
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

 

   كلية العلوم \تكريت جامعة 

 عمليعلم اخللية ال
 الثالثة املرحلة/  الحياة علوم قسم/  العلوم كلية لطالب

 

 أعداد

 أ.م.د. وجدي صبيح صادق                               م. معن حسن الياسين          

 م2019-2018نسخة     



                                                                                                     جامعة تكريت / كلية العلوم                                                                                               الخلية العملي علم

 1 

 

 

 

 

 

 

 العملي الجزء مفردات

 الصفحة التجربة اسم ت

 6-2  املركب الضوئي املجهر .1

 9-6  والتراكيز املحاليل عن التعبير .2

 12-9 الخلية ومكونات عضيات فصل عمليات .3

 22-13 النباتية الخلية جدار مكونات عن الكشف .4

 23-21 البالزمي الغشاء .5

 25-24 (اللبن من لعينة ملجهري ا الفحص) البكتريا .6

 26 الخاليا اشكال .7

 28-27 وانواعها البلورات .8

 33-29 وانواعها البالستيدات .9

 36-34 املايتوكوندريا عن الكشف .12

 38_37 والتصبيغ  والتثبيت القتل .11

 42-39 النواة .12

 44-43 بار جسم عن الكشف .13

 48-45 الخلوي  االنقسام ةلدراس والهرس الطالء طريقة .14

 51-49 االختزالي االنقسام 15

 53-52 االنقسام معامل 16

 



                                                                                                     جامعة تكريت / كلية العلوم                                                                                               الخلية العملي علم

 2 

 

نظراً السخددامه ي  دراس  األجسءم الصغارة الخ  ال نسخطاع  المجهر من أهم األدوات المستخددم  ي  لمم األياء  يعد    

الدقاق  لمعان  المراد الكشتتع لنهء والنوا األر ر استتخعمءالً  المجردة، إذ يمكننء من رؤي  الخفءصتتا  نأن نراهء بواستتط  العا

  (Light compound Microscope) .المرربي  هذا المدخبر هو المجهر الضوئ  

 :المركب الضوئي المجهر أجزاء

ارة ي  الجز  العموي من االسطوان  الصغ عوتق ،خاللهءالعدس  الخ  نرى من   ه (Ocular lens ): العينية العدسة.1

يمكن تدويرهء لمداخ  والدءرج لمخعويض لن أي تبءين ي  ترراز الصورة  Knobلممجهر وقد تحوي العدس  لمى لقدة 

 .10xلماهء وه  بءلعءدة لشر مرات  .امء قوة تكبار هذه العدس  مكخوببان العانان

 .لعدس  العانا ا المجهر الخ  تحم  ي  ألالهء الجز  االسطوان  ي  ه  (Body tube ): االسطوانة.2

بءلقرص، وتكون العدس   مجمول  من ثالث إلى أربع لدسءت مخصم   ه (Objective lenses ): العدسات الشيئية.3

، والعدس  الشائا  (X 10)والعدس  الشائا  المخوسط  ذات قوة الخكبار 4x)) الصغرىالصغارة منهء ي  الغءلب ذات القوة 

 أيضتتتتتتتءً العدستتتتتتت  الزيخاتتتتتتت  الختتتتتتت  تصتتتتتتت  قتتتتتتتوة تكبارهتتتتتتتء  د( ويوجتتتتتتت(x 40خكباتتتتتتترالكبتتتتتتترى ذات قتتتتتتتوة ال

 (.X100الى )

( م ت  ييت  immersion oil) خءصت  لرؤيت  أوةتس تستمى : ي  يءل  اسخددام العدست  الزيخات  يتخم إةتءي  متءدةمالحظة

 .مواد السادار أمء بءلنسب  لبءق  العدسءت تسخددم دون إةءي  أي 

ة لمى العدستت  الشتتائا  والخ  تكون لءدة بشتتك  رستتور لشتتري  يانهء تم   الفخح  امء المجمول  ال ءنا  من االرقءم الموجود

