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 لمنهجا  شرح أوال

  الحية الكائنات أهمية

 البكتريا أوال

 التربة فى الدقيقة الحية الكائنات على عامة نظرة

   

 : الميكروبيولوجى علم تعريف

 . (  وظيفتها  -  أنواعها  -  صفاتها)  لمعرفة الدقيقة الحية الكائنات بدراسة يهتم الذى العلم هو

 : الميكروبيولوجى علم تطور

 : ليفنهوك فان أنتوتى العالم** 

  مكنته التى العدسات صناعة هواة من وهو ورسمها ووصفها الكائنات أكتشف من أول 

 . الحية الكائنات رؤية من                                           

 : مدرستين إلى العلماء وإنقسم أصلها في التفكير الحية الكائنات إكتشاف تلى** 

 (  الذاتى التوالد نظرية:  )  األول المدرسة أصحاب

 .الذاتى التوالد نظرية عليها وأطلق حى أصل بدون ذاتيا تتكون الحجم صغيرة حيوانات الميكروبات أن يعتقدون

 : الثانية المدرسة أصحاب

 . النمو يمكنها حتى حى أصل من لها البد الحية الكائنات أن يعتقدون

 : سبالنزانى الزارو اإليطالى العالم** 

 الكائنات نمو يمنع محكمة دوارق في السوائل غليان أن حيث الذاتى التوالد نظرية ضد أكيدة أدلة وضع من أول هو

 . الحية

 : باستير لويس العالم** 

   الذاتى التوالد نظرية هدم من أول هو  -     الميكروبيولوجى لعلم الحقيقى المؤسس هو

 . الخمور فساد منع من تمكن  -  الهواء في الجراثيم مكتشف هو -            

 : كوخ روبرت العلم** 

 . والكوليرا  السل ميكروب إكتشف - دراستها لتسهيل وصبغها البكتريولوجية التحضيرات أسس وضع الذى هو

 

 

 

 : الدقيقة الحية الكائنات فوائد أوال

 . العضوية المواد بتحلل التربة خصوبة زيادة -2.                  العضوية المواد بقايا من البيئة تنظيف -1

 . الجوى النيتروجين بتثبيت تقوم البكتريا أنواع بعض  -3

 (. إلخ............  - الجبن -المخلالت - الخبز)  الغذائية الصناعات في تدخل -4   

 .البروتين بإنتاج الغذاء مشكلة حل  -6( .    الحيوية المضادات - الخل - الكحول)  المركبات من العديد إنتاج -5

 : الدقيقة الحية الكائنات أضرار ثانيا

 . والمشروبات األغذية فساد -2            .  والحيوان والنبات لإلنسان أمراضا تسبب -1

 . والمنسوجات األخشاب تلف -4.                بها تنمو التى األغذية في سموم تكوين -3
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 البكتيرية الخلية تركيب

 التربة فى البكتيرية األجناس أهم

   والطاقة الكربون مصادر حيث من البكتريا تقسيم

 الخلية البكتيرية صغيرة الحجم تتميز بسرعة تكاثرها وقدرتها على تحليل المواد العضوية .

 : البكتريا أشكال** 

  تجمعات عنقودية ( -في سالسل  -في أزواج  -) مفرد   الشكل الكروى :  -1

 عصوى طويل (  -) عصوى قصير     الشكل العصوى :   -2

  ( أو حلزونية  بريمية -واوية الشكل الحلزونى :     )  -3

 : البكتريا حركة

 (موزعة  -خصلة في طرف أو الطرفين  -سوط واحد -] عديمة األسواط  الحركة باألسواط ) الفالجيالت ( -1

 الحركة اإلنزالقية :  تحدث  فوق األسطح الصلبة . -2

 الحركة البريمية :  تتحرك بها البكتريا الحلزونية . -3

 

 

 :  الخارجية الطبقة -1

هى طبقة هالمية لزجة  تحيط بالخلية من الخارج وتسمى فى بعض 

 األنواع بالعلبة ووظيفتها الحماية وإلتصاق الخاليا ببعضها .

    من ويحميها شكلها البكتيرية الخلية يعطى:   الخلوى الجدار  -2         

 .  اإلنفجار ومن الخارجية المؤثرات                               

 . التنفس فى دور وله الغذائية للمواد اإلختيارية النفاذية عن المسئول هو:  السيتوبالزمى الغشاء  -3        

 . النووية والحبيبات النواة على ويحتوى وزنه من%  00 -00 الماء يمثل غروى سائل:  الستوبالزم -4

 الحامض من ويتركب واحد كروموسوم من مكونة بدائية نواة بوجود البكتيرية الخلية تتميز:  النووية المادة -5

 . نووى غشاء للنواة يوجد وال النواة وظائف بنفس تقوم وهى  DNA النووى

 ......فوسفورية ومواد وجليكوجين نشا حبيبات بالستوبالزم يوجد:  المخزنة المواد -6

 على قدرة ولها  النوع حفظ طرق  إحدى وهى داخلية جراثيم تكون البكتريا أنواع بعض:  الداخلية الجراثيم -0

 ( اسطوانية - بيضية - كروية)  تكون فقد شكلها فى وتختلف والجفاف الحرارة تحمل

  

 

 سيدوموناس -4ميكروكوكس                            -3كلوستريديوم                -2باسلس.                       -1

 

 

 

  ( : التغذية عضوية)  تروتروفيةيه بكتريا -1 

 .الجوى األزوت بتثبيت تقوم أنواع ومنها عضوية مصادر من والطاقة الكربون من احتياجاتها على تحصل  

 ( :  التغذية معدنية)  أوتوتروفية بكتريا -2

 الكبريت أكسدة بكتريا وأهمها CO2 الكربون أوكسيد ثانى من والطاقة الكربون من اإحتياجاته على تحصل  

 .والتأزت
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 الفطريات ثانيا

 الفطريات أهمية

 الفطريات تركيب

 الفطريات فى التغذية

 

 

 

 .النواة حقيقية خاليا بتكوين وتتميز التغذية ذاتية غير الكلوروفيل من تخلو دقيقة حية كائنات هى الفطريات

 

 

 

 . الركفورت جبن مثل الجبن أنواع بعض تسوية - 2        . الغراب عيش مثل للحيوان كعلف أو لإلنسان غذاء -1

 .الخبز صناعة في تستخدم   -4             . العضوية للمواد بتحليلها التربة خصوبة زيادة -3

 .والحيوان والنبات لإلنسان أمراض تسبب -6.    الستريك وحامض الكحول مثل النافعة المواد بعض إنتاج -5

 . األخشاب تلف  -8.                              واللحوم والمشروبات األغذية فساد  -0

 

 

 يسمح وهو الخارجية المؤثرات من توبالزميالس ويحمى شكلها ويحدد بالخلية يحيط وهو:  الخلوى الجدار -1

          .السليلوز من عالية نسبة على ويحتوى لغيرها يسمح وال المواد بعض بمرور

: وهو جدار رقيق  يلى الجدار الخلوى ويتكون من الليبوبروتين وهو غشاء شبه منفذ وينظم  البالزمى الغشاء -2

 الغذائى .المواد الغذائية ونواتج التمثيل  مرور

 -: في معظم الفطريات شفافا ومحببا ويحتوى على : الستوبالزم -3

 (. RNA  -DNAالنواة : تتكون من النوية والغشاء النووى واألحماض النووية )  -أ

 الشبكة اإلندوبالزمية : هى أجسام انبوبية ولها دور فى التبرعم واإلنقسام . -ب 

 األشكال وتحتوى على انزيمات األكسدة واإلختزال . الميتوكوندريا :  جسيمات مختلفة -جـ 

 الفجوة :تمثل جزء كبير من الخلية وتحتوى على انزيمات التحلل المائى . -د 

% من الوزن الجاف  والجليكوجين  05الحبيبات الدهنية والجليكوجين :  تصل نسبة الحبيبات الدهنية إلى  -هـ 

 .السيتوبالزم  عبارة عن مادة كربوهيدراتية منتشرة فى 

 

 

 : مترممة فطريات -1

 : هامن و ميته  عضوية مواد تحلل من هاغذائ على تحصل التى وهى

 . فقط الميتة  العضوية المواد  من غذائها على تحصل  التى وهى:  اإجباري مترممة فطريات - أ

 في تستمر األنسجة تموت وعندما محدودة لفترة نباتية أنسجة على تعيش التى وهى:  اإختياري مترممة فطريات -ب

 . الميتة األنسجة على النمو        

 

 : ومنها حيوانية أو نباتية حية أنسجة من غذائها على تحصل التى وهى:  متطفلة فطريات -2

 . الجراثيم وتبقى الخاليا تموت العائل موت وعند العائل أنسجة في تنمو التى وهى:  التطفل إجبارية - أ

 

 . المناسب العائل وجدت إن ةفلمتط النمو تستطيع ولكنها العضوية المواد تحلل التى وهى:  التطفل إختيارية - ب

 



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (5)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 الفطريات تقسيم

 الميكوريزا فطريات

 الميكوريزا فطريات أهمية

 الفيروسات ثالثا

 

 

  

 ( الزغبى البياض أمراض)  مثل البيضية الجراثيم بواسطة جنسيا تتكاثر وهى:  بيضية فطريات -1

  ( الخبز عفن فطر)  مثل الزيجية الجراثيم بواسطة جنسيا تتكاثر وهى:  زيجية فطريات -2

 (  ىالدقيق البياض أمراض)  اإلسكية الجراثيم بواسطة جنسيا تتكاثر وهى:  أسكية فطريات -3

 التفحمات أمراض)  مثل بازيديةال الجراثيم بواسطة  جنسيا تتكاثر وهى:  بازيدية فطريات -4

 ( واألصداء

 ( الذبول أمراض)  مثل جنسى تكاثر لها اليعرف التى الفطريات هى:  الناقصة الفطريات -5

 

 

 

 .التربة فى اآلخر والجزء النبات أنسجة داخل خيوطها من جزء فطريات عن عبارة(  الفطرية الجذور) الميكوريزا

 : الميكوريزا فطريات أنواع

 تبادل خاللها من يتم النبات أنسجة داخل الفطر هيفات من شجيرية تفرعات عن عبارة: الداخلية الميكوريزا-1

 . الغذائية المواد

 . موسميا النمو فيها يكون التى المناطق فى خارجيا والشجيرات باألشجار ترتبط:  الخارجية الميكوريزا -2

 
 

 

  . الجذرى المجموع مساحة تزيد -1 

 .العضوى الفوسفات إمتصاص من يسهل الذى الفوسفاتيز إنزيم تفرز -2 

               .   المياه إمتصاص على النبات قدرة من تزيد -3 

 . النيتروجين امتصاص تنشط -4

  .والسيتوكينات والجبريللينات األوكسينات مثل منشطة مواد تفرز -5

 . التربة أمراض بعض من النباتات حماية -0  .      التربة حبيبات تجميع -6

 

 

 

 ألنها حى عائل وجود في إال تتكاثر ال الصغر في متناهية جسيملت عن عبارة الفيروسات

 . والحيوان واإلنسان للنبات أمراضا وتسبب التطفل إجبارية

 : لعوائلها بالنسبة الفيروسات تقسيم

 .الموز في القمة وتورد الطماطم موزايك مثل النباتات على تتطفل:  النباتية الفيروسات -1

 .اإلنفلونزا مثل الحيوانات على تتطفل:  الحيوانية الفيروسات -2

 : الحية الكائنات القمات مجموعة -3

 . الفطريات تصيب التى هى:  الميكوفاج -ب.    البكتريا تصيب التى هى: البكتروفاج -أ     

 . الطحالب تصيب التى هى:  السيانوفاج - جـ    
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 الطحالب رابعا

 الطحالب أهمية

 ( البروتوزوا)  األولية الحيوانات خامسا

 الجوى األزوت تثبيت على يؤثر مما البكتيرية العقد على بتأثيرها للنباتات  مشاكل الفيروسات تسبب عامة وبصفة

 . التربة خصوبة من يقلل مما

 

 

                     

 أن إما وهى الضوئى البناء بعملية القيام من تمكنها التى الكلوروفيل مادة بها مائية كائنات الطحالب

 . الخاليا عديدة أو الخلية وحيدة تكون

 : للطحالب الرئيسية األقسام

 . حمراء طحالب -3        .  بنية طحالب -2      .         خضراء طحالب -1

 (.         الدياتومات)  صفراء طحالب -4

 الجوى األزوت يثبت وبعضها البكتريا مع مشتركة صفات لها( :  السيانوبكتريا)  المزرقة الخضراء الطحالب -5 

 .األرز مزارع في حيوى كسماد تستخدم لذلك

 

 

 . لألسماك الرئيسى الغذاء تعتبر -2                      .   التربة في العضوية المادة نسبة من تزيد -1

 .األمالح من تخليصها بعد كسماد تستخدم -4.                                             لإلنسان كغذاء تستخدم -3

 . الجوى األزوت لتثبيتها التربة خصوبة من تزيد -6.                                  الصخور تحلل على تساعد -5

 . األفران في عازلة كمادة تستخدم -8      .  الغذائية البيئات تحضير في يستخدم الذى اآلجار امنه يستخرج -0

 .حركتها يعيق مما السفن غاطس على تنمو -10                        .    البنية الطحالب من اليود إستخراج -0

 

 

 

 الخلية بانقسام الجنسيا تتكاثر وهى الحيوانية الحية الكائنات من البروتوزوا تعتبر

 .مناسبة الغير الظروف فى وتتحوصل نادر الجنس والتكاثر

 :  حركتها حسب البرتوزوا تقسيم

 .التريبانوسوما مثل باألسواط تتحرك:  السوطيات مجموعة -1

 . األميبا مثل الكاذبة باألقدام تتحرك:  الكاذبة األقدام ذوات مجموعة -2

 .الباراميسيوم مثل باألهداب تتحرك:  الهدبيات مجموعة -3

 . المالريا بالزموديوم مثل جراثيم تكون:  الجرثوميات مجموعة -4

 : البروتوزوا فى التغذية

 . منها كبيرة أعداد وتلتهم البكتريا وتوزوارالب تفترس

 : التربة فى البروتوزوا أهمية

 . التربة فى النافعة للبكتريا الطبيعية األعداء من ألنها التربة بخوبة تضر -1

 . والمالريا الدوسنتاريا مثل واإلنسان والحيوانات لألسماك أمراض تسبب -2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 التعقيـــــــــــــــــــــــــم
 

 

 .والمواد األدوات فى الحية الميكروبات لجميع الكاملة اإلبادة منها الغرض عملية هو:  التعقيم تعريف

 : التعقيم أغراض

 . الميكروبات وتنمية عزل عند البكتريولوجية األعمال فى -1

 . والعدوى التلوث لمنع واألجهزة األدوات لتطهير الطبية األغراض فى -2

 . طويلة مدة لحفظها بها الموجودة الميكروبات من للتخلص األغذية فى -3

 : التعقيم طرق

 : ومنها الفيزيائية الطرق باستخدام التعقيم ( 1) 

 : إلى وتنقسم بالحرارة التعقيم  أوال

  : وتشمل الجافة الحرارة -1

 مرات عدة اللهب فى بتمريرها للهب التعرض تتحمل التى دواتاأل تعقيم يتم وفية: المباشر اللهب استعمال - أ    

 . الزجاجية الشرائح - التلقيح إبر مثل

  لمدة م 5 180-160 درجة على الساخن بالهواء المعقم جهاز لذلك يستخدم:  الساخن بالهواء التعقيم -ب   

 . والماصات بترى أطباق مثل المباشر اللهب استخدام معها اليمكن التى المواد فى وتسخدم دقيقة 30-60  

 : وتشمل(  البخار)  برطوبة المصحوبة بالحرارة التعقيم -2

 : م 5 100 درجة على بالبخار التعقيم -أ

 اليوم فى دقيقة 20 لمدة الغذائية البيئات تعقيم مثل أرنولد جهاز لذلك ويستخدم بالبخار المتقطع بالتعقيم وتسمى 

 (  علل.)   يوم كل بين ساعة 24 ترك مع أيام ثالثة  لمدة

 :  ضغط تحت بالبخار التعقيم -ب

  عن تزيد الجهاز داخل الحرارة ألن التعقيم وسائل وأسرع أحسن وتعتبر األوتوكالف جهاز لذلك يستخدم 

 األغذية - والقطن الشاش)  تعقيم مثل العالية الحرارة تتحمل التى البكتريا قتل يسهل مما الضغط بسبب م 5 100

 ( . المرضية البكتريا مزارع - والخراطيم السدادات - المعلبة

 : الغليان من أقل حرارة درجات باستعمال التعقيم -3

 متعاقبة أيام 8 مدار على ساعة لمدة م5 50 درجة على الدم سيرم تعقيم مثل التعقيم فى الطرق أبسط من

 . ساعة لمدة م 5 60 درجة على البكتيرية والمزارع

 : األشعة باستخدام التعقيم ثانيا

 ومن األدوية تعبئة وعنابر العمليات غرف تعقيم فى  خاصة لمبات من بنفسجية الفوق األشعة استخدام مثل

 .األشياء داخل التغلغل على قدرتها لعدم سطحيا يكون التعقيمى فعلها أن سلبياتها

 : المواد هذه ومن والتطهير الحفظ عمليات فى تستخدم:    الكيميائية المواد باستخدام التعقيم -2

  لدرجة يسخن ثم%   ,25 بنسبة يضاف حيث(  علل )  الدم سيرم وحفظ تعقيم فى يستخدم: الكلوروفورم - أ

 . معقما السيرم تاركا الكلوروفورم فيتطاير  م 5 50
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  التعقيم أجهزة

 الغذائية البيئات

 على يعمل حيث اإلنسان لجسم المختلفة والمناطف األيدى لتطهير%  00- 50 بتركيز يستخدم: اإليثايل كحول - ب

 . منها الماء وسحب الخاليا تجفيف

 . والعيادات الغرف أرضيات لتطهير% 5 -2 بتركيز يستخدم:  الفينول - جـ

  والمناضد الجراحية األدوات لتطهير%  5 بتركيز يستخدم:   الكريزول - د

 . المصابة النباتية األجزاء  المناضد لتطهير% 1 بتركيز يستخدم : (  السليمانى) الزئبقيك كلوريد - هـ

 :  البكتيرية المرشحات باستخدام التعقيم -3

 ويستعمل الدقيقة الحية الكائنات لحجز ميكانيكية بطريقة الدقيقة الحية الكائنات خاليا ازالة على الطريقة هذه تعتمد

 . وزايتس وبيركفيلد شمبرالند مرشح مثل  ميكرون من أقل اثقوبه قطر بكتنيرية مرشحات لذلك

