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زينه وطبيه وعطريه  ماده :نموذج اجابه امتحان    
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  الزمن / ساعتان وتربيه             زراعه شعبه                الثالثهفرقه ال

 نموذج االسئلة

 )ثالثون درجة(                    االتيسئله )اجب عن جميع اال -:أوال جزء الزينة 
 
بسله الزهور إلعطاء  –االراوال  –قارن بين طرق التربية لكال من القرنفل  - أ

 أزهار صالحه للقطف التجارى.
 تكلم عن اهمية واستخدامات كال من الحوليات والشجيرات . - ب
 اشرح طبيعه النمو فى الجالديوالس. -ج
 الورد. تكلم عن المجاميع المختلفه فى -د
 حدد البيانات التى تكتب على الصناديق لرساله تصدير زهور. –ه 

 )ثالثون درجة(                               :ثانيا جزء  النباتات الطبية والعطرية       
 

 )عشردرجات(                                                     -لسؤال األول  :ا     
يعتبر تكنيك زراعة االنسجة من االتجاهات الحديثه فى انتاج النواتج "

بالطرق التقليدية" .فى ضوء ذلك   الثانوية الطبية والعطرية مقارنة 
 -وضح:

المشكالت التى تعترض انتاجية المواد الفعالة بالطرق  - أ
 التقليدية.

مزايا استخدام تكنيك زراعه االنسجة فى تحسين وجوده  - ب
 الفعالة.الماده 

 )عشرون درجة(                                                                                 فقط(اربعة نقاط ) اجب عن  -:السؤال الثاني 



قارن بين الصفات العامه للقلويدات والجليكوسيدات النباتية وفوائد كل  -0
 منهما لالنسان والنبات.

 كدية مع ذكر االهميه الطبيه واالستخدام.تكلم عن انتاج نبات الكر -4
 اذكر الفعل البيولوجى للمضادت الحيوية.  -1
 كيف يمكنك انتاج محصول جيد من نبات الكمون صالح للتصدير. -2
         اشرح التركيب الكيماوى للفيالفونات مع ذكر الخواص العامة لها.                                                                 -3
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 مع اجمل االمنيات بالنجاح والتفوق
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استرشادىاجابه نموذج   

أوال جزء الزينة :- )اجب عن جميع االسئله االتية(......................... )ثالثون 

 درجة(

بسله الزهور إلعطاء أزهار  –االراوال  –قارن بين طرق التربية لكال من القرنفل  -أ
 ؟صالحه للقطف التجارى

الطالب بٌن طرق التربٌه للنباتات السابقه حٌث ان استخدام طرق التربٌه  يقارن
نبات اوال  : المختلفه ٌببه الحصول على منتج جٌد مناسب صالح للقطف التجارى 

من النباتات الهامه اقتصادٌا وهى تسمى بزهره الخرٌف والنبات ٌعطى  االراوال
ان ازهار االراوال غٌرمنتشره ولكن برغم لك لوحظ ازهارغزٌره مختلفه االحجام 

بمصر نظرا لطول فتره بقاءالنبات فى االرض وان فتره االزهار محدوده وللتغلب 
على هذه المشاكل عن طرٌقاستخدام التربٌه وانتاج او ادخال اصناف جدٌده من 

 كالٌفورنٌا وهه االصناف تنمو وتزهربعد ثالث اشهر فقط .



على حسب التقسٌم الوراثى ٌتم تربٌه النبات  من المعروف ان اشكال الزهار متعدده
 فى االراوال اما

وتنتج فٌها ازهار القطف على نطاق تجارى وتسمى بتربٌه  تربيه راسيه -1
 االراوال العوامٌد 

 وهى تقسم على حسب ظهور االزهار القرصٌه  الباباطيا او الشجيريه -2
االصص حٌث تنتخب من ثالث او اربع افرع ونضع  -وتربى االراوال اما فىا

دعامه بجوار كل فرع وكلما كبر الفرع نربطه ونشده الى الدعامه ونزٌل كل 
االنتاج فى  -الفروع النامٌه على الفرع الرئٌسى وناخذ من ثالث الى اربع ازهار ب

ى خطوط والمسافه بٌن كل االرض المستدٌمه او االنتاج التجارى حٌث نزرع عل
سم 23سم ونضع دعامتٌن على طرفى الخط ونشد اسالك على مسافه 33نبات 

ازهار  7ونجرى السرطنه وناخذ افرع للنبات الواحد  7سم ونترك  03سم و53و
 من كل نبات.

