
إعذاد مشرفة املختربات
غزوه أمان/ أ

إشراف  
املوجو الفين األول للعلوم

سعاد حبيب/ أ

وزارة التربٌة 

التوجٌه الفنً العام للعلوم



 أهذاف انربنايذ انتذرٌثً

معرفة محتوٌات مختبر االحٌاء من ادوات واجهزة وطرق تصنٌفها

:فً نهاٌة البرنامج سٌكون المتدرب قادرا على

أن ٌكون قادراً على تصنٌف الشرائح المجهرٌة طبقاً للمالك الخمسة

اتباع شروط األمن والسالمة فً تنظٌم وترتٌب األدوات واألجهزة والمواد 
الكٌماوٌة وكٌفٌة التعامل مع الكائنات الحٌة فً مختبرات األحٌاء 

ٌكون قادر على اتقان المهارات الفنٌة للعمل فً مختبرات االحٌاء



 كٍفٍح انتذرٌة

الشاشة التفاعلٌة والحاسب االلًاستخدام 

التعرف على متطلبات األمن والسالمة فً مختبرات االحٌاء وغرفة 
التحضٌر والمهارات العملٌة واالطالع على العهد المخبرٌة

ورقة عمل وتطبٌقات

مشاركة المتدربٌن فً الجانب النظري والعملً فً التعرف على طرق 
التنظٌم والترتٌب للعهد المخبرٌة والمهارات الفنٌة فً مختبرات العلوم 



األولٌةصندوق االسعافات 

لالستخدام مطفأة الحرٌق صالحة 

الحرٌق بطانٌة 

سطل الرمل 

االنذار جهاز 

على شفاطات التهوٌة لتنقٌة هواء المختبرات بصورة دائمة 

 األين وانساليح يف خمترباخ األصٍاء



 األين وانساليح يف خمترباخ األصٍاء

الطرق السلٌمة للتعامل مع النباتات 

كٌفٌة التعامل مع حبوب اللقاح وانواع الفطرٌات 

اجراءات االمن والسالمة اثناء التحضٌرات المجهرٌة وخالل التعامل مع 
المواد الكٌمائٌة وكٌفٌة تنظٌف الشرائح الجدٌدة والمستعملة  

الطرق السلٌمة للتعامل مع مسببات االمراض



 حمتىٌاخ غرفح حتعري األصٍاء
 وطرق تصنٍفها وصفظها

حوامل لتعلٌق

المصورات العلمٌة 

المجسمات وٌجب حفظها 

داخل أكٌـاس مـن الناٌلون 

أو القماش األبٌض للمحافظة 

علٌها من األتربة 

خزانة خاصة 

والشرائح  للمٌكروسكوبات

المجهرٌة المجهزة 

المختلفـة وغٌر المجهزة 



 حمتىٌاخ غرفح حتعري األصٍاء
 وطرق تصنٍفها وصفظها

خزانة أو رفوف لألوانً 

الخاصة بحفظ العٌنـات 

ولوحـات التصبٌـر وٌفضل أن 

تكون خزانات عرض

المصورات طبقا حفظ 

لألصول العلمٌة المتبعة فً 

تقسٌم الكائنات الحٌـة ،كما 

ٌمكن ترتٌبها وفق توزٌع 

الدراسً  المنهج

خزانة أو رفوف 

للمجسمات البالستٌك 

الصغٌرة الحجم 



 طرق صفظ األدواخ واألرهسج وادلىاد يف خمترب األصٍاء
 ادلٍكروسكىتاخ: أولا 

دائما فً صنادٌقها الخشبٌة مغطاة بغطاء  المٌكروسكوباتتوضع 

بالستٌكً للمحافظة علٌها مع الصٌانة الدورٌة لها وتنظٌف العدسة الزٌتٌة 
أو الكحول  بالزٌلولللمٌكروسكوب 



 طرق صفظ األدواخ واألرهسج وادلىاد يف خمترب األصٍاء
 صايم ادلصىراخ: حانٍاا 

  التلكمن طرق حفظ المصورات نقوم بنثر بودرة 

والتلف وتوضع بأكٌاس ( لعدم تعرضها للرطوبة المصاحبة للحشرات ) 

