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                                  (درجات5 لكل سؤال مالحظة )     .الفراغات ألتاليه بما يناسبها مع ذكر المصطلحات ألعلميه إن وجدت أمال/1س      
     .  S. pyogensوسط انتقائي لل  -----1-         

 كمية قليلة منة.فتحتاج  -----أما  -----وكذلك  Neisseria 210% CO-5 تحتاج -2        
 الثالثة . Streptococcusاختبار يميز بين أنواع  ------ 3       
              .-----هو Indophenolبالنسبة لتكون  Indoleو   Oxidaseإن الفرق بين - 4       

              
 اجب عن فرعين فقط :  /2س      

 -A                 ما أوجه الشبة بينS. fecalis  وS. viridans  وS. pyogens.   
           B- كيف يمكنك تشخيص بكتريا Pseudomonas الممرضة لإلنسان عن األنواع األخرى العائدة لنفس الجنس؟ 

           C-  ال في حال عدم توفر  أمكيف يمكنك معرفة البكتريا متحركةHanging drop. 

                  .Aالعمود مايناسبه من  Bاختر من العمود  /3س      
                       A                                                                   B  

1- C. jejune (Skirrows M.)                                                       Food poisoning                                                                                                                                                     
       2- P. aeruginosa                                                                                TSI                                                             

                      Gray                                                                      3- V. cholerae       
            Fruit odor                                                                                                      S2H-4 

   5- B. cereus                                                                                         K/A                                                  

                                                                                                                                                                          
 

 .                                  ةالمتوفر  ألمختبريه كيف يمكنك تشخيص البكتريا التالية في ضوء التقنيات   /4س        
Pro. mirabilis           Staph. aureus     E .coli     M. tuberculosis                     K. pneumonia 

 
              

                                                      
 
 

 مع أمنياتي بالنجاح                                                         
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 األجوبة
 فترة الحضانة -4تحلل الدم   -Blood agar crystal violet  2- pneumonia S.   ,Brucella  3 -1/1س   

 

 ن عدم تخمير االنيولي –تخمير الالكتوز  A-  /2س     

           B- Exopigmentation   ,Gelatenase  

         C-  44-81زجاجية بالبكتريا  إذ تلقح األنبوبة بالطعن بالبكتريا وتحضن لمدة  أنبوبهاالكار شبة الصلب المصبوب في  مباستخدا 

النمو منتشر خارج الخط العمودي  أما إذا كان ةساعة وبعدها يالحظ النمو للبكتريا فإذا كان بشكل خط عمودي فهي غير متحرك

 فهي متحركة.  للطعن

 

 Gray    2- Fruit odor     3- K/A     4- TSI   5- Food poisoning -1 /3س   
 
 هنالك اجابات كثيرة ومنها االكثر سهوله: /4س  

باللون األحمر عن بقية البكتريا  التي تتلون   M. tuberculosis: تعمل هذه الصبغة لتشخيصAFS   الصبغة المقاومة للحامض   1-

 . األخرى التي تتلون باللون األزرق
لها صبغة كرام البكتريا التي تتلون بلون بنفسجي هي البكتريا الموجبة لهذه تعمل :  البكتريا األخرى التي تتلون باللون األزرق -2        

اما البكتريا المتبقية فتتلون باللون األحمر و الشكل,  اذ تكون كروية ذات تجمع عنقودي      Staph. aureusالصبغة  وهي 

 تسمى بالبكتريا السالبة لصبغة كرام .

البكتريا المخمرة لسكر الالكتوز تكون ذات لون وردي وتكون البكتريا السالبة لصبغة كرام : تزرع البكتريا على وسط الماكونكي  -3     

 المخمرة لسكر الالكتوز تكون ذات لون فتكون ذات لون شفاف وهي ا غيرام   K. pneumonia  و     E .coliوهي       

Pro. mirabilis   .  

ومن اهم االختبارات  Swarming: مظهريا تكون النمو الزاحف    Pro. mirabilisالمخمرة لسكر الالكتوز  غيرالبكتريا التي  -4     

 .S2Hهو إنتاج    لها التأكيدية

فالبكتريا     EMBالمخمرة لسكر الالكتوز : هنالك اختبارات كثيرة فمثال تزرع البكتريا على وسط  بة لصبغة كرامالبكتريا السال -5     

 فال تعط هذا النمو األخضر K. pneumonia  وهو اختبار تأكيدي لها  اما E .coliالتي تعطي نموا اخضر ذا بريق معدني فهي 

 . وتكون مظهريا مخاطية        
 .البكتريا السالبة لصبغة كرام للتفريق بين IMVC مل اختباراتوقد تع    

 
 

   

 
 


