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يجيب الطالب عن ثالثة أسئلة فقط مما يأتى بشرط أن تتضمن السؤال الثالث-:

السؤال األول-:أجب عن نقطتان فقط مما يأتى(-:اختيارى)

 20درجة

عرف علم الميكروتكنيك – ثم تكلم على كيفية أخذ العينات النباتية لدراسة تركيبها الداخلى مع ذكر
ّ )1
أنواع التحضيرات المختلفة؟10....................................................................................................درجات

اإلجابة
ه و العل ا ال خت ب لي لعل ا الالل ا احي لل ا ال
للافق الوتلي ة وعلى أيلس علوى يل ا.

ة إلع داد الع ت لن الت لل ة و م

ال و اف ل و

ال

كيفية أخذ العينات النباتية لدراسة تركيبها الداخلى

وتؤخذ العينات النباتية من النبات وتوضع مباشرة فى محلول القتل و التثبيت للحفاظ على صورتها الطبيعية
قبل القتل .ويراعى فى ذلك  -1أن تكون العينات نظيفة.
 -2تقطيع العينات فى حدود  4مم من الجذر و الساق و األوراق.
-3أن تستخدم زجاجات مناسبة للعينات.
-4أن يغطى المحلول العينات و يزيد عليها بالضعف.
 -5العينات الكبيرة يراعى تقسيمها و زيادة كمية المحلول.
-6يراعى غسل العينات بعد مدة القتل و التثبيت المناسبة ولو زادت المدة يراعى وضع كمية أخرى من
المحلول الذى تطاير.
 -7أال تزيد مدة القتل عن المدة المناسبة لكل عينة.
أنواع التحضيرات-1 /مؤقتة مثل السلخ و الكشط و هرس و قطاعات عرضية.
-3مستديمة.
-2نصف مستديمة.

******************************
 )2أذكر الخطوات المتتالية إلعداد شريحة نباتية باستخدام طريقة شمع البرافين – ثم تكلم عن إحداها من حيث
تعريفها  -المواد و األدوات المستخدمة بها -ما يجب مراعاته عند إجرائها؟10.............................................درجات

اإلجابة
-2عملية القتل و التثبيت للعينات.

-3مرحلة غسيل

-1تجميع العينات النباتية.
العينات.
-7تقطيع
-6الطمر فى الشمع.
-5الترويق.
-4تجفيف العينات.
العينات.
-10فحص العينات و
-9تحميل العينات بالكندا بلسم.
-8صبغ الشرائح.
قياسها.
ثم يذكر الطالب تعريفها و أفضل المواد و األدوات المستخدمة و ما يجب مراعاته فى خطوة واحدة
فقط منها كما جاء فى المحاضرات النظرية و على سبيل المثال ألحد الخطوات-:
صبغ الشرائح /نظرا لتعدد أنواع الصبغات فإن اختيار نوع الصبغة ،و طريقة الصبغ يتوقف على الغرض منالدراسة والمكون الخلوي المراد تلوينه ليسهل التعرف علية ،حيث يتوقف على ذلك معرفة الطريقة الصحيحة
لتجهيز الصبغة وكذلك الطريقة المثلى التي يمكن استخدمها فى صبغ (مفرد ،مزدوج ....الخ) .ولكي تتم عملية
الصبغ بنجاح ويتم الحصول على قطاعات مصبوغة بطريقة جيدة لتحقق الهدف المنشود من عملية الصبغ
يلزم أخذ بعض االحتياطات.
أهم االحتياطات التي يجب مراعاتها عند اختيار الصبغة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ  -قدرة الصبغة على االرتباط بالمكونات الخلوية التي تتميز بها الخلية.
ب  -أن يتم احتفاظ الجزء المصبوغ باللون المميز للصبغة أثناء العمليات التالية لعملية الصبغ( من مواد الترويق والتحميل ).

