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 درجة( 11)                                       -المصطلحات التالية: من خمسا̋ /عرف1س

1-:Peripheral proteins تعملالبروتينات المحيطة:توجد في الغشاء البالزمي و 

 .االيضية للتفاعالت وإنزيمات كمستقبالت

2- O antigen  :الجانبية  السلسةO antigen السكريات  عددمت سلسلة عن عبارة وهوshort 

polysaccharides  chain المضادة  االجسام به ترتبط الجزء الذي وهوAntibodies. 

3- Chlorosome:  وهي تراكيب توجد في البكتريا نوع كلوروبيومChlorobium  التي

تعيش في الينابيع الحارة والتي تكون على شكل أكياس منفصلة عن الغشاء السايتوبالزمي وقد 

من الطاقة  االستفادةأن عملية ،حيث    Chromophoresصبغة التركيب الضوئي  تسمى

 هذه تلك األمواج الضوئية توجد هذه الصبغات في المتصاصالضوئية تتطلب وجود صبغات 

 .تؤخذ أشكال مختلفة وتراكيب غشائية ال

4- Germicide أي سريعا تالميكروبا تقتل التي الكيميائية المركبات وهي :قاتالت الجراثيم 

 قاتالت ،Sporicide الجراثيم  قاتالت ، Bactericideالبكتريا  قاتالتمثل  البروتوبالزم تقتل

 والبروتوزوا األميبا قاتالت ،Viricide الفيروسات  قاتالت،  Fungicide الفطريات 

Amoebicide. 

5- phosphotransferase: كتريا ب في الكلكوز فسفرة عملية هو النقل من النوع هذاE. 

coli ال  نظام بواسطةphosphotransferase system السكر إلى الفوسفات مجموعة نقل أي 

الفوسفات ويسمى السكر ب  نقل عليها منظومة يطلق اإلنزيمات من مجموعة طريق عن

glucose 6-phosphateالسايتوبالزمي األنزيم ثالثة خطوات:يقوم من المنظومة هذه . تتألف 

 آخر هو سايتوبالزمي بروتين الى بايروفيت فوسفواينول من الفوسفات موعةمج بنقل األول

HPr ،مع واألخيرة الثالث األنزيم تسمى متخصصة أنزيمات الى الفوسفات ينقل األخير أن حيث 

 نقل يتم،.الخلية خارج وهو السكر الى الفوسفات تنقل الثانية تسمى االنزيمات أخرى أنزيمات

 .البناء تفاعالت في ويدخل الخلية خلدا الى المفسفر السكر

Chemotaxis-6 : أو باتجاه االسواط عن طريق البكتريا حركة به ويقصد الكيمياوي االنجذاب 

 .الكيميائية المحفزات عن بعيدا

 درجة( 11)                                                -من الفراغات التالية: /أمأل خمسا2̋س

وتكون بثالثة  Phosphorylationيطلق عليها  ATPاج الطاقة بهيئة أن عملية أنت -1

 Substrate و  Oxidative phosphorylationو   Photophosphorylationأنواع

Level Phosphorylation 

2-...... Lyase..... ماء إضافة بدون الجزيئات من كيميائية مجموعة إزالة وظيفته. 
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 Deep-freezing   ( -50 °C to -95 °C العميق بالتجميد..يتم حفظ البكتريا عن طريق . -3

 ثم ( C to -72 °C° 54- ) على التجميد Lyophilization (freeze-drying) التجفيدو.... (

 . vacuumال  باستخدام التجفيف ذلك بعد

 من وظائف الجدار الخلوي ......................و..........................-4

 . peptidoglycan لوجود والصالبة الشكل خليةال يمنح-1

 .االزموزي الضغط من الخلية يحمي 2-

 .المضيف ألنسجة االلتصاق في الخلية يساعد- 3

 .الخارجية البيئة من الخلية محتويات يحمي كحاجز يعمل 4-

 تعد للجدار الفاقدة الخاليا ان حيث كرام بصبغة الخاليا الصطباغ المحدد كونه في أهمية له-5

 .كرام لصبغة سالبة

 .الحياتية المضادات من لعدد الفعالية موقع6-

 .......Filtrationالترشيح  ......عن طريق الحيوية تعقم المضادات-5

 pili ,.... وGlycocalyx .....طريق  عن تتم المضيف بأنسجة البكتريا التصاق عملية إن -6

and fimbriae.......................... 

 درجة( 11)      ة.     رييبكت ةخليلخارجية الو داخليةال تراكيبال ضح بالرسم/ و3س
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 درجة( 11)                                     درجة( 5)لكل فرع  -جب عن فرعين فقط :/أ4س

  ا ؟.الخاليامصادرها ووظائفها في مع ذكر Macronutrients المغذيات الكبيرة ماهي -أ

Major elements, their sources and functions in cells. 