 : البكتيرية المرشحات باستخدام التعقيم أغراض

 . الدم سيرم مثل بالحرارة تتأثر التى والبيئات السوائل تعقيم -2  .   والغازات الهواء تعقيم -1

 .  والبيئات السوائل من البكتريا لحجز العلمية األغراض فى -3

                        

 

 الحرارة درجات لضبط ثرموستات به كهربائى فرن عن عبارة:   الساخن بالهواء المعقم -1

 . الحرارة فقد لتقليل عازلة بمادة للجهاز الخارجى الجدار ويغطى أوتوماتيكيا

 اإلناء بداخل ويوجد عازلة بطبقة مغطى عدنالم من اسطوانى إناء عن عبارة:  أرنولد جهاز -2

 ترمومتر بها مثبت وأخرى البخار لخروج فتحة وللجهاز تعقيمها المراد البيئات لوضع أرفف وبه ماء

  . بالكهرباء المياه تسخين ويتم

 مشابك به مثبت سميك غطاء وله الضغط يتحمل معدنى إناء عن عبارة:   األوتوكالف جهاز -3

 . الغاز أو بالكهرباء الماء ويسخن تعقيمها المراد المواد لوضع أرفف وبه  لولبية

 .مختلفة أقطار ذات اإلسبستوس مادة من أقراص على المرشح هذا يتعتمد:  زايتس مرشح -4

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 . الحية الكائنات تنمية فى تستخدم عضوية غير او عضوية مواد هى

 : الغذائية البيئة فى توافرها الواجب الشروط

 . ياتالسكر مثل والطاقة الكربون من اسبمن مصدر على تحتوى -1

 . األمونيا مثل النيتروجين من مناسب مصدر على تحتوى -2

 . المعدنية األمالح من مناسب مصدر على تحتوى -3

 . الحى الكائن لنمو مناسبة رطوبة بها -5                                   . الحى الكائن لنمو مناسب  pH الـ -4

 : الغذائية البيئات أهمية

 . الميكروبات خواص دراسة -2.                 وحفظها واكثارها الميكروبات تنمية -1

 (الخ...- أحماض- كحوالت) اإلقتصادية المواد إنتاج على الميكروبات قدرة دراسة -3
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 الغذائية البيئات أنواع

 التربة ميكروبيولوجيا

  الكربون دورة فى الميكروبات دور

 

 

 : إلى تركيبها طبيعة حسب تقسم

 فى كما طبيعية غذائية مواد من تتكون:  طبيعية بيئات -أ

 .والتربة واللبن الحية األنسجة فى تنمو التى المرضية الميكروبات

 غير أو عضوية كيماوية مواد من تتكون:  صناعية بيئات - ب

 -: إلى وتنقسم عضوية

 ( : مخلقة صناعية بيئة)  الكيماوى التركيب محددة بيئات -1

 مخلوط أو عضوية أوغير عضوية مركبات من سواء معروف كيماوى تركيب ذات مواد من تتكون بيئات هى

 . منهما

 (: مخلقة غير صناعية بيئة)  الكيماوى التركيب محدودة غير بيئات -2

 . اللحم ومستخلص الببتون مثل الكيماوى التركيب معروفة غير مواد من تتكون

 : القوام حسب الغذائية البيئات تقسيم

 . والجالتين اآلجار مثل:  صلبة بيئة -2          .  الشمس عباد ولبن المغذى المرق بيئة مثل:  سائلة بيئات -1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :  الزراعية التربة تركيب

  فى الجزء هذا ويتمثل التربة قوام يحدد الحبيات هذه ونسب األحجام مختلفة حبيبات يشمل:  المعدنى الجزء -1

 . والطين والطمى والرمل الحصى          

 للعناصر رئيسيا مخزنا يعتبر وهو الدبال عليه مايطلق وهو:   ( العضوية المادة)  العضوى الجزء -2

 . العضوية المواد تحلل من ويتكون التربة فى الدقيقة الحية للكائنات بالنسبة الغذائية

 جذور إلى الغذائية العناصر تنتقل طريقه وعن حبيباتها بين التربة من السائل الجزء هو:  األرضى الماء -3

 . الحية الكائنات خاليا ءانلب ضرورى وهو إمتصاصها ويسهل النباتات

 وهما والشعرى ءاألسموزى والما التربة بحبيبات تماسكة لقوة للنباتات ميسر غير الهيجروسكوبى الماء ومنه

 .( الصرف ماء)  الحر والماء للنباتات ميسران

 . بها الرطوبة نسبة حسب للتربة الكلى الحجم من%  50 ويشغل المسامية يمثل وهو : األرضى الهواء -4

 والحيوانات والفطريات البكتريا وتشمل للتربة الكلى الحجم من% 1 تشغل:  الدقيقة الحية الكائنات  -5

 . الصغيرة

 

 

 فى نسبته وتصل الخلية تركيب فى البناء أساس أنه حيث الحية للكائنات الهامة العناصر أحد الكربون يعتبر

 الذاتية الكائنات تقوم الذى الجوى الهواء من الكربون على الحية الكائنات وتحصل%50-40 إلى النباتية األنسجة

 . الضوئى البناء عملية خالل من العضوية الصورة إلى بتحويله اءالحضر النباتات ومنها التغذية

 : النبات فى الموجودة العضوية المركبات همأ

 .                البروتينات -4 .                       اللجنين -3.                   الهميسليلوز -2.               السليلوز -1
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 التربة فى العضوية الكربون مركبات تحلل

 . األمينية واألحماض البسيطة السكريات مثل الماء فى الذائبة المكونات -5

 . والزيوت الدهون مثل الكحول فى الذائبة المركبات -6

 : الكربون أكسيد ثانى وانطالق العضوية المادة تحلل

 : هى عمليات ثالث فى العضوية المادة تحلل عملية تتم

 . الميكروبية اإلنزيمات بفعل والحيوانية النباتية األنسجة اختفاء:  األولى العملية -1 

 . بالميكروبات الخاصة ألحماضوا والسكريات البروتين بها جديدة ميكروبية خاليا تخليق:  الثانية العملية -2

 . تمثيلها يعاد أو التربة فى تتراكم حيث للميكروبات الغذائى التمثيل نواتج تكوين:  الثالثة العملية -3

 : العضوية المادة تحليل عمليات أهم

 مخزنا الدبال ويعتبر الميكروبات متناول فى التربة كربون فيه :  ( الدبال)  األصلية العضوية المادة تحلل -أ

 . العضوية المواد تحلل من ويتكون التربة فى الدقيقة الحية للكائنات بالنسبة الغذائية للعناصر رئيسيا

 : التربة فى الدبال أهمية

 . الثقيلة التربة تهوية تحسين -3.           التربة بناء تحسين -2.               العضوية المادة تخزين -1

 . للنبات الغذائية العناصر توفير -5                                  .    بالماء الخفيفة التربة حتفاظإ زيادة -4

 . اإلنبات عملية يحسن مما التربة تدفئة -6

 :  ( المعدنة)  المضافة العضوية المادة تحلل - ب

 . عضوية الغير الصورة إلى العضوية الصورة من العنصر تحويل عملية هى

 

 

 : النشا تحلل -1

 ويختفى  الضوئى بالبناء تقوم التى النبات أوراق النشا ويكثر بتخزينها النبات يقوم التى األنواع أحد  النشا يعتبر

 : اآلتية المعادالت خالل من التربة ميكروبات بفعل النشا

 :السليلوز تحليل -2

 

 وستربتوميسز سيتوفاجا جنس مثل هوائية ميكروبات خالل من تحليله ويتم الراقية النباتات مكونات أهم من يعتبر

 : اآلتية المعادالت  خالل من كلوستريديوم جنس مثل الهوائية وميكروبات

 : البكتينية المواد تحليل - 3

 المواد تحلل ويعتبر  الخاليا بين الوسطى الصفيحة فى بوفرة وتوجد معقدة سكريات عن عبارة البكتينية المواد

 منه ويوجد األلياف فصل فيسهل والجوت والتيل الكتال مثل األلياف نباتات تعطين مجال فى اهمية ذو البكتينية

 :أنواع ثالثة

  . البكتيك حامض - جـ.                       البكتين - ب       .     وتوبكتينرالب -أ          
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 ( البيوجاز)  الحيوى الغاز إنتاج

 : الكيتين تحليل -4

 الفطريات نمو من وكذلك التربة سطح تحت أطوارها بعض تنمو التى الحشرات بقايا من التربة فى الكيتين يتواجد

 الخ.. باسلس وجنس األكتينوميسيتات لها المحللة الميكروبات ومن

  الميثانى التخمر

 أنواع بواسطة الكربون اكسيد ثانى مع الميثان غاز ينتج الهوائية الظروف تحت المختلفة العضوية المواد تحلل

 . والحلزونية والعصوية الكروية االبكتري من مختلفة

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 .الهواء عن بمعزل بالماء خلطها عند العضوية المخلفات تخمر من الناتج الغازى المخلوط هو:  البيوجاز تعريف

 : البيوجاز إلنتاج تخميرها الممكن العضوية المخلفات

 .العرش - األرز قش - األحطاب :  نباتية مخلفات -2       .   الطيور وزرق الماشية روث :  حيوانية مخلفات -1

 . المطابخ مخلفات - القمامة :  منزلية مخلفات -4                    .     الصحى الصرف :  آدمية مخلفات -3

 . النيل ورد:    الحشائش -6.                           والمجازر المصانع مخلفت:  صناعية مخلفات -5

 : البيوجاز وحدة ونوع حجم فى تتحكم التى العوامل

 . العام مدار على المخلفات توفر مدى -2                    .             المخلفات ونوع كمية -1

 .  الغاز على الطلب حجم -4      .                   المخلفات معالجة من الهدف -3

 . الجو حرارة درجة  -6       .        األرضى الماء ومستوى التربة طبيعة -5

 .البيوجاز لتكنولوجيا المزارعين تقبل -0

 البيوجاز وحدة إنشاء أساسيات

 : هى أجزاء أربعة من وجازيالب وحدة تتكون

 منه ويوجد ميكروبيا تخمر التى المخلفات توضع فيه:  المخمر -1

 . الصينى والنظام الهندى النظام نوعان

 . اإلستعمال أماكن إلى ويوجه الغاز يجمع فيه:  الغاز تجميع خزان -2

 . التغذية مواد وتخلط تجمع فيه:   الدخول حوض -3

 . المهضومة المواد خروج غرفة هى:  الخروج حوض -4

  بيولوجيا الغاز تكون

 :بيولوجيا الغاز تكوين مراحل

 إلى المعقدة العضوية المواد وتحلل المترممة البكتريا تنشط فيها( :  األحماض تكوين مرحلة)  األولى المرحلة -1

 . الخليك مثل عضوية أحماض ذلك عن وينتج بسيطة مواد

 (  واأليدروجين الخليك حمض تكوين مرحلة)  الثانية المرحلة -2

 (  الميثان تكوين مرحلة)  الثالثة المرحلة -3

 : البيوجاز إنتاج على المؤثرة العوامل
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 النيتروجين دورة فى الميكروبات دور

 . األيدروجين تراكم -3.             الحموضة درجة -2.                   الحرارة درجة -1

 (  بالمخلفات المخمر مأل مدى)  التحميل -6.          األمونيومى التسمم -5.                األكسجين غياب -4

 . المضافة المخلفات طبيعة  -8( .                       بالماء المخلفات تخفيف نسبة)  التخفيف -0

 : بالمخلفات الممرضة الكائنات

 :المخمر فى وضعها قبل أسبوع لمدة هوائيا المخلفات بتخمير ينصح علل        

 . بها الموجودة الممرضة الكائنات من للتخلص                     

  : البيوجاز سماد

 من ويتكون المرضية الميكروبات من ويخلو مقبولة رائحة وله العضوية المخلفات تخمير من المتبقى المخلوط هو

 . ذائبة غير مركبات من صلبة طبقة  -2.             الذائبة األمالح من  سائلة طبقة -1             :   طبقتين

 : للبيوجاز اإلقتصادية األهمية

 . الميكروبى البروتين إنتاج -2.                  والطهى واإلنارة التدفئة -1

 : البيوجاز إلنتاج المخلفات تخمير فوائد

 :    فى المخلفات بقايا استعمال -1

 . المزروعات رى فى السائلة المخلفات -ب                   .  عضوى كسماد الصلبة المخلفات -أ        

 .    الريف فى والحيوانية اآلدمية المخلفات من التخلص -2

 .  األرياف فى لإلشتعال قابل غاز توفير -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 .منه النباتات إستفادة يسهل بسيطة معدنية صورة إلى تحوله حيث النيتروجين بمعدنة التربة ميكروبات تقوم

 : النيتروجين لعنصر التربة ميكروبات بها تقوم التى الحيوية التحوالت

 . األزوت انطالق -  3            .النترات اختزال -2     .       العضوية النيتروجين مركبات معدنة -1

 . الجوى الهواء أزوت تثبيت -5.                                  الميكروبات خاليا فى النيتروجين مركبات تمثيل -4

 :العضوية النيتروجين مركبات معدنة أوال

 من كال المعدنة عملية عن وينتج كبيرة بكميات النبات إليها يحتاج التى الغذائية العناصر من النيتروجين يعتبر

 . والتأزت النشدرة عمليتى فى ذلك ويتم العضوى النيتروجين واختفاء والنترات األمونيا

 :( البروتين تحلل)  النشدرة عملية

 . الالهوائية أو الهوائية الظروف فى(  النشادر)  األمونيا إلى وتحوله النيتروجين تحلل عن عبارة هى

 : للبروتين المحللة الميكروبات

  0 ميكروكوكس - سيدوموناس– كلوستريديم - باسيلس ألجناس المنتمية البكتيريا أنواع معظم -1

 .الرايزوباس -الترناريا -إسبرجيلس  -البنسيليوم مثل الفطريات من العديد -2

 : العضوى النيتروجين نشدرة على تؤثر التى العوامل

 .النشدرة معدل يزيد العضوي النتروجين نسبة زيادة              : التربة في النتروجين محتوي -1



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (13)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 الجوى(  األزوت)  النيتروجين تثبيت

 0 النشدرة تقل و الميكروبات نشاط فيها يقل الصرف رديئة األراضي                              : الصرف حالة -2

  0٪ 05  - 50 من للنشدرة المثلي الرطوبة                              : التربة رطوبة -3

 م 60 -40 من للعملية المثلي الدرجة                                    :  الحرارة -4

5- PH المتعادل الوسط ذات األراضي في النشدرة معدل يزيد                               : التربة   

 . النشدرة يزيد الكربون عن النيتروجين زيادة: (  النيتروجين إلى الكربون نسبة)     C/N نسبة -6 

 : التأزت عملية

 الهوائية الظروف فى ونيتروباكتروتتم نيتروزوموناس بكتريا بواسطة نترات إلى ثم نيتريت إلى األمونيا تحول هى

 0فقط

     -: التأزت عملية علي ؤثرت التى العوامل

 . األكسيجين -2 .       متعادل وسط تفضل البكتيريا   : الحموضة درجة -1

  .  م 35 – 30 من المثلي الدرجة :الحرارة درجة -4                       متوسطة تكون أن يجب  : الرطوبة -3

   :بالنترات التلوث

 تركيزها زيادة عند للبيئة الملوثة المواد أهم من أيضا ولكنها النبات  لتغذية الهامة األيونات من النترات تعتبر

  -: إلي تؤدي ألنها

 .واألسماك الشرب ومياه المالحة على يؤثر مما المائية حاتطالمس فى المائية والنباتات الطحالب نمو زيادة -1

        . األوزون طبقة تدمير -3                    . باألمراض واإلنسان الحيوانات إصابة -2

  :األزوت وانطالق النترات إختزال

 هذا فقد وبالتالى ىالغاز النيتروجين انطالق مع ائيةالالهو الظروف تحت والنيتريت النترات اختزال عملية هى

 .بالتطاير العنصر

 :  األزوت إنطالق عملية علي  تؤثر التى البيئية العوامل

  0 كافية غير بكميات األكسيجين وجود عند األزوت إنطالق عملية تتم           :  األكسجين -1

 0 األزوت إنطالق عملية تزيد الرطوبة زيادة             : الرطوبة -2

 0 األيدروجين أليون  المرتفع التركيز في األزوت إنطالق يقل           :  الحموضة -3

 . م 5 60 – 25 عند لعمليةا تزداد             : الحرارة -4

 

  

 

 :الجوي النتروجين تثبيت ميكروبيولوجيا

 إنزيم علي تحتوي التي والميكروبات المزرقة الخضراء والطحالب البكتيريا النتروجين تثبيت بعملية يقوم 

 -: يلى كما تروجينيزيالن
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 البكتيرية العقد تكوين مراحل

 

 : الجوى للنيتروجين المثبتة الميكروبات تقسيم

      :  الالتكافلية الميكروبات أوال

 وتحصل التربة في وتعيش جرام ةلصبغ سالبة وهي إجباريا هوائية بكتريا   -:  األزوتوباكتر -أ 

 األزوت من كبيرة كميات تثبيت تستطيع و البسيطة السكريات من والطاقة الكربون مصادر علي

 .   8  - 6, 5 من لها حموضة وأفضل التربة في

 تثبت ولكنها وهوائية جرام ةلصبغ سالبة حلزونية بكتيريا وهي : األزوسبيريالم بكتريا -ب

 . متعادل ووسط م30 -25 من مثلي وحرارة األكسجين قليلة ظروف في النتروجين

 للنتروجين المثبتة الالهوائية الميكروبات أكثر من وهي :  كلوستريديم مثل الهوائية بكتيريا - جـ

 .الجوي

      -:  تكافليا ال الجوي النتروجين تثبيت علي المؤثرة العوامل

 .الطاقة مصادر -3 .      المعدنية العناصر -2 .           النتروجين من التربة محتوي -1

   . الرطوبة -6 .                              الحرارة -5 .                          الحموضة درجة -4

 :التكافلية البكتريا ثانيا

 : البقولية والنباتات الريزوبيوم بكتريا

 جذور مع(  منفعة تبادل)  تكافليا تعيش التى العقدية البكتريا بواسطة النيتروجين تثبيت عملية تتم

 بالمواد النبات الميكروب ويمد العضوية وغير العضوية بالمواد الميكروب يمد فالنبات البقوليات

 . الجوى الهواء من يثبتها التى النيتروجينية

 -: العقدية البكتيريا في التخصص

  النبات هذا غزو تستطيع فال األنواع باقي أما العقدعليه تكوين في متخصص بكتيري نوع نبات لكل أن بها يقصد 

 مثل التلقيح تبادلية مجموعة العقدية البكتيريا من واحد نوع يغزوها التي البقولية النباتات مجموعة وتسمي