ج  -ثبات اللون لفترات طويلة حتى يمكننا الرجوع إلى القطاعات وفحصها مع مرور الزمن.
ويتوقف اختيار بعض أنواع الصبغات وطريقة الصبغ على نوع المثبت المستخدم فى تثبيت العينة مسبقا.
أهم االحتياطات الواجب مراعاتها أثناء عملية الصبغ:
 - 1أن يتم تجهيز الصبغات بالطريقة السليمة وبالتركيز المطلوب.
 – 2ان يتم تحديد طريقة الصبغ (مفرد  ،مزدوج ......،الخ)حسب ما سبق ذكره .
- 4يجب تكتب البيانات بوضوح على أواني الصبغ
- 3أن تكون أواني الصبغ المستخدمة نظيفة.
المستخدمة .
–6أن يتم تغيير الكحول المطلق و
 - 5أن يتم إحكام غلق أواني الصبغ وخاصة الموجود بها مذيبات.
المذيب كل فترة.
الخطوات الرئيسية إلجراء عملية الصبغ :
 -2التميوء)
( -1إزالة شمع البرافين.
أ  -إعداد القطاعات للصبغ
ج  -طرق الصبغ (مفرد ،مزدوج ،ثالثي  ،متعدد )
ب  -اختيار طريقة الصبغ
مثال لتسلسل احواض الصبغ المفرد و المزدوج

******************************
 )3بماذا تفسر-1 :يفضل استخدام الميكروتوم الثلجى عند تحضير و تقطيع بعض العينات؟10............................درجات
حيث يستخدم فى حالة العينات الطبية السريعة و العينات النباتية التى ال تتحمل درجات الحرارة العالية فى طريقة شمع البارافين.

******************************
-2سقوط شرائط العينات فى أول أحواض الصبغ المحتوية على الزيلول؟
وذلك نتيجة استخدام الصق غير جيد او استخدام شرائط الجيالتين بدال من مسحوق الجيالتين الناعم عند تحضير الصق هوبت.

******************************

السؤال الثانى-:أجب عن ما يأتى(-:اختيارى)

 20درجة

 )1من الخطوات المؤثرة و الهامة فى إعداد الشرائح المستديمة للفحص المجهرى خطوة القتل و التثبيت
لذا أجب عن النقاط التالية-:
اإلجابة
أ) ع ّرف القتل و التثبيت ثم اذكر ما هى شروط المثبت الجيد؟4...................................................................درجات
هو استخدام محلوو يتركو مون بضوه موواد كيمائيوة فو عمليوة قتو وتثبيوت الهينوات .وبوذلك يوتم المحافةوة علو مكونوات
النسيج أو الخلية بحالة مشابهة  ،قدر اإلمكان.
شروط المثبت الجيد:-1سرعة نفاذة خال النسيج حت تتمكن من وقف الهمليات الحيوية بأسرع وقت ممكن..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-2قلة تأثيره الفيزيائ والكيمائ عل مكونات النسيج حت ألتسب ل اى انكماش وتلف.
 -4سهولة استهمال .
 -3عدم تغير تركيبة بمرور الوقت.
 -5اعتدا سهره وخاصة بهد ارتفاع أسهار المواد الكيمائية ،حيث يهتبر السهر من الهوام المحددة الختيار المثبت.
-6اليوثر ف قابلية األنسجة للصبغ ب يج أن تساعده عل قبو الصبغة.
-7يجلط محتويات البروتوبالزم ويجهل ف حالة ناعمة.Smooth
- ٨يكس البروتوبالزم صالبة لتحم الهمليات المتتابهة حت عملية الطمر.
- 9يقل من ةهور اإلشكا الغير حقيقية artifactsإثناء عملية الفحص المجهرى( تةهر هذه
اإلشكا نتيجة ارتباط بهض المواد المستخدمة بمكونات الخلية.

******************************
ب) بماذا تفسر-1:عادة ما تستخدم المثبتات فى شكل مخاليط وال تستخدم كمثبتات منفصلة؟4......................درجات
اليمكن لمحلو واحد أن يتضمن جميع المميزات السابقة  ،ولذلك يتم تحضير محالي التثبيت بخلط محلولين اواكثر فمثال الكحو
يقت الخاليا وينتشر داخ األنسجة بسرعة ولكنة يسب انكماش السيتوبالزم ،أما حمض ألخليك الثلجو يمنوع هوذا االنكمواش  ،أموا ثنوائ
كرومات البوتاسيوم فإنها تسب انكماشوا للهينوات ولوذلك يسوتهم مهو الفورمالدهيود الوذ يقلو مون هوذا الضورر حيوث يهمو علو انتفوا
الهينة ،أما حمض رابع أكسيد االزميوم يحافة عل التراكي الخلوية ولكنة اليحافة عل النواة.لذلك إن اختيار خليط مواد القتو والتثبيوت
بغرض المحافةة عل الشك الخارج والمكونات الداخلية وكذلك التركي النوو للهينة عملية هامة.

