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 درجات 5لكل سؤال  اإلجابة عن جميع األسئمة /مالحظة                  
 / عدد واذكر اهمٌة كل مما ٌؤت1ًس

 . مكونات صبغة كرام .1

 .مكونات المجهر .2

 

 االسباب التً ادت الى انتشار البكتٌرٌا بشكل واسع ؟ ً/ماه2س

 

 عدد اشكال البكتٌرٌا واذكر مثال واحد لكل نوع مع الرسم/3س

 

 ن اجب عن احد الفرع4ٌس

 قارن بٌن التعقٌم والتطهٌر. - أ

 بٌن اهم طرق ازالة البكتٌرٌا - ب
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 االجابة

 مكونات صبغة كرام -1\1س

  البنفسج البلوريcrystal violet   وهً الصبغة الرئٌسٌة وتصطبغ بها البكتٌرٌا الموجبة

 لصبغة كرام .

  االٌودٌنIodine  .تثبٌت صبغة البنفسج البلوري 

  الكحولalcohol   .ٌقصر الصبغة االساسٌة 

  السفرانٌنsefranine   الصبغة المغاٌرة حٌث ٌصطبغ بها محٌط الخلٌة التً التصطبغ

 بالصبغة الرئٌسٌة .

 مكونات المجهر -2

 Rotating. القرص الدوار tube 3.االنبوبة  Eye piece  2. العدسة العٌنٌة -1

nosepiece        4العدسات الشٌئٌة .    Objective lenses  

   Coarse Adjustment. المنظم الكبٌر Condenser  7. المكثف Stage  6. المنضدة 5

 Mirror. المرآة أو المصدر الضوئً  Fine Adjustment   9. المنظم  الصغٌر8

 Arm. الـذراع Clip 11. الماسك 11

  foot. القاعـدة او القدم 12

 أكثر األحٌاء الدقٌقة انتشاراً فً الطبٌعة:األسباب التً تجعل البكتٌرٌا من  \2س

 صغر حجمها. -1

 سرعة تكاثرها. -2

 تنوعها الغذائً. -3

 اتساع وتنوع مداها البٌئً )هوائٌة، غٌر هوائٌة، درجات حرارة متباٌنة(. -4

 اشكال البكتٌرٌا \3س

 coccusمفردها    cocciخالٌا  دائرٌة وتسمى البكتٌرٌا الكروٌة. - أ
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ل كعلى شالبكترٌا  فٌها وتترتب ( Streptococci ) سبحٌة,  ( Staphylococci )عنقودٌه

 .ثنائًل كعلى شالبكترٌا  فٌها وتترتب ( Diplococci ) ثنائٌه،سبحهشرٌط آو 

  -Bacillusمفردها Bacilliخالٌا عصوٌة مستقٌمة وتسمى البكتٌرٌا العصوٌة. -2

  ترٌاالدف: مثل  متجرثمةغٌر  بكتٌرٌا، الجرام موجبةعصوٌه  بكتٌرٌا

  الغرغرٌنامرض تسبب آلتً   prefrengins Clostridiumمثلثمه : جرمت بكتٌرٌا

 والبارا دالتٌفوٌآلتً تسپپ  ( Salmonella ) السالمونٌال: آلچرآم سالبة العصوٌة البكتٌرٌا

 آلطآعون ببآلتً تس desntrey ( Pasteurela ), تسببآلتً ت( Shigella ) ،تٌفود

 ( Mycobactrium tuberclosis) درنتلا بكتٌرٌا: غة زٌل نٌلسنبصبغ بآلتً تص بكتٌرٌا

 ماذجلا ببوآلتً تس (Lepra spp ) ماذجلا عصٌات ،السل ببآلتً تس

والمنحنٌة المتعرجة     Common bacteriaخالٌا عصوٌة منحنٌة ومنها:  -3 - ب

Spirillum.، ( Spirilla ) سالبهلى حد مآ .. وهً ا غلٌظة  حلزونٌة  عصٌات 

 والتفاعالت المزارععن طرٌق  بٌنها التفرٌق ٌمكن كثٌرهع انوا ا.. ولهلجراما

 الكٌمائٌة

( Spirochete )  ًالعادي المجهررإٌته  وٌمكن اآلخرٌن النوعٌنمن  نسبٌا اكبروه 

قد  ولكن األصحاء األشخاصفً فم  آحٌانا توجد... وهً سالبة لصبغة كراموهً 

 لألمراض مقاومتهتقل  حٌنماآو  أسنانه بنظافة الفرد مال ٌهت عندما مرضاتحدث 

تسبب و األول النوعمن  أصغروهً  ( Treponema ) الباهتة اللولبٌة البكترٌا

 .خطٌر تناسلًوهو مرض  الزهريمرض 
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 -أ\4س

 Cleansingالتطهٌر Streilizationالتعقٌم 

هوالعملٌة التً تجرد من خاللها الجسم 

ا من كافة انواع او المادة المراد تعقٌمه

الحٌاة . وهً من اهم العملٌات التً 

تجري فً جمٌع مختبرات االحٌاء 

 المجهرٌة

ٌعنً الطرٌقة التً بواسطتها ٌقضى 

على جمٌع اوغالبٌة البكترٌا المرضٌة 

الحٌة فعملٌة بسترة الحلٌب تعنً 

القضاء فقط على الجراثٌم المرضٌة مثل 

عصٌات السل وجراثٌم السالمونٌال 

بروسٌال وكثٌر ماتستخدم هذه وال

العملٌة فً حقل االغذٌة التً قد 

 تتضررتعرضها لعملٌات التعقٌم التامة.

 

 وتشمل  Removel المجهرٌة االحٌاء ازلة-ب 

  قوة الطرد المركزي المتمثلة بجهازCenterfuge   وبسرع عالٌة حٌث تعمل

 على ترسٌب خالٌا مجهرٌة فً قاع االنابٌب وفصلها 

 باستخدام المرشحات الغشائٌة  الترشٌحMillipore filter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