 0 العدس  -العادي الفول  -البسلة وتضم البسلة مجموعة

 

 

 نمو تشجع إفرازات جذورالنبات تفرز حيث مباشرة البذرة إنبات بعد البكتيرية العقدة تكوين تبدأعملية

 النوع من البكتيريا كانت فإذا منطقةالجذوروتتكاثرحوله في البكتيرياالعقديةالموجودةبالتربة

 . به تلتصق النبات لهذا المتخصص

 : البكتيرية العقد تكوين مراحل

 (للجذور الميكروب غزو) الطوراألول -1

 تعمل مواد النبات جذور تفرز حيث للنبات األولي األوراق تكوين مع البكتيرية العقدة تكوين يبدأ

 نمو إلي تؤدي موادو  الجذرية العقد بكتيريا من مجموعة فينتج به المحيطة البكتيريا تكاثر علي

 0الغزو من يوم15 عن تقل ال مدة في العقدة وتتكون الميكروب فيغزوها وإلتوائها الجذرية الشعيرة

 (المنفعة تبادل)الطورالثاني -2
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 الفوسفور دورة فى الميكروبات دور

 بالمواد النبات ويمدها المثبتة النتروجينية بالمواد النبات تمدالبكتيريا حيث التكافلية تظهرالمعيشة وفيه

  0 أسابيع  0 النبات داخل البكتيريا وتبقي الكربوهيدراتية

 :  الثالث الطور-3

 المواد قلة بسبب متطفل إلي المنفعة تبادل معيشة من الميكروب يتحول العقدة تكوين من أسابيع سبعة حوالي بعد

 العقدة وتنفجر فيها يسكن التي الوسطي الصفيحة يذيب البكتينيزالذي إنزيم فيفرزالميكروب للعقدة الواصلة الغذائية

  0 للتربة الميكروب ويخرج

 : تكافليا الجوى النيتروجين تثبيت على تؤثر التى العوامل

 النيتروجين من ماتثبته ومقدار البقوليات نمو على  التربة  وملوحة ورطوبة وحرارة تهوية تؤثر:   التربة -1

 . الجوى

 تكوين تنشط والفوسفات والنيتروجين والمولبدينم الكالسيوم إضافة:   التربة فى توجد التى الغذائية العناصر -2

 . النيتروجين تثبيت وزيادة العقد

 : التثبيت عملية أثناء مختزل وسط للنيتروجين المثبت الميكروب يوفر كيف

 النيتروجين بتثبيت يقوم النيتروجينيزالذى انزيم فيه يوجد الذى الوسط من األكسجين إبعاد يعنى المختزل الوسط

 : طريق عن ذلك ويتم لألكسجين حساس اإلنزيم هذا ألن الجوى

 .الوسط هذا فى تعمل أن تستطيع  كلوستريديوم مثل الالهوائية البكتريا -1

 : يلى كما المختزل الوسط لتوفير عديدة وسائل لها الهوائية البكتريا -2

 .الوسط من األكسجين لتقل وبذلك العالى تنفسها بمعدل ازتمت: األزوتوباكتر بكتريا -أ

 يقل وبذلك كبسولة به يحيط الذى الكروى الشكل إلى الواوى الشكل من تتحول : األزوسبيريالم بكتريا -ب

 . األكسجين

 . األكسجين نسبة تنظم الهيموجلوبين من حمرا صبغة العقد داخل توجد:  العقدية البكتريا - جـ

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 . النبات احتاج حيث من النيتروجين عنصر ويلى النبات لنمو بالنسبة جدا هام معدنى غذائى عنصر الفوسفور

 : الفوسفور لعنصر الحية الكائنات بها تقوم التى التحوالت

   0العضوى الفوسفور معدنة -ب                      0  المعدنية الفوسفور مركبات إذابة -أ

 0 الفوسفورغيرالعضوية مركبات إختزال أو أكسدة -د.        الخلية مكونات إلي الميسرة الفوسفات تحويل - ـج

 : العضوية غير الفوسفور مركبات إذابة ميكانيكية

 الفوسفور مركبات تحويل من الدقيقة الحية الكائنات تمكن التى العضوية األحماض بإنتاج الميكروبات تقوم -1

 . الذائبة الصورة إلى الذائبة غير

 تحول التى العضوية األحماض تتكون التأزت بكتريا وبفعل أوالكبريت النشادر تؤكسد:  التغذية ذاتية البكتريا -2

 . للنبات ميسرة صورة فى فيكون الذائبة الصورة إلى الذائبة غير الفوسفور مركبات

 : العضوى الفوسفور معدنة
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 المياه ميكروبيولوجيا

 التربة فى العضوية والمواد النباتات بقايا فى العضوى الفوسفور بتحويل وبكتريا فطريات من الحية الكائنات تقوم

 الدافئة واألراضى البكر األراضى فى أكبر بسرعة العملية هذه وتتم للنبات الميسرة عضوية الغير الصورة إلى

 .الميكوريزا فطريات ووجود والمعتدلة

 : الفوسفور تمثيل

 هي الوسط في الميسر الفوسفور كمية فإن للفوسفورلذلك الصورةالميسرة لوجود نموها في الميكروبات تحتاج

 وزيادة الميكروبات نشاط لزيادة ليؤدي الفقيرة التربة في إضافته من البد لذلك الميكروبات تكاثر في تتحكم التي

 مادة إضافة عند للتربة معدنية صورة في ويضاف إحتياجاتها لسد النبات من الميسرة الكمية تأخذ ال حتي و عددها

 0 التحلل يتم حتي كافية بفترة الزراعة قبل المعدنية المادة تضاف أو الفوسفور في الفقيرة للتربة عضوية

 : واإلختزال األكسدة تفاعالت

 المركب هذا فيختفي للتربة الفوسفين إضافة الفوسفورعند لمركبات الحيوية األكسدة حدوث علي اإلستدالل يمكن

 مثل الميكروبات لنمو مانعة مادة بإضافة التفاعل هذا ويقف الميكروبات بفعل ذلك ويحدث الفوسفات تركيز ويزيد

 0 التولوين

 : المصرية األراضى فى للفوسفور البيولوجية التحوالن

 .للفوسفات المذيبة الميكروبات من كبيرة أعداد علي المصرية األراضي تحتوي -1

  0للفوسفات المذيبة الميكروبات من عالية نسبة  علي الريزوسفير منطقة تحتوي -2 

  0 الميسر بالفوسفور النبات بإمداد الميكوريزا فطريات تقوم -3

  زستربتوميسي و باسيلس جنس من  هي المصرية األراضي في إنتشارا الميكروبات أنواع أكثر -4

 .للفوسفات  وإمتصاصها النباتات نمو من يزيد المذيبة الميكروباتب البذور أو التربة تلقيح -5

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 : الشرب مياه ميكروبيولوجيا أوال

 :حياتنا فى المياه أهمية

  0 النباتية أو الحيوانية الخلية تركيب من٪  00 حوالي الماء يشكل -1

 0وإعداداألطعمة والنظافة الشرب أغراض في للماء اإلنسان يحتاج -2

  . الكهربية الطاقة إنتاج في الماء يستخدم -4                     . الماء علي الصناعات من كثير تعتمد -3

 . الهامة النقل وسائل إحدي المياه تمثل -5

 : المياه مصادر

 ( والمحيطات البحار)  مالحة مياه أو(  األنهار)  عذبة مياه تكون أن إما:  السطحية المياه -1

  الميكروبي محتواها بإنخفاض وتمتاز األرض سطح تحت عميقة طبقات في تتجمع التي هي:  الجوفية المياه -2

 : الطبيعية المياه مصادرتلوث

 :التربة بميكروبات التلوث -أ
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 الشرب مياه تنقية

 وبمالمستها الهواء فى الموجودة بالميكروبات سقوطها أثناء تتلوث:  األمطار لمياه بالنسبة -1 

 .فتلوثها والبحيرات األنهار بمياه تختلط ثم التربة ميكروبات من تتلوث األرض لسطح

 .التربة من دقيقةمنقولة حية كائنات على تحتوى حيث: الزراعية األراضى صرف مياه -2

 :والحيوان اإلنسان بمخلفات التلوث -ب

 . مصادرالمياه إلي المجاري مياه لوصول نتيجة ويحدث التلوث مصادر أخطر ويعتبرمن

 . األنهار مياه فى الضارة المصانع مخلفات صرف نتيجة      :المصانع بمخلفات التلوث - جـ

 :الزراعية المخلفات -د

 .العذبة للمياه والصرف الري مياه مع تصل ومبيدات زراعية مخصبات متبقيات تحمل وهي                   

 : للشرب صالحة والغير للشرب الصالحة المياه

 : للشرب الصالحة المياه -1

  المرضية والميكروبات والمشعة الكيماوية والمواد المعلقة المواد من خالية والرائحة والطعم اللون عديمة مياه هي

 ( للشرب الصالحة عكس)           : للشرب صالحة غير مياه -2 

 

 

 

 : الشرب مياه تنقية خطوات

 :المجاري بمياه التلوث من مصدرالمياه وقاية -1

 مغلقة المجاري مياه مواسير تكون أن يجب وكذلك0الصحية بالطرق منها والتخلص المجاري مياه بمعالجة ويتم

  0 الشرب مياه مواسير عن بعيدة

 : الترسيب -2 

 0 الماء إلي الشبة إضافة مع ترسيب أحواض في الزمن من مدة ساكنة المياه بترك ويتم

 :الترشيح -3

 0 والناعم الخشن والرمل والحصي الحجارة من متعاقبة طبقات بإمرارالماءعلي ويتم

 :الكلور بإضافة التطهير -4

 0 الميكروبات قتل قادرعلي نشط أكسجين وينتج لتطهيرها المياه إلي(  الكلورة) الكلور إضافة يتم

 :للماء الكلورالمضافة كمية  عليها توقفي التى العوامل

       0 الماء في الموجودة الميكروبات وأنواع عدد - ب .                               التأثير تركيزالكلورومدة  -أ 

 . الحرارة ودرجة PH الـ درجة -د.                                            العضوية المادة كمية - جـ

 (:الفلورة)الفلور إضافة

 نسبة تقليل علي تأثير له ألن المستهلكين علي توزيعه قبل ماءالشرب إلي الدول بعض الفلورفي إضافة يتم

 0 األطفال في خاصة وتآكلها األسنان في التسوس

 : اآلدمي لإلستهالك المياه صالحية تقدير
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  المياه طريق عن المنقولة األمراض

 0 الشرب لمياه الصحية الظروف لمتابعة دوري بشكل تجري المختلفة اإلختبارات من مجموعة جراءبإ

 : الميكروبيولوجية اإلختبارات

  -: كاألتي وتحلل للمياه ومعقمة ممثلة عينات بأخذ وتتم

 :للشرب صالحيته علي كدليل بالماء الكلي البكتيريا عدد -1

 مل/ ميكروب 100من البكتيرياأقل من كلي عدد علي إحتوي إذا للشرب صالحا الماء أن األمريكية المقاييس تعتبر

 : الطريقة هذه عيوب ومن

 من قليل عدد علي تحتوي قد المياه ألن للشرب المياه صالحية مدي علي للحكم صحيحة غير طريقة أنها

 ميكروبات بينها ليس ولكن الميكروبات من كبير عدد علي تحتوي قد أو مرضية ميكروبات بينها ولكن الميكروبات

 0 مرضية

 -: المعوية الميكروبات عن الكشف طريق عن المرضية الميكروبات عن الكشف -2

 - التيفود)  المرضية الميكروبات على إحتوائها على دليل ذلك ألن الشرب مياه فى المجارى مياه وجود عن بالكشف 

 . المياه تلوث على دليل ألنها القولون بكتريا عن وبالكشف(  الكوليرا

 

 

  

 : التيفودية الحمي -1

 سالمونيالال ميكروب/  المسبب 

 :المرض أعراض

 0 األمعاء في إلتهاب حدوث -2.                                   المريض حرارة درجة إرتفاع -1

 0 الطحال تضخم -4                      . المعدة في حمراء إلي وردية بقع ظهور -3

 للمرض الحاملين المرضى - الذباب             :      اإلنتقال طرق

 : الوقاية طرق

                       0 المرضي طةمخال عدم -2               0 واألغذية للماء بالنسبة الصحية الشروط تطبيق -1

 0 جدا منخفضة حرارة درجة علي األغذية حفظ -3

 :  الكوليرا -2

 :المرض أعراض

 0 وغثيان البطن في مغص حدوث -2                                0  وإسهال قيء حدوث -1

 0  للوفاة يؤدي جفاف حدوث -3 

   ملوث غذاءأوماء تناول                        :اإلنتقال طرق

 

   والعالج : الوقاية طرق

               . والفاكهة الخضروات غسيل-4  . المرضي عزل -3.   الشرب ماء تطهير -2    0العامة النظافة -1 

  0 المرض بخطورة ةالموبوء األماكن إلي المسافرين توعية -5       0 الذباب مكافحة -4
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  0 الحيوية والمضادات السلفا مركبات إستخدام -0           0واألمالح بالسوائل الجسم إمداد -6

 ((  А النوع))   الوبائي الكبد إلتهاب -3

   الملوثة والمياه األغذية طريق عن ينتقل

 : المرض أعراض

 0 الشهية وفقد البطن في األم -3               .قىءو غثيان -2                    . وصداع حمي -1

 0أسمر لونه والبراز والعين الجلد في إصفرار -4

 :  والعالج الوقاية طرق

 . الماء نظافة من التأكد -2                 .األغذية مجال في العمل من المرض بهذا المصابين منع -1 

  0 المزروعات ري في الصحي الصرف مياه إستخدام عدم -3

  .  الملوثة المياه في الصيد منع -5           ةوءالموب المناطق في الورقية الخضر أكل تجنب -4

 : األطفال شلل  -4

 : المرض أعراض

 . العضالت في تشنجات مع شديد ألم -2     .                           غثيان – صداع – حمي -1 

 بالبراز والشراب الماء تلوث:    اإلنتقال طرق

  0  يوم 14  - 0 من                  :  الحضانة فترة   

 :  الباراتيفودية الحمي -5

     -: المرض أعراض 

 .  دموي إسهال يصحبه البطن في ألم مع صداع -2     0 الحرارة درجة إرتفاع - 1  

 0وإمساك جاف سعال حدوث -4                  0الشهية فقدان -3

 المريض أدوات إستعمال -  ملوث ماء أو طعام             : المرض إنتقال طرق

 :  والعالج الوقاية طرق

                .  الحيوية بالمضادات العالج -2.             والغذاء الماء نظافة -1 

  0 المسبب للميكروب المضاد المصل المريض إعطاء -4     . الشخصية بالنظافة العناية -3 

 :  الدوسنتاريا -6

 0 والمخاط والصديد بالدم مترافق شديد إسهال                  :  المرض أعراض

 الملوث والطعام الماء              : المرض إنتقال طرق

 : العالج طرق

  0المعوية المطهرات بعض إستخدام -2                  0  المناسبة الحيوية المضادات إستخدام -1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ميكروبيولوجيا مياه المخلفات
 

 

 . السكانية المجتمعات من ما مجتمع إستعمال عن الناتجة المياهمياه الخلفات هى 

 -: المخلفات مياه مصادر

   . المصانع مخلفات مياه -2                                               .المنازل مخلفات مياه -1 

 .المدن صرف مواسير إلي تصل التي والسطحية الجوفية المياه -4 .         والحدائق المزارع مخلفات مياه -3

 :  المجاري لمياه الميكروبيولوجية الصفات

 المرضية الميكروبات من العديد بها يوجد كما الميكروبات من متنوع خليط علي المجاري مياة مخلفات تحتوي

    0 خطورتها لتجنب صحيحة بطريقة المجاري مياه من التخلص يجب لذلك

 : المجاري مياه معالجة طرق

   0 عضوي كسماد تصلح رواسب علي والحصول للري تصلح مياه علي الحصول هو ذلك من والغرض

 -: هي رئيسية خطوات ثالث في المجاري مياه معالجة وتتم

 () النهائية  الكيميائية المعالجة -  جـ      .  البيولوجية المعالجة -ب           . (اإلبتدائية) الطبيعية المعالجة -أ

 :وتشمل الطبيعية المعالجة أوال

 0 الشرب مياه مواسير عن بعيدة مغلقة مواسير في المجاري مياه تجمع -1

 .الموادالصلبة لفصل قضبان شكل حواجزعلي إمرارالمياةعلي-2

 . الكبيرة األجزاء لحجز مصافي علي المياه إمرار -3

لزيادة  الشبة مع إضافة عضوي كسماد وتستخدم المعلقة المواد رسوب ليتم ساعات عدة الرائق الجزء يترك -4

  سرعة الترسيب .