******************************
-2ظهور بقع سوداء عند فحص العينات النباتية بعد الصبغ؟4..................................درجات
يرجع هذا عادة ال زيادة مدة بقاء الهينات ف محالي القت و التثبيت عن المدة المناسبة لهذه االنسجة فيما يهرف بالـ Over
.fixation

******************************
جـ) أذكر أهم نوع من محاليل المثبتات المستخدمة مع العينات المختلفة و كيفية تحضيره؟4...................درجات
يتكون من:
محلول الفورمالين -الحامض -الكحول FAA
 9٠سم 3
كحو إيثي  5٠أو7٠
5سم 3
حامض خليك ثلج
5سم 3
فورمالدهيد )(%37
هو مثبت شائع االستهما للنماذج النباتية وتستغرق مدة التثبيت حووال  1٨سواعة .يمكون تغييور كميوة كو مون حوامض الخليوك
الفورمالين ،وذلك تبها لنوع الهينة المراد دراستها .ف حالة دراسة األنسجة الخشبية Woody tissuesتستخدم كميات أق من حامض
الخليك وكميات أكبر من الفورمالين مث  ،محلو بلوي ،،وذلوك لكوون الفورموالين بطو الودخو فو مثو هوذه األنسوجة ويسوتهم محلوو
 FAAللنماذج لفترات طويلة دون أن يلحق أ ضرر بالنسيج .يفض استخدام كحو  Preservativeكحوافة  % 5٠فو حالوة النمواذج
الرهيفة ،وكحو  % 7٠ف حالة النماذج األكثر صالبة مث السيقان والجذور.

******************************
 )2بماذا تفسر-1 :استخدام محلول اليود للكشف عن حيوية حبوب اللقاح؟4.................................................درجات
ألن حبو اللقاح الخصبة تحتوى عل يزيد محتواها من النشا و المهروف ان اليود يحو لوون النشوا الو اللوون االزرق عكو،
حبو اللقاح الهقيمة الت يق محتواها من النشا فية لونها بلون اليود الفاتح فيسه تمييز الخصبة عن الهقيمة عند الفحص.

******************************
 -2يجب تقطيع العينات كبيرة السمك الى أجزاء صغيرة (½ أو ¼ أو أقل من ذلك) عند خطوة
أخذ العينات ووضعها فى المحاليل المختلفة؟
حت نضمن تخل محلو القت و التثبيت و ك المحالي ف الخطوات المتتالية ال ك الخاليا ف الهينة و بالتال تتم ك الخطوات
بصورة سليمة.

******************************

السؤال الثالث :أجب عما يأتى(أجبارى)

 20درجة

)1أكتب ما تعرفه عن  - Numerical aperture - Chromatic aberration :أذكر الصفات التشريحية
التى يمكن قياسها فى قطاع عرضى لورقة نبات ذات فلقتين؟10.....................................................درجات
الع ا أو الباأ اللوتى )-Chromatic aberration (Chromatic defect
وهو دث عتد وفوف الضوء اح ض كضوء أشعة الشوس مى العدية وضعة وئل م ؤدت خلك الى لشلن هخا الض وء لإلتكي لف
وول ؤدت الى ل ل لة الى ألوان الا ف الوعفومة حتتل تعلا أن الضوء اح ض وكون ون و ووعة أت وا و ن احش عة خان وو لن ض وئ ة
وبلل ة الاول و اللون و بلل ف وعلو ل اتكي لف ك ل وتا لمى الو ل وعل ى م أن احش عة ال و فاء وال فل لل ة الل ى ل أل عت د تال ة احش عة
ة الل ى لل و أل م ا ل احش عة الوفق لء و
الول للة( وهى أاول مى الاول الوو ى) لتكيف دف ة أقل و خلك لل وأل ع دا عن ال ؤف ال
ال ت ي ة وه خا و ل ع ف عت هت ل ـ  Chromatic aber.أت الع ا ال خت عا ى وفكش ة ) )Fringesأو ه ل ن ) (Halosو ن
احلوان مى ال وف الوشلهد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ح هخا الباأ ليوى  Semiachromaticولو د علد مى الو كفويكوا عدية أو أكثف ل
والعدية اللى ليلبدا لل
الباأ ن وليوى أيا  Apochromaticالوشلق ون  Aplanaticو .Chromatic