بالستٌكٌة 



 طرق صفظ األدواخ واألرهسج وادلىاد يف خمترب األصٍاء
 انشرائش اجملهرٌح: حانخاا 

توضع الشرائح المجهرٌة فً علبتها الخاصة بحٌث تخصص علبة لكل 

نوع من الشرائح وتلصق بطاقة مفهرسة على كل علبة  تحمل  أسماء 

الشرائح الخاصة بها وعددها وٌراعى تصنٌف الشرائح وفق األسس 

العلمٌة واألكادٌمٌة  المتبعة فً تقسٌم الكائنات الحٌة



 طرق صفظ األدواخ واألرهسج وادلىاد يف خمترب األصٍاء
 اجملسًاخ: راتؼاا 

تحفظ المجسمات الكبٌرة فً الخزانات أو فوق الرفوف 

أما . وتغطى بأكٌاس من الناٌلون للمحافظة علٌها

المجسمات البالستٌك الصغٌرة فتحفظ داخل الخزانة



 طرق صفظ األدواخ واألرهسج وادلىاد يف خمترب األصٍاء
 أدواخ انتشرٌش: خايساا 

تحفظ أدوات التشرٌح فً علبة وتغطى بطبقة من 

للمحافظة علٌها  من الصدأالفازلٌن 



 طرٌقح انتنظٍى وانتخسٌن يف خمترباخ انؼهىو

وٌتلخص فً ترتٌب وتنظٌم 

األجهزة واألدوات والمواد طبقا 

لتوزٌع المنهج على أشهر العام 

الدراسً ثم ٌتم ترتٌبها فً 

الخزانات تبعا للتوزٌع الزمنً 

ثم ٌتم ترتٌب .  للمنهج وللصفوف

كل خزانة طبقا للوحدات الواردة 
فً توزٌع المنهج على أشهر السنة 

النظام الرأسً: ثانٌاً النظام األفقً: أوالً 

تخصص خزانة أو أكثر 

لألجهزة واألدوات والمواد 

لدراسة كل فرع زمة الال

وحسب من فروع العلوم 

التقسٌم األكادٌمً 



 طرٌقح انتنظٍى وانتخسٌن يف خمترباخ انؼهىو
توجد عدة طرق لتنظٌم وترتٌب الشرائح المجهرٌة والمصورات 

والنماذج الخاصة بتدرٌس مادة األحٌاء فٌتم تقسٌمها إلً قسمٌن 

:  رئٌسٌن

مملكة النبات1.

مملكة الحٌوان 2.

ثم ترتٌب كل منهما حسب الترتٌب األبجدي وٌتم الترتٌب طبقا 
الموضوعات التً تستخدم فً تدرٌسها



 احلية تصنيف الاكئنات 

 طرٌقح تصنٍف انشرائش اجملهرٌح



تم تمٌٌز كل مستوى تصنٌفً من الكائنات الحٌة بلون  

السبعةمختلف من الوان قوس قزح 

مملكة البدائٌات ........................ اللون األحمر 

مملكة الطالئعٌات ...................... اللون البرتقالً

مملكة الفطرٌات ........................ اللون األصفر 
الوعائٌة –مملكة النبات ..................... اللون األخضر

