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. بالرسم والمعادالت كلما أمكن االستعانةنقاط فقط من كل سؤال مع  ثالثةعن ب الطالب ٌجً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لكل نقطةدرجات  خمسة    -درجة 15:)السؤال األولطرٌقة إجابة 

 اذكر تركٌب وأهمٌة الجدار الخلوى فً البكترٌا  - أ

ْٔٗ ثؼعٓب  Mureins يتشكت يٍ انـاَّ نجذاس انخهٕٖ ٔاانطبنت تشكيت يٕظخ 

نخ فٗ تشكيجّ ػجبسح ػٍ يشكجيٍ ٔانكشثْٕيذساد انذار. كشثْٕيذساتيّ ٔانجؼط اآلخش ادًبض اييُيخ

يٕجٕديٍ فٗ تتبثغ  muramic acidٔاالخش ْٕ  N.acetyl glucose amineًْب انسكش االييُٗ 

االدًبض االييُيخ انذاخهخ فٗ تشكيت  ٔ. جهيكٕصيذيخ 4-1تجبدنٗ يشتجطّ ثجؼعٓب ثشٔاثػ ثيتب 

 ييخ انجذاس انخهٕٖٔيٕظخ أِ.  alanine, glutamic, diaminopimelic acidsانجذاس فٓٗ 

يذفظ انجذاس نهخهيخ انجكتشيخ شكهٓب انًًيض كًب يذًٗ انخهيخ يٍ انظشٔف انخبسجيخ ٔيٍ  ديث

يتذكى فٗ َٕع انجضيئبد انًبسح خالل ٔ .انعغٕغ االسًٕصيخ انؼبنيخ انتٗ تتًيض ثٓب انًذبنيم انغزائيخ

يسئٕل ٔ .ل انغشبء انسيتٕثالصيٗثقٕثّ تجؼبً نذجٕيٓب ٔنكٍ نيس نّ خبصيخ انُفبريخ االختيبسيخ يث

يجبششح ػٍ إيجبثيخ أ سبنجيخ انصجغ ثجشاو ْٔٗ صفخ تقسيًيخ ْبيخ اخشٖ ديث ال يستطيغ 

انيٕد فٗ انخاليب انًٕججخ فتظم يذتفظخ ثهَٕٓب انجُفسجٗ ثيًُب يضيم  -انكذٕل اصانخ يؼقذ انجُسيبٌ 

االدًش ػُذ صجغٓب ثبنصفشاَيٍ أ انفٕكسيٍ انكذٕل انًؼقذ يٍ انخاليب انسبنجخ ٔثبنتبنٗ تبخز انهٌٕ 

ٔيًب يؤكذ يسئٕنيخ انجذاس ػٍ َتيجخ انصجغ ثجشاو فئٌ انخاليب انًٕججخ تفقذ انهٌٕ انجُفسجٗ ػُذ 

كًب قذ تذتٕٖ غجقبد انخهيخ انسطذيخ ػهٗ دبيط ٔ .Lysozymeيؼبيهتٓب ثٕاسطخ اَضيى 

. يبضْٕٔ انًسئٕل ػٍ انصجغ انصبيذ نالح Mycolicانًيكٕنيك 

 .قارن بٌن الطور الالجى والطور اللوغارٌتمى فً منحنى نمو البكترٌا -ب

الفارق بٌن الطور الالجى وبٌن ٌرسم الطالب منحنى النمو مع توضٌح أطوار نمو البكترٌا وٌوضح  
ان الطور الالجى ٌمكن اطالته بتغٌٌر الطور اللوغارٌتمى من حٌث كٌفٌة اطالته او تقصٌره و

سبة لنمو المٌكروب بعدة طرق كما فهمها مع ذكر اهمٌة ذلك عملٌا فى حفظ اللحوم الظروف المنا
بعد الذبح ، وكذلك الطور اللوغارٌتمى  وكٌفٌة اطالته ثم ٌذكر مثال لإلستفاده من اطالته فى تنمٌة 

. والحصول على البادئات مثل الخمٌرة وغٌرها

 .ناقش تأثٌر األشعة على نمو البكترٌا -ج

لب أن التأثٌر القاتل لألشعة على المٌكروبات ٌرجع إلى أن الطاقة اإلشعاعٌة الممتصة ٌبٌن الطا
تحدث تغٌٌر فى التركٌب الجزٌئى لمكونات الخلٌة خاصة لإلنزٌمات والمحتوٌات النووٌة وهو 