ح ه لخ ن

******************************

  : Numerical apertureمقياس درجة الوضوحوهو يمثل بكسر عشرى أو رقم صحيح ( هو واحد )وبجواره كسر عشرى يكتب على العدسة الشيئية وهذا الرقم
مهم جدا إذ يمثل ما يعرف بمقياس درجة الوضوح – وقد يسبق هذا الرقم الحرفين ) ( N.A.وهى أختصار
 Numerical apertureوتوجد معادلة للحصول على هذا الرقم هى N.A. = n. sin U
) ( N.A.وهى أختصار  Numerical apertureأى درجة الوضوح و  = nمعامل إنكسار الضوء للوسط الذى
تمر فيه األشعة بين الشيئية والمرئى
و 2/1 =uزاوية مخروط األشعة الداخلة إلى الشيئية ونحصل عليها من جدول خاص ( جدول ( 1936 Gayأو من
منتجى أجهزة الميكروسكوبات و  Sinأى جيب الزاوية
ودرجة الوضوح  N.A.تعبر عن قوة تمييز العدسة الشيئية المستخدمة للمرئيات وتوجد عالقة بين  N.A.وقوة
التكبير ألى عدسة شيئية فلو كانت قوة التكبير صغيرة جدا فدرجة توضيح األجزاء تكون منخفضة كذلك لو كانت
 N.A.منخفضة جدا فإن درجة توضيح األجزاء ستكون منخفضة ولوكانت قوة التكبير أكبر من الالزم عن N.A.
فسترى صورة كبيرة ولكنها لن تكون واضحة.
وبوجه عام يجب عدم أستخدام شيئيات الميكروسكوب المركب مع العينات المستخدمة فى الحصول على تكبير يزيد
عن 1000مرة قدر  N.A.هذا بالنسبة للشخص سليم النظر أما بالنسبة للشخص ضعيف النظر فيكتفى بتكبير -700
 800مرة قدر . N.A.

****************************
يعدد الطالب الصفات التشريحية التى يمكن قياسها فى قطاع عرضى لورقة نبات ذات فلقتين كما يأتى:
 ﱢCertain anatomical features of dicots. leaf
1) Thickness of upper epidermis cuticle layer
2) Thickness of Lower epidermis cuticle layer
3) Upper epidermis thickness
4) Lower epidermis thickness
5) Palisade tissue thickness
6) Spongy tissue thickness
7) Thickness of blade
8) Thickness of collenchyma layers below the upper epidermis at midrib
9) Thickness of collenchyma layers above the lower epidermis at midrib
10) Thickness of upper fibers layers in the vascular bundle
11) Thickness of xylem tissue
12) Number of xylem vessels in the vascular bundle
13) Thickness of widest xylem vessel in the vascular bundle
14) Thickness of phloem in the vascular bundle
15) Thickness of lower fibers layers in the vascular bundle
16) Length of midrib vascular bundle
17) No. of vascular bundle in midrib
18) Thickness of leaf midrib

*****************************
 )2قارن بين فكرة عمل الميكروسكوب الضوئى المركب والميكروسكوب اإللكترونى  -أذكر أجهزة القياس والفحص للشرائح
النباتية ثم إشرح إحداها بالتفصيل ؟10.......................................................................................درجات
اإلجابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يقارن الطالب بين فكرة عمل الميكروسكوب الضوئى المركب والميكروسكوب اإللكترونى كما يأتى:قوة التكبير عند المجهر الضوئي للفاوح ن 1500x :للو اف الضوئي عللي ال ود  25x ,للو اف
ال ي ا أو الو اف اللشف ي وهي  (M.P.) Magnification powerوليلوي ل ل ضفا الع ت ة ×
الش ئ ة لخلك واول لغن قو اللك ف عتد الضوئي ملن ل ل إلى أن لعاي ل ل ل واض ة دابل البل ة ووكوتللال
بل ة وأل الكلئتلن الدق ة ال ة وثل ال كلف ل و غ فهل ولعلود قو اللك ف على قو اللو و و الل ن وخلك ي ا
ول عفف و الل ن أو قو اللو و )Resolution power (R.P.
أما عن قوة التكبير عند المجهر اإل لكتروني الت لخ و لن مي خلك ال ن إلى  600,000وف م وكت أن
اف أ يلول ل ل ون ال ف إلى أقل ون وء ون ولئلي وء وول ل افه أ ين الو لهف الضوئ ة وخلك ضل
ول عفف و اللو و وهي أضعلف عن قو اللو و مي الو اف الضوئي وليلوي ل ف ل ألف ضعف
لخا لغل ن الو لهف ا لكلفوت ة على الضوئ ة مي قو اإل الف والل ن واللو و إضلمة إلى اللك ف العللي الخي
( الع تة ) لتفاهل على لو ة ل و ف
علود علي ) (R.P.عتد لوف ف الشعل ا لكلفوتي بالل ال يا الوفاد م
ضوئي يلية وون ثا ت لال إلى أمالا أو إلى كو ولف ول ل للو اف ا لكلفوتي