( لمعدست  والخ  ه  مقاء  لقدرة العدس  الشائا  لمى تجماع االععءلءت الضوئا  NA) Numerical Apertureرقما ال

 ح الصورة ايض .يكممء يادت ياوي  االععءلءت المخجمع  رممء رءن وةو النموذج،المخشخخ  بسبب مرورهء خالل 

 عض خصءئص العدسءتب( 1.1جدول) 

 

  الرقما  تصتت  الفخح معهء الزي  )او قطرة من المء ( والخ  تعرف بءلعدستتءت الجءي  ال مال يستتخددبءلنستتب  لمعدستتءت الخ  

NA  امء  .1بانمء العدستتتءت الخ  يستتتخددم معهء الزي  تخجءوي الفخح  الرقما  الرقم  1الىthe working distance   يه

مدى المسءي  الخ  تبقى  the depth of fieldقط  ي  العدس  الشائا  وسطس غطء  الشريح . و مستءي  العم  بان اوئ  ن

 ياه الصورة واةح  الى يد مء.

دائري مخصتتت  بءلجز  الستتتفم  من االستتتطوان  ويستتتخعم  لخغاار   وهو جز (Revolving Nosepiece ): .القرص4

 .المخصم  به أوةءا العدسءت الشائا 

صتتغارة تستتمس   الستتطس الذي نضتتع لماه األجستتءم المراد يحصتتهء ويوجد ي  مررزهء يخح  وه (Stage):المنضددد .5

 .بمرور الضو  خالل الشريح 

الضتو   جتز  م بت  لمتى الستطس الستفم  لممنضتدة وبواستطخه نستخطاع تنظتام رمات  وهتو (diaphragm ): الحجدا .6

 .الداخم  إلى العدس  الشائا  من خالل الشريح 

Depth of 

field (μm) 

Diameter 

of field (mm) 

Working 

distance (mm) 
N A Focal length (mm) 

Magnification of 

objective 

c. 10 1–2 4–8 0.20–0.30 16 10 

1–2 0.25–0.50 0.2–0.6 0.65–0.85 4 40 

0.5 0.1–0.2 0.11–0.16 1.20–1.30 2 100 (oil) 

 .المجهر الضوئي المركب1
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المنضتتتدة، ووتافخه تجماع أعتتتع  الضتتتو  ياا نستتتخطاع الخحكم  يوجد المك ع تح  يخح  (Condenser): المكثف .7

بواستتط  لقدة موجودة لمى جءنب المجهر او  الشتتريح  وذلب بخحريكه إلى ألمى والى أستتف  بخرراز الضتتو  الموجه إلى

 ظام المك ع.ويمكن تحسان درج  وةوح الصورة من خالل تن بواسط  لخم  تدرج من موقع المك ع.

الكبار لبءرة لن لجمه ربارة موجودة لمى جءنب  المجهر،  طالضتتتتتءب (Coarse adjustment ): الكبيرالضدددددا   .8

 المنضتدة والعدست  الشتائا  لمحصتول لمى رؤي  واةح ، ياا يخم اسخعمءلهء ي  يءل العدس  تستخعم  لخنظام المستءي  بان

وال تستتخددم ي  يءل استتخددام العدستت  الشتتائا  الكبرى ( 10x) الوستتطى أو قوة الخكبار( 4x)ذات قوة الخكبار الصتتغرى 

40x  100أو العدس  الزيخاxلمءذا؟ 

الصتتغار لبءرة لن لجم  صتتغارة موجودة أيضتتءً لمى جءنب   الضتتءبط (Fine adjustment ): الضددا   اليدد ير .9

  الضءبط الصغار ي  يءل اسخددام العدسرؤي  العان  بصورة أوةس، ويخم اسخددام  المجهر ياا تستخددم لممسءلدة لمى

 لمءذا؟( 100x)  أو العدس  الزيخا ( 40x ) الكبرى الشائا 

المرآة لكس وتوجاه األعتع  من مصدر خءرج  إلى  وتاف  (Mirror or illumination) :المضديء المرآ  أو .11

