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 تان لكل سؤال  درج االجابة عن جميع األسئمة /مالحظة                                 
 / 1س

 . Simons citrate agarما اسم الوسط  امامك ؟ ٌشٌر النموذج الى وسط  - أ

 . بتحول لون الوسط الى ازرقكٌف تستدل على نمو البكتٌرٌا على هذا الوسط ؟     - ب

 /2س

 ٌر النموذج الى شرٌحة غرف العد .ما اسم النموذج امامك ؟ ٌش - أ

 ٌستخدم لغرض عد البكتٌرٌا بالطرق المباشرةألي االغراض ٌستخدم ؟    - ب

  Nutrient agarمن الوسط المبٌن امامك ؟ وسط مل ( 252) /    كٌف تحضر 3س   

 مل ماء مقطر معقم  , ثم ٌعقم الوسط باستخدام الموصدة.  252غم من الوسط فً  7بإذابة \ج

 الكائنات الحٌة الموجودة فً الصورة التالٌة؟سم \4س     
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 ٌشٌر النموذج الى تخطٌط متعامد وما الهدف منه ؟ التخطٌط  فً الطبق امامك ؟ عما نو \5س

 . نقٌة ومفردةبكتٌرٌة  ,الهدف هو الحصول على مزارع 

 

وتستخدم  ؟ طرٌقة االكار المائل؟ لماذا تستخدم الطرٌقة فً الزرعماذا تسمى هذه  \6س

  لغرض حفظ البكتٌرٌا لفترات طوٌلة.

 (صبغة كرام  )سم الصبغات امامك ؟ثم اذكر دور كل منها ؟ \ 7س

1- Crystal violet  ,2- iodine ,3- , 4الكحول- Sefranin 

 

ان الحساس , ٌستخدم لمعرفة المٌز ما اسم الجهاز امامك؟ ألي االغراض ٌستخدم ؟ \8س

 اوزان المواد الكٌمٌائٌة بدقة.

 

 اكمل الجدول التالً  \9س

 

اسم 

 االختبار 

اسم  اسم الوسط 

 الكاشف 

اٌجابٌة 

 التفاعل

بكتٌرٌا 

موجبة 

 للتفاعل 

Indol 

test 

Peptone 

water 

Kovacs 

Reagent 

تكون حلقة 

االندول 

 الحمراء

E coli 

 

عقٌمها باستخدام لهب مصباح , ٌتم تمك ؟ كٌف تقوم بتعقٌمها ؟ الناقل ما اسم االداة اما \12س

 بنزن 