 -قوة التكبير تعتمد اعتمادا كلياً على قوة التمييز و التبيين

 لخلك قو اللك ف مي الو لهف الضوئ ة لعلود على العديلن الش ئ ة(عديلن و ل ة ولووية) تول قو اللك ف مي الو لهف ا لكلفوت ة لعلود على عديلن الكلفوت ة ( غ ف ولووية ) غ ف وو ود ميالواقأل وإتول ل ل مي وكلن ل و وال عتدول وف الل لف الكاف لئي
 لعلود لكو ن ال وف على أت دث تل ة إلفلالا اإللكلفوتلن ياح الع تة ووتال لشلن ول لون لإللكلفوتلن. أول مي الو اف الضوئي مإن لكو ن ال وف ف أل إلول لي اإلبل لفي للضوء  .أت أن الل ل ن عود إلى عددون ال ولوتلن  Photonsالوبلل ة ون ث اولال الوو ي  Different wavelengthsون الشعل
الوكون للوت ف .

****************************
-يذكر الطالب أجهزة القياس والفحص للشرائح النباتية ثم يشرح إحداها بالتفصيل كالتالى-:

 -يعدد الطالب أجهزة القياس والفحص للشرائح النباتية ثم يتكلم عن إحداها بالتفصيل كما يأتى:

أجهزة خاصة بالقياس Measuring accessories
ليلبدا هخه ا او مى وعفمة ال ا الوض وا لكل  objectدق ق ال ا أو ا البال ل الوبلل ة مى
الت لن أو اول الشعفان ......ألخ وأ يا هخه اح او هى:
 -1ال في الو يا -2 micrometer glass diskالشف ة الو كفوولف ة stage micrometer
-3ال اعة الع ت ة الو كفوولف ة
 -1القرص المقسم micrometer glass disk
هو قفي و ل ى قافه 15وا ويوك والى 1وا ووا و عل ل ي ولن غ ف ول لف ة ووليلو ة وهو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضأل مى العدية الع ت ة وخلك ك العدية العل ل ( للعدية لع ت ة) اللى ون تو  Huyghenianوخلك عد
إبفا ال ون قوة احت و ة ثا لوضأل و لو ة على ال ل وال ل ل تال و ن العدية الي لى.

 -2الشريحة الميكرومترية stage micrometer
هى شف ة و د عل ال لدف ج اول  2وا و يا إلى أقيلا عد د – اول ال يا الك ف وتال  100و كفون واول
ال يا ال غ ف  10و كفون )  (10 µوعتدول فاد ق لس اول أو عفض ( أ علد ) ع تة و كفويكو ة ( بل ة –
تي ج – فاث ا – وا ل لح .....ألخ) دد إيلبداا الشف ة الو كفوولف ة والعدية الش ئ ة ال غفت ول
يلو اللدف ج ال غ ف ون قفي الع ت ة ثا ليل عد الشف ة الو كفوولف ة وليلبدا لدف لن ال في الو يا
مى يلا قاف أو عفض ال وء الوفاد ل د فه.
ولل د فول يلو لدف ج ال في الو يا يا كا قيا ون ال في الودف أتا ن وأل كا قيا على الشف ة
الو كفوولف ة موثال لو أن بوية أقيلا ون الع ت ة أتا ن وأل عشف أقيلا ون الشف ة الو كفوولف ة اللى اول
كل وتال  10و كفون م كون ال يا دابل العدية الع ت ة µ20=5/10×10
كفف خلك وأل أيلبداا العديلن الش ئ ة احبفت لل د د ول يلو ال يا للع ت ة كل لى:
 -1ال يا مى الع ت ة إيلبداا ع ت ة  X 10وش ئ ة µ 20 = X 10
 -2ال يا مى الع ت ة إيلبداا ع ت ة  X 10وش ئ ة µ 5 = X 40
 -3ال يا مى الع ت ة إيلبداا ع ت ة  X 10وش ئ ة µ 2 = X 100
هخا و وكن ولى قدفتل ول يلو ال يا لل و ال غفت أن ت يا ول يلو ال يا مى الع ت ة إيلبداا ال و
احبفت كلحلى:
قو اللك ف× ول يلو ال يا للع ت ة  /قو اللك ف ال د د
قو اللك ف = ل ل ضفا قو لك ف الش ئ ة الويلبدوة × قو لك ف الع ت ة الويلبدوة
ملكون مى اح وال اليل ة هى:
 ( µ 5 = )40×10 ( / 20 × )10×10 ( µ 2= )100×10 ( / 20 × )10×10لل احوف إلى وضأل  diskمى الع ت ة إخ أن عض الع ت لن و يوة دابل ل ( ات و د ال لدف ج )
هخا وقد
و و د لهو بلي لل لس يوى ال اعة الع ت ة الو كفوولف ة.