وقد ٌرجع التأثٌر إلى أحداث تفاعالت كٌماوٌة تكون نواتج تسبب أفساد  ماٌسمى بالتأثٌر المباش
. ت السٌتوبالزم واألجسام النووٌة بالخلٌة وٌسمى هذا التأثٌر بالتأثٌر غٌر المباشر جزٌئا

 

 .فسر كٌف تحصل البكترٌا ذاتٌة التغذٌة على الكربون والطاقة -د

تقسى ايب يٍ ديث يصبدس انطبقخ . CO2تذصم ػهٗ انكشثٌٕ يٍ انزاتيخ انجكتشيب يٕظخ انطبنت أٌ 

: إنٗ  انزاتيخانجكتشيب 

تذصم ػهٗ انكشثٌٕ يٍ ثبَٗ أكسيذ انكشثٌٕ كًصذس انتٗ انجكتشيب  ْٔٗ كتشيب انًًثهخ نهعٕءانت -1

 .تذصم ػهٗ انطبقخ يٍ انعٕء ػٍ غشيق انكهٕسٔفيم انًُتشش فٗ انسيتٕثالصو ٔٔديذ نهكشثٌٕ 

 CO2تذصم ػهٗ انكشثٌٕ انالصو نٓب يٍ  ْٔٗ انتٗ  انًؼذَيخنًًثهخ نهًٕاد انكيًبٔيخ انجكتشيب ا -2

وٌذكر الطالب المعادالت  .ٔتذصم ػهٗ انطبقخ يٍ أكسذح انًٕاد انكيًبٔيخ انجسيطخ انقبثهخ نألكسذح 
 التً توضح اجابته واهم المٌكروبات



 (لكل نقطة درجات مسةخ –درجة  15) :السؤال الثانىطرٌقة اجابة 

 .مستعٌنا بالمعادالت وضح مفهوم التنفس الهوائى فً البكترٌا -أ  

لب ان التنفس هو انطالق طاقة من التفاعالت الحٌوٌة ووظٌفة التنفس من حٌث انتاج ٌوضح الطا
وٌبٌن ان المستقبل النهائى لألٌدروجٌن هو . الطاقة والنواتج الوسطٌة المهمة فى الخلٌة 

ثم ٌذكر المعادالت الخاصة . مع ذكر الفرق بٌن األكسدة الكاملة واألكسدة غٌر الكاملة.األكسجٌن
. ا الهٌتٌروتروفٌة والذاتٌة والمعادالت الموضحة لذلكبالبكتري

 

 .حدد أهم المٌكروبات واالنزٌمات التً تستخدمها البكترٌا المحللة للمواد البكتٌنٌة فً التربة -ب  

حٌث ٌكون الصفٌحة الوسطى فً للمخلفات النباتٌة  ٌةاألساس اتالمكونمن  ٌوضح الطالب أن البكتٌن

 حمض الجالكتوٌورونٌككربوهٌدراتٌه معقدة ، ٌتركب من وحدات عدٌدة من  وهو مادةتركٌب النبات 

من حٌث سرعة التحلل بواسطة المٌكروبات بما والسلٌولوز  وهو ٌلى السكرٌات البسٌطة والنشا 

 pectin، وهى مجموعة من االنزٌمات تشمل  بكتٌنٌزتفرزه من إنزٌمات تسمى فى مجموعها 

methyl esterase, poly methyl galctourenase, poly galacturenase.  مع ذكر الشكل

 .واهم االنزٌمات المحلله له واهم المٌكروبات المحلله للبكتٌنالبنائى 

 

   .ناقش كٌف ٌؤثر الكلور على نمو البكترٌا -ج

ٌشرح الطالب الدور الذى ٌقوم به الكلور وتأثٌراته على نمو المٌكروبات من حٌث التأثٌر المباشر 

اعله مع بروتٌن الخلٌة أو التأثٌر غٌر المباشر بتفاعله مع الماء وانطالق األكسجٌن الذرى القاتل وتف

 .للمٌكروبات مع كتابة المعادالت

 

 .وضح ذلك بالمعادالت. تستطٌع المٌكروبات تحلٌل االحماض األمٌنٌة بأكثر من طرٌقة -

ٌبٌن الطالب ان عملٌة تحلٌل االحماض االمٌنٌة تمر بعدة تفاعالت وهى  
 Deaminationنزع مجموعة األمٌن   –أوال 

