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 مقاليهأسئلة 

الميكروبية موضحا العيوب والمزايا لها مع رسم توضيحي للمخمر وذكراهم تكلم عن احواض التخمر المستخدمة في الصناعات   .1

 االشتراطات الواجب توافرها في المخمر. 

  ما يليتخمريا من الموالس موضحا  وكحول االيثانولكال من خاليا الخميرة  خطوات إنتاجقارن بين  .2

 الواجب توافرها فيه.  وأهم الصفاتأسم الميكروب المسئول عن التخمر  •

 نوع ومعادلة التخمر.  •

 تجهيز بيئة التخمر وظروف عملية التخمر.   •

 كيفية الحصول على الناتج النهائي.                        •

 الواجب توافرها في بيئة التخمر.    االشتراطات وما هيوضح أنواع بيئات تنمية الميكروبات  .3

ألنتاج الخل موضحا أهميتها ومعادالت التخمر وأسماء الميكروبات المسئولة عن التخمر و رسم   Fringsأشرح طريقة  .4

 توضيحي للطريقة.

الحصول   كيفية –وضح بالمعادالت أهمية أضافة مركب كبرتييت الصوديوم الي بيئة التخمر إلنتاج كحول الجليسرول تخمريا  .5

 له.  االقتصاديةاألهمية   –عليه من بيئة التخمر 

هذه  الميكروبية، أشرحالناتج النهائي تبعا لنوع الناتج ومكان تواجده بداخل أو خارج الخلية  استخالصتتوقف خطوات  .6

 تلفة.خنواتج التخمر الم الستخالصالعبارة موضحا الطرق المختلفة 

عطاء رسم  إ تستخدم معوالعيوب وفيما  المزاياالصناعات الميكروبية موضحا  فيتكلم عن أحواض التخمر المستخدمة  .7

 للمخمر.   توضيحي
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يوضح  خطوات إنتاج خاليا خميرة الخباز مع بيان أهمية كل خطوة ومعادلة التخمر واسم الساللة   flow sheetأرسم  .8

 الميكروبية المستخدمة وأهم صفاتها.

 لإلنزيمات المستخدمة في التصنيع الغذائي.اشرح باختصار طرق إنتاج االنزيمات ميكروبيا مع ذكر امثلة  .9

الحصول عليه من        وضح بالمعادالت اهمية اضافة مركب كبريتيت الصوديوم في انتاج كحول الجليسرول تخمريا وكيف يتم   .10

 االهمية االقتصادية له.  هيبيئة التخمر وما 

 دم في اإلنتاج. إلنتاج حامض الستريك مع ذكر اسم الميكروب المستخ   kojiأشرح طريقة  .11

 وضح خطوات صناعة المولت مع بيان أهمية كل خطوة وماهي الشروط الواجب توافرها في حبوب الشعير المستخدمة.     .12

 وضح المواد الخام المستخدمة في صناعة البيرة ودورها في الصناعة. .13

 تكلم عن أهمية عملية التقليب في الصناعات الميكروبية وكيف تتم. .14

في ضوء ما درست وضح في صورة جدول أنواع االنزيمات المنتجة ميكروبيا واسم الميكروب المستخدم في اإلنتاج وتطبيقات  .15

 االنزيم في الصناعة.  

 في صناعة البيرة وما الهدف منها.  Mashingأشرح كيف تتم خطوة االستخالص .16

 ي العيوب التي قد تظهر في الخل وكيفية تالفيها. إلنتاج الخل مع رسم توضيحي للطريقة. وما ه Fringsأشرح طريقة  .17

 اشرح باختصار خطوات انتاج النبيذ مستخدما العنب بيئة للتخمر.  .18

                         وضح أسباب تعكير البيرة وكيف يمكن التغلب عليها.  .19

خطوات إنتاج حامض الستريك تخمريا من الموالس مع بيان أهمية كل خطوة والميكروب   Flow Sheetوضح في صورة  .20

 . المسئول عن التخمر ونوعية التخمر

 .التخمر الثنائي والمتعدد-أشرح ما المقصود ب أعداد البادئ .21

 الخل وكيفية تالفيها                          فيقد تظهر  التيالعيوب  وماهي بالرسم.مستعينا   Fringsأشرح طريقة انتاج الخل السريعة  .22

يوضح خطوات إنتاج كحول االيثايل تخمريا باستخدام الشرش مع كتابة معادلة التخمر والميكروب  Flow Sheetأرسم  .23

 .المسئول عن التخمر

 أسبابها  وما هي   Sauerkraut فيتحدث  التيوضح أنواع الفساد  .24

كيفية تعظيم انتاجه في المزارع  باختصارما هي أهم السالالت المستخدمة في انتاج حامض الستريك ميكروبيا مع شرح  - .25

 السطحية في مقابل الحصول على أقل كمية حامض أوكسالك منتجة

 الطريقة الشبه السريعة و السريعة في انتاج الخلقارن بين  .26

 التخمر السطحي و التخمر القاعي في انتاج البيرة قارن بين  .27

 من البيئة بعد االنتاج معادالت مع شرح كيفية فصلهكلم عن االنتاج الميكروبي للجلسرين بالت .28

 بالمعادالت فقط اشرح ميكانيكية تكوين الخل .29

 ميكروبيا  انتاج حامض االميني الليسينتصار كيفية أشرح باخ .30
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