-3القطعة العينية الميكرومترية
وهى ع لف عن عدي ل ن أ داهول لت ول م ى ات و ة الو كفوي كوا ( دل العدي ة الع ت ة اح ل ة ) والثلت ة
لعلوهل و تاول وء ولواوت ويلا الن وفكا عل لت ل ويولف ودف ون( ف –  )100و للت ف ب الل
الع ت ة ) )X10شلهد الل ي ا الدابلى و شلهد با وكن ل ف ك إيلبداا الويولف الودف واف ة أيلبداا
هخا ال الو كلحلى:
 -1ل دد الش ئ ة الويلبدوة وأل الع ت ة ول دف ق و اللك ف لاو ل ( أت ق و اللك ف التالئ ة ) = ق و لك ف
الع ت ة × قو لك ف الش ئ ة.
ا إل له اللدف ج للع ت ة وأل أل له لدف ج الشف ة الو كفوولف ة الودف ة ( الووضوعة عل ى وي فح
-2
الو كفويكوا ) و ث ن هخا الوضأل ويولف ول ق لل اعة الع ت ة الو كفوولف ة.
 -3لعول ل ة كلولة للويولف الودف وأل ض ا البا الول فك على أول لدف ج وع ن ( ول كن  5وثال ) و ت ف
بالل الع ت ة عول أخا كلن قد لال ق وأل با و ن ل دف ج الش ف ة الو كفوولف ة وأ أي لو ا احو ف عو ل
ل ة كلولة ثلت ة وهك خا ل ى دث احتا لق للض ا ث ا ي لا ع دد الل لن الكلول ة الل ى ال ن ل دف ج
اول كخا – و اخه الاف ة وكن ي لا و ل لي لو الل ة الكلول ة و ن ل دف ج الش ف ة الو كفوولف ة –
و ث أن الويولف ودف ون  1إلى  100م وكن يلا و داف الو د الودوتة على الويولف.
 -4مللاف ة إخن للضح أو إيلبداا لدف ج الع ت ة الخت عفف و داف الو د وت للو كفون ث ا الل دف ج
ا
ح إيلبداا الويولف وثل  0.1ثا اللدف ج ال غ ف عل ى الوي ولف وث ل  0.01و خلك ا ف
ال
ح وكيف عشفت وكيف وئوت ( أت وثال  )µ10.52وهخا ال الو ل أهو ة ك ف م ى
الشىء كعدد
اح لث الت لل ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6
كلية معتمدة قرار رقم  154بتاريخ  2016/5/23من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اآلعتماد

السؤال الرابع-:أجب عن نقطتان فقط مما يأتى(-:اختيارى)

 20درجة

)1لعملية تقطيع العينات بعد طمرها فى الشمع أهمية كبيرة فى الحصول على القطاعات للصبغ لذا أجب
عن النقاط التالية -:أ)أذكر المواد و األدوات المستخدمة فى عملية التقطيع 10..............................................درجات
اإلجابة

ويتم تقطيع كتلة الشمع بواسطة مشرط ذو سالح حاد ومستقيم حتى يصبح النموذج محاط بطبقة من الشمع .يتم القطع
في خط مستقيم عبر كتلة الشمع ،وليس عن طريق الضغط حتى ال تنكسر كتلة الشمع.
يزال الشمع الزائد من حول النموذج بواسطة المشرط حتى يصبح النموذج محاط بطبقة من الشمع سمكها ال يقل عن
2مم أما كتلة الشمع فإنها تزيد قليال عن ذلك إلمكان تثبيت الكتلة علي حامل كتل الشمع الخاص بالميكروتوم كما
يراعي أن تكون كتلة الشمع مناسبة لحجم النموذج حتي يسهل تقطيعها بسكين الميكروتوم.
الصق الجيالتين لهوبت Haupt's gelatine
 15سم
-2جليسرين نقي
 1جم
-1جيالتين نقي
 2جم
-4فينول
 100سم 3
 -3ماء مقطر