 الالوعائٌة–مملكة النبات .................... اللون األزرق 

الالفقارٌات –مملكة الحٌوان ..................... اللون النٌلً 

الفقارٌات –مملكة الحٌوان ................... اللون البنفسجً 



 ػًم يفتاس نهتصنٍف
ٌوضع مفتاح التصنٌف على الزجاج الخارجً للخزانة الخاصة بالشرائح 

المجهرٌة وذلك للمساعدة على معرفة األلوان الخاصة بكل مملكة وبالتالً 

.ٌسهل الوصول الى الشرٌحة المطلوبة



 آنٍح ترقٍى انؼهة
من عملٌة ترتٌب الشرائح المجهرٌة داخل العلب ٌتم وضع االنتهاء بعد 

األرقام علٌها

األمامٌة و الخلفٌة )  الجهتٌن حٌث ٌتم وضع رقم العلبة بشكل مكرر على

حتى ٌتسنى للشخص مشاهدة رقم العلبة بغض النظر عن اتجاه وضع 

و ذلك منعاً لحدوث  الغطاءو األخرى على  القاعدةواحدة على ( العلبة

االختالط بٌن العلب

الرقم على الغطاء العلوي 

الجهة الخلفٌة للعلبة 

الرقم على القاعدة السفلٌة 

الجهة األمامٌة للعلبة 



 قىائى انتؼرٌف اخلاصح تانؼهة وحمتىٌاتها
حسب نظام قوس قزح و تشمل  ملونةمن المالحظ أنها 

:معلومات عن

وكما  تعرف بمحتوٌات العلبة من  رقم العلبةو  اسم المملكة 

كل منها  عددالشرائح باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة و أسماء



 ػًم قىائى تؼرٌفٍح خاصح تكم دمهكح تىظغ ػهى اخلسانح 
 ين اخلارد

تحوي معلومات عن اسم المملكة التً تنتمً إلٌها و كذلك رقم العلبة القائمة التعرٌفٌة 
.الشرائح المجهرٌة الموجودة فً العلبة وأعداد باإلضافة إلى أسماء 

توضةع علةى الزجةاج الخةارجً للخزانةة المجهرٌةة التعرٌفٌة بالشرائح القائمة التصنٌفٌة 
لتسهٌل الوصول إلى رقم العلبة للشرٌحة المطلوبة         



