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   Compound microscopeالمجهر المركب      

 

المجهر جهاز بصري مكون من اجزاء دقيقة حساسة في عملها ، تعمل على تكبير الشييء 

 ) الذي يفحص بها ( عدة مرات لتسهيل دراسته . ويتركب المجهر من االجزاء التالية :ـ 

  Eyepieceــ  العدسة العينية  :   1

وهي مجموعة من العدسات تقع في اعلى اسطوانة معدنية جوفاء تدعى الجسم االنبيوبي ، 

( ميال  ، اي ان العدسية  8X( او )  10Xولهذه العدسة قيوة تكبيير صا ية م عير عليهيا ) 

 تكبر الجسم المفحوص عشرة اضعاف او ثمانية حجمه اال لي على التوالي .

  :  Body tubeــ االنبوب  2

 هو التركيب الذي يحمل العدسة العينية من االعلى ويتصل بالقرص الدوار من االسفل .

  Rotary Nosepieceـ القرص الدوار:   3

وهو التركيب الذي يحمل العدسات الشيئية ، حيث يتم بتدويره تغير قوة التكبير من درجية 

 الى اصرى حسب قوة العدسات .

    : Objectiveدسات الشيئية ـ الع 4

مجموعة عدسات توجد في اطيارات معدنيية حاف ية تحميل عليى القيرص اليدوار وت تلي  

 هذه العدسات من حيث الطول ومن حيث قوة التكبير واقصرها في الطول اقلها تكبيرا . 

  :  Coarse Adjustmentـ المنظم الكبير  5

راع ويسييتعمل لرفييع االنبييوه وصف ييه وهييو تركيييب بهيئيية عقييدة او عجليية يقييع علييى الييذ

 للحصول على اوضح رؤية . ويستعمل المن م الكبير مع العدسة الشيئية الصغرى .

    : Fine Adjustmentـ المنظم الدقيق  6

تركييب محميول عليى الييذراع وقيد ي حيض فيي بعييا المجياهر ان المين م اليدقي  والميين م 

وكميين م واحييد . يسييتعمل الميين م الييدقي   التمهيييدي ) او الكبييير ( يعميي ن بعجليية واحييدة

 لتوضيح الصورة بشكل دقي  عند الفحص بالعدسة الشيئية الصغرى . 

 : Condenserـ المكثف  7

تركيب بصري يقع تحت فتحة المنصية . يسيتعمل لتركييز وتن ييم كميية ال يوء الموجهية 

يية ال يوء الى الجسم المفحوص وليه حجياه فيي لسيفله يمكين فتحيه وللقيه لليتحكم فيي كم



النافذة الى المكال  . ويمكن التحكم في موقع المكال  الى االعلى او االسفل بواسطة مين م 

 يدعى من م المكال  .

  Armـ الذراع :  8

تركيب منحن عادة عن طريقه يحمل المجهر بالييد . وتتصيل بيه مع يم االجيزاء الر يسيية 

 للمجهر .

  Stageـ  المنصة ) المسرح ( :   9

مسيتوية تقيع فيي مسيتوى النهايية السيفلى لليذراع ط فيي وسيطها ثقيب او فتحية يمير  فيحة 

ص لها ال وء الى الجسم المراد فحصيه ط وفيي بعيا المجياهر ترتفيع وتين فا المنصية 

لتقريب الشريحة من العدسات ، وهناك نوع اصير تكيون فييه المنصية ثابتية ويمكين صفيا 

 ورفع العدسات لتقريبها من الشريحة .

على المنصة الشيريحة الميراد فحصيها والتيي يمكين تحريكهيا بواسيطة الييد وتالبيت توضع 

بواسطة ماسكين . وفي بعا المجاهر تالبيت وتحيرك الشيريحة بجهياز اليي صياص ييدعى 

 المسرح الميكانيكي .

  :  Footــ القدم او القاعدة  10

 ل ضاءة .تركيب قاعدي ثقيل يستند عليه المجهر ويحمل مرآة او مصباحا كهربا يا 

 

 ارشادات عامة في استعمال المجهر :ـ 

 ـ استعمل المجهر برف  والتلمس عدساته با ابع اليد .  1

ـ تاكييد ميين ن افيية العدسييات قبييل اسييتعمال المجهيير ، وااا اردت تن يفهييا فاحييذر ميين  2

اسييتعمال الكحييول بييل اسييتعمال الييزايلين فييي تن يفهييا وامسييحها بييور  صيياص لتن ييي  

ور  المسييت دف فييي  ييناعة السييكاير وتجنييب تن يفهييا بالمنييديل اليييدوي او العدسييات او اليي

اليييور  النييياعم ) الكليييينكس ( الن اليييل سيييوف ي يييدغ العدسيييات ويجعلهيييا ليييير  يييالحة 

 ل ستعمال .

 ـ تاكد من وجود جميع اجزاء المجهر وصصو ا العدسات .  3

 ورة واضحة . ـ التستعمل اععة الشمس المباعرة في الفحص والل لعدف اعطاء   4

 ـ عند ضبط االضاءة استعمل العدسات اات القوة الصغرى اوال . 5



ـ عند الحاجة الى استعمال قوة اكبر ، اضبط بالقوة الصغرى ثيم حيرك العدسيات بحييث  6

تحصييل علييى العدسيية اات القييوة المطلوبيية ثييم حييرك بال ييابط الييدقي  فقييط للحصييول علييى 

  ورة واضحة .

ارجاع العدسة الصغرى الى مكانها ، ارفيع الشيريحة مين مسيرح ـ بعد االستعمال يجب  7

 المجهر ، ضع المجهر في محله بعد تغطيته بالغطاء الم صص له . 

ـ التست دف العدسة الزيتية في الفحيص مطلقيا اال بايعياز مين المشيرف وعنيد اليل يجيب  8

 التاكد من تن يفها من الزيت بعد االنتهاء من العمل مباعرة . 

 عملي مادة ال

 ـ الحض وافحص اجزاء المجهر الذي امامل .  1

 ــ ارسمه رسما توضحياً ط واكتب االجزاء على الرسم . 2

(   40xـ افحص بعا الشرا ح والتح يرات المجهزة بالقوى الصغرى ثيم بالعدسية )  3

. 

 ـ ارسم ماتشاهده . 4 

 

 