******************************
ب)أذكر ثالثة من عيوب التقطيع التى قد تواجهها مع كتابة أسبابها و طرق عالجها.
اإلجابة

ثالثة من عيوب تقطيع العينات باستخدام الميكروتوم الدوار
-1التواء القطاعات وعدم التحامها معا
االسباب
أ _درجة انصهار الشمع غيرمتناسبة مع درجة حرارة المعمل.
ب لم يتم تسوية كتلة الشمع قبل تثبيتها علي حامل الميكروتوم.
ج السكين المستخدمة غير حادة تماما وبها تعرجات أو حفر.
كيفية التغلب على هذة المشكلة
أ أن ال يكون شمع البرافين جامد جدًا.
ب أن يكون وضع السكين علي زاوية قائمة مع حامل النموذج.
ج تقليل السمك حيث أن في كثير من األحيان يوقف التواء القطاعات.
د أن تقوم بمسك حافة القطاع بواسطة فرشاة طرفها منبسط وثم تثني هذه الحافة إلي أسفل في
اتجاه السكين ثم توضع القطاع علي شريحة زجاجية بحيث يكون جزئه الطرفي إلي أسفل ويتم
التسخين بلطف فينفرد القطاع.
-2انشطار الشريط
االسباب
أ-وجود عيب في حافة السكين.
ب -الشمع غير منصهر بشكل جيد.
ج-وجود مواد صلبة مختلطة مع الشمع) رمل( .
كيفية التغلب على هذة المشكلة
أ -يتم تغيير حافة السكين.
ب-يتم اعاد عملية الطمر.
ج-تستخدم ابرة تشريح ساخنة البعاد الرمال الموجودة أو يعاد الطمر في شمع جديد.
- 3عدم تكون شريط من الشمع
حيث يالحظ ان الشمع يتفتت و ال تلتصق القطاعات و ال يتكون الشريط ولكن تكون عبارة عن مقاطع
مفردة وتكون القطاعات ملتفة على هيئة اسطوانة.
األسباب
أ-وجود آثار من مادة الترويق.
ب-الشمع المستخدم غير نقى او طرى او غير صلب بالدرجة الكافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ج -الشمع صلب جدا.
د-زاوية وضع السكين بالنسبة للعينة غير مناسب.
كيفية التغلب على هذة المشكلة
أ-اعادة عملية الترقيد والتخلص مناثار مادة الترويق.
ب-اختيار نوعية شمع مناسبة.
ج -تحريك السكين ببطء تجاة العينة اى تقليل السرعة.
د-ضبط زاوية وضع السكين ) 45درجة مئوية(

*****************************
)2أشرح طريقة تحضير شريحة للفحص المجهرى لدراسة أطوار اإلنقسام الميتوزى فى جذور البصل؟10...............درجات
اإلجابة