 : البيولوجية المعالجةثانيا 

 أحماض إلي بأكسدتها الموجودة العضوية المواد من للتخلصفيها تعالج السوائل الناتجة من المعالجة اإلبتدائية و 

 الهوائية الظروف توفير مع النشطة الحمأة بإضافة البيولوجية المعالجة أحواض في ذلك ويتم وكحوالت عضوية

 . بيولوجيا منها والتخلص والنترات الفوسفات أمالح إلي بالماء الموجودة العضوية المواد لتؤكسد للبكتيريا

 (:النهائية)الكيميائية المعالجةثالث 

 وتستخدم مرضية ميكروبات من بها مما للتخلص بالكلورأواألوزون المرشحات من الناتجة السوائل تعالج وفيها

 .النهر أو البحر إلي منها التخلص يتم أو األراضي إستصالح أو األشجار ري في المعالجة بعد الناتجة السوائل

 رابعا معالجة المواد الصلبة :

 . المخفف سمادالمجاري يسمي كسمادعضوي وتستعمل وتنعم وتدق خاصةوتكشط أحواض في تخفف-1

    ) البيوجاز (الحيوي الغاز إلنتاج الهوائيا الصلبة المواد تخمر أو -2

 :الحمأةالنشطةتعريف  

 المعالجة أحواض في كباديء تضاف حديثةالمعالجةغنيةبالميكروبات مجاري مخلفات رواسب عبارةعن هي

 0 المخلفات بمياه الموجودة العضوية المواد تحلل سرعة فتساعدعلي البيولوجية

 : المجاري مياه معالجة أهمية
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 طرق حفظ األغذية

 .للطاقة مصدر أو عضوية كأسمدة المخلفات إستعمال -2                 0 المرضية الميكروبات إنتشار منع -1

 . العضوية المواد من التخلص -4  . المجاري مياه بها ستلقي التي المياه تلوث منع -3

 :المجاري مياه معالجة عملية كفاءة عن الكشف

 كدليل يؤخذ المجاري بمياه فوجودها لذلك كبيرة الكلوربدرجة تقاوم أنها حيث القولون بكتيريا عن بالكشف ويتم 

 0 مرضية أخري ميكروبات وجود وإحتمال المعالجة عملية كفاءة عدم علي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 مصادر تلوث األفذية بالميكروبات :

 سقوط بعد أو للتربة المباشرة المالمسة نتيجة الدقيقة باألحياء والجذرية الدرنية المحاصيل تتلوث: التربة -1

 0والبسلة والكرنب الفراولة محاصيل مثل األمطار

  -:فى ملوثة مياه إستخدام طريق عن الغذاء المياه تلوث : المياه -2

 0الحيوانات شرب - د        0التصنيع - جـ        0الغسيل - ب 0            الرى -أ

 حركة تكون أن ويجب الملوثة المناطق من الغذائية المواد إلى األمراض بعض جراثيم الرياح تنقل : الهواء -3

 0 نظيفة الغير إلى النظيفة المناطق من المصانع فى الهواء

)  جسمه على الميكروبات توجد حيث لها تداوله خالل  األغذية لتلوث أساسى مصدر اإلنسان يعتبر اإلنسان :-4

 0(الفم– األنف -الشعر -الجلد

 منه ماينتج إلى األحياء تلك وتنتقل بالعليقة الموجودة الدقية باألحياء  الحيوان جسم يتلوث :عالئق الحيوان  -5

 0ولحوم ألبان من

 كمخصبات المعاملة غير المجارى ومياه الحيوانات روث إستخدام : مخلفات الحيوانات ومياه المجارى -6

 0 الدقيقة باألحياء الناتجة المحاصيل تلوث إلى يؤدى للتربة

 والفرم التقشير وأآلت السكاكين مثل والمعدات األدوات من المصانع فى األغذية تتلوث األدوات والمعدات : -0

 0بتنظيفها العناية يجب لذلك المرضية بالميكروبات

 يجب لذلك إستخدامها إعادة عند خاصة المرضية بالميكروبات األغذية لتلوث مصدر العبوات تعتبر : العبوات -8

 0نظيفة عبوات بإستخدام العناية

 

 

 

 أو فيها يقل أوقات فى الغذاء إلستخدام مرغوبة الغير التغيرات وإيقاف بها الميكروبات نمو منع األغذية بحفظ يقصد

 0بعيدة مسافات إلى نقله

 األسس العامة للحفظ :

 . الميكروبات قتل -3                   . الميكروبى النمو تثبيط - 2         .التلوث منع أو إبعاد -1

   الطرق الهامة المستخدمة فى حفظ األغذية :

 األغذية وحفظ تلوث
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 الحرارة : -1

  قتلها دون للميكروبات التمثيلى والنشاط النمو إبطاء هو الطريقة هذه فى األساس -: المنخفضة الحرارة -أ

 : إلى وتقسم أخرى طريقة أى غير وتركيبه شكله للغذاء تحفظ بأنها وتمتاز

 .والبطاطس البطاطا لحفظ تستخدم –(  م 5 15- 10)  الصفرالمئوى من أعلى حرارة درجة فى الحفظ -1

 والفواكه واأللبان البيض لحفظ تستخدم –(  م 55 -3)   المئوى الصفر من قريبة حرارة درجة فى الحفظ -2

 .والحضر

 . واألسماك اللحوم لحفظ تستخدم -المئوى الصفر من أقل  حرارة درجة فى بالتجميد الحفظ -3

 . البطىء والتجميد السريع التجميد:  هما بالتجميد الحفظ من نوعين ويوجد

 الحرارة المرتفعة : -ب  

 : طرقها ومن وإنزيماتها الخاليا بروتوبالزم بإتالف الميكروبات تقتل

 واألغذية الفواكه وعصير اللبن مثل بالغليان الغذائية قيمتها تقل التى األغذية فى البسترة وتستخدم:  البسترة-1

 . الغذائية قيمتها على مناسبةالتؤثر مدة و م° 100 من أقل حرارة درجة المتخمرةعلى

 0والمربات الطماطم كعصير الغليان تتحمل التى األغذية فى المعاملة هذه تستعمل : الغليان -2

 م° 100 من أعلى حرارة درجة على الحرارية المعاملة بعد القفل محكمة أوعية فى االغذية حفظ: التعليب -3

 . كاللحوم الحموضة منخفضة لألغذية م 5 121 عند المضغوط والبخار

 التجفيف : -2

 غير فتصبح(   الرطوبة) الغذائية بالمادة نسبةالماء تقليل هو والتجفيف. شيوعا وأكثرها الطرق اقدم من يعتبر

 .تموت أن دون نشاطها، يقف أو فيقل الميكروبات لنمو صالحة

 .والبيض واألسماك واللحوم واأللبان والفواكه الخضر أنواع بعض حفظ: التجفيف استخدام 

 : التجفيف طرق

 . ساخنة اسطوانات على الغذاء إمرار -2        . الطعام خالل يمر الساخن الهواء من تيار إستعمال -1

 . الهواء من مفرغة ساخنة حجرات فى الغذاء رش-3

 : التجفيف مميزات

 . التكاليف قلة -3      . والوزن الحجم لقلة والتخزين النقل عمليات سهولة - 2        . طويلة الحفظ مدة -1

 : التجفيف عيوب

 . االستخدام قبل طويلة مدة الماء فى للنقع الغذاء يحتاج -3 . الفيتامينات فقد -2 . الغذاء ولون طعم من يغير -1

 البطىء التجميد السريع التجميد

 من أقل لمدة م325- حرارة درجة عند يتم-1

 0ساعة

 -:التالية لألسباب األفضل هو-2

 0هشة صغيرة الثلجية البللورات - أ

 0أقل األنسجة تمزق - ب

 من لمدة م185- حرارة درجة عند يتم—1

 0ساعة3-02         

 -:التالية لألسباب مفضل غير-2

 0كبيرة تكون الثلجية البللورات-أ

 0 أكبر األنسجة تمزق - ت
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 فساد وتسمم األغذية 

 استخدام األشعة : -3

 مع يتطابق ال لإلشعاع الميكروبات ومقاومة درجات إاللعدة الترتفع الغذاء حرارة درجة ألن البارد بالتعقيم يسمى

 ( علل)  للحراة مقاومتها

  والفطائر المصنعة اللحوم أسطح الغذائيةمثل المواد أسطح تعقيم فى: بنفسجية الفوق األشعة استخدم -1

 .الزئبق بخار لمبات من عليها الحصول الغذائيةويتم المواد إختراق على قدرتها لعدم

 مثل الغذائية المواد إختراق على لقدرتها األخيرة السنوات فى استخدامها تزايد : ( المؤينة األشعة) جاما أشعة -2

 . المشع الكوبالت ومصدرها( علل) للميكروبات وقاتلة واألسماك والدواجن اللحوم

 استخدام المواد الحافظة : -4

 به تتكون أو للغذاء تضاف قد المواد وهذه بها الميكروبات نمو تأخير أو منع على باألغذية الحافظة المواد تعمل

 .اإلنسان بصحة ضارة غير تكون أن فيها ويشترط أعداده أثناء

 : الحافظة المواد أهم

 . الميكروبات نمو لتثبيط األلف فى 5-1 بتركيز السوربيك حامض-1

 0اللحوم لحفظ والنترات النيتريت -3.                 والمربات العصائر لحفظ  األلف فى1 البنزويك-2

 استخدام المحاليل المركزة : -5

 غير صورة في تصبح بالغذاء الموجودة الحر الماء كمية إن حيث بالتجفيف األغذية حفظ طرق من طريقة تعتبر

 نشاط وقف على يعمل والذى األسموزى الضغط زيادة إلى يؤدى المحاليل هذه واستخدام الميكروبات لنمو ميسرة

 .لخالياها بلزمة لحدوث موتها أو الميكروبات

 : المركزة المحاليل أهم

 0المملحة واألسماك للمخلالت% 15 الملحى المحلول-2  . والمربى الشربات لحفظ% 00 السكرى المحلول -1

 

 

 

 معًا االثنين أو الميكروبات أو الغذاء إنزيمات نشاط بسبب بالغذاء البيولوجى الفساد يحدث

 . اإلنزيمي الفساد ويليه أهمها الميكروبى الفساد ويعتبر

 للفساد :تقسيم األغذية من حيث قابليتها 

 . والدقيق والحبوب السكر مثل:  للفساد قابلة غير أغذية -1

 . والبطاطس البطاطا مثل: للفساد القابلية متوسطة أغذية -2

 .واأللبان واأسماك والدواجن واللحوم الخضروات مثل:  للفساد قابلة أغذية -3

 : األغذية فساد وسرعة طبيعة على تؤثر التى العوامل

 0ة الموجود الميكروبات وعدد نوع -2                        0والكيميائية الطبيعية وصفاته الغذاء طبيعة -1

 0التخزين ظروف - 4                                            0 المستعملة طريقةالحفظ -3

 : الميكروبات نشاط بالغذاءنتيجة تحدث التى الفساد أنواع

 : تعفنال -1
 هوائية ال ظروف فى البروتين تحلليقصد به 
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 H2s+co2+  أمونيا+ امينية احماض <<<<    للبروتين محللة ميكروبات+بروتينية أغذية

 :تخمرال -2
 غازات+ كحوالت+ عضوية أحماض<<< للكربوهيدرات مخمرة ميكروبات+  كربوهيدراتية أغذية

 : تزنخال -3
 جليسرول+  دهنية أحماض <<<للدهون محللة ميكروبات+  دهنية أغذية

 أمثلة لبعض فساد األغذية :

 :الطازجة والفاكهة الخضر فسادأهم أنواع   -1

 الطري يزوبساالر عفن-جـ                     الرمادي الفطر عفن -ب                الطري البكتيري العفن -أ 

 األسود الفطر عفن -هـ                    األزرق الفطر عفن -د 

 :البيض فساد -2
 األسود العفن -جـ                                 اللون عديم العفن -ب                     األخضر العفن -أ

 األحمر العفن-هـ                  القرمزي العفن-د 

 : والدهون الزيوت فساد -3

 كثيرا و ميكروبي فساد يحدث قد ولكن بأنواعه التزنخ مثل الكيماوي الفساد هو والدهون الزيوت فساد في الغالب

 0 الدقيقة باألحياء تتأكسد أو مائيا تتحلل قد والدهون الزيوت من

 : المعبأة المشروبات فساد -4

 :األساسي الخمائر ومصدرها المشروبات فساد مسببات أهم من

 . المشروبات هذه تحضير في المستخدم السكر -1

 هذه بفعل تنشأ اللزوجة أن كما البكتريا أو الخميرة نمو من تنتج فالعكارة قدتظهر اللزج القوام أو العكارة -2 

 .الميكروبات

 : الدقيق فساد -5

 وغربلة الطحن قبل الحبوب وتجفيف بغسيل االهتمام أن إلي باإلضافة%  14 عن تزيد ال الدقيق في الرطوبة نسبة

 زيادة عند النمو ولكن تستطيع وال الدقيق في الميكروبات من قليلة أعداد تعكس مجتمعة العوامل هذه وكل ، الناتج

 0الفساد ويحدث الميكروبات لنمو مناسبا الدقيق يكون%  15 من أكثر إلي الرطوبة هذه

 : الخبز فساد أنواع أهم

 .الطباشيرى الخبز -3.                     األحمر الخبز - 2ن .                                    العف الخبز -1

 :ومنتجاتها األسماك فساد -6

 الفاسدة واألسماك البكتيريولوجي النشاط أو واألكسدة الذاتي بالتحلل تفسد أن يمكن تماما اللحوم مثل األسماك

 األنواع بعض إلي باإلضافة الخارجي الريم في موجودة وتكون البكتريا من مختلفة مجموعات علي عادة تحتوي

 0 األمعاء محتويات مصدرها يكون التي

 في إال تظهر وال  للتعفن ميزة مرغوبةوهي غير روائح بتكوين ويبدأ بالتعفن يعرف من الفساد الشائع النوعو

ومن أمثلة  حمرالداكناأل أو البني أو األصفر اللون يتكونالتى تحدث  اللونية والتغيرات الفساد من متأخرة مراحل

 أنواع الفساد فى األسماك :

 0محدود المبردة األسمالك فساد -1
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 األحمر اللون إلى اللون تغير مع الملح من العالية التركيزات تتحمل بكتريا بواسطة تفسد المملحة األسماك-2

 0معينة ظروف تحت إال التفسد المدخنة األسماك -3

 0التجميد قبل ملوثة كانت إذا إال مشاكل بها اليحدث  المجمدة األسماك-4

 . للفساد عرضه تكون الجمبري مثل القشرية واألسماك -5

 : المختلفة اللحوم أنواع بعض فساد -0

  : الطازج اللحم -أ

 وعرضه سهولة أكثر يكون الخنزير ولحم بها العيوب وتسبب تنشط تجهيزها أثناء اللحوم تلوث التي الميكروبات

 ( B.) فيتامينات من العالي لمحتواه األخرى ألنواعاعن  للفساد

 من األنواع هذه و بالتمليح المعاملة أو الطازجة اللحوم في غالبيةاألجناس توجد من الالكتيك حامض وبكتريا

 :  هي الفساد من أنواع ثالث تسبب الدقيقة الحية الكائنات

 0التخمر أو األخضر اللون أوإنتاج الداخل في أو السطح علي الريم تكوين

 : الطازج البقري اللحم - ب

 الحية الكائنات بفعل وهذا األزرق أو أواألخضر البني أو الداكن األحمر إلي يتحول أن يمكن اللحم في األحمر اللون

 علي الريم من طبقة بتكوين والفطريات والخمائر البكتريا من مختلفة أنواع إلي وترجع للصبغات المكونة الدقيقة

 0السطح

 : (مطبوخ مفروم لحم) الهامبورجر - جـ

 حمض بكتريا بفعل الغرفة حرارة درجة على تخزينه عند كريهة روائح وتكوين الحموضة وزيادة للتعفن يتعرض

 0وسيدوموناس الالكتيك

 : المعلبة األغذية فساد -8

 نتيجة البيولوجى غير ويحدث الفساد بيولوجية غير أو بيولوجية تكون قد عديدة ألسباب المعلبة األغذية تفسد

 وعكارة كريهة روائح وتكون بالغذاء تلون ايدروجينى أو انتفاخ فيحدث العلبة معدن مع الغذاء مكونات لتفاعل

 بها تنفيس حدوث أو العلبة غلق احكام عدم -2     0 الحرارية المعاملة كفاية عدم-1  -: نتيجة الفساد يحدث و

 ( فاكهة -خضر)  الحموضة ومتوسطة منخفضة المعلبة باألغذية الفساد أنواع أهم

 حموضة فى شديدة زيادة مع عادى الغذاء مظهراليحدث انتفاخ  للعلبة و   : الحامضى المسطح فساد -1

 .الغذاء

 . وغازات وروائح حموضة بالغذاء تتكونيحدث انتفاخ وقد تنفجر العلبة و            : غازى فساد -2

 . تعفنية وروائح الغذاء إسوداد يسبب ال يحدث انتفاخ   للعلبة و       : نتن كبريتى فساد -3

 . متعفنة وروائح غازات يسبب يحدث انتفاخ وقد تنفجر العلبة و  : بالتعفن فساد -4

 ( طماطم صلصة – فواكه عصائر)  الحامضية المعلبة باألغذية الفساد أنواع أهم

 . مقبول غير وطعم كريهة روائح مع الحموضة فى تغير يسبباليحدث انتفاخ و:  الحامضى المسطح فساد -1

  البيوتيريك حامض  وتكون ورائحة وغازات تخمر يسبب يحدث انتفاخ وقد تنفجر العلبة  : بيوتيريكى تخمر -2

 . الخميرة ورائحة وغازات تخمر حدوثيحدث انتفاخ وقد تنفجر العلبة  و                    :  خمائر -3

 . مقبولة غير ورائحة للفطر سطحى نمو حدوثللعلبة واليحدث انتفاخ                  : فطريات -4
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 التسمم الغذائى

 مبادىء التخمرات الميكروبية

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 . ملوث غذاء تناول نتيجة الناس من كبيرة مجموعة بين يظهر فجائى مرض هو

 : الميكروبية السموم أنواع

 : خارجية سموم -1

 التسمم حالة فى كما الغذاء فى نفسه التوكسين لوجود التسمم  ويحدث الميكروب خارج تفرز سموم هى
 0.والعنقودى البوتشولينى

 : داخلية سموم -2

 يحدث وتحلله الميكروب موت وبعد حيا الميكروب تعاطى نتيجة التسمم ويحدث الميكروب داخل تتكون سموم هى
 .السبحية والبكتريا بالسالمونيال التسمم حالة فى كما التسمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذات نافعة مواد الهوائية إلنتاج أو هوائية ظروف تحت الميكروبات استخدام عن عبارة : الميكروبية التخمرات

 .التجاري النطاق على إقتصادية قيمة

 :  الميكروبية التخمرات أنواع

 : دفعات على التغذية -1

 وينظف ت المكونا التخميرتسحب إنتهاء وبعد المناسبة الغذائية بالبيئة المخمر يمأل حيث المتقطع التخمير أى
 0دفعات على اإلنتاج يكون وبذلك  جديد من المخمر يمآل ثم المخمر



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (20)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 الصناعات التخميريةأنواع 

 :  المستمرة التغذية -2
 0 بإستمرار الناتج سحب مع التخمير بيئة من ثابت بمعدل المخمر بتغذية المستمر التخمير يتم

 .اقتصادية طريقة أنها و اإلنتاج فى بأنهاأفضل وتمتاز

 الميكروبية المنتجات أهم
 .والجليسرول اإليثانول مثل الكحوالت -2       0 العضوية واألحماض البروتين مثل غذائية وإضافات مواد -1

 0الحيوية المضادات مثل صيدالنية مواد - 4.                   العضوية والمذيبات األحماض مثل صناعية مواد-3

 .السيرم مضادات مثل بيولوجية مواد -5

 : البنسلين الهوائيةإلنتاج التخمرات

 المغمورة المزرعة -1 
 0المعقم المضغوط بالهواء والتهوية التقليب مع البيئة فى مغمورا الميكروب ينمى

 .التلوث أسباب في التحكم - أقصر مدة فى اكبر إنتاج تعطى - تكلفة أقل -الكبيرة المساحات توفر بأنها وتمتاز

 : السطحية المزرعة -2
 ( المغمورة الطريقة مميزات عكس)  عيوبها ومن البيئة سطح على الميكروب فيها ينمى

 : التخميرية للصناعات الالزمة اإلحتياجات
 .المستخدمة الخام المادة -3 .                       ( اللقاح)  البادىء - 2.                 الميكروبية الساللة -1