 تربٌه االراوال الباباطٌا
اغسطس وناخذ  15الى1سم وتقرط قبل15حٌث تقرط جمٌع االفرع على مسافه  

 اكثر من زهره وٌتوقف التطوٌش عند تكوٌن البراعم الزهرٌه
 : حٌث توجد طرٌقتٌن لتربٌه بسله الزهور  ثانيا تربيه نبات بسله الزهور

وهى طرٌقه ٌكون فى النهاٌه بالحصولعلى ازهارات اعناق  الطريقه العاديه -1
 صغٌره الحجم ولكن كمٌه االزهار تكون كثٌره

ى ٌتم فٌها انتاج ازهارذات اعناق طوٌله واالزهارتكون وه الطريقه التجاريه – 2
كبٌره الحجم وات صفات زهرٌه جٌده وٌجب االهتمام باجراء عملٌات التطوٌش 

 والسرطنه وازاله المحالٌق والتدعٌم المناسب
 ثالثا  تربيه نبات القرنفل

القرنفل نبات عشبى معمر وهى زهره ات صفات جٌده وتبقى فى الفازه الى فترات 
طوٌله وٌمكن انتاج القرنفل على مدار السنه عن طرٌق التحكم فى مٌعاد زراعته 

وتعتبر اهم مشاكل انتاج القرنفل هى مشكله انفجار الكاس حٌث تم وطول النهار 
 لظاهرهاجراء تربٌه للحصول على اصناف لٌس بها هه ا

وكان من اهم الصفات التى تم تحسٌنهافى القرنفل عن طرٌق وضع برامج تربٌه 
 مناسبه واستخدام التكنولوجٌا الحدٌثه هى

 حجم البتالت وغٌرها3-صفه اللون  – 2صفه انفجار الكاس  -1
 واستخدمت درقتربٌه عدٌده وكان احدث طرٌقه فٌها هى طرٌقه الكوبرى الوراثى 



صادر اخذ العقله فى القرنفل اما مزارع االمهات او احواض من المعروف ان م
انتاج الزهور وٌجب االهتمام بانشاء مزارع االمهات واالهتما باجراءالتطوٌش عى 

مسافه معٌنه وٌتم الزراعه فى االصص او فى احواض االنتاج مباشره النتاج 
 ازهار ذات صفات جٌده.

 ؟ليات والشجيرات تكلم عن اهمية واستخدامات كال من الحو -ب
 :يوضح الطالب اهميه الحوليات   
 تستخدم كازهارقطف -0
 تجمٌل االحواض والمجرات والدوائر الزهرٌه -2
 تستخدم فى عمل االسبته المعلقه -3
 تزرع فى الحدائق كخلفٌات -4
 تستخدم كنباتات تحدٌد -5

 اهميه الشجيرات
 المزهرهتعتبر عامل الربط بٌن االشجار واالعشاب  -0
 تزرع لجمال ازهارهاواوراقها -2
 تستخدم فى فصل اجزاءالحدٌقه كوحدات مستقله -3
 كثٌرا من الشجٌرات قابله للقص والتشكٌل -4
 تزرع وتستخدم فى تجمٌل الحدائق سواء نماج فردٌه او مجموعات -5
 ؟اشرح طبيعه النمو فى الجالديوالس -ج
ٌشرح الطالب طبٌعه النمو فىابصال الجالدٌوالس حٌث ان نبات الجالدٌوالس من  

النباتات الهامه اقتصادٌا وطبٌعه النمو مرتبطه وراثٌا بعدد االوراق المتكونه حٌث 
تخرج الشمراخ الزهرى .وٌتم اختٌار  عند تكوٌن الورقه الرابعه وظهورها 

ٌحدثالنمو وتخرج الورقه االولى  الكورمات ات الحجم المناسبوٌتم زراعتها ثم
وٌستمر النمو وتخرج الورقه الثانٌه وٌقل حجم االم وتكون منطقه نمو اخرى وبمجرد 

ظهور الورقه الثالثه تحدث منطقه انفصال بٌن الكورمه االم والكورمه الجدٌده 
وٌظهر نوعٌن من الجور جور شاده لتثبٌت الكورمه وجورتنتهى لتكوٌن الغاء وتنتهى 

