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  رابعاً: فحض انحانت انظحُت نهبذور

انذبنخ انصذٛخ نهجزٔس ٔٚمصذ ثٓب ْٕ يذٖ دًم انجزٔس نهكبئُبد  ثذء االْزًبو فٙ انغُٕاد االخٛشح ثبخزجبساد

انذٛخ انًغججخ نهًشض ٔانزٙ رذذس اظشاساً نهجزٔس لجم أ ثؼذ ظٕٓس انجبدساد اصُبء انضساػخ أ ػُذ خضٌ انجزٔس 

ثكزٛشٚخ أ ٔانغشض يٍ ْزِ االخزجبساد ْٕ انزؼشف ػهٗ االيشاض انًخزهفخ انزٙ رذًهٓب انجزٔس عٕاء كبَذ فطشٚخ أ 

 فبٚشٔعٛخ أ ًَٛبرٕدا ٔكزنك انزؼشف ػهٗ انُغجخ انًئٕٚخ نهؼذد نإلصبثبد انذؾشٚخ .

ٔرجش٘ ْزِ االخزجبساد ػهٗ ػُٛخ خبصخ رأخز يٍ ػُٛخ االسعبنٛخ ٔفٙ اغهت االدٛبٌ ٚغزؼبٌ فٙ انفذص 

 .انًبٚكشٔعكٕثٙ نهزأكذ يٍ اػشاض االصبثخ انخبسجٛخ َزٛجخ نزؾبثّ االيشاض 

 عهً اننحى انخانٍ :شخظج ِفاث انخٍ حظُب انبذور ا أهى 

 داخم أ خبسط انجزسح. لذ رزٕاجذ انفطشٚبد انفطشٚبد :  -1

 انجكزشٚب : لذ ٚكٌٕ نٓب ًَٕ خعش٘ أ ًَٕ جشصٕيٙ يغ انخعش٘ يؼبً . – 2

رذزبط انٗ  صؼٕثخ رًٛٛضْب ثبنًجٓش انؼبد٘ ثمن ٚصؼت  يكبفذخ ْزا انُٕع يٍ اٜفبد ٔرنك انفبٚشٔعبد :  -3

 يٛكشٔعكٕة االنكزشَٔٙ ٔػبدحً رُزمم ثٕاعطخ انذؾشاد .

 ًَٛبرٕدا : رفمظ ثٕٛظٓب ٔرؼٛؼ صغبسْب داخم انجزسح أ خبسجٓب ٔغبنجب رُزمم ػهٗ ْٛئخ صأنٛم . – 4

انذؾشاد فٙ دبنخ االصبثخ ركٌٕ يٕجٕدح داخم انجزسح ػهٗ ؽكم ٚشلبد أ ػزاس٘ ٔادٛبَب  يؼظىانذؾشاد : أٌ  -5

 ثٕٛظٓب ركٌٕ ػبنمخ ثبنجزسح .

فذص انانًؼهٕيبد نالعزفبدح يُٓب نًؼبنجخ انجزسح ، نزا فأٌ ػًهٛخ  اكزغبة*أٌ رذذٚذ انٕظغ انصذٙ نهجزسح ُٚفؼُب فٙ 

 : بنٛخٔرنك نألعجبة انزهجزسح يفٛذح جذاً انصذٙ ن
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 لذ ُٚؾب يٍ انهمبح انًشظٙ دمم يصبة فزمم لًٛخ انذبصم . -1

 .لذ رذخم فٙ يجًٕػبد انجزسٚخ انًغزٕسدح يٍ انخبسط ايشاظبً جذٚذح  - 2

 االَجبد ٔانًُٕ . ظؼفلذ رغجت االصبثخ  – 3

 باأليزاع وانحشزاثانعىايم انخٍ حساعذ عهً اطابت انبذور  -

 انظشٔف انًُبخٛخ انغبئذح اصُبء انضساػخ ٔانًُٕ ٔانذصبد . - 1

 .االظشاس انًٛكبَٛكٛخ انزٙ رذذس اصُبء رذأنٓب ثبنغٕق  -2

 ُٚجى ػُٓب يٍ اظشاس . عشػخ رجفٛف انجزسح ثؼذ انذصبد يجبؽشربً ٔيب -3

 ػذو يالئًخ ظشٔف انخضٌ . -4

 باأليزاع وانحشزاث طزق يماويت اطابت نهبذور -

 انطشق انًٛكبَٛكٛخ ٔرؾًم انزُظٛف يضم انغشثهخ . -1

 انضساػخ فٙ يُبغك خبنٛخ يٍ االيشاض لذس انًغزطبع . -2

 .فشض انذجش انضساػٙ ػُذ انذبجخ نًُغ دخٕل االيشاض  -3

 يؼبيهخ انجزٔس ٔرؼفٛشْب نهزخهص يٍ انًغججبد انًشظٛخ  - 4

 اَزبط اصُبف يمبٔيخ ػٍ غشٚك انزشثٛخ ٔانزذغٍٛ . – 5

 طزق فحض انحانت انظحُت 

انفحض انًباشز نهبذور انجافت وَشًم :  -1  

انفذص ثبنؼٍٛ انًجشدح . -أ  

انفذص ثبنًجٓش . -ة  
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فحض يعهك انغسم )انفحض بانًاء ( وَشًم : -2  

فذص انًُٛبرٕدا ) انذٚذاٌ انضؼجبَٛخ (. -أ  

فذص االثٕاؽ انًذٛطخ ثغطخ انجزسح . -ة  

ورق اننشاف نهخعزف عهً االطابت انفطزَت . باسخخذاوفحض  -3  

طزَمت طبك االَكار نهكشف عن انفطزَاث )االَكار : وسط غذائٍ َساعذ عهً نًى انفطزَاث وغُزها ين انكائناث  -4

 انذلُمت ( .