  الرئيسية ،مصادرها ووظائفها في الخاليا العناصر 

Function Source % of dry 

weight 

Element 

Main constituent of cellular 

material 

 المكون الرئيسي للمادة الخلوية

Organic compounds 

2or CO 

05 Carbon 

Constituent of cell material and cell 

is electron acceptor in  2water; O

aerobic respiration 

هو  O2المكون للمادة الخلوية وماء الخلية ،

 مستقبل لأللكترونات في التنفس الهوائي

O, Organic 2H

, and 2compounds, CO

2O 

05 Oxygen 

Constituent of amino acids, nucleic 

acids nucleotides, and coenzymes 

المكون لألحماض األمينية ونيوكليوتيدات 

 األحماض النووية و مساعد لألنزيمات 

, Organic 3, NO3NH

2compounds, N 

44 Nitrogen 

Main constituent of organic 

compounds and cell water 

المكون الرئيسي للمركبات العضوية وماء 

 الخلية

O, Organic 2H

2compounds, H 

8 Hydrogen 

Constituent of nucleic acids, 

nucleotides, phospholipids, LPS, 

teichoic acids 

المكون لألحماض النووية ،النيوكليوتيدات، 

الدهون المفسفرة،متعدد السكريات الدهني 

LPS  أحماض التكويك ،Techeoic acids 

inorganic phosphates 

)4(PO 

3 Phosphorus 

Constituent of cysteine, methionine, 

glutathione, several coenzymes 

S, S, Organic 2, H4SO

sulfur compounds 

4 Sulfur 

Main cellular inorganic cation and 

cofactor for certain enzymes 

 األيونات الموجبة غير العضوية الخلوية

Potassium salts 4 Potassium 
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 وضح ذلك. .البكتريا لتشخيص الحيوية الطرق من التخمر مسارات تعد -ب

حيث   .للتخمر النهائية النواتج حسب البكتريا لتشخيص الحيوية الطرق من التخمر مسارات تعد

 :هي للتخمر المهمة اراتالمس ومن ختالف البكترياأب تختلف التخمر نواتج نأ

 البكتريا غلبأ في ويكون lactic acid الالكتيك حامض لينتج البايروفيت يتخمر : ولاأل المسار

 Lactobacillus acidophilus, Streptococcus cremoris مثل

 Saccharomyces  مثل CO2 و يثانولاأل لينتج البايروفيت فيه يتخمر :الثاني المسار

secerevesia 

 propionic acid ينتج ذلك وبعد oxaloacetate لينتج البايروفيت فيه يتخمر :الثالث سارالم

 Propionibacteriumبكتريا  ذلك ومثال

 Acetone, buteraldehyde, and  butanol لينتج البايروفيت فيه يتخمر :الرابع المسار

 Clostridium acetobutylicum البكتريا مثال

 مثل ethyl alcohol ينتج ثم ومن acetic acid لينتج البايروفيت فيه يتخمر :خيراأل المسار

E.coli and some Enterobacter 

 

 

  االنزيمات من لعدد مساعد عامل،الرئيسية

Inorganic cellular cation, cofactor 

for certain enzymatic reactions 

Magnesium salts 0.5 Magnesium 

Inorganic cellular cation, cofactor 

for certain enzymes and a 

component of endospores 

 األيونات الموجبة غير العضوية الخلوية

  االنزيمات من لعدد مساعد عامل، الرئيسية

 للحرارة المقاومة االبواغ تركيب في يدخل،

Calcium salts 0.5 Calcium 

Component of cytochromes and 

certain nonheme iron-proteins and a 

cofactor for some enzymatic 

reactions 

Fe+2 and Fe+3  بناء في يدخل 

التفاعالت  من لعدد ومساعد السايتكرومات

 .لاللكترونات الحاملة والبروتينات يةيماالنز

Iron salts 0.2 Iron 
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  ؟الميكروبات لمقاومة كمطهر المستخدمة المادة الكيمائية فيالشروط  الواجب توفرها  ماهي-ج

 .التأثير سرعة .１

 .الميكروبات على واسع تأثير مدى ذات .２

 .المعامل سمالج داخل التخلل على القدرة .３

 .ثابت مستحلب أو محلول لتكوين الماء مع للخلط قابليتها .４

 .معاملتها المراد المادة على موجودة تكون قد التي العضوية بالمواد تتأثر ال .５

 .المناسبة غير الظروف أو الحرارة، أو للضوء، تعرضها عند فعاليتها وتفقد تتحلل ال .６

 .إلخ...دمير،الت أو بالصبغ المعاملة المادة في تؤثر ال .７

 .للجروح كمطهر ستستخدم كانت إذا الحيوان أو اإلنسان على ضار تأثير لها ليس .８

 .النقل وسهلة السعر في واقتصادية مقبولة رائحة لها تكون أن يستحسن  .９

 

 

 


