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   درجة 30          كيمياء األلبان: أوال
 درجة 16          السؤال األول  إجابة

د كل من الماء وإنزيم وأنة يلزم لحدوثه وجوالتحلل المائي لمركبات اللبن يكتب الطالب ماذا يقصد ب" - أ

 .التفاعل

في بعض المنتجات  اًا و أنه قد يكون مطلوبإفي اللبن السائل  من دهن وبروتينات ووكتوز يعتبر عيباًا 

: لييما العبارة مبيناًا  هذهناقش " اللبنيه

. الالكتيز –البروتييز  –كسبب لتحلل هذة المركبات وهي الليبيز  اإلنزيميذكر  – 1

. بالمعادوت في كل حالة يكتب التفاعل – 2

 األحماضمن عيوب في الطعم وانفراد  وما يسببوهي عبارة عن التزنخ المائي  االمنتظر حدوثه يذكر  العيوب– 3

. التي ترفع حموضة الدهن كما أنها تسبب بطء في تجبن اللبن وبطء في خض القشدة كذلك وغيرة  الدهنيه

. ببتيدات مما يسبب المرارةبالنسبة للبروتينات تحلل البروتينات إلي 

وعيوب  تجبنهحامض وكتيك الذي يرفع حموضة اللبن ويسبب  إليثم  أحاديةسكريات  إليبالنسبة لالكتوز فهو يتحلل 

. في النكهة

األهمية التكنولوجية لهذه التفاعالت في المنتجات اللبنية   – 4

 نكهةلك في صناعه الجبن أثناء التسوية وكذلك تحلل الدهن مرغوب في صناعه منتجات الشيكووتة باللبن وكذ  

والزبد القشدة المتخمرة 

بروتينات  إليالجبن فهو يتحلل  تسويةالمتخمرة يحسن الهضم كما أنه مهم جدا في  األلبانتحلل البروتين مهم في 

. وتساعد علي تحسين القوام ذائبة وأكثر قابلية في الهضم 

. المتخمرة والجبن والقشدة المتخمرة والزبد ناأللبامهم في صناعه  الالكتوزتحلل 

    

حيث أن الحرارة المرتفعة تغير من طبيعتها وهذا يؤدي الي  الحرارة علي بروتينات الشرش تأثيرذكر ي –ب 

 .التغيرات هذهويذكر ...... بعض التغيرات التي من أهمها 

السؤال الثاني  إجابة

 درجة  14                        

حيث أنه يحافظ علي الخواص الطبيعية في   ةتكنولوجييونات في اللبن وأهميته الواأل األمالحبين التوازن  -1

 فانهكما يذكر أنة لحدوث هذا التوازن  متأنيةكانت  إذااللبن األمالح علي  اللبن ويذكر الحالة الموجود عليها 

ويستفاد من . لكي تكون معقدات ذائبة ++والفو++ الكايحدث بين أيونات الفوسفات والسترات والكربونات مع 

 بإضافة لهاللبن وذلك لزيادة الثبات الحراري  حرارةذلك أثناء بعض الصناعات اللبنية التي فيها ترفع درجة 

 .األمالحبعض 

 . ذكر إحداها بالتفصيلثم يماء ال فيالذائبة  فيتاميناتيذكر فقط ال -2

  .للفسفورومصدر  اإلنزيماتبواسطة بعض  كتوزلالا لحيوي لسكرخليق االت يذكر التفاعالت التي يتم بها -3

 .وخواصها ثم يذكر أهمية هذا الغشاءغشاء حبيبة الدهن المكونات الموجودة في  يذكر -4



 

وهي الكشف علي  أهميته التكنولوجيةثم يذكر  والعمل الذي يقوم به فوسفاتيزنزيم الإيذكر أهم خواص  -5

 .ما بالبسترةكفاءة البسترة حيث أنة يتلف تما

  درجة 30       ومنتجاتها تحميل األلبان: ثاَيا
 دسجت 15         ولانسؤال األ إجابة
كًا هى  انًىاصفاث انقياسيت انًصشيت نهبٍ انسائم انخاو يذكر انغشض يٍ ححهيم األنباٌ ويُخجاحها و يذكر .1

.  واسد بانًىاصفاث انخي قًج بخجًيعها بُفسك

 انخي حذل عهي رنك االخخباساثأهى  يذكر" يشاد حسىيقها في حانت جيذةكًيت يٍ انجبٍ انخشيذس " .2

  TVFA -انخشبخىفاٌ  –انخشوصيٍ  (-انفىسيىل  –شيهىفخش )انخسىيت  عىايم  –انُيخشوجيٍ انزائب 

ويصهح نهخحانيم انذقيقت أو ال  Lactoscanسأيك انعهًي في أجهضة ححهيم انهبٍ   يذكر .3

 

 دسجت 15         نثاَيانسؤال ا إجابة
 انشقى انيىدي في دهٍ انهبٍ –سقى انخصبٍ  –كششُش  –بىنُسكي  –سقى سايخشث حعشيف كم يٍ  يذكر

كشف انفساد في انذهىٌ وخصىصا انخضَخ االكسيذي  –أهًيخها في كشف انغش في دهٍ انهبٍ 

 سخار انًادةأ

يحًذ عيذ شُاَت 
 


