis  

صنف ٌتكون من سالله خضرٌه واحده clonal varietyٌعرف الطالب  

 ت خضرٌه متقاربه جدا وتتكاثر ال جنسٌا بطرق مختلفه.او عده سالال

-Synthetic variety  تتكون من نباتات الجٌل االول الناتج عن التهجٌن

بٌن مجموعه معٌنه من السالالت الخضرٌه او التى تتكاثر بذرى وٌمكن ان 

 ٌكون لمحصول خلطى التلقٌح او ذاتى التلقٌح .



Apomixis  طرٌقه من طرق التكاثلر الخضرى عن طرٌق بذور بها اجنه

خضرٌه وهى تنشا اما من اجنه م نسٌج النٌوسٌله او النواه تكون داخل الكٌس 

 الجنٌنى لعدم حدوث انقسام ولها اهمٌه كبٌره 

 مما فقط نقاط ثالث عن اجب -(:الزينة)  الثانى السؤال

 (درجة عشرون.................. )ياتى

التباينات الجسمية مع ذكر مميزات وعيوب استخدام التباينات عرف  -1
 ؟الجسمية في برامج تربيه النبات

ٌعرف الطالب التباٌنات الجسمٌه على انها االختالفات التى تحدث فى 
الخالٌا الجسمٌه وهه التغٌرات اما ان تكونات تغٌرات ظروف بٌئٌه اى 

وثه نتٌجه زٌاده او فقد تزول بزوال المؤثر او تكون تغٌرت وراثٌه مور
او نقص كروموسوم والتغٌر الوراثى هو التغٌر الذى ٌورث من جٌل 

الى جٌل وتحدث التباٌنات الجسمٌه فى مزارع االنسجه نظرا لبقاء 
االجزاء النباتٌه على البٌئه لفترات طوٌله دون عمل نقل لها الى بٌئه 

وموسوم او اخرى حٌث تصبح البٌئه لزجه ومن الممكن حدوث فقد كر
مجموعه كروموسومٌه.كما انه من اسباب حدوثها هو زٌاده تركٌز 

منظمات النمو المضافه الى البٌئه باالضافه الى زٌاده تخزٌن االجزاء 
 النباتٌه

 ممٌزاتها
 استخدمت فى التحسٌن الوراثى على نطاق واسع -1
 لها اهمٌه كبٌره فى تقصٌر برامج تربٌه النبات -2
 انتخاب النباتات ات الصفات المطلوبهزٌاده مساحه  -3

 عٌوبها
 غٌر مفضل حدوثها على النطاق التجارى فى مزارع االنسجه -1
 من الممكن حدوث تغٌرات عكسٌه -2
  التباٌن الناتج عشوائى -3

 
 



 
 
 

  
 

تكلم عن أساليب التربية التى استحدثت الستنباط أصناف جديدة  --4
 ؟فى القرنفل ثم تكلم بالتفصيل عن ظاهره انفجار الكاس فى القرنفل 

 
ٌوضح الطالب أسالٌب التربٌة التى استحدث الستنباط أصناف جدٌدة 

 والكوبرى الكروموسومىمن القرنفل وهى ظاهره التضاعف 
 القرنفل من نوع 31 تحتوى حٌث القرنفل وأنواع وأصناف الوراثى

 مضاعفات ن 2 على أخرى وأنواع كروموسومى 33( ن 2) على
 وجود لوحظ كما كروموسوم 93 أو كروموسوم 63 أى( 33) العدد

 عمل كٌفٌه الطالب وٌوضح األصناف بعض فى التوافق عدم ظاهرة
 فً الكاس انفجار ظاهره    و.  استخدامه وكٌفٌه الوراثى الكوبري
 إلً األزهار حجم حسب القرنفل أنواع وتنقسم وراثٌه ظاهره القرنفل
مجموعات ثالثة :- 

 . singleأزهار مفردة كأسها سلٌم ال ٌنفجر تعرف باسم   -1

أزهااار مزدوجااة بهااا عاادة أدوار ماان البااتالت متزاحمااة فٌااؤدي  -2
وبأنفجاار  super-doubleنموها إلً انفجاار الكاأس فتسامً 

 الكأس تفقد الزهرة شكلها المنتظم. 