 .التخميرى المنتج -5                  المزرعية الظروف -4

 : التخميرية الصناعات في المستخدم الميكروب فى توافرها الواجب الشروط
 .ثابتة وراثية صفات ذو -2                        0 كبيرة بكمية المطلوبة المادة إنتاج على قادر -1

 0.ممرض غير - 4                                                               .النمو سريع -3

 : التخميرية الصناعات فى المستخدمة الخام المواد
 0 األلبان مصانع من الناتج الشرش -2                  0السكر صناعة من الناتج الموالس -1

 0الورق صناعة من الناتج السلفيت سائل -4          0النشا صناعة من الناتج الذرة منقوع سائل-3

 : الميكروب ونشاط لنمو الالزمة المزرعية الظروف

 0 المناسبة الرطوبة -PH                          3ـ ال ضبط -2                       0 الغذائية المادة -1

 0 التخمر توقف التى المواد إزالة -0       0 التقليب -6               0 التهوية -5     0 المناسبة الحرارة -4

 :  التخميرى المنتج
 -: فيها يشترط بطرق األخرى والمواد الميكروبات من  المطلوبة المادة فصل يتم

 { إقتصادية – سريعة – سهلة – مناسبة}  

 

 

 والتى تشمل :نافعة مواد إلنتاج التخميرية الصناعات فى الكائنات الحية الدقيقة  تستخدم

 : للخاليا الكمى اإلنتاج -1

 والحيوان لإلنسان كغذاء بالبروتين غنية الميكروب من خاليا إنتاج

 : للميكروب الغذائية التحوالت من مواد إنتاج -2

 0واألحماض والجليسرول اإلثيلى الكحول مثل الميكروب نمو مراحل أحد فى تتكون

 ( اإلثيلى الكحول)  اإليثانول كحول إنتاج
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 :اإلثيلى الكحول إستخدامات 
 0 وقودك -4   0الطبية األغراضفى   -3    0 المعاملفى  -2    0الكيماوية الصناعات من كثير فى -1

 الخميرة بواسطة الكحول إنتاج
 0 العالم فى إنتشارا وأكثرها التخميرية الصناعات أهم من الكحولى التخمر يعتبر:  علل

 ( المعامل – الطب -الطاقة)  اإلثيلى الكحول إستخدامات تعدد -1

 0 المختلفة المصانع مخلفات مثل الثمن رخيصة مواد إنتاجه فى يستخدم -2

 : التخميرية الصناعات فى المستخدمة الخام المواد
 0 األلبان مصانع من الناتج الشرش -2                  0السكر صناعة من الناتج الموالس -1

 0الورق صناعة من الناتج السلفيت سائل -4         0النشا صناعة من الناتج الذرة منقوع سائل-3

 (القوالح -األحطاب – القش)0 الزراعية المخلفات -5

 :  الخميرة بواسطة الكحول إنتاج خطوات
 : يلى كما خام كمادة الموالس مع الواحدة الدفعة مزارع تستخدم

 0الخميرة لنمو المناسبة الغذائية المواد مع المخمر فى الموالس وضع -1

 0هوائيا الخاليا إلكثار المخمر ضبط -3                0 حديثا المحضر الخميرة بلقاح المخمر تلقيح -2

 0 أيام 3-2 بعد الحول وإنتاج السكر تخمير فى الخميرة تبدأ -5                                  0 التهوية وقف -4

 :الناتج الكحول كمية -6

 0 سائلة بيئة لتر/ ساعة/ جرام 10-1 – ب .                     جافة خميرة جرام/ ساعة/جرام 2-1 – أ      

 : الموالس من الكحول إنتاج مراحل
 : البادىء تحضير أوال

 م 5  28 -25 درجة على ساعة 48 لمدة  مولت مل 10 ـل نقية خميرة تلقيح -1

 { خاصة معامالت ومعاملتها الماء فى نقعها بعد وغيرها الشعير حبوب من المولت يصنع} 

 0 مولت مل 250 بها تلقح السابقة المزرعة -2

 0 والمدة الدرجة نفس على معقم موالس لتر4 تلقيح فى السابقة المزرعة تستخدم -3

 : التخمير ثانيا
 0سكر% 12 المخفف الموالس إلى  المخمر حجم من% 6-4 بنسبة البادىء يضاف -1

 . PH  4- 4,5ـ ال ضبط -3                  0 والفوسفور النيتروجين أمالح إضافة -2

 0 م 5 30 على الحرارة ضبط -4

 0 الموالس من الكحول صناعة أثناء التخمير تنكات تبريد يراعى:  علل

 0الملوثة البكتريا ونشاط الخميرة نشاط قلة مع الكحول من جزء تطاير إلى يؤدى  م 5 30 عن الحرارة إرتفاع ألن

 0 الفوران بهبوط ويعرف  ساعة 00 -50 بعد التخمير ينتهى -5

 : التقطير عملية ثالثا
 -: على منه ويحصل المتخمر السائل يقطر

 : فى ويستخدم%   40 بنسبة الكربون أكسيد ثانى -2                 0% 48 بنسبة اإلثيلى الكحول -1

 . بالتجميد األغذية حفظ فى يستخدم ثلج إلى يحول - جـ        .الحريق طفايات – ب    .    الغازية المياه -أ    
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 : الكحولى للتخمر الثانوية النواتج

 0 الكحوالت بعض -4     %1 الكحول زيت -3      0%1 الكتيك حامض -2           0%3 جليسرول -1

 : الورق صناعة مخلفات من اإليثانول كحول إنتاج

 0للتخمر بلة قا سكريات% 00 منها كربوهيدرات%30 على الورق صناعة مخلفات تحتوى

 :والجير بالبخار الورق صناعة من الناتج السلفيت سائل معاملة:  علل

   0 والفورميك الالكتيك وحامض الكبريت أكسيد ثانى من للتخلص 

 : الورق صناعة مخلفات من اإليثانول كحول إنتاج خطوات

 0 خاص تنك فى السائل وضع -2                     0الورق صناعة من المتخلف السائل وتصفية تنقية -1

 0 الكبريت أكسيد ثانى من للتخلص م 5 00حرارته التنك أسفل من ساخن هواء ضخ -3

 0 الخشب لب ألياف من  للتخلص غرابيل عبر السائل ضخ -4

 0 للنيتروجين ردكمص اليوريا إضافة مع PH 4.5 ـال ضبط مع تبريده بعد تنكات فى السائل  يخزن -5

 0  التخمير تنكات إلى السائل ينقل -6

 0 ساعة 24 التخمير ويستمر  م 5 30 حرارة درجة على الخميرة بادىء إضافة -0

 0 السائل من الكحول فصل -8

 : الشرش من اإليثانول كحول إنتاج

 0  5 عند PHـ ال ضبط مع الغليان لدرجة الشرش تسخين -2                  0 الدهن لفصل الشرش فرز -1

 0 البروتين لفصل الشرش ترشيح -3

 0 شرش جالون 120/ رطل 1 الخميرة بادىء يضاف ثم م 5 34 لدرجة التبريد -4

 0 الكحول بعدها يفصل يوم 3-2 من التخمير يستمر -5

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الخل إنتاج -2

 الخل تكوين مراحل
 الكحول إلنتاج الخميرة بواسطة السكرية للمواد الهوائى تخمر :                        األولى المرحلة

  الخليك حامض بكتريا بواسطة خليك حامض إلى هوائيا الكحول أكسدة :                          الثانية المرحلة

 

 

 

 

 : الخل إنتاج مراعاتهاعند الواجب اإلعتبارات
 0%13-10من تركيزالكحول ضبط -3      0 الخام المادة إختيار -2  0الميكروبية الساللة إختيار -1

 0 الخل لبكتريا األكسجين توفير -5                    0%1 بنسبة كبادىء خليك حمض إضافة -4

   0 الجيد التخزين -0                            0 م 5 20-20 على الحرارة ضبط -6

 : الميكروبية الساللة فى مايراعى
 0 الكحول من عالية تركيزات تتحمل -2              0الحموضة من العالية التركيزات تتحمل -1

 0عالية إنتاجية قدرة ذات -3



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (30)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 0 الخل صناعة عند%  13-10 عند الكحول تركيز ضبط يراعى علل

 0الجودة وقلة الخليك حمض أكسدة إلى يؤدى% 2-1 عن التركيز قلة -1

 0 اإلنتاج وقلة الخل بكتريا نمو معدل يقلل%  14 عن التركيز زيادة -2

 : الخل تخزين عند مايراعى
 : غلقها إحكام مع نهايتها حتى تمألالبراميل -1

 0وماء الكربون أكسيد ثانى إلى الخل وتؤكسد الخل التنموبكتريا حتى الهوائية الظروف لجعل

 0تفسده التى الميكروبات من للتخلص     : الخل بسترة -2

 0 مرغوبة الغير والمواد الشوائب من للتخلص       : الترويق -3

 : الخل إنتاج طرق

 (الفرنسية)البطيئة الطريقة -1

 ذو قمع وجود مع مبستر غير خل مع نبيذ لتر 50 بها يوضع جوانبها أحد على توضع الخشب من براميل تستعمل
 الخل لخروج الجوانب أحد على وصنبور  المحلول إلضافة البرميل قاع إلى تصل ساق

 0الخارجى الجو الخليك حمض بكتريا مصدر

 : (األلمانية) السريعة الطريقة -2
 لألسباب اآلتية :  المتبعة الطرق أفضل من هى

 %00-88 إلى تصل خل إلى الكحول تحويل كفاءة -3   0 الجيدة التهوية -2     0التخمر حرارة حفظ-1

 القاع من الهواء بدخول تسمح أحواض فى توجد والتى اإللتواءات كثيرة الخشب نشارة إستخدام طريق عن تتم و
 0 خليك حمض إلى بكفاءة الكحولى المحلول تحويل عملية وتتم

 : الخل إنتاج مشاكل
 : الخليك حمض بكتريا -1

 الجهاز فتحات تسد لزجة أغشية تكون أو الناتج بالخل تضر عالية تأكسدية قدرة لبعضها 

 0الخليك حمض وبكتريا الخل على تتغذى             : الخل دودة -2

 0 للعمال مضايقات وتسبب الخل بكتريا على تتغذى    :الدروسوفيلال ذبابة -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الستريك حامض إنتاج-3

 الستريك حمض مصادر
 0 واألناناس والكمثرى الموالح مثل الفاكهة ثمار -1

 0نيجر أسبرجللس فطر أهمها الفطريات من أنواع بوسطة الميكروبية التخمرات -2

 : الستريك حامض هميةأ
 0 األدوية صناعة  فى يدخل -2       0والمربات العصائر مثل الغذائية الصناعات من لكثير حافظة مادة -1

 0 الطباعة وأحبار المرايا صناعة فى يدخل -4                 0الصناعية التخمرات فى للرغاوى مانعة مادة -3

 0الصناعية المنظفات تحضير  -5

 :                          الحيوى التخليق

 : المحصول

 تقل الفعلية والكمية المائى ستريك حمض جم 112+  مائى ستريك حمض جم 123 تنج سكر جم 100 كل نظريا
  0 الغذائية األيض عمليات بسبب ذلك عن

 : الغذائية البيئات
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 0الموالس أو القصب عصير-2                            0 البطاطا من المستخرج النشا -1

 الستريك حمض إنتاج فى الموالس إستخدام عند مايراعى
 0 والفوسفور النيتروجين فى الموالس لفقر: البوتاسيوم وفوسفات األمونيوم نترات إضافة -1

 0 الكالسيوم لترسيب:  األمونيوم أكساالت إضافى -3     0 الثقيلة المعادن لترسيب: الحديد سيانيد إضافة -2

 % :4 بنسبة الميثانول كحول إضافة -4

 الحامض من إنتاج  على للحصول  - جـ 0األكساليك حامض تكوين من للحد -ب . الثقيلة المعادن تأثير إيقاف -أ  

 عدم زيادة تركيز العناصر الصغرى خاصة الحديد ألن له تأثير سىء على اإلنتاج. -5

 الستريك حامض إنتاج
 صلبة أو سائلة غذائية بيئات تستخدم

 المغمورة الطريقة - 2.                                        السطحية الطريقة -1

 المستخدمة الطريقة فى يتحكم
 المدربة العمالة -4            0المتاحة الطاقة -3        0 العمال أجور  -2           0 األموال رءوس -1

 الستريك حامض إلنتاج السطحية الطريقة

 PHالـ ضبط مع البطاطا نشا لب أو القمح نخالة من صلبة بيئة بها يوضع سم 5-3 بعمق ألمونيوم صوانى تستخدم
 0أيام 8-5 لمدة م 5 28 والحرارة 4-5  

 0  م 5 30 الحرارة ضبط مع سم 20-5 بعمق صوانى فى  الموالس أو السكروز من  سائلة بيئة أو

 : الطريقة بهذه اإلنتاج على ويؤثر

 0التهوية -3   0 السائل سطح على الفطر هيفات لنمو  PHالـ إنخفاض -2 0الصوانى سطح مساحة -1

 الستريك حامض إلنتاج المغمورة الطريقة

 يتم أو مهتزة األوانى وتكون أوسائلة صلبة غذائية بيئات إستخدام مع للصدأ قابل الغير الصلب من أوانى تستخدم
 من%  80 إنتاج ويتم المتكونة الرغاوى على لترللتغلب/  سم 1 بمعدل  الطعام زيت إضافة مع بها الهواء دفع

 0 الطريقة بهذه العالمى اإلنتاج

 0 خبرة ذات وأفراد اإلنتاج فى للتحكم متقدمة تكنولوجيا تحتاج           : الطريقة هذه عيوب

  الستريك حمض إنتاج على المؤثرة العوامل
  بينهما والنسبة والنيتروجين الكربون مصدرى - 3.            الحرارة درجة -2       المستخدمة الساللة -1

 . المعدنية األمالح - 5                             (  PH الـ)  الحموضة درجة -4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (الخباز خميرة)  الخميرة إنتاج -4

 من العديد منها ويوجد سيريفيسى سكاروميسز( Saccharomyces cerevisiae)    يسمى المستخدم النوع

 0التخمير أثناء السطح على تتجمع ألنها القمية الخميرة عليها ويطلق السالالت

 الخباز خميرة إنتاج فى المستخدمة الخام المواد
 الشرش برميات - 3                         البنجر سكر موالس -2                    القصب سكر موالس -1

 : الخباز خميرة أنواع

 على وتحفظ كجم1-،5 زنة قوالب فى وتضغط المركزى الطرد أو بالترشيح تجمع:  المضغوطة الخميرة -1
 .أسبوع لمدة م 5 10-5 درجة

 12 -6 طويلة حفظها مدة بأن وتمتاز الهواء من بتيار أو بالنشا بخلطها تجفف : النشطة الجافة الخميرة - 2
 0التخميرية قدرتها لضعف تنشيط إلى وتحتاج م 5 15-10 درجة على وتحفظ والتخزين النقل تكاليف وقلة شهر
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 تحتاج وال  ضغط تحت تحفط رطوبة% 5-4 بها نشطة جافة خميرة هى : الفورية النشطة الجافة الخميرة -3
 0تنشيط

 : الخباز خميرة إنتاج أثناء مراعاتها الواجب الشرو
 0للنيتروجين كمصدر اليوريا أو األمونيا إستخدام -2.    الموالس مثل مناسب كربونى مصدر إستخدام -1

 0 الفيتامينات من مناسبة كمية توفر -4        0الالزمة األخرى واألمالح الفوسفور توفر -3

 0ثابت التنفس ومعامل مناسب السكر تركيز -6       0 النمو سريعة الخميرة من ساللة إستخدام -5

 الخباز لخميرة القياسية المواصفات
 0حفظها مدة لزيادة% 8 عن النيتروجين نسبة التزيد -1

 0 عالية  تخميرية قوة ذات -3.          13 10 – 11 10  عن الواحد الجرام فى الحية الخاليا عدد اليقل -2

 0الملوثة والفطريات البكتريا نسبة إنخفاض -5                      0 الجليكوجين من عالية نسبة على تحتوى -4

 .المركبة ب بفيتامينات غنية  -8     0 واحد عمر ذات تكون أن -0.  مقبولة ورائحة وطعم لون ذات -6

 العجين تخمير فى الخميرة دور
 0 دقيقة 30 -20 لمدة دافىء جو فى ويترك سكرى محلول فى الخميرة من جزء -: الخميرة تنشيط -أ  

 0 دافىء جو فى ساعتين لمدة وتترك العجين مع النشطة الخميرة تخلط : العجين تخمير – ب

 0 ذلك بعد يخبز ثم العجين إرتفاع يالحظ

 -: على الخبز صناعة فى الخميرة تعمل

 0طيبة ونكهة طعما الخبز  إعطاء -2                                0إسفنجيا الخبز قوام جعل -1
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 الميكروبيولوجى مادة فى النموذجية وإجاباتها أسئلة

 : الخطأ حالة فى ةياآلت العبارات صحح أوال

 

 

     ( معمل فنى مجال)  الزراعى الثالث للصف

 

 {الصحيحة بالكلمة الخاطئة الكلمة إستبدال مع الجملة كتابة يعاد}  هامة ملحوظة

 (النيتروباكتر)                   0الجوى الهواء ألزوت المثبتة الميكروبات همأ من لنيتروزوموناسا بكتريا تعتبر -1

 ( التكافلية)                                    0لألزوت المثبتة الالتكافلية البكتريا أهم من الجذرية العقد بكتريا تعتبر -2 

 ( اليود)                                        0 النحاس كبريتات محلول يضاف للبكتريا النشا تحلل عن الكشف عند -3 

 (السينوباكتريا)                            0 الجوى الهواء ألزوت المثبتة الميكروبات من السيتوفاجا ميكروب يعتبر -4 

 ( البقولية)               النجيلية النباتات مع باإلشتراك الجوى الهواء أزوت تثبت أن الجذرية العقد بكتريا تستطيع -5 

 ( باستير لويس)                                                 0 الذاتى التوالد ظريةسن هدم من أول هو نيدهام يعتبر -6 

 (العادى الضوئى بالميكروسكوب)                                           0 المجردة بالعين البكتريا خاليا رؤية يمكن -0

 ( النباتية)                                         0 الحيوانية المملكة تتبع دقيقة حية كائنات عن عبارة هى الفطريات -8

 ( اإللكترونى)                                    0 العادى الضوئى الميكروسكوب بإستخدام الفيروسات مشاهدة يمكن -0

 ( بعض)                                                                         0 ضارة تعتبر المعروفة الفطريات جميع -10

 ( معظم)                                                                           0 األسواط بواطة البكتريا كل تتحرك -11

 0البسيط الثنائى باإلنقسام تتكائر التى الدقيقة الحية الكائنات من مجموعة الفيروسات تعتبر -12