 كٍفٍح انتؼرف ػهى أي شرحيح تادلخترب



 صىر خلسانح انشرائش تؼذ انتصنٍف



 أنىاع األرهسج احلذٌخح

اثبات معدل البناء 

الضوئً فً االوكسجٌن 

المتصاعد

المٌكروتومجهاز الحدٌث البوتومترجهاز 



 اجملهر ادلركة

ٌتركب ؟مما  -

مكوناته؟ماهً  -



 تركٍة اجملهر ادلركة

عدسة عٌنٌة

القصبة

المقبض

الضابط الكبٌر

الضابط الدقٌق

القاعدة

كامٌرا تتصل بالحاسوب

قطعة أنفٌة

عدسة شٌئٌة

المسرح

مصدر ضوئً



ٌستخذو اجملهر احلذٌج يف فضص انشرائش 
 اجملهرٌح ويف ختسٌن صىر انشرائش اجملهرٌح



 EXPLORER  GLXرهاز 



 يف ػذج جتارب صٍىٌح ينهاGLXٌستخذو رهاز 
 احثاخ صذوث ػًهٍح انثناء انعىئً/ أ

GLXجهاز 

أدوات معاونة



احثاخ يؼذل انثناء 
انعىئً تنسثح األكسزني 

 ادلتصاػذ

 احثاخ صذوث ػًهٍح 
 انثناء انعىئً



 المسىزٌحرهاز احثاخ اخلاصٍح 



 األمسىزٌحيكىناخ رهاز احثاخ اخلاصٍح 

(ب)األنبوب (أ)األنبوب 

جانب منخفض جانب عالً التركٌز

التركٌز

حامــلسٌلوفانًغشاء 



 احلذٌج انثىتىيرترهاز 



يف احثاخ  انثىتىيرتٌستخذو 
 ػًهٍح اننتش



 ادلٍكروتىورهاز 

مٌكروتوم

حامل

(شفرة)قاطع 



 رهاز قٍاش ظغط انذو انؼادي

مقٌاس الضغطسماعة طبٌب



 COBRAرهاز 



قٌاس ضغط الدم
COBRAباستخدام 

رسم نبض القلب
COBRAباستخدام 



شرٌحةشرٌحة وغطاء زجاجة ساعة أدوات تشرٌح

طبق بتريحوض بالستٌكثاقب فلٌن

 ػرض نثؼط األدواخ ادلستخذيح يف خمترباخ األصٍاء



 وقفح يغ انتطثٍقاخ



 ادلهاراخ انفنٍح انالزيح نهؼًم يف خمترباخ األصٍاء

(المٌكروسكوب ) مهارة استخدام المجهر 

مهارة تحضٌر بعض األصباغ

مهارة طرق حفظ الكائنات الحٌة

مهارة تحضٌر الشرائح المؤقتة

مـهـارة التـشـرٌـح



 (ادلٍكروسكىب)يهارج استخذاو اجملهر 

المٌكروسكوباتأنواع 

المٌكروسكوب الضوئً * 

المٌكروسكوب الكهربائً * 

المٌكروسكوب المستقطب * 

تركٌبة و طرٌقة عمله 
:ٌتركب من ثالثة مجموعات 

جهاز الحمل و التحرٌك * 

جهاز التكبٌر * 

جهاز اإلضاءة * 



اجلذٌذج تاحلاسة اَيل  ادلٍكروسكىتاخكٍفٍح تىصٍم 
   وانذاتاشى

ٌمكن توصٌل المٌكروسكوب إلى كمبٌوتر باستخدام 

خاصة واستخدام برنامج الكامٌرا فً  USBوصلة 

الكمبٌوتر أو تعرٌف المٌكروسكوب على الكمبٌوتر 

باستخدام ال سً دي المرفق مع المٌكروسكوب فً 

العهدة الجدٌدة 

الخاصة بالمٌكروسكوب إلى  USBبتوصٌل وصلة ال 

الكمبٌوتر ٌتم الدخول إلى برنامج الكامٌرا عن طرٌق 
My Computer USB camera Device

أو تعرٌف الكمبٌوتر على المٌكروسكوب وتشغٌل 

.البرنامج الخاص فٌه 



 يهارج حتعري تؼط األصثاؽ
 صثغح انٍىد: أولا 

:المكونات

.جم من الٌود( 1)-

.جم من ٌودٌد البوتاسٌوم( 3)-
.من الماء المقطر ³سم( 300)-

:الطرٌقة

.ٌطحن الٌود وٌودٌد البوتاسٌوم فً هاون-

.ٌذاب مسحوق الخلٌط فً الماء المقطر-

.ٌحفظ المحلول فً زجاجات قاتمة اللون وٌكتب االسم علٌها-



 يهارج حتعري تؼط األصثاؽ
 انصفراننيصثغح : حانٍاا 

:الطرٌقة

.فً دورق زجاجً الصفرانٌنجم من مسحوق صبغة ( 1)اضافة -

بواسطة مخبار % 95مل من كحول اثٌلً بتركٌز ( 50)اضافة -

.مدرج وٌمكن التحضٌر بدون كحول

.مل من الماء المقطر ونرج حتى الذوبان( 50)اضافة -



 يهارج حتعري انشرائش ادلؤقتح
.شرٌحة البصل •

.شرٌحة البكتٌرٌا  •

. الٌوجلٌناشرٌحة •

.عفن الخبز شرٌحة •

ورقة –ساق –شرٌحة مجهرٌة بقطاع عرضً فً جذر  •



 شرائش نثؼط أنىاع انثكتريٌا

 شرائش خالٌا قشرج انثصم

 شرائش ين ػفن اخلثس

http://4.bp.blogspot.com/-C-vw0a1E6gc/UgiQY7oOIeI/AAAAAAAAAPg/b-kpdVGCA9E/s1600/2013-08-12+10-34-19.png


 يهارج طرق صفظ انكائناخ احلٍح

( نباتات / حٌوانات ) الحفظ بالسائل 

( حشرات متنوعة ) التصبٌر 

( نباتات متنوعة ) التجفٌف  



 احلفظ تانسائم

  األلدهٌداتابسط  مركب عضوي من 

السرٌعة   من الغازات  وٌعتبر األلٌفاتٌة

االحتراق و مادة متفجرة وهو سرٌع 

الماء  الذوبان فً
 formaldehyde لفورمالدهٌدا  وٌصنع

المٌثانول  فً نطاق واسع من أكسدة 
methanol  وله رائحة كرٌهة و نفاذة

.وعدٌم اللون 

الفورمالدهٌد

Formaldehyde



 طرٌقح احلفظ تانسائم
نستعمل بهذه الطرٌقة عدة سوائل لحفظ الكائنات الحٌه ،حفظا سائال وٌمكن 