أزهااار مزدوجااة كبٌاارة الحجاام كالسااابق ولكاان ال ٌنفجاار كأسااها  -3
وقٌمتهاااا التجارٌاااة أعلاااً مااان ذات الكاااأس المنفجااار وتسااامً 

 . Commercialباألنواع التجارٌة 

وصاافة انفجااار الكااأس صاافة متدلٌااة ترجااع إلااً زوج واحااد ماان 
 العوامل 

البتالتمفردة    كأس منفجر   

 SS   X   SSاآلباء 

 
 
 
 



↓     ↓ 

S    X   S 

SS     

 مجموعة غٌر متجانسة

وبااالتلقٌح الااذاتً لنباتااات الجٌاال األول ٌنااتج نباتااات الجٌاال الثااانً 
 وهً عبارة عن:

1 SS   :  2 Ss    : 
 1ss  

  كبٌرة بكأس ال ٌنفجر  كبٌرة بكأس منفجر
 مفردة  

من هذا ٌتضح أن انفجار الكأس صفة وراثٌة ٌمكان الاتخلص منهاا 
 بالتهجٌن واالنتخاب. 

اذكر مميزات استخدام تكنيك زراعه االنسجه فى برامج تربيه -1
 ؟النبات
الطالب اهمٌه استخدام تكنٌك زراعه االنسجه النباتٌه وما له من  ٌذكر

ت حٌث انه من اهمٌه كبٌره فى التحسٌن الوراثى وبرامج تربٌه النبا
  -ممٌزات زراعه االنسجه :

 تقصٌر الفتره الزمنٌه لبرنامج التربٌه -
 سهوله نقل الجٌنات وعمل الطفرات -
 حفظ االصول الوراثٌه -
 استخدام البروتوبالست وامنتاج هجن واصناف جدٌده -
 انتاج اعداد كبٌره من النباتات -
 انتاج االجنه االحادٌه -
 الجسمٌه والقضاء على االحتكارانتاج الهجن  -
 
 
 
 



وضح دور التحسين الوراثى فى الحصول على اصناف جديده فى -2
 ؟الورد 

ٌوضااح الطالااب اهمٌااه الااورد حٌااث ٌعتباار ماان النباتااات االقتصااادٌه  
الهامااه حٌااث تسااتخدم ازهاااره كازهااار قطااف علٌااه اقبااال شاادٌد ماان 

التربٌاااه دور الناحٌاااه االقتصاااادٌه وكاااان للتحساااٌن الاااوراثً وبااارامج 
استنباط أصناف جدٌدة منه وذلك عن طرٌق التهجٌن بٌن صانفٌن مان 
الورد ٌحتوي كل منها علً صفات خاصة معٌنة تصالح علاً النطااق 
التجاااري العااالمً وفٌمااا ٌلااً الصاافات المرغوبااة فااً شااجٌرات الااورد 
حٌث تم التركٌز على انتاج اصناف مقاومه لالمراض واصناف جٌاده 

حٌااث ٌعتباار نبااات الااورد ماان النباتااات الهامااه  ٌااهفااً صاافاته الزهر
اقتصااادٌا ولااه صاافات زهرٌااه جٌااده وٌصاالح للتصاادٌر ععلااى نطاااق 
واسعوبالتالى ٌجب االهتمام بانتاج اصناف على مادار الموسام وانتااج 
اصناف مقاومه لالصاابه باالفاات واالماراض واصاناف تحتاوى علاى 

باارامج التربٌااه صاافات زهرٌااه جٌااده ولاان ٌتاااتى هااا الااى باااللجوء الااى 
 Rosaceaeٌتباع الاورد العائلاة الوردٌاة  لتحسٌن انتاجٌه االصاناف

 وٌوجد أنواع عدٌدة للورد: Rosaوالجنس 
  -أنواع الورد المنتشرة فً العالم وأهمٌتها: -
 ومنها: (2N = 14)أنواع ثنائية المجموعة الكروموسومية  -0
وموطنااااه حااااوض البحاااار  Rosa moschataورد المسااااك  -أ
متوسااط وٌمتاااز بااأن أزهاااره بٌضاااء وتخاارج فااً مجااامٌع والساااق ال