 ( التطفل إجبارية ألنها حى عائل وجود فى)                                                                                     

   0م 1005 حرارة درجة على لألغذية التعليب ويتم م 5 18- حرارة درجة على للغذاء السريع التجميد يتم -13

 ( م 5 100 من أعلى  ؛  م 5 32-)                                                                                              

 ( والنتريت النترات محلول)                                  0المركزة المحاليل بإستخدام ومنتجاتها ومحالل حفظ يتم-14

    0 البنزويك حمض محلول األغذية حفظ فى تستخدم التى المركزة المحاليل أهم من -15

 (الصوديوم كلوريد)                                                                                                                

 % ( 15)                                      0 والمخلالت األسماك فىحفظ % 30 بنسبة الملحى المحلول يستخدم -16

 ( الالهوائية الظروف)                             0الهوائية الظروف فى الخميرة سطةابو اإليثانول كحول إنتاج يتم -10

 % ( 10)                                         0 الكحول إنتاج عند %20 إلى الموالس فى السكروز نسبة تعدل -18

 (  4،5)                                               0 الخميرة بواسطة الكحول إنتاج عند 2 إلى PH ال خفض يتم -10

 ( البكتريا)                                                        0 الفطريات من أنواع بعض بواسطة الخلل إنتاج يتم -20

   0المغمورة الطريقة عن السريعة بالطريقة الستريك حامض إنتاج يفضل -21

 ( المغمورة بالطريقة الستريك حامض إنتاج يفضل)                                                                             

 % ( 10-8)                                            0 % 30 حوالى إلى الجافة الخميرة فى الرطوبة نسبة تصل -22

 ( أقل)                             0النشطة الجافة للخميرة التخزين مدة من أطول المضغوطة للخميرة التخزين مدة -23

 (العضوى الفوسفور مركبات إذبة)            ىالجو الهواء أزوت تثبيت فى هاما دورا الميكوريزا  فطريات تلعب -24
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 -: اآلتية العبارات من لكل العلمى المصطلح أكتب ثانيا

                                                                                              ( يمكنها) الضوئى  بالتمثيل القيام واليمكنها المائية األوساط فى تعيش الحية الكائنات من مجموعة هى الطحالب -25 

 ( البكتريا)                           0   الفطريات على وتتغذى كبيرة بأعداد الزراعية التربة فى البروتوزوا تنتشر -26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ( التعطين)                                      0 البكتينية للمواد المحللة الميكروبات بواسطة األلياف نباتات معاملة -1

 ( الميثانى التخمر)                                0 الالهوائية الظروف فى الزراعية التربة فى العضوية المواد تحلل -2 

 ( البيوجاز غاز)                        0 الالهوائية الظروف تحت العضوية المخلفات تخمير من ينتج غازى مخلوط -3

                                                                           ( هوائية ظروف فى العضوية المادة تحلل)  0 والماء  الكربون أكسيد ثانى وإنتاج العضوية الكربون مركبات تحلل -4

 ( النترات إختزال أو التأزت عكس)                            0 الالهوائية البكتريا بواسطة أمونيا إلى النترات تحول -5

 ( الجذرية العقد بكتريا)                                              0 البقوليات جذوز مع تكافلية بصورة تعيش بكتريا -6

 (  (الحمراء) اللجهيموجلوبين صبغة)                  0 تكافليا األزوت تثبيت عند المنظم المحلول بعمل تقوم صبغة -0

 (  الفوسفور معدنة)                                        0 البكتريا بواسطة والفوسفولبيدات النووية األحماض تحلل -8

 (  البطىء التجميد)                                                          0  م 5  18- حرارة درجة على األغذية حفظ -0

  ( البسترة)                                                            0 الغليان من أقل حرارة درجة على األعذية حفظ -10

   ( التجفيف)                                                     0 الغذائية المادة فى الرطوبة نسبة بتقليل األغذية حفظ -11

  ( زةالمرك المحاليل بإستخدام الحفظ)                                        0 األسموزى الضغط بزيادة األغذية حفظ -12

  ( التعليب)                                                                               0 المضغوط بالبخار األغذية حفظ -13

 0اآلدمى لإلستخدام المياه صالحية تقدير عند المعوية الميكروبات عن الكشف -14

 ( اآلدمى لإلستخدام المياه صالحية تقدير)                                                                                       

 ( H2Sتكون بدون غازى فساد)                            0 بالميكروبات األغذية فساد عند وغازات أحماض تكون -15

  0الميكروبيولوجى معامل فى تستخدم التى والبيئات باألدوات الموجودة الحية الميكروبات لجميع الكاملة اإلبادة -16

 ( التعقيم)                                                                                                                           

 ( الغذائية البيئات)                                                             0كروباتالمي لتنمية تستخدم غذائية مواد -10

 ( الطحالب)                                          0الضوء ووجود الرطبة األوساط فى إال التنمو دقيقة حية كائنات -18

 (            الفيروسات)                                     0 الضوئى بالميكروسكوب الترى الصغر فى متناهية حية جسيمات -10

 (الذاتى التوالد نظرية)                    . حى أصل بدون الغذائية الوساط فى الدقيقة الحية الكائنات بنمو اإلعتقاد -20

 0 عضوية مصادر من والطاقة الكربون من إحتياجاتها على تحصل بكتريا -21

 ( التغذية عضوية)  هيتروتروفية بكتريا)                                                                                        

 ( الفطريات)                                                0 بالهيفا تعرف خيوط فى خالياها توجد دقيقة حية كائنات -22

 ( الميكوريزا فطريات)                                   0 التربة فى الفوسفور مركبات إذابة فى دورا تلعب فطريات -23

 (الساخن بالهواء المعقم جهاز)                                                 0 بترى أطباق تعقيم فى يستخدم جهاز -24

 (األوتوكالف بجهاز التعقيم)              . جوى ضعط  1و5 و  م 5121 حرارة درجة على الغذائية البيئات تعقيم -25

 ( التازت عملية)                                                           0البكتريا بواسطة نترات إلى األمونيا  أكسدة -26

  0 البكتريا بعض بواسطة أمونيا إلى الغازى النيتروجين تحويل  -20

 ( حيويا)  بيولوجيا الجوى النيتروجين تثبيت عملية )                                                                         

 (العضوى الفوسفور معدنة) .         للنبات الميسرة المعدنية الصورة إلى العضوية الصورة من الفوسفور تحول -28
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 -: يأتى لما علل ثالثا

 ( التزنخ)                                                         0 األغذية فساد عند وجليسرول دهنية أحماض تكون -20

 ( التعفن)                                            0 بالميكروبات غذيةاأل فساد عند الهيدروجين كبريتيد غاز تكون -30

 ( بيوتيريكى تخمر)                                         0 بالميكروبات األغذية فساد عند البيوتريك حامض تكون -31

 ( الغذائى التسمم)                     0األغذية بعض تناول بعد الناس من كبيرة مجموعة بين فجائى مرض ظهور -32

 ( البوتشولينى التسمم)                             0األغذية بعض تناول بعد والعصبى التنفسى بالجهاز شلل حدوث -33

 ( العنقودى التسمم)                    0 األغذية بعض تناول بعد وقىء بمغص مصحوبة معوية إضطرابات حدوث -34

 ( الميكروبية التخمرات)                                   0 إقتصادية قيمة ذات مواد  إنتاج فى الميكروبات إستخدام-35

 ( المستمرة التغذية)                           0 ريالتخم عملية أثناء ثابت بمعدل للميكروبات الغذائية المواد إضافة -36

 ( الخل إلنتاج األلمانية أو السريعة الطرقة)                                    0 الخشب نشارة وجود فى الخل إنتاج -30

 ( الخل إلنتاج الفرنسية أو البطيئة الطريقة)                              0 الخشب نشارة وجود عدم فى الخل إنتاج -38

 ( الخميرة بواسطة الكحول إنتاج) 0                 الخميرة بواسطة ائيةالالهو الظروف فى السكرية المواد تخمر -30

 (الستريك حمض إلنتاج السطحية الطريقة)               0سم5-3 بعمق ضحلة ىصوان فى الستريك حامض إنتاج -40

 ( جافة خميرة)                                                          0 رطوبة%10-8 على خالياها تحتوى خميرة -41

 ( مضغوطة خميرة)                                                        0 رطوبة%05 على خالياها تحتوى خميرة -42

 (الطبيعية المعالجة)          0 المعلقة المواد من الكبيرة األجزاء لحجز مصافى على الصحى الصرف مياه تمرير -43

 ( البيولوجية المعالجة)                                0 التهوية بخزانات الصحى الصرف لمياه تهوية عملية إجراء -44

 ( النشطة الحمأة)                           0 الدقيقة الحية بالكائنات غنية المعالجة حديثة مجارى مخلفات رواسب -45

 0 المجارى بمياه الشرب مياه تلوث عن الكشف عند الالكتوز سكر من وغاز حامض تكون -46

 ( موجب إحتمالى إختبار)                                                                                                         

 ( المجارى بمياه ملوثة مياه)                                            0 بالصحة ضارة ميكروبات على تحتوى مياه -40

 ( الترسيب)                            0 الشرب مياه تنقية عند(  والبوتاسيوم األلومونيوم كبريتات)  الشبة تضاف -48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 0 متتالية أيام ثالث لمدة م5 100 حرارة درجة على أرنولد جهاز فى التعقيم يتم -1

 الخضرية الخاليا من التخلص يتم التالى اليوم وفى الخضرية الخاليا من التخلص االول اليوم فى يتم حيث -1جـ

 0 التعقيم يةلعم حدوث ولضمان للتأكد الثالث اليوم وفى الجراثيم نمو من الناتجة

 0المعمل فى الصناعية البيئات على الفيروسات تنمية صعوبة -2

 0 بها الخاصة الحية العوائل وجود فى إال تنمو أن والتستطيع التطفل إجبارية الفيروسات ألن -2جـ

 0الصلبة البيئات تحضير عند الجيالتين عن جارآلا إسخدام يفضل -3

 اآلجار وتجمد إنصهار درجة وألن تحللها ان كروباتيالم أنواع معظم اليستطيع كربوهيدراتية مادة اآلجار ألن-3ـج

 0 جيالتينالب مقارنة عالية

 0 البكتريا سطةابو النشا تحلل عن كشفال عند اليود محلول يضاف -4

 0 النشا للتح حالة فى أزرق لون ويعطى النشا مع يتحد اليود نأل -4جـ

 0 األطباق بطريقة التربة لميكروبات الكلى العد إجراء يفضل -5

 0الطبيعية البيئة ظروف تماثل نمو ظروف فى الميكروبات عدد( أ:    التالية للميزات وذلك  -5جـ

 0 المعامل جميع فى متوفرة لها المطلوبة اإلمكانيات( جـ    0وبسيطة اإلجراء سهلة( ب     
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 0المجارى بمياه الشرب مياه تلوث إختبار عند E.coli ميكروب عن الكشف يجب  -6

 .الملوثة المياه فى باستمرار وموجودة برازى ومصدرها  ممرضة غير ألنها تداولها السهل من ألنها 6جـ   

 0الشريحة على سيدر زيت نقطة يوضع البكتريا فحض عند -0

 0الشريحة زجاج من األشعة خروج عند إنكساره بمنع للعدسة الداخل الضوء لزيادة وذلك 0جـ   

 0 سالب آلخراو جرام لصبغة موجب بعضها يظهر البكتريا فحص عند -8

     السالبة لبكتريااأما جرام لصبغة الموجبة بالبكتريا تسمى البنفسجى باللون المحتفظة الخاليا آلن 8جـ   

 0األحمر اللون أى المضادة الصبغة لون تكتسب

 0البطىء التجميد من أفضل للغذاء السريع التجميد يعتبر -0

  األنسجة تمزق من يققل مما هشة صغيرة تكون السريع التجميد فى المتكونة الثلجية البللورات ألن  0جـ    

 . البطىء التجميد عكس للفساد عرضة أقل فتكون             

 0 فساد بدون طويلة مدة بالتجفيف المحفوظ الغذاء يظل -10

 دون الميكروبات نشاط يقف أو يقل وبالتالى الغذائية بالمادة الرطوبة نسبة خفض على يعمل التجفيف ألن 10جـ

 0تموت أن

 0الميكروبى للفساد تتعرض أنها إال م5 100 من أعلى حرارة لدرجات المعلبة األغذية تعرض من بالرغم -11

  0العلبة ومعدن المعلبة المادة مكونات بين ماويةالكي للتفاعالت نتيجة( أ 11جـ  

 0للمعلبات الجيد غير التخزين( جـ                0للمعلبات التخزين مدة طول( ب       

                     

 0 الميكروبى للفساد السكر او الملح اليتعرض -12

 لخاليا بلزمة حدوث بسبب موتها أو الميكروبات نشاط وقف على يعمل الذى والملح السكر لجفاف 12جـ   

 لميكروبات

 0الغذائية التسممات أنواع أخطر من البوتشولينى التسمم يعتبر -13

 فإن   ولذلك تأثيرا المعروفة التوكسينات أشد من يعد وهو خارجى توكسين عن يتسبب التسمم هذا ألن 13ج   

  األعراض ظهور من أيام 8-3 بعد الموت ويحدث% 65 عن تزيد عالية التسمم هذا من الموت نسبة

 0 األغذية حفظ فى النيتريت أو النترات أمالح إستخدام اليفضل  -14

 0المستهلك خاليا على المطفر لتأثيرهما كثيرة بإعتراضات يقابل والنيتريت النترات إستعمال ألن 14جـ   

  0 الخميرة بواسطة الكحول إنتاج فى إستخدامه عند الموالس تخفيف يجب -15

 PH  5 , 4  0و% 10 تركيزه سكروز يناسبها والتى الخميرة لنمو مناسبا يكون حتى 15  جـ    

 0اإليثانول كحول إنتاج فى إستخدامها عند بالبخار الورق صناعة مخلفات معاملة يجب -16

 0والفورميك الالكتيك وحامض الكبريت أكسيد ثانى من للتخلص وذلك 16جـ    

 0 المغمورة الطريقة بإيتخدام الستريك حامض إنتاج يفضل -10

 الصلب  من أوعية الطريقة هذه فى يستخدم حيث الطريقة بهذه العالمى اإلنتاج من% 80 إنتاج يتم ألنه -10جـ

 0للصدأ قابل الغير

 0 العجين تخمير فى الجافة الخميرة عن المضغوطة الخميرة إستخدام يفضل -18

 وقوتها دقيقة 15-10 لمدة سكرى محلول فى بوضعها تنشيط إلى تحتاج الجافة الخميرة ألن 18جـ    

 0منخفضة التخميرية

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (30)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 -: بين مما الصحيحة اإلجابة إختر رابعا

 -:التالية العبارات أكمل خامسا

 

 

 

 0الميكروبيولوجى لعلم المؤسس هو( سبالنزانى -باستير لويس -ليفينهوك فان أنطونى)  يعتبر -1

 (الكروية – الحلزونية– العصوية)                                   البكتريا منMicrococcus ال ميكروب يعتبر -2 

 (الزراعية التربة -الغذائية البيئات-بترى أطباق)                          تعقيم فى الساخن بالهواء المعقم يستخدم -3

 ( الميكانيكية – الكيميائية -الفيزيائية )                                              الطرق من باإلشعاع التعقيم يعتبر -4

 (  م1205 -م1005 -م805)                                           حرارة درجة على أرنولد جهاز فى التعقيم يتم -5

  بواسطة المعلبة األغذية تعقيم يتم -6

 ( الجافة الحرارة -ضغط تحت بالبخار التعقيم – بالبخار المتقطع التعقيم)                                                 

   حهاز فى التعقيم بواسطة العمل إنتهاء بعد الميكروبية المزارع من التخلص يتم -0

 (  األوتوكالف -أرنولد – الجاف الفرن)                                                                                       

 0 الصلبة الغذائية البيئات تحضير عند(  اآلجار – الجيالتين – النشا)  مادة إضافة يفضل -8

 0 الفحص عند البكتيرى الغشاء على(  الماء -السيدر زيت – الكحول)  من نقطة يضاف -0

 0 البكتيرية التحضيرات فحص عند(  الزيتية -الكبرى الشيئية -الصغرى الشيئية)  العدسة تستخدم -10

 ( م325-،  م185-،  م5 صفر)                                        حرارة درجة عند للغذاء السريع التجميد يتم -11

 0 الغذائية الصناعات فى(  النيتريك – البنزويك-الهيدروكلوريك)   حامض يستخدم -12

 0 والدواجن اللحوم حفظ فى( الحمراء تحت -جاما -إكس)  أشعة تستخدم -13

 0 المملحة األسماك حفظ فى %(15 -% 10 -%5)  بتركيز الملحية المحاليل تستخدم -14

 ( الحموضة عالى– الحموضة متوسط -الحموضة منخفض)         الغذاء يكون الحامضى المسطح الفساد فى -15

 ( الهيدروجين – الهيدروجين كبريتيد -الكربون أكسيد ثانى)               غاز يتكون النتن الكبريتى الفساد فى -16

 (  ليبيدات – كربوهيدرات -بروتينات)                                               عن عبارة الميكروبية السموم - 10

 0الغذائية التسممات أنواع أخطر من(  البوتشولينى -بالسالمونال -العنقودى)  التسمم يعتبر -18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 ( لعصوىا -الحلزونى -الكروى)            .........          و..........و.........هو للبكتريا المورفولوجى الشكل -1

 (البريمية الحركة - باإلنزالق  - باألسواط)        ........        و.........و........ البكتريا فى الحركة انواع من -2

 (أوتوتروفية - هيتروتروفية)           ....... و....... إلى والطاقة الكربون مصادر حيث من التربة بكتريا تقسم -3

 ..................-ب....................-أ هى العملية الحياة فى الفطريات إستخدامات أهم من -4

 0 الجبن أنواع بعض تسوية -ب                   0الغراب عيش مثل لإلنسان غذاء  - أ                             

 .....................و...................و................و.............. هى عديدة فوائد الميكوريزا لفطريات -5

 0الفوسفور غير األخرى العناصر إمتصاص تنشط -ب    0الجذرى المجموع سطح مساحة من تزيد  -أ           

 0العضوى الفوسفور ييسر الذى اتيزالفوسف إنزيم تفرز -د     0للماء النبات إمتصاص قدرة زيادة - جـ           

 ..............و...........و............و.............هى التأزت عملية على تؤثر التى العوامل -6

 . الحرارة درجة  -4  .              الرطوبة -3.          كسجيناأل  -2.          الحموضة درجة -1           

  0التكافليا الجوى األزوت تثبت حيث............و..................ميكروب ألزوتل المثبتة الميكروبات أهم من -0



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (38)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 (سبيريالماألزو -األزوتوباكتر)                                                                                              

 .........هى طرق بعدة الدقيقة الحية الكائنات بواسطة التربة فى الكربونية العضوية المواد تحلل يتم -8

 ( [السليلوز -النشوية -وهيدراتيةالكرب)  المواد تحلل]                  ...........                 و.................   