  النزع المباشر لجزئ األمونٌا مع تكوٌن حامض عضوى غٌر مشبع  ( أ)
  نزع األمونٌا باألكسدة مع تكوٌن حامض عضوى كٌتونً  ( ب(
ٌن حامض عضوى ألٌفاتً  نزع األمونٌا باالختزال مع تكو( جـ(
  مع تكوٌن حامض عضوي كحولً  بالتحلل المائى( د) 

  Stickland reactionباستخدام حمضٌٌن أمٌنٌٌن   ( هـ)
  Decarboxylation ثانٌا بنزع مجموعة الكربوكسٌل وٌتكون أمٌن 

( خمسة درجات  لكل نقطة –درجة  15) :السؤال الثالثطرٌقة اجابة 

 .فسر تلك العبارة. لمٌكورٌزا من أهم صور التكافل بٌن النبات والفطرٌاتتعتبر فطرٌات ا -أ

ٌقوم الطالب بتوضٌح ماهى المٌكورٌزا والدور الذى تقوم به هذه الفطرٌات من تكافل مع النباتات 
وتٌسٌر الفوسفور والفوائد التى ٌمكن أن تعود على النبات من استخدام هذه الكائنات فى التربة 

 .وكٌف تستفٌد من النبات وكٌف تفٌده. ةكأسمدة حٌوي

 



أهم األجناس التابعة لها وكٌفٌة التفرقة حدد الخصائص العامة لعائلة فطرٌات البٌاض الزغبى و - أ

 .بٌنهم

من حٌث التركٌب والتغذٌة وطرٌقة التكاثر لعائلة البٌاض الزغبى ٌوضح الطالب الصفات العامة  

قوم الطالب بتقسٌمها الى أجناسها المختلفة مع شرح لكٌفٌة ثم ي. الالجنسى وطرٌقة التكاثر الجنسى 

ونهاٌات الحوامل التفرٌق بٌن هذه األجناس من حٌث الطور الالجنسى وطرٌقة وشكل الهٌفات 

 .التى تختلف من فطر الخر مع الرسم للتوضٌح وكتابة االسم العلمى الجرثومٌة

 

 .لفطرٌاتفى االجراثٌم األسكٌة خطوات تكوٌن  ارسم فقط -ج  

يشسى انطبنت انشكم انتبنٗ   

 
 

 

 .قارن بٌن أنواع الجراثٌم الالجنسٌة التً تكونها الفطرٌات  -د

ٌشرح وٌرسم الطالب اهم الجراثٌم الالجنسٌة التً تكونها الفطرٌات مثل  الجراثٌم المفصلٌة 

تحركة والكونٌدٌة والجراثٌم البرعمٌة والجراثٌم الكالمٌدٌة واالسبورانجٌة المتحركة وغٌر الم

. وٌقارن بٌنهم من حٌث الشكل وطرٌقة تجمعها على الفطرٌات

 (لكل نقطةدرجات خمسة  -درجة  15) :السؤال الرابعطرٌقة اجابة 

. وضح شكل وتركٌب البكترٌوفاج مع مناقشة مراحل إصابته للخلٌة البكتٌرٌة  -أ

. نوى   ذو رأس عدٌدة  األوجه وذنبفٌروس  البكترٌا  ٌشبه شكل  الحٌوان  المٌوضح الطالب ان 
سداسٌة  الشكل  متعدد األوجة وهى عبارة  عن غشاء رقٌق  من البروتٌن  ٌوجد  بداخله    والرأس

أما الذٌل  فإنه عبارة  عن إنبوبة  من البروتٌن  بها إنزٌم  خاص وٌنتهى  .  DNAالحامض النووى
بالبكترٌوفاج  بإلتصاق خٌوط  الذٌل  بمراكز   تبدأ اإلصابة . الذٌل  بوسادة ٌخرج  منها خٌوط  

اإلستقبال  بجدار  خلٌة البكترٌا وٌخرج من الخٌوط اإلنزٌم  القادر على مهاجمة روابط كٌمٌائٌة  
معٌنة  بمراكز اإلستقبال  فٌحللها  ثم ٌندفع  الحمض النووى  للفٌروس  خالل الجدار إلى سٌتوبالزم 

ٌنفصل الغالف البروتٌنى  عن خلٌة البكترٌا ، فى سٌتوبالزم  خلٌة الخلٌة ، وبعد ذلك ٌنفصل أوال
البكترٌا  ٌقوم الحمض النووى للفٌروس  بتعدٌل المعلومات الوراثٌة  للخلٌة  لتقوم بعملٌة البناء 