تستخدم القمم النامية لجذور نبات البصل  Alium Cepaأو الفول المصرري  Vicia fabaلدراسرة االنقسرام الفتيلري
(الميتوزى) في الخاليا النباتية و ذلك ألن االنقسام يكون نشطا ً في القمم النامية للجذور .
االحتياجات  :محلول كارنوى – صبغة االستيو كارمن أو االستيواورسين – حامض خليك ثلجى – بصرل نابرت – كحرول
ايثيلررى – حمررض الهيرردروكلوريك – كلوروفررورم -شررفرة حالقررة صرردئة – شرررائح مجهريررة – أغطيررة للشرررائح – مجهررر
ضوئي .
طريقة تحضير شرائح مجهرية لالنقسام الفتيلي (الميتوزى) :
-1يتطلب التمرين التحضرير المسربق لعينرات الجرذور األوليرة لنبرات البصرل و/أو نبرات الفرول المصرري و ذلرك بسرتنبات
النبات بوضعه في الماء لمدة تتراوح بين  3الى  5أيام عند درجة حرارة الغرفة حيث تصل أطروال الجرذور الناميرة الرى
 5.0-2.5سم
تستخدم الجذور النامية الصغيرة من البصل أو الفول وال تستخدم الجذور األولية لقلة االنقسامات الميتوزية بها .
-2تضاف  %0.05من مادة الكولشيسين (  )Cholchicineالى التحضير و تترك لمدة  30-20ساعة بغرض ايقاف
عمررل خيرروط المغررزل و تثبيررت االنقسررام عنررد الطررور االسررتوائي( . )metaphaseالحررظ أن مررادة الكولشيسررين مررادة
مسرطنة( )carcinogenو يجب التعامل معها بحرص شديد.
-3تعد قطع بطول حوالي  1سم من أطراف القمم النامية للجذور إما لالستخدام الفوري أو لالسرتخدام فري أوقرات الحقرة
حيث تجمع القمم النامية للجذور وتحفظ في محلول كارنوى (  )carnoy'sلمدة  24ساعة في درجة حرارة الغرفة ثم
تنقل الجذور إلى  %70كحول ايثيلي  ethyl alcoholوتحفظ في ثالجرة لحرين االسرتعمال .يمكرن حفرظ هرذه العينرات
بحالة جيدة لمدة تتراوح بين  3-2سنوات.
-4تلين الجذور النامية بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة (  4-3مم ) ووضرعها فري قليرل مرن حمرض الهايردروكلوريك HCI
لمرردة  5-3دقررائق  .تنفصررل الخاليررا وتنبسررط بفعررل الحمررض ويمكررن اختبررار طررراوة الجررذور بالضررغط عليهررا برردبوس
أو إبرة تشريح .
 -5توضع نقطة من صبغة االستيوكارمين  Aceto-carmeinعلى شريحة مجهرية نظيفة وتنقل قطعة الجذر الطريرة
إلى الصبغة بواسطة ابرة أو ملقط .
 -6تقطع قطعة الجرذر إلرى قطرع صرغيرة بواسرطة دبروس أو شرفرة حالقرة صردئة إذ يتفاعرل الحديرد مرع الصربغة ليعطرى
تحضيراً أفضل للخاليا .
-7تغطى الشريحة بغطاء نظيف ثم تسخن بلطف على لهب كحولي ( يحذر من الغليان ) .
-8توضع الشريحة ما بين ورقتري ترشريح أو ورق نشراف ويضرغط باإلبهرام خفيفرا ً علرى غطراء الشرريحة لفصرل الخاليرا
وفردها وهذا ما يعرف بالهرس .squash
-9تفحص الشريحة تحت المجهر لمعاينة أجزاء الخلية وأطروار االنقسرام  .يالحرظ أن مكونرات الخاليرا ال تظهرر جميعهرا
في شريحة واحدة إذ أن رؤية هذه المكونات تستلزم أصباغ وطرق تحضير معينة .

******************************
) 3لديك عينة نباتية تحتوى على أنواع مختلفة من األنسجة و أردت أن أصبغها لتمييز األنسجة المغلظة بالسليلوز عن
المغلظة باللجنين و المغلظة بالسوبرين  -أذكر نوع الصبغ المستخدم و تتابع أحواض الصبغ وما األلوان المتوقعة لهذه
األنسجة بعد الصبغ؟10..................................................................................................................درجات

اإلجابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طريقة الصبغ هى الصبغ المزدوج باستخدام صبغتى الصفرانين و األخضر السريع أو صبغتى األريثروسين و
الكريستال البنفسجى
ثم يذكر الطالب تتابع االحواض فى مرحلة الصبغ كما يلى-:

أو
االلوان المتوقعة عند استخدام صبغتى الصفرانين و األخضر السريع /
الخاليا المغلظة بالسليلوز ـــــــــــــــ تتلون باللون األخضر( لون صبغة األخضر السريع).
الخاليا المغلظة باللجنين ــــــــــــــــ تتلون باللون األحمر( لون صبغة الصفرانين).
الخاليا المغلظة بالسوبرين ــــــــــــــــ تتلون باللون البنى.
االلوان المتوقعة عند استخدام صبغتى األريثروسين و الكريستال البنفسجى /
الخاليا المغلظة بالسليلوزـــــــــــ تتلون باللون األحمر ( لون صبغة األريثروسين).
الخاليا المغلظة باللجنين ــــــــ تتلون باللون البنفسجى ( لون صبغة الكريستال البنفسجى).
الخاليا المغلظة بالسوبرين ــــــــــــــــ تتلون باللون البنى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع أطيب التمنيات بالنجاح و التوفيق،،،،،،،،،
******************************
***********************
****************
**********
*****
***
مع تمنياتنا لكم بالنجاح و التوفيق،،،،،،،،،

أ.د/ف اتن حسن محمود إسماعيل & د/محمد محمد محمود عبد العال
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