 خو واآلخر مقعر، وذلب لمخحكم بك ءي  الضو تكبارهء، ولممرآة سطحءن أيداهمء مس العدست  الشتائا  مءرة بءلشريح  المراد

ضو  رذلب يمكن الخحكم بشدة ال المض  المنعكس، وقد اسخعاض لن المرآة ي  المجهر الجديد بمصدر ةوئ  ثءب  يدلى

ويمكن الستتاطرة لمى رما  الضتتو  الداخم  الى العان  من  من خالل الخحكم بفولخا  المحول  المرتبط  بءلمصتتدر الضتتوئ 

 خحكم بءلحجءب ايضءً.خالل ال

 .ةءغطءن لمى المنضدة يسخعمالن لخ با  الشرائس لماهء وهنءك (Clip ): الضاغـ  .11

ً  ه  (Arm ):الـذراع .12  .االسطوان  الدلءم  الخ  تسخعم  لحم  المجهر والخ  تحم  أيضء

 .السفم  الذي يرتكز لماه المجهر الجز  ه  (Base ):القاعـد  .13

 الخكبار الكم  لمجسم المراد يحصه تح  المجهر اتبع الطريق  الخءلا : لحسءب :رحسا  قـو  التكبي

 (.x 11( مرات )11. اليظ قوة تكبار العدس  العانا  بقرا ة الرقم المكخوب لماهء وهو لءدة )1

 . اليظ قوة تكبار العدس  الشائا  بقرا ة الرقم المكخوب لماهء وهو يدخمع بءخخالف العدسءت الشائا .2

 العدس  الشائا .× =العدس  العانا  الكلية للجسم 

 

تق   :Relationship between Magnifying and Resolving powersالعالقة  ين قو  التكبير وقدر  الميز

أي تخنءسب لكساء مع ئول الموجه الضوئا  الن صورة النموذج المخكون  ه  صورة نءتج   قدرة الماز بزيءدة قوة الخكبار

ءر الموجءت الضتتتتوئا  المءرة لبر النموذج ورممء قصتتتتر ئول الموجه الضتتتتوئا  ايدادت إمكءنا  انحرايهء لند لن انكستتتت

اصتتطدامهء بءألجستتءم الدقاق  ممء يزيد من إمكءنا  رؤيخهء وهذ يادي الى ييءدة قدرة ماز المجهر. لكن الموجءت الضتتوئا  

ستباء وستخمر بستهول  من خالل االجسءم الصغارة ممء يادي الى الطويم  ال تنحرف اال لند اصتطدامهء بءألجستءم الكبارة ن

  بقءئهء غار مرئا .

لممء ان قدرة الماز ال تعخمد لمى ئول الموج  الضوئا  يقط وانمء لمى مدى انحرايهء يكممء ايداد بعد النموذج لن العدس  

يادت  اقخرب  العدس  الشائا  من النموذج الشائا  قم  ياوي  انحراف الموجءت الضوئا  وبءلخءل  ةعع قدرة الماز ورممء

وبذلب تعرف قدرة الماز بانهء القدرة لمى تمااز عتتتتتتائان صتتتتتتغارين جداً ياويت  االنحراف وبتءلختءل  تحستتتتتتن قدرة الماز.

 .ومخقءربان جداً لمى انهمء جسمان منفصمان



                                                                                                     جامعة تكريت / كلية العلوم                                                                                               الخلية العملي علم

 4 

لجستتم والوستتط المحاط به او بان يمكن رؤي  جستتم مء تح  المجهر ي  يءل  وجود تبءين رءف بان ا :Contrastالتباين 

.يضال لن ذلب يءن Diaphragmاألجزا  المدخمف  لمجسم ويمكن تحسان تبءين الصورة من خالل اسخددام يخح  الحجءب 

الداليء والخراراب الدموي  قد تحوي لمى صتتبغءت ئباعا  والخ  تعط  تبءين ئباع  يجع  من هذه الخراراب مرئا . ومن 

الداليء واالجزا  األجزا  الدموي  تكون عتتتبه عتتتفءي  لذلب ايدى الطرائت المستتتخددم  ي  تحستتتان نءيا  أخرى يءن بعض 

 الخبءين ي  م   هذه الحءل  هو اسخددام الصبغءت الخ  تمخص الكما  الكءيا  من الضو  إللطء  الخبءين.