 ..........و.................و.............. و............... البيوجاز إنتاج على تؤثر التى العوامل أهم من -0

 . أليدروجين تراكم  -4.            األكسجين غياب  -3.      الحموضة درجة  -2.      الحرارة درجة -1     

 .............و..................و................و.................هى بالميكروبات األغذية تلوث مصادر -10

 ( اإلنسان  –  الهواء  - المياه  - التربة)                                                                                  

 ....................و.....................و..................و............... هى األغذية حفظ طرق -11

 ( الحافظة المواد  - األشعة  - التجفيف  - العالية الحرارة  - المنخفضة الحرارة)                                     

 ................و...............و............... هى الملوثة األغذية فى توجد التى الميكروبات أهم من -12

 ( البكتريا – الخمائر – الفطريات)                                                                                          

 ................و...............و............ هى األغذية حفظ فى تستخدم التى الحرارية المعامالت -13

 ( التعليب  - التعقيم  - الغليان  - البسترة)                                                                                 

 ..................و..............و................ مثل األغذية أنواع بعض حفظ فى التجفيف يستخدم -14

 ( البيض  - األسماك  - اللحوم  - األلبان – الفاكهة - الخضر أنواع بعض)                                            

 ...................و.............. هى األغذية حفظ فى تستخدم التى المركزة المحاليل -15

 % (15 بنسبة الملحى المحلول  - %00 بنسبة السكرى المحلول)                                            

 ........................ أو................. نشاط بسبب للغذاء البيولوجى الفساد يحدث -16

 ( معا األثنين  - الميكروبات  - الغذاء إنزيمات)                                                                           

 ....................و..................و................و..................    للفساد القابلة األغذية من -10

 ( بيض  – ألبان  - أسماك  - دواجن  - لحوم  - فاكهة  - خضروات)                                                  

 

 ............أو...........أو......... تشمل الميكروبات نشاط نتيجة بالغذاء تحدث التى التحلل عمليات-18

 ( تزنخ  - تخمر  - تعفن)                                                                                                   

 ................أو.................... هى الحامضية المعلبة لألغذية الفساد أنواع -10

 ( بيوتيريكى تخمر  - حامضى مسطح فساد)                                                                              

 ...................و.................. الغذاء فى الميكروبات تفرزها التى الميكروبية السموم تقسم -20

 ( داخلية سموم  –  خارجية سموم)                                                                                        

 ...............و..................و.....................و............... الغذائية التسممات أهم من -21

  .  العنقودى التسمم  -2.                               البوتشولينى التسمم  -1                      

 . أخرى ميكروبية تسممات -4                               . بالسالمونيال التسمم -3                      

 ..........و..............و.................و.............هى الميكروبية للتخمرات الالزمة اإلحتياجات -22

 .  المستخدمة الخام المادة   -3.                (اللقاح) البادىء  -2.             الميكروبية الساللة -1   

 .التخميرى المنتج   -5.                           المزرعية الظروف -4          

 ........و.......... التخميريةهى للصناعات الالزمة الميكروبية الساللة فى توافرها الواجب الشروط -23

 ............  و................  

   0ثابتة وراثية صفات ذو الميكروب يكون أن -ب     0كبيرة بكمية المطلوبة المادة إنتاج على قادر يكون أن -أ



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (30)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 0 ممرض غير الميكروب يكون أن -د                    0النمو على سريعة قدرة ذو الميكروب يكون أن - جـ

 ........و.........و..........و.............التخميرية الصناعات فى تستخدم التى الخام المواد أمثلة من -24

 (الذرة منقوع  - السلفيت  - الشرش  - الموالس)                                                                        

 ...............-3.............-2...........-1   الموالس من اإليثانول كحول إنتاج مراحل -25

 . التقطير عملية -3 .                       التخمير  -2              .البادىء تحضير -1     

 ............-4...........-3............-2............-1 هى الشرش من اإليثانول كحول إنتاج مراحل -26  

      5-.............6-............. 

 0  5 عندPHال ضبط -3     0الغليان لدرجة الشرش تسخين -2       0الدهن لفصل الشرش فرز - 1            

 البادىء إضافة -6     0  م  5 34لدرجة الشرش يبرد -5       0البروتين لفصل الشرش ترشيح -4      

 

 ...............و..............و............و...........هى الكحولى للتخمر الثانوية النواتج -20  

 .    %1والكتيك سكسنيك حامض  -2.                                      %3جليسرول -1                 

 .% 1 الكحول زيت -4                                     .    أخرى كحوالت -3            

 0اإليثيلى الكحول إنتاج فى غذائية كمواد........... و............ و............  من كل إستخدام يمكن -28  

 (  الفيتامينات  - المعدنية األمالح - الفوسفات - النيتروجين)                                                               

 ................و............ هى الخل إنتاج طرق -20 

 . األلمانية أو السريعة الطريقة -2 .                         الفرنسية أو البطيئة الطريقة -1                         

 ..................و............... السريعة بالطريقة الخل إنتاج مساوىء من -30 

 .الخشب نشارة بتغيير إال عليه التغلب يصعب تلوث حدوث -1            

              . الخليك حمض بكتريا على تؤثر الكبريت أكسيد ثانى من مرتفعة نسبة وجود -2            

 ....................-3..................-2...............-1  الخل إنتاج مشاكل من -31  

 . الدروسوفيال ذبابة  -3 .                    الخل دودة -2  .             الخليك حمض بكتريا -1                

 .  ...........و..............  الستريك حامض تنتج التى الميكروبية السالالت أهم من -32   

  (   الخمائر - الفطر)                                                                                                          

 ...............-2............-1 المغمورة الطريقة فى الستريك حامض إنتاج ىعل تؤثر التى العوامل -33   

        3-................4- ..................5-................... 

 . الحرارة درجة -3               . الحموضة درجة -2               . المستخدمة الساللة -1

 .بينهما والنسبة والنيتروجين الكربون مصدرى -5 .                  المعدنية األمالح -4 

 ...............-3..................-2................ -1  الخباز خميرة أنواع من -34   

 . الفورية النشطة الجافة الخميرة  -3 .         النشطة الجافة الخميرة -2   . المضغوطة الخميرة -1             

 .............-4...........-3................-2.............-1 الخباز لخميرة القياسية المواصفات من -35  

 .خلية 1310 -1110 عن الجرام فى الحية الخاليا عدد اليقل -2 .% 8 عن بها النيتروجين نسبة التزيد  -1      

 ( مقبولة ورائحة وطعم لون ذات - 4                    .عالية التخميرية قوتها -3       

 ..................-3.................-2.............-1 هى الخميرة بادىء إنتاج خطوات -36   

 .المصنع فى كبيرة مخمرات إلى الخميرة مزرعة إضافة -2 .               بالبادىء نقية مزرعة تلقيح -1        

 . المركزى بالطرد الخميرة فصل -3                                                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
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  -: المقال أسئلة سادسا
 

 

 :الميكروبيولوجى علم تطور فى اآلتية العلماء من عالم كل به قام الذى الدور أذكر -1

 0 ورسمها ووصفها الدقيقة الحية الكائنات إكتشف:  ليفنهوك فان أنطونى - أ

 0الذاتى التوالد نظرية هدم – الميكروبيولوجى لعلم الحقيقى المؤسس :  باستير لويس - ب

 البكتريولوجيةوصبغها التحضيرات أسس وضع– والكوليرا السل ميكروب إكتشف:  كوخ روبرت جـ

 الميكروبيولوجى؟ علم عرف-2

  إستخدام لذلك ويلزم المجردة بالعين رؤيتها يصعب التى الدقيقة الحية الكائنات بدراسة يهتم الذى  العلم هو     

 0الميكروسكوب                  

 ؟ حركتها حسب على التربة بروتوزوا أقسام أذكر-3  

  0الكاذبة األقدام ذوات مجموعة  - ب                                     0السوطيات مجموعة - أ

 0 الجرثوميات مجموعة  - د                                    0الهدبيات مجموعة - جـ 

 ؟ الميكروبيولوجى لعلم الحقيقى المؤسس هو من-4  

 0باستير لويس العالم هو        

 ؟ الدقيقة الحية للكائنات األساسية المجاميع أذكر -5   

 البروتوزوا  - ه     الطحالب  -د        الفيروسات  - ـج            الفطريات -ب               البكتريا - أ 

 العبارة؟ هذه إشرح 0 عديدة فوائد الدقيقة للكائنات -6   

 0الجوى النيتروجين تثبيت -3              0التربة خصوبة زيادة -2        0العضوية المواد تحليل -1

 0 اإلنسان تغذية -5           0والمخلالت والجبن والزبادى الخبز مثل الصناعة فى تدخل -4

 ؟ الدقيقة الحية الكائنات تحدثها التى األضرار أذكر -0  

 0والمنسوجات األخشاب تلف -3          األغذية فساد -2      0والحيوان والنبات لإلنسان أمراض تسبب -1

 ؟ البكتيرية الخلية فى البالزمى والغشاء الخلوى الجدار وظائف بإختصار ناقش -8  

 . اإلنفجار ومن الخارجية المؤثرات من ويحميها شكلها البكتيرية الخلية يعطى:   الخلوى الجدار          

 . التنفس فى دور وله الغذائية للمواد اإلختيارية النفاذية عن المسئول هو:  السيتوبالزمى الغشاء         

 ؟ البيوجاز إنتاج فى إستخدامها يمكن التى العضوية المخلفات أهم ماهى  -0  

 0 الطيور وزرق الماشية روث مثل               : حيوانية مخلفات -1

 0الصحى الصرف مخلفات                 : آدمية مخلفات -2

 0المطابخ مخلفات – القمامة              : منزلية مخلفات  -3

 0المجازر مخلفات -المصانع مخلفات             :  صناعية مخلفات -4

 النيل ورد:  الحشائش -6       0الخضر عروش – األرز قش – األحطاب               :  نباتية مخلفات -0

 ؟ المخلفات لمياه المختلفة المصادر فقط أذكر  -10  

   0 المصانع مخلفات مياه -2                           0  المنازل مخلفات مياه -1

 0والسطحية الجوفية المياه -4                            0المزارع مخلفات مياه-3   

 

 ؟ الطرق إحدى شرح مع الصحى الصرف مياه معالجة طرق أذكر -11  

 0الكيميائية المعالجة -2                     0( اإلبتدائية)  الطبيعية المعالجة -1



 صبرةشعبان  / أ     الزراعى الثالث الصف /   ميكروبيولوجى             (41)        الزراعية الثانوية حمادة كوم مدرسة

 التى الهوائية البكتريا بإضافة  الطبيعية المعالجة من الناتجة السوائل تعالج:   البيولوجية المعالجة -2

 0 كيميائيا المتبقية السوائل تعالج ثم الرواسب تفصل ثم العضوية المادة تؤكسد

 ؟ المجارى مياه معالجة كفاءة عن الكشف يمكن وكيف 0 المجارى مياه معالجة أهمية عن ماتعرفة أكتب -12

  0المرضية الميكروبات إنتشار منع -1                            -: المجارى مياه معالجة أهمية    

  0 العضوية المواد من التخلص -3               0المجارى بمياه المياه تلوث منع -2    

  0للطاقة مصدر أو  كأسمدة العضوية المخلفات من اإلستفادة -3    

 :المجارى مياه معالجة كفاءة عن الكشف   

 0األخرى الميكروبيولوجية اإلختبارات بجانب الممرضة البكتريا وجود عن بالكشف    

 ؟ الفطريات فى التغذية عن ماتعرفه اكتب -13  

 -: إلى العذاء على حصولها حيث من الفطريات تقسم     

 0واإلختيارى اإلجبارى ومنها الميتة العضوية المواد تحلل من غذائها على تحصل:  مترممة فطريات - أ

 0واإلختيارى اإلجبارى ومنها حيوانية او نباتية حية أنسجة من غذائها على تحصل:  متطفلة فطريات - ب

 ؟ البكتريا بنشاط وعالقته الزراعية التربة فى الدبال أهمية -: عن ماتعرفه أكتب-14  

 0 الثقيلة األرض تهوية من يحسن -2                  0العضوية المادة من األرض مخزون يمثل -1

  0 التربة تدفئة -4                     0 بالماء الخفيفة ربةالتب إحتفاظ من يزيد -3

 0 للنبات المغذية العناصر من الكثير يوفر - 5  

 ؟ بالمياه المرضية الميكروبات وجود إحتمال عن الكشف يمكن كيف  -15  

 0المجارى بمياه التلوث على يدل وهذا الشرب مياه فىE.coli ميكروب وجود عن بالكشف**                

 ؟ ية األغذ حفظ طرق من كطريقة البسترة عن ماتعرفه أكتب  -16  

  القيمة على للحفاظ مناسبة ومدة م5 100 من أقل حرارة درجة على الغذائية المادة معاملة هى البسترة**        

  ومنتاجه اللبن حفظ فى وتستخدم الجراثيم دون الخضرية والخاليا المرضية الميكروبات ولقتل الغذائية          

 0والنبيذ والبيرة الخل مثل المتخمرة واألغذية الفاكهة وعصير           

 : التربة بخصوبة عالقتها موضحا اآلتية المصطلحات إشرح -10   

  الهوائية الظروف فى وتتمNH4 النشادر غاز إلى العضوى النيتروجين تحول هى:  النشدرة عملية  -أ    

 .والالهوائية                           

 نشادر             أمينية أحماض               ببتيدات                  بروتينية مواد  

 ونيتروباكتر نيتروزوموناس بكتريا بواسطة نترات إلى ثم نيتريت إلى األمونيا تحول هى: التأزت عملية - ب     

 0فقط الهوائية الظروف فى وتتم          

        أمونيا       
نيتروزوموناس

          نيتريت              
نيتروباكتر

 نترات             

  ؟ الزراعية التربة فى اآلتية الميكروبات أهمية أكتب -18    

 0الجوى األزوت تثبت هوائية بكتريا: األزوتوباكتر - أ                  

 0 نيتريت إلى األمونيا تؤكسد بكتريا:  النيتروزوموناس  - ب                  

 0 نترات إلى النيتريت تؤكسد بكتريا: النيتروباكتر - جـ                  

 ؟ األغذية تلوث مصادر ماهى -10   

 . اإلنسان -4                       . الهواء -  3                          .المياه -2              التربة -1  

        . العبوات -6                  .المجارى ومياه الحيوانات مخلفات -5   

 0التصنيع أثناء المستخدمة المعداتو األدوات -8                                    الحيوان عالئق - 0   
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  يمكن التى األغذية أهم توضيح مع العبارة هذه إشرح0 للغذاء الجيدة الحفظ طرق من التجفيفيعتبر -20

            ؟ الطريقة بهذه حفظها       

 0 تموت ان دون الميكروبات لنمو صالحة غير فتصبح الغذائية بالمادة الماء نسبة من يقلل التجفيف** 

 0الغذاء ووزن حجم من ويقلل تكلفة وأقل طويلة به الحفظ مدة تكون التجفيف مميزات ومن 

 0البيض -األسماك  – اللحوم – الفاكهة -الخضر            -:بالتجفيف حفظها يمكن التى األغذية         

 المركزة؟ المحاليل ستخدامإب األغذية حفظ عن ماتعرفه أكتب -21

   موتها او الميكروبات نشاط وقف على يعمل والذى األسموزى الضغط زيادة إلى المركزة المحالي تؤدى** 

 -:المركزة المحاليل اهم ومن 0 الميكروبات لخاليا بلزمة حدوث بسبب           

 0المحلى المكثف واللبن والمربى الشربات حفظ فى يستعمل% 00 سكرى محلول - أ

 0 والمخلالت المملحة األسماك حفظ فى ويستعمل% 15 ملحى محلول - ب

 ؟ ومنتجاته الخبز لفساد المختلفة األنواع إشرح-22   

 0الهواء من أو باليد إليه الفطريات لوصول:  العفن الخبز -أ**   

 0الحمراء للصبغات مكونة بكتريا نمول القوام لزج أحمر لونه الخبز:  األحمر الخبز -ب     

 0بالفطريات شبيهة خميرة لنمو الطباشير مثل أبيض الخبز لون:  الطباشيرى الخبز -جـ     

 ؟ الحموضة ومتوسطة منخفضة المعلبة باألغذية الفساد أنواع أهم عن ماتعرفه أكتب -23    

  عادى الغذاء مظهر فيه ويكون المرتفة للحرارة محبة بكتريا يسببه:  حامضى مسطح فساد -1**      

 0 بالعلبة إنتفاخ يحدث وال الحموضة شديد                

 العلبة    وتنتفخ وغازات روائح مع حامضى الغذاء يكون:  األيدروجين كبريتيد تكون بدون غازى فساد -2

 0تنفجر وقد تدريجيا

 كبريتيد ويتكون للعلبة إنتفاخ واليحدث تعفنية روائح مع أسود الغذاء يكون: ( عفن) نتن كبريتيدى فساد -3

 0األيروجين

 0تنفجر وقد تدريجيا العلبة وتنتفخ الغذاء فى تعفنية وغازات روائح تكون: تعفن-4

 ؟( الطماطم صلصة – الفاكهة -العصائر)  الحامضية المعلبة باألغذية الفساد أنواع عن ماتعرفه أكتب-24

 0للعلبة إنتفاخ يحدث وال مقبول غير وطعم كريهة روائح مع حامضى الغذاء:  حامضى مسطح فساد -1    

 0تنفجر وقد العلبة إنتفاخ مع البيوتريك حامض ورائحة وغازات الغذاء تخمر: بيوتريكى تخمر -2    

 0تنفجر وقد العلبة إنتفاخ مع الخميرة ورائحة غازات وجود مع حامضى الغذاء:  متجرثمة غير بكتريا -3   

 ؟ األسماك فى البكتريولوجى الفساد أنواع عن ماتعرفة أكتب -25  

 فيتغير اللونية للتغيرات بالنسبة أما مرغوبة غير روائح بتكوين ويبدا  التعفن هو الفساد فى الشائع النوع

 الفطريات نمو ذلك ويسبب األحمرالداكن اللون هو الشائع واللون المصفر البنى أو األصفر اللون إلى اللون

 0 البكتريا أجناس وبعض والخمائر

 

 ( الموالس من اإليثانول كحول إنتاج)  ؟ الخميرة بواسطة الكحول تكوين مراحل عن بإحتصار تكلم -26

