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 مالحظة االجابة عن عشرة اسئمة فقط لكل سؤال درجتين              
 اجب عن ما يأتي 

  ؟ نك تحضير وسط لحفظ البكتيرياكيف يمك  Nutrient agarاذا كان لديك  \2س
 ؟ما سبب توقف النمو البكتيري او ثبوتو عدديا \1س
 ؟قسم البكتيريا اعتمادا عمى  حاجتيا لألوكسجين \3س
 ؟عمل ذلك (Isotonic)تفضل الميكروبات أن تتواجد في محمول متساوي االسموزية  \4س
 ؟االوساط الزرعية اعتمادا عمى قواميا صنف\5س
 ؟ية عمل المضادات الحيوية في الميكروباتآلماىي \1س
 ؟تأثير االشعاع عمى النمو الميكروبي وما ى\7س
 ؟ مع التوضيح اعط مثال لوسط اغنائي تفريقي\8س
 وضح بالرسم فقط اطوار النمو الميكروبي؟ واذكر صفتان بارزتان لكل طور ؟\9س
 ؟كيف تستدل عمى ان البكتيريا منتجة ألنزيم االميميز\20س
 ماىي أىمية دراسة منحنى النمو؟ \22س
 المنظفات والمطيرات عمى النمو الميكروبي؟ تأثير وما ى\21س
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 االجابة 

 م(.71-%كميسرول الى الوسط المغذي ويحفظ بدرجة )01وذلك بإضافة  \2س
 , Limit products, محدديو المغذيات  Physical congestionاالزدحام الفيزيائي  \2س

 .Accumulation of productsتراكم النواتج السمية 
: وىذه تحتاج لوجود األكسجين Strict aerobes microorganisms )كائنات ىوائية إجبارية  )\3س

 : وىي تعيشStrict anaerobes microorganisms )) كائنات الىوائية إجبارية,وبتركيز كاف لنموىا 
 microorganisms Facultativeكائنات الىوائية إختيارية ) ,وتنشط تحت الظروف الالىوائية

anaerobsكائنات تتطمب كمية قميمة من  ,غيابو  (: وىذه المجموعة تعيش في وجود األكسجين أو
 .(: وىذه تتطمب نسبة قميمة من األكسجين (Microaerophilic microorganismsاالوكسجين 

يكون الضغط لكي  (Isotonic)الميكروبات أن تتواجد في محمول متساوي االسموزية  وتفضل\4س
 ة.االسموزي لممحمول المحيط بالخمية مماثل لضغط السائل داخل الخمي

 الصمبة.شبو  االوساط الزرعية الصمبة ,االوساط الزرعية السائمة ,االوساط الزرعية\5س
 ) مثل مضاد: االيريثرومايسين(                Bacteriostatic  بكتيرياموقفة لنمو ال \6س

 (.) مثل مضاد:  البنسيمين    Bactericidal  بكتيرياملقاتمة 
طفراث فً الخالٌا المٍكروبٍت  إحذاثلها القذرة على التً (  Xحذاث الطفراث وهً أقل خطىرة من أشعت ) تعمل على ا \7س

 مما ٌؤدي إلى مىث الخالٌا.

حٍج ٌضاف الذم لغرض اغناء البكتٍرٌا وٌساعذها على النمى وٌعتبر تفرٌقٍا النه ٌمكن  Blood agarوسظ اكار الذم \8س

 التمٍٍز بٍن االنىاع المحللت للذم .
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 \9س

 

 
 

 طور الركود :ال يحدث أي نمو واضح ,تبدو الخاليا ساكنة 

  يائزيائي او كيميمؤثر في أليالطر االسي :يزداد  النمو بشكل  اسي , وتكون الخاليا حساسة 

 طور الثبات : يثبت معدل  النمو ,يكون عدد الخاليا الحية =عدد الخاليا الميتة 

  طور الهالك : تتوقف الخاليا عن النمو ,يكون عدد الخاليا الميته اكثر من الخاليا الحية 

 غمففر سففطح البيئففة بكميففة اليففود حيففث يكاشففف  يكشففف عففن قففدرة البكتيريففا عمففى تحمففل النشففا باسففخدام  \01س

شفا  أي نل اليفالبكتيريفا قفادرة عمفى تحم إنمناسبة من اليود. وجود هالة شفافة حفول النمفو البكتيفري يفدل عمفى 

األميميز لموسط الخفارجي الف ي يكسفر النشفا الفى سفكريات بسفيطة ك الجموكفوزل وبالتفالي تظهفر  إنزيمتفرز  إنها
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لفم يوجفد منطقفة عديمفة  ون بفاقي البيئفة بفالمون األزرل الفداكن . إ امف  تمفالمنطقة الشفافة الخالية من النشفا 

 .كنشا + يود = لون أزرلل المون حول النمو يعني عدم قدرة البكتيريا عمى تحميل النشا

 أهمية دراسة منحنى النمو: \22س 

  هفا المختمففة حيفث تفيد دراسة منحنى النمو البكتيري في التعامفل مف  البكتيريفا ومعرففة أوج نشفاطها وأطفوار نمو

 .فساد األغ ية الميكروبي والتسمم ,اإلصابات المرضية ,يفيد  لك في : مجاالت المقاومة و/ أو المكافحة 

 المواد الكيمائية على البكتريا: تقسم المواد الكيمائية تبعا لطريقة تاثير  \21س

  تقتلها ترٌا والهى مىاد مثبطت لنمى البك Bacteriostatic agents:  مىاد مىقفت للنمى   .1

  : هى مىاد تحذث اضرارا بالغت بالبكترٌا مما ٌؤدي إلى مىتها. Bactericidal agentsمىاد مبٍذة  .2

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