 

 

 ( أجزاء المجهر الضوئي المركب2.1شكل )

 ocularم العان  من خالل اسخعمءل المقاء  العان  الدقات )المءيكرومخر العان يمكن معري  يج :قياس العينات المجهرية

micrometer وهو لبءرة لن قرص يجءج  صتغار يحخوي لمى خطوئ مقسم  بمسءيءت غار معروي  القام . يوةع )

 stage micrometerالمءيكروماخر العان  داخ  العدستتتتت  العانا  لممجهر ياا يخم معءيرتهء مع مقاء  المستتتتترح الدقات 

والذي يحخوي لمى خطوئ ذات مستتتتتتءيءت مخستتتتتتءوي  معروي  القام  ولغرا معءيرة المءيكروماخر العان  تعخمد الطريق  

 الخءلا :

دور العدستتت  العانا  الى ان تصتتتبس خطوئ المءيكروماخر العان  موايي  لدطوئ مءيكروماخر المستتترح. يءول مطءبق   .1

 وماخر العان  ومءيكروماخر المسرح من خالل تحريب مءيكروماخر المسرح.الدطوئ لند الحءي  الاسرى لممءيكر
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ايستب المسءي  الحقاقا )بءلممامخرات( بان خطوئ المءيكروماخر العان  من خالل ماليظ  لدد المسءيءت الموجودة ي   .2

مستتءي  لمى  ونظرا لكون أصتتغر مءيكرو ماخر المستترح والواقع  ةتتمن لدد معان من مستتءيءت المءيكروماخر العان .

 ممم لذا يمكنب معءيرة المءيكروماخر العان  رءالت : 0.01مءيكروماخر المسرح تسءوي 

 ( ان لشر مسءيءت لمى المءيكرو ماخر العان  تسءوي تسءوي المسءيءتX.لمى مءيكروماخر المسرح ) 

  مءيكروماخر العان  = لمى ال ممم لذا يان لشتترة مستتءيءت 0.01بمء ان أصتتغر مستتءي  لمى مءيكرومخر المستترح تستتءوي

 ممم. X 1.11( لمى مءيكروماخر المسرح Xالمسءيءت )

  :لذا يان 

مسءي  وايدة لمى المءيكروماخر العان  = 
المسءيءت(X) لمى مءيكروماخر المسرح X 0.01 ممم

10
 

 مءيكرومخر يان: 1111وبمء ان المممخر الوايد = 

مسءي  وايدة لمى المءيكروماخر العان  =
x (X) 10 مءيكروماخر

10
 

 م ءل:اذ رءن  لشرة مسءيءت لمى المءيكرو ماخر العان  تسءوي سخ  مسءيءت لمى مءيكرو ماخر المسرح، لذا:

مسءي  وايدة لمى المءيكروماخر العان  )بءلممم(= 
𝐱 𝟔 𝟎,𝟎𝟎𝟏 ممم

𝟏
 مءيكروماخر 6ممم =  1.116= 

ستت  العانا  والشتتائا  المستتخعمم  ي  المجهر. وتخغار العدستت  العانا  او األرقءم الخ  يخم الحصتتول لماهء تم   العد مالحظة:

 جب معءيرة المءيكرو ماخر العان .الشائا  ي  ر  يخرة لذا ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح قياس العينات المجهرية( 2.2شكل )