كوٌن الكرٌماتوبجرد ظهور الورقه الرابعه ٌخرج الشمراخ الزهرى فى بت
 الجالدٌوالس

 ؟تكلم عن المجاميع المختلفه فى الورد -د
مجموعه الورد الخاص  -1ٌوضح الطالب المجامٌع المختلفه لنبات الورد وتشمل 

بالقطف وهى مثل ورد هجٌن الشاى فالساق علٌه زهره واحده وهو من اهم 
 االصناف التجارٌه واالزهار واضحه وممٌزه 



 -3وهى تعطى ازهار متعدده االشكال وااللوان  مجموعه ورد المجامٌع -2
 قمجموعه ورد التنسٌ

 -5الورد المتسلق وهو ٌعطى افرع فى اتجاهات مختلفه ومسافات طوٌله  -4
 الورد القزمى

 ؟حدد البيانات التى تكتب على الصناديق لرساله تصدير زهور –ه 
من العروف ان تصدٌر نباتات الزٌنه من االشٌاءالهامه جدا وعموما عند شحن 
نباتات الزٌنه فى صنادٌق من اجل التصدٌر ٌراعى ان تكون جٌده وتم وضعها 

الداله على داخل الصندوق فى وضع مناسب وٌتم كتابه بعض البٌانات الخاصه 
عدد االزهار داخل الصندوق  – اسم المصدر   -اسم المنتج  –الوزن  –الصنف 

تارٌخ الوصول  –تارٌخ الشحن  –البلد المصدر  –البلد التى ٌتم التصدٌر لها  –
 او االستالم

 
)ثالثون ................................................ -:ثانيا جزء  النباتات الطبية والعطرية  

 درجة(
.....................................................................................) السؤال االول  

 عشره درجات(
 ؟المشكالت التى تعترض انتاجية المواد الفعالة بالطرق التقليدية -ا   

 -1وهى  تواجه انتاج المواد الفعاله بالطرق التقلٌدٌه التى مشكالتال ٌوضح الطالب 
االصابه  -3التغٌرات الموسمٌه الغٌر مرغوبه -2ى الكمٌه والنوعٌه عدم التحكم ف

استهالك كمٌات كبٌره من الماده النباتٌه للحصول على الماده  4باالمراض واالفات 
 الفعاله

 وبذلك Secondary metabolitesحٌث من المعروف ان النواتج الثانوٌه 
 الحٌوي التمثٌل عملٌات من تنتج التً المركبات بأنها الثانوٌة النواتج تعرٌف ٌمكن

 ثالث الً تقسٌمها ٌمكن وهذه.  النباتٌة الخالٌا لكل اساسٌة تعتبر ال والتً الثانوي
 مجموعة, القلوٌنات مجموعة,الفٌنوالت مجموعة:هً رئٌسٌة مجموعات
 من اساسا تتكون الثانوٌة النواتج ان القول ٌمكن فانه عموما.التربٌنات

 الكربوهٌدرات هذه تدخل حٌث  الضوئً التمثٌل عملٌات من الناتجة الكربوهٌدرات
 بصدد اننا وحٌث..الثانوٌة النواتج منها تنتج التً المعقدة العملٌات بعض فً

 ٌوضح تخطٌطً رسم بعرض نكتفً فاننا الكمٌائٌة العملٌات هذه لمثل التعرض
 نواتج علٌها ٌطلق انه من بالرغم الكربوهٌدرات من الثانوٌة النواتج تكون كٌفٌة
 بواسطة المنتجة الثانوٌة النواتج هذه ان الذهن الً ٌتبادر أال ٌجب انه غٌر ثانوٌة



 تلعب الثانوٌة النواتج فان ذلك من النقٌض علً بل, ثانوٌة وظٌفة تؤدي النباتات
تلعب بعض النواتج الثانوٌة و بالنبات الفسٌولوجٌة العملٌات بعض فً مهما دورا

دورا هاما فً المحافظة علً النوع النباتً وتكسبه قدرة علً البقاء مع الكائنات 
االخري ..فمثال نجد ان بعض المواد الثانوٌة مثل الفالفونٌدات وهً مواد ملونة منها 

االحمر,االزرق.وهذه تلعب دورا حٌوٌا  هاما فً ’ ذات اللون االبٌض,االصفر,
حشرات الً الزهرة وبالتالً المحافظة علً النوع من خالل ضمان انتقال جذب ال

