
                    

 الجمسة العممية االولى

 المجهر الضوئي

                                                                                                        يتألف المجير الضوئي من :
 العدسة العينية:                                                                                                               - 1

ىي العدسة التي نرى من خالليا , وىي تقع في الجزء العموي من االسطوانة الصغيرة لممجير , حيث أن قوة تكبير 
(.                                                                       X 10بالعادة عشر مرات ) ىذه العدسة مكتوب عمييا وىي

:                                                                                                                           او االنبوبةاالسطوانة  -2
                                                        سطواني في المجير التي تحمل في أعالىا العدسة العينية .وىي الجزء اال

                                                                                                    العدسات الشيئية :  - 3
( أما  X 40  ,X60 X ,20ث إلى أربع عدسات متصمة بالقرص وتكون قوى تكبيرىا ) مجموعة من العدسات من ثال

                                                                                 وتستخدم في دراسة األحياء الدقيقة( X100 العدسة الغاطسة أو الزيتية فتصل قوة تكبيرىا )
                                         دام العدسة الزيتية يتم استخدام وسط تحميل خاص ) زيت األرز(مالحظة: في حال استخ

                                                                                                                المنضدة: -4
وىي السطح الذي نضع عميو األجسام المراد فحصيا ويوجد في مركزىا فتحة صغيرة تسمح بمرور الضوء خالل 

                                                                         الشريحة.                                          
المكثف:                                                                                                                   -5

لتحكم بتركيز الضوء الموجو إلى الشريحة وذلك يوجد تحت فتحة المنضدة ووظيفتو تجميع أشعة الضوء حيث نستطيع ا
 بتحريكو إلى أعمى وأسفل  .                                                                                                    

                                                :                                                         او) الحظار( الحجاب الحدقي - 6
جزء مثبت عمى السطح السفمي لممنضدة وبواسطتو نستطيع تنظيم كمية الضوء الداخمة إلى العدسة الشيئية من خالل 

                                                                                                               الشريحة .



القرص:                                                                                                                -7
 وىو الجزء دائري متصل بالجزء السفمي من االسطوانة وتستعمل لتغيير أوضاع العدسات الشيئية المتصمة بو.                           

الضابط الكبير:                                                                                                               -8
وىو عبارة عن عجمة كبيرة موجودة عمى جانبي المجير , تستعمل لتنظيم المسافة بين المنضدة والعدسة الشيئية 

دسات ذات القوة التكبيرية الصغرى والوسطى وال تستخدم عند استعمال العدسات لمحصول عمى رؤية واضحة في الع
                                                    ذات القوة التكبيرية العالية وكذلك العدسة الزيتية خوفًا من تكسر ىذه العدسات.  

                                                                 :                                      ط الصغير بالضا -9
وتستخدم عند وىو عبارة عم عجمة صغيرة موجودة عمى جانبي المجير تستخدم لممساعدة عمى الرؤية بصورة واضحة 

                               استعمال العدسات ذات القوة التكبيرية الكبرى والعدسة الزيتية.                                 
المرآة أو المضيء :                                                                                                     -11

حان وظيفة المرآة عكس وتوجيو األشعة من مصدر خارجي إلى العدسة الشيئية مارة بالشريحة المراد تكبيرىا ولممرآة سط
ر ضوئي \أحدىما مستو واآلخر مقعر وذلك لمتحكم بكثافة الضوء وقد استعيض عن المرآة في المجير الجديد بمصد

ثابت يدعى المضيء.                                                                                                       
                                                                                             الضاغط :                      -11

وىناك ضاغطان عمى المنضدة يستعمالن لتثبيت الشريحة                                                                       
                                                                                                                     الذراع:     -12

   وىي الدعامة التي تستعمل لحمل المجير والتي تحمل أيضًا االسطوانة .                                                             
القاعدة :                                                                                                              -13

 وىي الجزء السفمي الذي يرتكز عميو المجير.                                                                                     
                                                                                                         تعمال المجهر: كيفية اس

. والستعمال المجير ىو النافذة التي من خالليا نطل عمى الكائنات الحية التي ال نستطيع رؤيتيا بالعين المجردة 
                                                                                           المجير يجب تطبيق ما يمي:        

عند إخراج المجير من صندوقو أمسكو في الذراع بيدك اليمنى ومن القاعدة باليد اليسرى وأبقو بوضع عمودي  -أ
اولة .                                                موازيًا لجسمك وضعو برفق عمى  الطاولة بحيث يبقى بعيدًا عن حافة الط

  عند استعمال المجير اتبع الخطوات التالية:                                                                                      -ب
                                                  نظف العدسات العينية والشيئية بورق عدسات خاص                           -1



تأكد من أن العدسة الشيئية الصغرى في مركزىا الصحيح فوق ثقب المنضدة                                                     -2
                                         .                                                   افتح الحجاب الحدقي إلى النياية  -3
مباشرة ضع الشريحة عمى المنضدة وثبت الشريحة بواسطة الضاغط بحيث تكون العينة المراد فحصيا فوق الثقب  -4