الخوةاح  لماب بزيءرة الموقع الخءل : والفاديماليظ : لرؤي    

http://www.youtube.com/watch?v=ZqlJSEu0Eo4 

http://www.youtube.com/watch?v=ZqlJSEu0Eo4
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يستتتخددم الزي  ي  بعض يءالت الفحص المجهري والذي  :(Oil immersion) اسدددتمدام الزيت اي المجهر الضدددوئي

سءلد وي الهوا ،بدل يوةتع لمال  الفرا  بان العدستءت الشتائا  من جه  وبان غطء  الشريح  من جه  أخرى ويكون بذلب 

عءم  انكسءر الزي  المسخددم هنء لديه م لمصورة. أر ربءإلةءي  الى دق  وتالت ووةوح  NAبءلحصول لمى يخح  لددي  

بوجود الزي  مشتتءبه مع ئريق  الخعءم   x 100والخعءم  مع العدستت  الشتتائا   ،1.51والزجءج لديه معءم  انكستتءر  1.515

لمى  100xوذلب لضتات المسءي  بان العان  والعدس  الشائا   أر رياد انه يجب الخعءم  بحذر مع بقا  العدستءت والفر  الو

لخحديد مقع العان  ثم  40xلكس بقا  العدستتءت. ولند يحص العانءت الدقاق  م   البكخريء يفضتت  استتخددام العدستت  الشتتائا  

 Oil immersion( يوةس لم  الـ 2.2عك  )   .100xالفحص بءسخددام العدس  

 

 Oil immersion( يوضح عمل الـ 2.3شكل ) 

 طريقة العمل: 

 تسخددم العدسءت األصغر ي  قوة الخكبار(. )أياءنءلمى العان  المراد يحصهء  40xيخم ترراز العدس  العانا   .1

 .100xالعدس  الشائا   ياهلكن لاس الى الحد الذي تص  العان   لن 40x الشائا تبعد العدس    .2

ي  مكءنهء لمى المسرح وتوةع رما  قمام  من الزي  يو  غطء  الشريح  )يمكن ايضءً اسخددام قطرة  تبقى الشريح  .2

 الزي  الفءئض لمى المجهر الضوئ . بال ينسكمن المء ( مع ماليظ  لدم وةع رما  يائدة من الزي  يخى 

ويخم الخرراز بءسخددام المنظم  تالمس الزي  وال تالمس غطء  الشريح  بحاا 100xيخم االن وةتع العدست  الشتائا   .4

يجب تنظاع العدس  الشائا  والشريح  من الزي  مبءعرة بعد ارمءل الفحص الن الدقات لمحصتول لمى أيض  صورة.

 ترك الزي  لفخرة يسبب جفءيه وتكوين ئبق  صمب  لمى العدس  والشريح .

 

 

تفتءلت  راماتءئ ، وتختاثر التذوبتءنات  بءلخغارات ي   المحمول لبتءرة لن خماط مخجتءنس من متءدتان أو أر ر ال يحتدث بانهمتء

درج  الحرارة وبطباع  المواد المكون  لممحمول والضتتتغط، بءلرغم من أن الماثر األخار ذو أهما  بءلنستتتب  لمغءيات يقط. 

 . (solute( بانمء الموجودة بنسب  أق  تسمى المذاب )solventوالمءدة الموجودة بويرة ي  المحمول تسمى المذيب )

 تينيف المحاليل  ناًء على حجم دقائق الماد  المذا ة 

لند وةع رما  من السكر ي  قما  من المء  ورج المدموئ يإن السكر يذوب، وال يمكن يصمه بءلخرعاس، وال بخرك         

يت  الصتغر وال  المحمول سءرنءً تح  تاثار الجءذبا  األرةا  ولماه يكون يجتم التدقءئت )الجزئاتءت أو األيونتءت( مخنءهات 

 Trueيمكن يصمهء وال رؤيخهء بءلعان المجردة أو الماكروسكوب. يسمى م   هذا النوا من المحءلا  بءلمحءلا  الحقاقا  )

Solutions.) 

 .التعبريعن احملاليل والرتاكيز2