 0 منتقاة بخميرة مولت مل10 بها إختبار أنبوبة بتلقيح :البادىء تحضير -1

 منPH ال ضبط مع الموالس محلول إلى المخمر حجم من% 6-4 بنسبة البادىء يضاف: التخمير -2

 0 ساعة 00 -50من التخمير ةومد م5 30 الحرارة ودرجة 5،4- 4         
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 أكسيد ثانى غاز%  40و اإليثانول كحول%48 وبه المتخمر السائل تقطير يتم : التقطير عملية -3

 الثلج أو الغازية المياه صناعة أو الحريق طفايات فى ليستخدم إسطوانات فى يضغط الذى الكربون

 0 الجاف

 ؟ الخل إنتاج عند مراعاتها الواجب اإلعتبارات ماهى -20    

 0الكحول تركيز -3                0 الخام المواد -2                     0الميكروبية الساللة-1             

 0 التخزين -0       0الحرارة درجة -6          0 األكسجين -5                         0التحميض -4

 ؟ بالتفصيل إحداها شرح مع الخل إنتاج طرق أذكر -28   

 0( األلمانية)  السريعة الطريقة -ب                   0(   الفرنسية)  البطيئة الطريقة -أ     

 0المتبعة الطرق أفضل من هى(   األلمانية)  السريعة الطريقة شرح       

 من الهواء بدخول تسمح أحواض فى توجد والتى اإللتواءات كثيرة الخشب نشارة إستخدام طريق عن تتم 

 0 خليك حمض إلى بكفاءة الكحولى المحلول تحويل عملية وتتم القاع

 

 ؟ العبارة هذه ناقش 0 أساسين عاملين على التخميرية الصناعات نجاح يعتمد -20

 -:هما التغذية من نوعين بإستخدام الميكروبية التخمرات تتم   

 إنتهاء وبعد المناسبة الغذائية بالبيئة المخمر يمأل حيث المتقطع التخمير أى -: دفعات على التغذية -1

 0دفعات على اإلنتاج يكون وبذلك  جديد من المخمر يمآل ثم المخمر وينظف ت المكونا تسحب     التخمير

 الناتج سحب مع التخمير بيئة من ثابت بمعدل المخمر بتغذية المستمر التخمير يتم -:المستمرة التغذية -2

 0 بإستمرار

 ؟ الميكروبية للتخمرات الالزمة اإلحتياجات ماهى 30

 0المستخدمة الخام المادة -3        0(  اللقاح)  البادىء -2                0 الميكروبية الساللة -1

 0 التخميرى المنتج -5               0 المزرعية الظروف -4

 . الميكروبية التخمرات مجال فى تستخدم التى الخام المواد أهم من األغذية مصانع مخلفات تعتبر -31

 ؟ العبارة هذه  إشرح        

 -: التخميرية الصناعات فى المستخدمة الخام المواد أمثلة من

 0 األلبان مصانع من الناتج الشرش -2                       0السكر صناعة من الناتج الموالس -1

 0الورق صناعة من الناتج السلفيت سائل -4              0النشا صناعة من الناتج الذرة منقوع سائل -3

 العجين؟ تخمير فى الخميرة دور عن ماتعرفة أكتب-32

 جعل على يعمل الذى الكربون اكسيد ثانى غاز بتكونها وذلك الخبز صناعة فى هاما دورا الخميرة تلعب

 0 للخبز طبيعية ونكهة طعما تعطى إسترات بإنتاج تقوم كما الخبزإسفنجيا قوام

 ؟ بالتخمر الستريك حامض إلنتاج السطحية الطريقة بالشرح تناول -33

 عملية قبل النخالة فىpH  4-5ال درجة خفض ويتم غذائية كبيئة بطاطا نشا أولب القمح نخالة تستخدم

 لمدة م 5 28 حرارة درجة على وتحقن سم 5-3 بعمق ضحلة ىصوان فى الفطرية الجراثيم تلقح ثم التعقيم

 0ألفاأمليز إنزيم ويضاف أيام 8-5 من

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -: يأتى مما كل بين جدول فى قارن سابعا

   

 

 

 

 

 المنخفضة بالحرارة الحفظ المرتفعة بالحرارة الحفظ

 الخاليا بروتوبالزم بإتالف الميكروبات تقتل-1

 0وإنزيماتها

 0والتعليب والغليان البسترة طرقها من-2

 0والتقتلها الميكروبات نشاط تقلل-1

 

 والبطىء السريع التبريدوالتجميد طرقها من-2

 البطىء التجميد السريع التجميد

 من أقل لمدة م532- حرارة درجة عند يتم-1

 0ساعة

 -:التالية لألسباب األفضل هو-2

 0هشة صغيرة الثلجية البللورات - ث

 0أقل األنسجة تمزق - ج

 من لمدة م518- حرارة درجة عند يتم—1

 0ساعة3-02         

 -:التالية لألسباب مفضل غير-2

 0كبيرة تكون الثلجية البللورات-أ

 0 أكبر األنسجة تمزق - ح

 العنقودى التسمم  البوتشولينى التسمم المقارنة

 المسبب

 

 لصبعة موجبة الهوائية عصوية بكتريا

 0جرام

 للهواء إختيارية عناقيد فى كروية بكتريا

 0جرام لصبغة موجبة

 األعراض

 

 تناول من ساعة36 -12 بعد تظهر

 ودوار صداع عن عبارة الغذاءوهى

 0والنطق والتنفس البلع فى وصعوبة

 الغذاء تناول من ساعات 6-1 بعد تظهر

 مصحوبة معوية إضطرابات عن وهىعبارة

 0وإسهال وقىء بمغص

 نسبة

 الموت

 بعد الموت ويحدث% 65 عن تزيد عالية

 0األعراض ظهور من أيام 0-8

 من أيام3-1 بعد الشفاء ويتم وفيات التحدث

 0األعراض ظهور
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 2013 األول الدور إمتحان

 : يأتى مما فقط أسئلة أربعة عن أجب

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

 

 : األول السؤال

 : الخطأ العبارة أمام(   ×)   مةوعال الصحيحة العبارة أمام(   √)   عالمة ضع(  أ) 

                                            (  ×)                                                         .    الذاتى لداالتو نظرية هدم من أول هو نيدهام يعتبر -1

                       (   √)                                      .    لألزوت المثبتة التكافلية البكتريا أهم من ريةالجذ العقد بكتريا عتبرت -2

                  (   √)                                    . البكتريا على وتتغذى كبيرة بأعداد الزراعية التربة فى البروتوزوا تنشر -3

                                  (  ×)                                               ( .  الكربون أكسيد ثانى)  غاز يتكون النتن ىتريبكال الفساد فى -4

                                (  ×)                                               .               الفطريات من أنواع بعض بواسطة الخل نتاجإ يتم -5

 ؟التربة بميكروبات المياه تتلوث كيف أذكر،  عدة مصادر من للتلوث الطبيعية المياه تتعرض(  ب) 

 مصادر تلوث المياة الطبيعية بميكروبات التربة:

لسطح األرض بالنسبة لمياه األمطار : تتلوث أثناء سقوطها بالميكروبات الموجودة فى الهواء وبمالمستها  -1

 تتلوث من ميكروبات التربة ثم تختلط بمياه األنهار والبحيرات فتلوثها.

 مياه صرف األراضى الزراعية: حيث تحتوى على كائنات حية دقيقةمنقولة من التربة. -2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الثانى :  

  ) أ ( علل لما يأتى :

 . بالتجفيف األغذية حفظ طرق من طريقة المركزة المحاليل إستخدام يعتبر -1

 .بلزمة الميكروبات لخاليا ويحدث الميكروبات لنمو ميسرة غير صورة فى يصبح بالغذاء الموجود الماء ألن <<<  

 (    B)  فيتامين من العالى لمحتواه <<< .األخرى اللحوم أنواع عن للفساد وعرضه سهولة أكثر الخنزير لحم -2

 .          منه الحرارة فقد لتقليل <<<           . عازلة بمادة الساخن بالهواء للمعقم الخارجى الجدار يغطى -3

  . الدم سيرم تعقيم فى الكلوروفورم يستخدم -4

       . معقما السيرم تاركا م 550 حرارة درجة على يتطاير الكلوروفورم ألن <<<                                         

 . المياه تلوث مصادر أخطر من المجارى بمياه الشرب مياه تلوث يعتبر -5

 . وفيروسات وبروتوزوا فطريات من الممرضة الميكروبات أنواع كافة على تحتوى ألنها<<<                     

 .  التخميرية الصناعات فى المستخدم الميكروب فى توافرها الواجب الشروط أذكر(  ب) 

 . ثابتة وراثية صفات ذو -2.                          كبيرة بكميات المطلوبة المادة إنتاج على قادر -1

 . ممرض غير -4.                                                                النمو سريع -3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :الثالث السؤال

 : درست مما كلمات من يناسبها بما التالية العبارات أكمل(  أ) 

 أنواع

 األغذية

 التعقيم محكمة غير المعلبة األغذية

 المعلبة األغذية -الحموضة منخفضة

 0بالمنزل

 والغنية الحموضة منخفضة األغذية

 0والجاتوهات الفطائر مثل بالكربوهيرات
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 التى الطبقة................ و األرض..................  مدى على الجوفية للمياه الميكروبى الحمل مدى يتوقف

 إستخراجها عند روعى إذا الجودة من عالية درجة على تكون الناتجة الجوفية والمياه،  المياه عندها تنجمع

 . المحيطة................  مصادر عن...............  مع المناسبة.............  استخدام

 [  التلوث  ؛   عزلها  ؛  األعماق  ؛  عمق  ؛  مسامية]                                                                 

 تهاامراع الواجب األمان احتياطات أذكر،  بالمرض العدوى لخطر الدقيقة األحياء معمل فى العاملين يتعرض(  ب) 

 .المعمل فى      

 . المعمل فى طعام أى تناول عدم -2.     العمل وبعد قبل والصابون بالماء  اليدين وتنظيف غسل -1

 .العدوى لعدم مطهرة ظروف فى العمل يجب -5.          الفم فى شىء أى وضع عدم -4.       التدخين عدم -3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : الرابع السؤال

 . الغذائية البيئة فى توافرها الواجب الشروط اذكر - الغذائية البيئة عرف(  أ) 

 .الدقيقة الحية الكائنات تنمية فى تستخدم عضوية غير أو عضوية كيميائية مواد عن عبارة: الغذائية البيئة

 : الغذائية البيئة فى توافرها الواجب الشروط

 الغير النيتروجين أو(  بروتينات -عضوية احماض)  العضوى النيتروجين من مناسب مصدر على تحتوى -1

 (أحماض -كحوالت -سكريات) والطاقة الكربون من مناسب مصدر على تحتوى -2(.    أمونيا - نترات)  عضوى

 . الحى الكائن لنمو مناسب  pH الـ -4                   .    المعدنية األمالح من مناسب مصدر على تحتوى -3

 . الحى الكائن لنمو  الرطوبة من مناسبة كمية بها -5

 : اآلتية العبارات من لكل المناسب العلمى المصطلح كتبأ( ب) 

 [  مترممة فطريات]                                . الميتة العضوية المواد تحلل من غذائها على تحصل فطريات -1

 [  األوتوكالف]                           . طىوالبال بسمالوال والقطن والقماش الشاش تعقيم فى يستخدم جهاز -2

 [  الزيتية العدسة]              . البكتيريا من المصبوغة لألغشية الجافة التحضيرات فحص فى تستخدم عدسة -3

 [   الدبال]                              . التربة فى الدقيقة الحية للكائنات سبةنبال الغذائية للعناصر سيايرئ مخزنا -4

 [  البيوجاز]   . الهواء عن بمعزل بالماء خلطها عند العضوية المخلفات تخمير عن الناتج الغازى المخلوط هو -5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : امسالخ السؤال

 : اآلتية العمليات من عملية كل تجرى أجلة من الذى الغرض أذكر(  أ) 

 .  تخزينه قبل الخل سترةب -1 

 . دقيقة 30/  م 5 66 -60   درجة على ذلك ويتم تفسده التى الميكروبات من للتخلص<<<                             

  .  الغذائية المواد تجفيف -2

 .الميكروبات ونشاط لنمو صالحة غير فتصبح الغذائية المادة فى الماء نسبة لتقليل<<<                               

 .مصادرها ذكر مع،  المخلفات مياه عرف(  ب)  

 . السكانية المجتمعات من ما مجتمع استعمال عن الناتجة المياه هى: المخلفات مياه

 : المخلفات مياه مصادر

 . المصانع مخلفات مياه -2(.       المجارى مخلفات) المنازل مخلفات مياه -1

 . الصرف مواسير إلى تصل التى والسطحية الجوفية المياه -4             .  والحدائق المزارع مخلفات مياه -3

.................................................................................................................................. 
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 2013 الثانى الدور إمتحان

 : يأتى مما فقط أسئلة أربعة عن أجب

 

 

 

 : األول السؤال

 : يأتى لما علل(  أ) 

 . البطئ التجميد من أفضل للغذاء السريع ديالتجم يعتبر -1

  األنسجة تمزق من يققل مما هشة صغيرة تكون السريع التجميد فى المتكونة الثلجية البللورات ألن<<<        

 . البطىء التجميد عكس للفساد عرضة أقل فتكون             

 . المجارى بمياه الشرب مياه تلوث اختبار عند  coli .E ميكروب عن الكشف يجب -2

 .  الملوثة المياه فى باستمرار وموجودة برازى ومصدرها  ممرضة غير ألنها تداولها السهل من ألنها<<<      

 . المعمل فى الصناعية البيئات على الفيروسات تنمية صعوبة -3

 .  الصناعية الغذائية البيئات على تنميتها يمكن ال وبذلك التطفل إجبارية الكائنات  من ألنها<<<    

 :  البكتيرية الخلية فى  اآلتية المكونات ائفوظ بإختصار أذكر(  ب) 

 . اإلنفجار ومن الخارجية المؤثرات من ويحميها شكلها البكتيرية الخلية يعطى:   الخلوى الجدار             

 . التنفس فى دور وله الغذائية للمواد اإلختيارية النفاذية عن المسئول هو:  السيتوبالزمى الغشاء         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  الثانى السؤال

 :  إجابتك لكراسة الصحيحة اإلجابة إنقل ثم،  الخطأ حالة فى صحح( أ) 

 [   معظم]                                                                     . األسواط بواسطة البكتيريا كل تتحرك -1

 [  البقولية]      . النجيلية النباتات مع باإلشتراك الجوى الهواء أزوت تثبت أن الجذرية العقد بكتيريا تستطيع -2

 [  السطحية عن المغمورة]           . المغمورة الطريقة عن السطحية بالطريقة الستريك حامض إنتاج يفضل -3

 . أمثلة ذكر مع،  للفساد قابليتها حيث من األغذية قسم(  ب) 

 . والدقيق والحبوب السكر مثل:  للفساد قابلة غير أغذية -1

 . والبطاطس البطاطا مثل: للفساد القابلية متوسطة أغذية -2

 .واأللبان واأسماك والدواجن واللحوم الخضروات مثل:  للفساد قابلة أغذية -3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  الثالث السؤال

 : درست مما كلمات من يناسبها بما التالية العبارة أكمل(  أ) 

 رواسب على الحصول إلى باإلضافة ........... لـ تصلح  مياه على الحصول هو المجارى مياه معالجة من الغرض

 ............. المعالجة هى رئيسية خطوات ثالث على الصحى الصرف مياه معالجة ويتم .............. لـ تصلح

 [ الكيميائية  ؛  البيولوجية  ؛  الطبيعية  ؛  عضوى كسماد  ؛ للرى]   ........... والمعالجة.............  والمعالجة

 . للشرب صالحة الغير والمياه للشرب حةلالصا المياه بين نفرق كيف أذكر(  ب)  

 .ممرضة وميكروبات ومشعة معلقة مواد على وتحتوى والرائحة والطعم اللون عديمة:  للشرب الصالحة المياه 

 [ العكس.)  ممرضة ميكروبات و ومشعة معلقة مواد وبها ورائحة وطعم لون ذات:  للشرب صالحة الغير المياه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : الرابع السؤال 

 . أمثلة ذكر مع العبارة تلك إشرح.  التربة طريق عن األغذية تتلوث(  أ) 
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 -: يلى كما التلوث ويحدث الدقيقة األحياء من كثير على التربة تحتوى      

 . دقيقة حية كائنات من ومابها للتربة المباشر للتالمس والجذرية الدرنية المحاصيل تتلوث -1

 . والكرنب الفراولة مثل التربة بميكروبات التربة سطح من القريبة األجزاء تلوث حيث واألمطار الهواء -2

 : اآلتية العبارات من لكل المناسب العلمى المصطلح أكنب(  ب) 

 [ البطىء التجميد]                                                     (. م5 18 -)  حرارة درجة على األغذية حفظ -1

 [  الغذائى التسمم]                  . االغذية بعض تناول بعد الناس من كبيرة مجموعة بين فجائى مرض ظهور -2

 [ المضغوطة الخميرة]                                                 . رطوبة%  05 على خالياها تحتوى خميرة -3

 [ التأزت]                                                               . البكتيريا بواسطة نترات إلى األمونيا أكسدة -4

 [ المرشحات باستخدام التعقيم]                          . به الموجودة الوسط من للميكروبات الميكانيكية اإلزالة -5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : الخامس السؤال

 : إجابتك كراسة فى كاملة الجملة أكتب ثم القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة إختر(  أ) 

 ( . الميكانيكية - الكيميائية - الفيزيائية)  الطرق من باإلشعاع التعقيم يعتبر -1

 . والدواجن اللحوم حفظ فى(  الحمراء تحت - جاما - اكس)  أشعة تستخدم -2

 ( . ليبيدات - كربوهيدرات - بروتينات ) عن عبارة الميكروبية السموم -3

 . الميكروسكوبى الفحص عند البكتيرى الغشاء على(  الماء - السيدر زيت - الكحول)  من نقطة يضاف -4

 . التسممات أنواع أخطر من(  ولينىالبوتش - بالسالمونيال - العنقودى)  التسمم يعتبر -5

 . الشرش من اإليثانول إنتاج مراحل أذكر(  ب )

 . الغليان لدرجة الشرش تسخين -2                 .          منه الدهن لفصل الشرش فرز -1

 . البروتين لفصل الترشيح -4                       .            5 عند  pH الـ ضبط -3

 . شرش جالون 130/ رطل 1 بمعدل الخميرة عن عبارة وهو البادىئ إضافة -6  .  م 5 34 لدرجة التبريد - 5

 . الخميرة خاليا فصل -8                                .      يوم 3-2 من التخمير مدة -0

 . الكحول على للحصول السائل تقطير -0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

                                                                                                                       
  

                   