 رفٌعة وأشواكه كثٌرة. 
وموطنااة الصااٌن وٌمتاااز  Rosa chinensisالااورد الصااٌنً:  -ب

 بأنه ٌزهر طول السنة تقرٌباً ولكنه عدٌم الرائحة. 
موطناه شارقاً يساٌا وأزهااره بٌضااء  Rosa multifloraالناوع  -ج

 زهرة أو أكثر.   133-25عنقود علً توجد فً عناقٌد وٌحتوي ال
 أنواع متضاعفة المجموعة الكروموسومية ومنها: -4
 (2N = 28)وهاو ناوع ربااعً المجموعاة  Rosa contifolia -أ

حٌاث تلتاف فٌاه  cabbageوأزهاره كبٌرة قوٌة الرائحة وقد ٌسامً 
 البتالت كأوراق الكرنب الكثٌرة العدد وهو ٌزهر فً الربٌع.

موطناااه أورباااا وغااارب يساااٌا  rosa gallicoالاااورد الفرنساااً  -ب
وٌزهار فاً الربٌاع وٌعتقاد أن  4أو  3واألزهار فردٌة أو فً مجامٌع 



الاورد البلادي المنازرع بمصار ٌتباع هاذا الناوع والاورد البلادي ٌسامً 
Rosa gallica var. aegyptiaca  . 

وهااو نااوع رباااعً ٌزهاار فااً الربٌااع  Rosa damascene -ج
رٌف وتوجاد أزهااره فاً مجاامٌع وٌساتعمل فاً اساتخراج عطار والخ

 الورد. 
أصناف الورد التجارٌة: نشأت أصناف الورد التجارٌاة باالتهجٌن باٌن 
األنواع البرٌة واالنتخاب ونظراً لسهولة إكثار الاورد خضارٌا بالعقلاة 
أو بالتطعٌم فلم ٌهتم المربون بدراسة توارث الصفات أو عزلها بحالاة 

 كن تقسٌم الورد الهامة إلً عدة مجموعات منهانقٌة وٌم

ٌعتقاد أن هاذه المجموعاة  :Bourbonsمجموعة البوربوون  -1
والااورد × نشااأت نتٌجااة التهجااٌن الطبٌعااً بااٌن الااورد الصااٌنً 

المساااك وٌعتبااار ورد البورباااون المصااادر الاااذي أمكااان تربٌاااة 
أصناف من الورد عدٌدة منه وتمتاز هذه المجموعة باأن معظام 

 الربٌع والخرٌف.  أزهاره فً
2- Hybrid perpetuals:  ونشأت من تهجاٌن البورباون ماع

Rosa damascene  ًوهً تزهر فً الربٌع فقط لذلك فه
 قلٌلة القٌمة االقتصادٌة. 

واألزهاااار  R-odorataوتتباااع الناااوع  :Teasورد الشوووا   -3
كبٌاارة الحجاام وتزهاار فااً الربٌااع والخرٌااف وشااجٌراته غزٌاارة 

ددة منهاا البرتقاالً والقرنفلاً والبرنازي وألوانه متع –األزهار 
 واألصفر واألبٌض. 

وقد نشأ من التهجٌن بٌن  :hybrid teasورد هجين الشا   -4
ورد الشاي ماع أصاناف أخاري مان الاورد وأزهااره بٌضااء أو 
حمااراء أو صاافراء وٌمتاااز بااأن نباتاتااه أكثاار احتماااالً لظااروف 

 البٌئة من ورد الشاي. 
5- Polyanthus: مااان التهجاااٌن باااٌن الاااورد  أصاااناف فنتجااات

وٌمتااااز باااأن نباتاتاااه  Rosa multifloraالصاااٌنً والناااوع 
قصٌرة وأزهااره صاغٌرة وقاد تسامً هاذه المجموعاة البونباون 

ponpon  . 
 واهم اصناف الورد المنزرعه فى مصر

أو  R.centifoliaوٌعتقاااد باااأن ٌتباااع الناااوع  -الوووورد البلووود : -1



وٌزهر فاً الربٌاع وٌتكااثر بساهولة بالعقال  R.gallicaالنوع 
 الساقٌة أو الجذرٌة أو بالتطعٌم علً أصل مناسب. 

