
 شعبة أمراض النبات..بنك األسئله للمستوي الرابع
 

هي  قضية إختلفت   Living entityالفيروس عباره عن جوهر او كيان او جسم حي  -1

 إشرح ذلك –فيها األراء 
 

% 06 -06ماهوالتركيب الكيماوي للفيروس حيث يشكل البروتين في جزئ الفيروس  -2
توقف علي شكل الجزئ ونوع واإلختالف بينهما ي%  06-5بينما الحمض النووي 

 الفيروس
 

 

 البكتريوفاج –الحيواني  –قارن بين زراعه الفيروس النباتي  -3
 

 كيفيه تضاعف الفيروس ومراحله  -0
 

 
 كيفيه تحرك الفيروسات النباتيه داخل عوائلها -5

 
تسمية الفيروسات عن طريق األعراض التي تسببها هي التسميه الشائعه ولكنها ليست   -0

 ا ؟لماذ... دقيقه 
 

 
 Gibbs andحتي   Johanson 1927تتبع محاوالت تسمية الفيروسات منذ   -7

Harrison 1968 

 
 : فرق بين كل من -8

R/2 : 10 to 16/11 to 22: S/S : S,I / Au 
R/1 : 2.3/5 +0.5 to 1.3/5 : E/E : S/Ne 

 
R/1  : 2.3/ 5  + 0.5 to 1.3 /5  : E/E  : S/Ne 

R/1 : */*  : E/E  : S/ Fu  
 

   [ ], )  ( , * ,  )+( اإلشاره لعالمه  مع
 

 
 ثم تكلم عن أصناف الفيروسات النباتيه التالته؟   Variant and Strainالفرق بين   -0

 
 أوجه اإلختالف بين السالالت النباتيه التالته؟ -16

 

 
 تكلم عن العوامل التي تؤدي الي نشوء سالالت فيروسيه جديدة  -11

 
 لفيروسيه في يتأثر العائل النباتي باإلصابه ا -12



 اضطراب او تعطيل بعض الوظائف 

 تعطل جهاز التمثيل الضوئي 

 تأثر النشاط الغذائي داخل الخلية 

  اشرح ذلك.... تأثير علي اإلنزيمات واألصباغ 

 

 
تكوين األجسام المحتواه واألجسام ) تؤثر اإلصابة بالفيروسات علي خاليا العائل  -13

 فرق بينهما مع التمثيل ( األوليه
 

عدد بإختصار بعض التغيرات التي تحدثها أمراض النبات الفيروسيه علي  -10
 عوائلها

 

 
كيفيه التفرقه بين مسببات األمراض الفيروسيه أخري علي العوائل الحامله  -15

 ألعراض مرضية
 

وفيروس نيكروز الدخان    Olpidium  brassicaeالعالقه بين جراثيم فطر  -10
Tobacco necrosis ير في الخس وفيروس العرق الكبLettuce big vein virus 

 
 

   Persistent virusesميكانيكية النقل الحشري للفيروسات الباقية  -17
 Semi- persistentوالفيروسات النصف باقيه 

 
 طرق إصابه أجنه البذور بالفيروسات -18

 
 

العوائل المحددة إلنتقال الفيروسات بالبذور وماهي الفيروسات التي التنتقل  -10

 خالل البذور
 

 إستعماالت االختبارات السيرولوجيه -26
 

 
 العوامل المؤثره علي كميه األجسام المضادة في األنتي سيرم -21

 
 طرق حقن األنتيجن والمواد التي تحقن مع األنتجين -22

 
 

 إقتراح برنامج زمني لعمليه الحقن ثم إستخالص األجسام المضاده وحفظها -23
 

 ELISA detectionتشخيص الفيروسات بطريقه اإلليزا  -20

 
 

 سحر الهاللي/ دمحم عوض                                          الدكتور/ األستاذ الدكتور 



 
 

                 
 


