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 .6ررر الدطوة السءبق الر ر من مرتان واليظ الخغار ي لون ر من الراسب والرائت.
 .5بعد اخر غست يخم إيال أربر رما ممكن من الرائت ،ثم يعمت الراستب بمحمول الدارئ وبذلب نحصت لمى  4_2م
من محمول االغشا الباليما المررز والذي يحفظ ب 4م .لحان لالسخددام ي الخجءرب الاليق .

 تاثار المحءلا المدخمف لمى رريءت الدم الحمر.
 ئريق العم :
 .1ةتتع ثالث انءباب اخخبءر تحوي  2م من محءلا بءلخراراز الخءلا (مء مقطر ،محمول ممح مخعءدل ذو ترراز 1,0
 ،%محمول ممح ذو ترراز .)%0
 .2وخز أصبع االبهءم بعد الخعقام.
 .2ةع قطرة من الدم لمى ثالث عرائس يجءجا ثم أةع قطرة من المحمول الممح لمى الشرائس الزجءجا بءلخوال .
 .4امزج قطرة الدم لعدة ثوان ثم ايردهء بشريح أخرى وايحصهء تح المجهر.
 .0سج النخءئل ونءقشهء.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما أاضل نموذج لعزل ال شاء البالزمي ولماذا؟
ما ال اية العلمية من الكشف عن مكونات ال شاء البالزمي؟
هددددل تمتلددددف مكونددددات ال شدددداء البالزمددددي (ليوصددددا البروتينددددات) اددددي المليددددة
حسب النسيج ولماذا؟
هل تتوقع التالف اي تركيز االغشية المعزولة ولماذا؟
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رقم الخجرب :
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تاريخ الخجرب :

اسم الخجرب :

اسم الطءلب او أسمء مجمول الطالب:
.1
.2
.2
.4
.0
النخءئل:

المنءقش :

الماليظءت:
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6. Microscopical examination of yoghurt
Set-up and procedure
Safety measures:
 Giemsa solution contains methanol.
 Avoid contact with skin! Wear protective glasses and gloves!

الكشف عن ال شاء البالزمي.5

1. Microscopical examination of yoghurt It is important for this experiment that you do
not use a heat-exposed yoghurt but one that still contains live cultures!
 Mix on a slide less than one drop of the staining solution with one drop of yoghurt.
 Disperse it in such a manner that you will obtain a transparent slide.
 View the stained sample under the microscope up to highest power.
 Note: You will notice very small particles swimming between flaky objects
derived from the milk only at a 400-fold magnification. These particles are the
bacteria!

What shapes do bacteria possess? Note your observations in the report.
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رقم الخجرب :
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تاريخ الخجرب :

اسم الخجرب :

اسم الطءلب او أسمء مجمول الطالب:
.1
.2
.2
.4
.0
النخءئل:

المنءقش :

الماليظءت:
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