وٌعتباار أحساان أصاال لتطعااٌم  Rosa caninaورد النسوور  -2
أصناف الورد علٌه تحات ظاروف البٌئاة المصارٌة وذلاك لقاوة 
نموه فالساق قوٌة وبها أشواك غلٌظة وٌتكاثر بالعقلة فاً شاهر 

 نوفمبر ثم تطعم شتالته باألصناف المرغوبة فً شهر ماٌو.
أصناف كثٌرة قد تتبع أنواع عدٌدة ذات ألوان  -الورد األجنبي: -3

د سبق استٌرادها من الخارج وثبت نجاح الكثٌار مختلفة وهذه ق
 منها فً مصر وهً تتكاثر بالتطعٌم بالعٌن علً ورد النس

السؤال الثالث  )الفاكهة(:- اجب عن ثالث نقاط فقط مما ياتى.................... )عشرون 

 درجة(

 ؟ماهى اهم العلوم المرتبطة بتربية وتحسين الحاصالت البستانية  -0
علم تربٌه وتحسٌن الحاصالت البساتنٌه هو العلم الذى ٌدرس 

طرق انتاج اصناف وانواع جدٌده ذات صفات خاصه وٌدرس 

 وعلم الخلٌه -2الوراثه -1طرق التحسٌن المختلفه وٌعتمد على علم 

 وعلم تقسٌم النبات -4علم فسٌولوجى النبات -3

 وعلم التشرٌح -5



 علم الكٌمٌاء الحٌوٌه -6

 حصاء وامراض النبات وغٌرها.علم اال-7

 ؟وضح مع الرسم التنافر الجنسي فى النباتات وكذلك العقم -4
 ٌوضح الطالب مع الرسم تفصٌلٌا مما تم دراسته خالل المحاضرات

 
 
 وضح اهمية التضاعف الكروموسومى فى النباتات.-1

 ترجع اهمٌه التضاعف الكروموسومى الى

 زٌاده جوده الثمار  -1

 الحصول ع اصناف عدٌمه البذور  -2

 التغلب على ظاهره المعاومه  -3

 زٌاده حجم الثمار  -4

 التغلب على ظاهره عدم التوافق الذاتى -5

 انتاج انواع عدٌده.-6

زٌاده التعمٌر فالخوخ والعنب كثٌره الحمل مما ٌضعفها بعد  -7

 عده سنوات 

 انتاج انواع عدٌده -8

التلقيح  -الميتازينيا –الزينيا  –التهجين الرجعى  –الهجينى عرف كل من : التضاعف  -2

 ؟البرعمى

ٌحتوى على مجامٌع كروموسومات غٌر  التضاعف الهجينى -

 متماثله اجتمعت من ابوٌن مختلفٌن وراثٌا نتٌجه التهجٌن بٌنهما .

الغرض منه الجمع  فى صنف جمٌع الصفات   التهجين الرجعى-

 ر.المرغوبه من صنفٌن او اكث



 هى تاثٌر حبوب اللقاح على الجنٌن واالندوسبرم الزينيا -

تاثٌر حبوب اللقاح على انسجه الثمره  خارج  لميتازينياا -

 الجنٌن واالندوسبرم

اخذ حبوب لقاح من زهره كبٌره على نفس  التلقيح البرعمى -

النبات ووضعها على مٌسم زهره صغٌره لم تتفتح فتنمو 

 حبوب اللقاح وٌحدث اخصاب 

 تمنياتنا بالنجاح والتفوقمع 

 4103/ 10/3تاريخ االمتحان /  

 

 ا.د/ لطفى عبد الفتاح بدر

 استاذ الحضر

 ا.د/ احمد رزق                     

 استاذ الفاكهه

 د / ياسر عبد الفتاح غطاس             

مدرس زهور ونباتات الزينه                  
 والطبيه والعطريه وزراعة االنسجة

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              

 

  

 