          وتحت العدسة الشيئية األخرى .                                                                                       
انظر خالل العدسة العينية بكمتا عينيك وحرك الضابط الكبير إلى أعمى حتى تتضح صورة الجسم المراد فحصو  -5

     وىذا يتطمب تحريك الشريحة ليصبح الجسم فوق الثقب مباشرة .                                                                      
حجاب الحدقي وارفع وأنزل المكثف حتى تحصل عمى كمية من الضوء تظير معيا الشريحة بوضوح  افتح وأغمق ال -6
إذا أردت الحصول عمى تكبير أفضل , بدل العدسة الشيئية الصغرى بالوسطى بواسطة القرص وذلك بوضع  -7

                                 . بوضوح  العدسة الشيئية الوسطى في مكانيا فوق الثقب مباشرة وحرك الضابط الكبير لتظير الصورة
لرؤية أكبر وأوضح بإمكانك استخدام العدسة الشيئية الكبرى , ثم حرك الضابط الصغير لتظير الصورة بوضوح .      - 8
الشريحة بعد االنتياء من فحص الجسم أدر القرص حتى تصبح العدسة الشيئية الصغرى فوق ثقب المنضدة وأزل  -9

                                                                                                          جير لخزانتو بعد وضع غطائو عميو . وأعد الم
                                                                  ه:                                 ـــــــــــــــــــــــــــة تنظيفـــــــــة بالمجهر وطريقـــــــــــــالعناي
   أطفئ المجير .                                                                                                                 - 1
عمى مسافة أكبر لمعمل , ثم قم بإزالة الشريحة عن استخدم الضابط الكبير إلنزال المنضدة إلى األسفل لمحصول  - 2

          المنضدة .                                                                                                                    
ن األطراف .                                    تأكد من أن الشرائح المستعممة نظيفة وتجنب مسك الشريحة من الوسط وأمسكيا م -3
يجب تنظيف العدسات العينية الشيئية قبل استعمال المجير وبعده                                                          -4
يجب أن يستخدم في تنظيف العدسات ورق تنظيف العدسات الخاص وتجنب استعمال القماش ألنو يخدش  -5
عدسات .                                                                                                                 ال
بعد االنتياء من تنظيف المجير أعد العدسة الشيئية إلى مكانيا                                                                -6
ر لخزانتو بعد وضع غطائو عميو.                                                                                  أعد المجي -7

                                 اتبع الطريقة التالية:  لمجسم المراد فحصو تحت المجير ولحساب قوة التكبير: اب قوة التكبير ــــــــــــــحس
( مرات                                                   10وة التكبير لمعدسة العينية بقراءة المكتوب عمييا وىو عادة )الحظ ق -1
الحظ قوة تكبير العدسة الشيئية بقراءة الرقم المكتوب عمييا وىو يختمف باختالف العدسة الشيئية ولنفرض أنك  -2

                                             وبالتالي تكون قوة التكبير : ( x 40( مرة ) 40رىا ) استعممت العدسة الشيئية التي قوة تكبي



                             400x       =     x10   x   x40العدسة الشيئية     xقوة تكبير الكمية لمجسم = العدسة العينية 
ذا كانتا متسختين  تنظيف الشريحة الزجاجية قبل استعمالها : يجب أن تكون الشريحة وغطاؤىا نظيفتين وصافيتين وا 

                                                                                كل منيما قبل وضع العينة عمى الشريحة:  فيجب تنظيف
                                                               من حافتييا النيائيتين ك لمسك الشريحة بيدك اليسرى بين اصبعي -1
ثم بالماء المقطر                                                                                         اغسميا بالماء العادي  - 2
 ضع الشريحة بين ورقتي نشاف .    -3

 

   



يحة رطبة(                                                                                                 التمرين األول: ) عمل شر  
اسحب شعرة من رأسك واحرص عمى أن تحصل عمى بصيمة الشعرة                                                                     -1
سم                                             1استعمل المقص لتحصل عمى الجزء السفمي من الشعرة بما فيو البصيمة بطول  -2
ى مركز الشريحة النظيفة ثم أضف قطرة ماء                                                                    ضع الشعرة عم -3
امسك غطاء الشريحة ) الساترة ( من حافتييا واجعل حافتيا الثمثة تالمس الشريحة والقطرة ثم ابدأ بانزال غطاء  -4

واء                                                                             درجة ( دون حبس فقاعة ى 45الشريحة من زاوية ) 
                                                                              افحص الشريحة تحت المجير وارسم ما تراه     -5

                                                               بشرة ورقة بصل (التمرين الثاني ) خاليا نباتية من بشرة ورقة السوسن ومن 
اسمخ نسيج البشرة في ورقة نبات السوسن أوال وتعرف عمى شكل الخاليا النباتية وقارنو بشكل خاليا بشرة ورقة البصل 

                                                                                              وتعرف أجزاء الخمية .....    x40تحت المجير بتكبير الخازنة ) الحرشفية(   
 مالحظة: الحظ وجود الخاليا الحارسة في بشرة ورقة السوسن وغيابيا في بشرة ورقة البصل الحرشفية 

 

 

 نياية الجمسة األولى                                                             