وعلى ذلك فإنه  عندما  ٌغزو . الخاصه  بالحمض النووى للفٌروس وتناسخه أو تضاعفه
المتخصصة  له  فإنه ٌتضاعف أو ٌتناسخ بها بشدة  وأخًٌرا ٌحدث  البكترٌوفاج  خلٌة البكترٌا

للخلٌة البكتٌرٌة  وتنطلق منها فٌروسات جدٌدة  قادرة على إحداث  العدوى  لخالٌا    lysisتحلل
 أخرى  من نفس النوع



 .ناقش تثبٌت نٌتروجٌن الهواء الجوى تكافلٌا بٌن الرٌزوبٌا والبقولٌات -ب

 Rhizobiumبكترٌا العقد الجذرٌة التابعة لجنسى تقوم بها ٌة التثبٌت عملٌوضح الطالب ان 

, Bradyrhizobium  وذلك بداخل العقد الجذرٌة حٌث تعٌش هذه البكترٌا معٌشه تكافلٌة مع
وفى هذه العالقة . النباتات البقولٌة مثل البرسٌم والبسلة والفاصولٌا والفول البلدى وفول الصوٌا 

بات ٌمد البكترٌا بما تحتاجه من سكرٌات ومصادر للطاقة ومواد عضوٌة وغٌر التكافلٌة فإن الن
وهناك نوع من التخصص بٌن  .عضوٌة بٌنما البكترٌا تمد النبات بالمواد النٌتروجٌنٌة المثبته 

البكترٌا العقدٌة والنبات البقولى العائل فلكل نبات بقولى أو مجموعة من النباتات البقولٌة نوع أو 
المجموع الجذرى وتدخل من طرف الشعٌره الجذرٌة البكترٌا تغزو و.  معٌنة من الرٌزوبٌاساللة 

وتنمو مكونة خٌط العدوى ٌمتد خٌط العدوى داخل الشعٌرة الجذرٌة حتى ٌصل الى خالٌا القشرة 
ٌا بالجذور حٌث ٌتفرع بالخالٌا ثم ٌختفى خٌط العدوى ، وتتكاثر البكترٌا تكاثراً سرٌعاً وتتنبه خال

القشرة فتنشط وتتكاثر ، وتتضخم ، وبذلك تتكون العقده الجذرٌة التى تتصل بالحزم الوعائٌة للجذر 
 ، وتعٌش البكترٌا العقدٌة فى خالٌا العقدة حٌث تثبت النٌتروجٌن وتتم عملٌة تبادل المنفعه

. اذكر طرق البسترة فى اللبن وكٌف ٌمكن الحكم على كفاءة عملٌة البسترة -ج

: نهجستشح غشيقتبٌ نطبنت اٌ يٕظخ ا

  .دقيقخ  30و نًذح  5 62.8انجستشح انجطيئخ ٔفيٓب يؼبيم انهجٍ ػهٗ دسجخ  -1

.  ثبَيخ  15و نًذح  5 71.7انجستشح انسشيؼخٔفيٓب يؼبيم انهجٍ ػهٗ دسجخ  -2

اد يؤخز إختجبس إَضيى انفٕسفبتيض كذنيم ػهٗ يذٖ كفبءح ػًهيخ انجستشح ٔخهٕ انهجٍ يٍ انًيكشٔةٔ

انًشظيخ ألَّ يٕجذ فٗ انهجٍ انخبو ٔفٗ كثيش يٍ األَسجخ ْٕٔ ال يٕجذ فٗ انهجٍ انًجستش ألَّ يتهف 

 .ثبنجستشِ 

: قارن بٌن التسمم الغذائى البوتشولٌنى والتسمم بالسالمونٌال من حٌث -د

 طرٌقة الوقاٌة  -األعراض  -نوع التوكسٌن  –المٌكروب المسبب             

مع . بتوضٌح أهم التسممات الغذائٌة مثل التسمم البوتشولٌنى والتسمم بالسالمونٌالٌقوم الطالب 
شرح مبسط لكل نوع من هذه التسممات ونوع التوكسٌن المفرز اذا كان داخلى ام خارجى وكذلك 

فترة حضانة التوكسٌن ومدى تأثر المٌكروب والتوكسٌن بالحرارة وطرق انتقال المٌكروب 
. كذلك طرق الوقاٌة من كال التسممٌن. نووصوله الى اإلنسا

 

 
 بالتىفيق ، مع أمنياتنا
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