 اهمٌة الثانوٌة النواتج اكتسبتحبوب اللقاح الً الزهرة المؤنثة والتلقٌح واالخصاب 
 المجاالت منها عدٌدة مجاالت فً استخداماتها علً التعرف مع كبٌرة اقتصادٌة

 واستخراج المطاط صناعة مثال البٌوكمٌائٌة والصناعات والعطرٌة الطبٌة
 وكذلك والرائحة واللون الطعم مكسبات مثال الغذائٌة والصناعات المنشطات

 للجنس الثانوٌة النواتج اهمٌة علً للتعرف نتٌجة كان. حافظة كمواد استخداماتها
 الكٌمٌاء مجال فً التقدم من بالرغم معملٌا المواد تصنٌع صعوبة مع البشري

 انتقالها وكٌفٌة النبات فً المواد هذه تكون كٌفٌة لدراسة العلماء انجذب ان العضوٌة
 فً كافٌة معلومات توافر مع لتخزٌنها المختلفة واالماكن واالعضاء النبات بداخل

 فً الخالٌا زراعة خاصة النباتٌة االنسجة زراعة علم فً التقدم ومع المجال هذا
 من الطرٌقة هذه استخدام ٌسٌرال من اصبح,خلوٌة معلقات صورة فً مغذٌة بٌئات
 النواتج فان عموما. االقتصادٌة االهمٌة ذات الثانوٌة النواتج علً الحصول اجل

 التً الخالٌا بعض فً تتراكم او النباتٌة الخالٌا جدر فً اما وتتراكم تتكون الثانوٌة
 خالٌا تتكون ان فٌه الشك مما الموادالثانوٌة لهذه كمخزن وتعمل الوظٌفة هذه تؤدي

 الخالٌا هذه بتشكل وثٌق ارتباط لها بدورها وهذه, الوظٌفة هذه لتؤدي خاصة
 السرٌع االنقسام علً وقدرتها المرستٌمٌة صفتها الخالٌا هذه تفقد وبذلك وتمٌزها

 المواد فٌه تتكون الذي النباتً العضو نفس فً موجودة تكون قد الخالٌا هذه..
 هذه انتقال ٌلزم وبالتالً النبات اعضاء من اخر عضو فً متواجدة تكون او الثانوٌة
 فً تتكون النٌكوتٌن مادة ان نجد فمثال تخزٌنها اماكن الً تكونها موقع من المواد
 قلوٌنات صورة فً تخزٌنها ٌجرى حٌث االوراق الً تتنتقل ثم الدخان نبات جذور

(Dawson,1941,1942)المواد بتخزٌن النبات ٌقوم الحاالت بعض فً انه كما 

 فً وجد ولقد. النباتٌة للخالٌا العصارٌة الفجوات فً او البٌنٌة المسافات فً الثانوٌة
 النتاج خلوٌة معلقات فً الخالٌا زراعة طرٌقة فٌها استخدم التً الحاالت بعض
 وهذا الخالٌا زراعة فً تستخدم التً الٌئة فً النواتج هذه تفرز ان  ثانوٌة مواد
 .السائلة الزراعة بٌئة من استخالصها ٌمكن

 ؟مزايا استخدام تكنيك زراعه االنسجة فى تحسين وجوده الماده الفعالة -ب 



 الثانوٌة النواتج علً للحصول بدٌلة كطرٌقة النباتٌة االنسجة زراعة استخدام ٌعتبر
 :  المزاٌا من العدٌد لها ان حٌث الهامة الطرق من الهامة

الخالٌا النتاج المركبات الثانوٌة معملٌا هو انها من اهم مزاٌا استخدام معلقات  -1 
تمثل مادة جٌدة الجراء التجارب العلمٌة فً صورة دقٌقة ٌمكن منها التعرف علً 

 العوامل المؤثرة فً تكوٌن النواتج الثانوٌه
 الحٌوي التمثٌل عملٌات فً تتدخل التً االولٌة المواد ببعض المغذٌة البٌئة امداد -2

 تكونها تنشٌط وكٌفٌة المواد هذه تكون كٌفٌة دراسة ٌمكن وبذلك وٌةالثان للنواتج
 االولٌة المواد اضافة بواسطة

 المنتجة الكاملة النباتات علً اجرائها ٌصعب برالتجا هذه مثل ان به الشك مما -3
 جمٌع فً تحدث والتً المعقدة العملٌات بٌن والتشابك للتداخل وذلك الثانوٌة للمواد

