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 تان لكل سؤال  درج االجابة عن جميع األسئمة /مالحظة                                    
لغرض  . كٌف ٌمكنك تخفٌف هذه العٌنة  النموذج امامك ٌمثل عٌنة مٌاه ملوثة/ 1س

 ؟ التحري عن الفطرٌات 

مل من  15مل ٌضاف إلٌه  555مل من الماء المعقم فً دورق حجمً سعة  35ٌوضع  \ج

ماء النموذج وٌوضع فً خالط كهربائً لمدة دقٌقة وبسرعة بطٌئة وٌعتبر هذا التخفٌف 

 مل من الماء المعقم. 45مل إلى  5بإضافة  مل 1/15األول 

 

 

 

لٌة. اذا علمت ان الطبق امامك هو لمستعمرات معزولة  من التربة فً حدٌقة الك /2س

 :ما ٌأتً  عناجب 

 صف بالرسم ما تتوقع اٌجاده من احٌاء مجهرٌة فً هذا الطبق

 .بكتٌرٌا ,بكتٌرٌا خٌطٌة وفطرٌات\ج

 

 

 من الوسط المبٌن امامك ؟  لتر واحد/    كٌف تحضر 3س 

 غم من الوسط فً لتر ماء مقطر ثم تعقم بجهاز االوتوكلٌف. 22باذابة  \ج

  

       

 

اذا علمت ان عٌنة الماء امامك معاملة بالكلور فماهً االحتٌاطات الواجب مراعاتها   \4س 

 عند الجمع ؟ولماذا ؟

من ثاٌوسلفات الصودٌوم حٌث انها توقف تاثٌر الكلور على النمو   5052بإضافةوذلك \ج

 المٌكروبً.
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  ما اسم االداة امامك ؟ ىل يمكن استخداميا في عزل الفطريات ؟ولماذا ؟ \5س     

لذلك  ق الخيوط الفطريةيالناقل ,اليمكن استخدامو في نقل الفطريات حيث انو يؤدي الى تمز  \ج
 عاض عنو باالبرة.يست

              
 

 التربة ؟ كيف يؤثر نوع وكثافة الغطاء النباتي عمى نسبة النتروجين في \6س

وىذا  النباتي:  تزداد المادة العضوية بزيادة الغطاء  ( الفمورا ) النباتينوع وكثافة الغطاء  \ج
 .يزيد من كمية النيتروجين بالتربة

 

 

 ؟تحميميا كيميائياكيف يتم النموذج امامك يمثل عينة ماء ؟ \ 7س
لتحميالت يتم قياس العناصر وااليونات التي يدل وجودىا بتركيز عالي وفي ىذا النوع من ا\ج

 عمي تموث المياه مما يؤدي لإلضرار بصحة اإلنسان والحيوان والنبات

  حيث يتم قياس

 E.C تقدير األمالح الكمية الذائبـة بطريقة التوصيل الكيربي

  تقدير رقم الحموضة

  .الكموريدات تقدير انيونات الكربونات و البيكربونات و

 .تقدير الكبريتات
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  ؟ ألي االغراض يستخدم ؟ما اسم الجياز امامك \8س
 الميزان الحساس يستخدم لغرض قياس اوزان المواد الكيميائية بدقة.\ج
 
 

 

 

 اكمل الجدول التالي  \9س

  شكل المستعمرات  االختياريالوسط  البكتيريا اسم 

Salmonella   و 

Shigella 
S.S. agar مستعمرات شاحبة 

 
 

عمى  وردية مخاطية ذات مركز اسودبشكل  A  aerogenesتظير مستعمرات بكتيريا  \01س
 .اسود مع بريق معدنيبشكل   E coliبينما تظير مستعمرات بكتيريا  EMBوسط 

 
 

                  
 
 
 
 

            