:اوالسائلٌناستعمال احدي هاتٌن الطرٌقتٌن 

.مع الماء  الفورمالٌنوتتم باستعمال مادة : الطرٌقة األولى  

وٌكون ذلك بإضافة   %  5بتركٌز  فورمالٌنفً هذه الطرٌقة ٌتم استعمال 
وتستعمل هذه النسبة أٌا كان حجم  من الماء المقطر ³سم (95)إلً ³سم  (5)

.اإلناء المستعمل فً الحفظ السائل

و  أو المٌثانول مع الكحول الفورمالٌنوتتم باستعمال مادة : الطرٌقة الثانٌة 

:  والنسب كما ٌلً  الماء وتكون التراكٌز

.اإلناء المستعمل  4/1وبحجم ٌعادل %( 15)بتركٌز  الفورمالٌن

اإلناء  4/1بتركٌز عالً وبحجم ٌعادل  أو المٌثانول الكحول األبٌض
.المستعمل 

.اإلناء المستعمل  2/1وبحجم ٌعادل الماء المقطر 



 انتصثري
بالكلوروفورم  مبللة ٌتم تخدٌر الحشرة وذلك بوضعها فً إناء به قطنة

.وٌغلق اإلناء بإحكام وتترك لمدة ربع ساعة تقرٌباً للتأكد من موت الحشرة

  داخل قاعدة الصندوق ٌتم عمل صندوق خشبً ثم تثبت قطعة من الفلٌن

. الخشبً

 ًقطعة الفلٌن ثم  ٌتم خرز الدبوس فً وسط صدر الحشرة ثم ٌثبت ف

.تثبت أرجل وأجنحة الحشرة بالدبابٌس أٌضا

 مكان داخل الصندوق و ٌوضع الصندوق فً  النفثالٌن توضع قطع من

.ةالتهوٌجٌد 

 ًٌدون تحت كل حشرة اسمها حسب التصنٌف العلم .



 صىر يتنىػح نتصثري احلشراخ



 انتزفٍف
:اختٌار النبات 

البد من مراعاة عدة اعتبارات  فً اختٌار النبات الذي نرغب فً حفظه حفظا 

:  ومن هذه االعتبارات . جاف 

أن ٌكون النبات ، نبات كامل تظهر فٌه جمٌع األجزاء التً  ٌتكون منها . 1

.النبات 

.  ٌجب أن ٌكون النبات خالً من أٌة أمراض أو آفات قد تلحق به .  2

نحضر ورق نشاف ونضعه اسفل وفوق النبات .  3

نضع النبات بعد ذلك علً سطح مستوي ،ونضع من فوقه من اعلً بعض .  4

.  من الجرائد 

نضع فوق القطعة الخشبٌة ثقل مناسب ، حتً ٌؤدي ذلك إلً استخراج .  5

.  عصارة النبات والمحافظة علٌه بعد ذلك بوضع جاف تماما 



 صىر يتنىػح نتزفٍف احلشراخ



باللغة العربٌة  العٌنةاسم 
 

             االنجلٌزٌه العربٌة أو باللغة العٌنة اسم 
(  والالتٌنٌه أن أمكن )    

 
تارٌخ جمع العٌنه 

 
مكان جمع العٌنه 

 
اسم جامع العٌنه 

 

 تطاقح تٍاناخ احلفظ



 يهارج انتشرٌش

.تشرٌح القلب •

.تشرٌح الكلٌة •

.تشرٌح الدماغ •



مشرفة املختربات
منطقة مبارك الكبري التعليمية

غزوه أمان مبارك/ أ