 النبات اعضاء
استبعاد التأثٌرات ٌؤدى الى استخدام زراعة االنسجة النباتٌة النتاج المواد الثانوٌة -4

السلبٌة والغٌر مرغوب فٌها الناتجة من االختالفات الموسمٌة حٌث تنمو الخالٌا فً 
ظروف بٌئٌة محددة وثابتة ٌمكن التحكم فٌها وتوجٌهها للحصول علً ناتج ثانوي 

 جٌدةذات كمٌة ونوعٌة 
التخلص من االصابات بالحشرات واالمراض التً قد تصٌب النباتات فً الحقل  -5

 وتؤثر فً نوعٌة وكمٌة الناتج الثانوي المرغوب فٌه
 الً تؤدي الثانوٌة النواتج علً للحصول االنسجة زراعة طرٌقة استخدام -6

 بالقدر المطلوبة المادة توفر كما,المواد لهذه المنتجة البالد بعض احتكار من التخلص
 .العام مدار علً وقت اي فً الكافً

 ................................................فقط(اربعة نقاط ) اجب عن  -:السؤال الثاني 
 )عشرون درجة(

قارن بين الصفات العامه للقلويدات والجليكوسيدات النباتية وفوائد كل منهما لالنسان  -0
 ؟والنبات

عدٌمه   -1وٌذكرها وهى يقارن الطالب بين الصفات العامه للقلويدات 
تذوب فى المذٌبات  -3قلٌل منها ملون  -2اللون والرائحه مره الطعم 

كل القلوٌدات الحره قاعدٌه وتاثٌر محلولها  -4العضوٌه وال تذوب فى الماء 
  تؤثر على الضوء المستقطب -5قلوى فى حٌن ان محلول امالحها حمضى 

تتحد مع الفلزات وتكون امالح معقده عدٌمه الذوبان فى الماء وتترسب  -6
 فى وسط متعادل او حامضى ضعٌف.



 -2مركبات صلبه متبلوره عدٌمه اللون  -1الصفات العامه للجليكوسيدات : 
معظم محالٌلها فى الماء  -3تذوب فى الماء والكحول والتوب فى االثٌر 

التختزل محلول فهلنج الى بعد تحللها وانفصال  -4والكحول مره الطعم 
 تتحل فى النبات بفعل انزٌمات خاصه -5السكر المختزل 
تعتبر من اهم المجموعات فى  -1وهى :  فوائد القلويدات وٌوضح الطالب 

 عالم الدواء لما لها من تاثٌر فسٌولوجى على الكائن الحى
المستعصٌه  اما  فصل القلوٌدات انق بعض المالٌٌن من االمراض -2

فوائدها للنبات هى تعتبر مواد سامه وبالتالى تحمى النبات من الحشرات 
 وتعتر منظمات نمو للنبات

لها دور فى حٌاه االنسان وعالج االمراض  -1وهى فوائد الجليكوسيدات 
 تعالج امراض القلب  -3تقوى جدران االوعٌه الدموٌه  -2

هام فى حٌاه النبات لها دور تنظٌمى  تلعب دورفوائد الجليكوسيدات للنبات 
 دور وقائى تحفظ النبات من االفات -2داخل النبات 

 ؟تكلم عن انتاج نبات الكركدية مع ذكر االهميه الطبيه واالستخدام -2
 هو المستعمل الجزء مترٌن معمرطوله قائم شجٌري نبات الكركدٌه نبات 

 وتخطط االرض ٌناٌروتحرث فً بالبذره ٌزرع.تجفٌفها بعد السبالت
 عمق سمعلى33 تبعد جور فً وتوضع القصٌتٌن فً خط 12بمعدل

 النباتات وتخف العارض تروى ثم بالرمل وتغطً بذره 5-4 سموٌوضع4
 السماد وخاصة بالتسمٌد االهتمام وٌجب اثنٌن او نباتات ثالث وٌترك

 ضغط ٌخفض الكركدٌه ومشروب.الري فً اإلسراف عدم وٌجب االزوتً
 كٌفٌه الطالب وٌشرح.الغذائٌة والمشروبات الحلوى صناعه فً وٌدخل الدم

 . تفصٌلٌا النبات انتاج
 ؟اذكر الفعل البيولوجى للمضادت الحيوية -1

 ٌذكر الطالب الفعل البٌولوجى للمضادات الحٌوٌه
 تثبٌط النمو عن طرٌق منع االنقسام -1
 تسبب خلل فى التمثٌل الغذائى للمٌكروب -2
 بناء خالٌا جدٌده فى جسم االنسان -3
 زٌاده نشاط المٌكروبات المفٌده للجسم -4
 تثبٌط المواد التى تدمر الخالٌا -5
 تعمل كمطهر ضد المٌكروب -6
 ؟كيف يمكنك انتاج محصول جيد من نبات الكمون صالح للتصدير -4



 الموطن هً العلٌا مصر أن وٌعتقد النمو محدود حولً عشبً الكمون نبات
 رفٌعة مركبة واألوراق سم 43 -33 إلً النبات ارتفاع ٌصل ، له األصلً

 فً أرجوانٌة – بٌضاء صغٌرة أزهار النبات وٌحمل داكن أخضر لونها
 جفافها عند بسرعة منها كل تتشقق مستطٌلة بٌضاوٌة والثمار خٌمٌة نورات

 -3.4 من طولها وبلغ زٌتونً أخضر الثمٌرة ولون.  منحنٌتٌن ثمٌرتٌن إلً
قلٌل مر وطعمها عطرٌة ورائحاتها مم 3 -2 وقطرها سم 3.7  

 للشهٌة وفاتح كتابلوٌستخدم  (المنٌا – أسٌوط)  العلٌا مصر: األصلى الموطن
 للتعفنات ومضاد الهضم عسر عالج – والفطائر الخبز أنواع بعض صناعة –
 وكمطهر للبول كمدر – اللبن ألدرار – للغازات كطارد – المغص عالج –

 الدودة لطرد المعوٌة والتشنجات لألحتقان مضاد – والكلى البولٌة للمجارى
 ضٌق  عالج -والحالب الكلى حصوات تفتٌت – المعوٌة والدٌدان الشرٌطٌة

 نزٌف إٌقاف -كمعرق – والكارى الحساء تحضٌر – والسعال والربو التنفس
الالإرادي التبول عالج – البشرة لون تحسٌن –( الرعاف) األنف  

وٌزرع النبات كحولى  .المنشقة الجافة الثمارهو النبات من المستخدم الجزء
كجم وٌتم  5-4شتوى فى اكتوبر تتم الزراعه ٌدوٌا وٌحتاج الفدان من 

خط فى القصبتٌن وٌجب االهتمام بالرى والتسمٌد  12التخطٌط بمعدل 
 كجم للفدان 533وٌعطى الفدان 

 للتصدير:مواصفات الجودة للمحصول 
 ٌجب أن تكون ثمار الكمون:

 سلٌمة ونظٌفة ذات رائحة طبٌعٌة -
 خالٌة من اإلصابة بالحشرات واألمراض -
 %2.5أال تقل نسبة الزٌت الطٌار عن  -
 %0أال تزٌد نسبة الرماد الكلى عن   -
 %1.5أال تزٌد نسبة الرماد غٌر الذائب فً الحمض عن  -
 %0عن  أال تزٌد نسبة الرطوبة عن بها -

 على أن تجري هذه التقدٌرات بالطرق الرسمٌة
ٌجب أن تكون محتوٌات كل رسالة متجانسة والعبوات سلٌمة ومتتٌنة وجافة 
ونظٌفة وخالٌة من الرائحة الغرٌبة ، متماثلة فً النوع والمواصفات وعلٌها 

 كافة البٌانات الدالة على الصنف والوزن واسم المنتج واسم المصدر .. ألخ.
 ؟اشرح التركيب الكيماوى للفيالفونات مع ذكر الخواص العامة لها -5



ٌشرح الطالب التركٌب الكٌماوى للفٌالفونات حٌث انه تتركب من حلقتٌن 
    بنزٌن متصلتٌن معا بثالث ذرات كربون على هٌئه سلسله

 ويذكر الطالب الخواص العامه للفيالفونات
 قابله للذوبان فى الماء -1
تستخدم فى  -3محالٌلها باستخدام محلول خالت الرصاص ترسب من  -2

                                                                      تلوٌن المنتجات الغذائٌه على نطاق واسع
 

 4103/ 01/4تاريخ االمتحان  
 

 قام باعداد نموذج االجابه
 

 ا.د / صفاء مصطفى محمد -0
 الفتاح عبد العاطىد/ ياسر عبد   -4

 
 
 
 
 

 
                                                          

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              

 

  