طزَمت طبك االَكار نهكشف عن انبكخزَا . -5  

طزَمت اسخخالص انجنُن . -6  

  انبُىث انزجاجُت او غزف اننىو . باسخخذاوٌ اطابت االخخباراث انخطبُمُت نهكشف عن ا -7

. طزَمت فحض حمىل انخاج انبذور -8  

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

  انًحخىي انزطىبٍ نهبذور فحضخايساً:  

اٌ انٓذف يٍ فذص انشغٕثخ ْٕ رذذٚذ انًذزٕٖ انًبئٙ نهجزٔس نكَّٕ يٍ اْى انؼٕايم انزٙ رؤصش ػهٗ يذٖ 

ً يؼشفخ َغجخ انشغٕثخ فٙ انجزٔس ػُذ انذصبد ٔلجم انزخضٍٚ نهٕلٕف  ادزفبظٓب ثذٕٛٚزٓب كزنك يٍ انًشغٕة فّٛ ادٛبَب

 نهجزٔس دٛش كهًب لهذ َغجخ سغٕثخ انجزٔس كبٌ عؼش انؾشاء  انٗ االًْٛخ االلزصبدٚخ ثبإلظبفخػهٗ يذٖ لبثهٛزٓب نهزخضٍٚ 
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نهجزٔس ػُذ انذصبد ٔلذ ٚزطهت فٙ ثؼط االدٛبٌ اجشاء انزجفٛف  ٔػهّٛ ٚجت يؼشفخ انًذزٕٖ انشغٕثٙ اكضش ٔالؼٛخ .

انطجٛؼٙ أ انصُبػٙ نهٕصٕل نهشغٕثخ انًذذدح أ انًغًٕح ثٓب دغت َٕع انجزٔس ٔٚؾزشغ ػُذ اخز ػُٛخ نفذص 

انٗ انشغٕثخ اٌ رٕظغ فٙ أػٛخ رًُغ فمذاٌ انشغٕثخ كبٌ ركٌٕ ػهت يؼذَٛخ أ ثالعزٛكٛخ أ اكٛبط انُبٚهٌٕ ٔرشعم 

 جٓخ انفذص ثذٌٔ رأخٛش ٔػُذ انٕصٕل ٚجت اجشاء انفذص يجبؽشح .

 طىر انًاء فٍ انبذور 

ْٕ ػجبسح ػٍ جضٚئبد انًبء انًٕجٕدح داخم انجزٔس ٔثٍٛ انخالٚب ْٔزا انًبء ْٕ انًٓى فٙ  -: انًاء انحز -1

 فذص سغٕثخ انجزٔس .

كٌٕ ايب يًزصبً ػهٗ يكَٕبد انجزسح ٔٚغًٗ ثبنًبء ْٕ ػجبسح ػٍ انًبء انز٘ لذ ٚ -انًاء انًزحبط )انًخحذ(: -2

انًًزص أ يشرجطبً اسرجبغبً كًٛٛبٔٚبً ثًكَٕبرٓب ثًؼُٗ اٌ جضٚئبد انًبء لذ رذخم فٙ ركٍٕٚ انًبدح انؼعٕٚخ ْٔزا 

 يب ٚغًٗ ثًبء انزجهٕس ٔفٙ ْزِ انذبنخ ٚكٌٕ اسرجبغ انًبء يٍ ْزا انُٕع الٕٖ ثكضٛش يٍ انًبء انذش .

 اهى انطزق انًسخخذيت فٍ حمذَز انزطىبت فٍ انًخخبزاث انعزالُت 

االفشاٌ .  -1  

انؼذاداد انكٓشثبئٛخ . ثبعزخذاوانطشٚمخ انغشٚؼخ  -2  

 اهى االجهزة واالدواث انًسخخذيت فٍ فحض انزطىبت 

جٓبص انطذٍ أ انجشػ . -1  

فشٌ كٓشثبئٙ . -2  

يجففخ . -3  

أػٛخ رجفٛف خبصخ يصُٕػخ يٍ االنًُٕٛو . -4  

يٛضاٌ دغبط . -5  

يُبخم .  -6  
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  )انخطٕح االخٛشح يٍ خطٕاد رصذٚك انجزٔس ( انخخى اننهائٍ ووضع عالياث انخظذَك عهً انعبىاث نهبذور -رابعاً :

ْٙ اخش خطٕح يٍ خطٕاد رصذٚك انجزٔس نهزأكٛذ ػهٗ عاليخ انجزٔس ٔظًبٌ رطجٛك االعظ انؼهًٛخ فٙ اَزبجٓب 

 ًْب : ٍالػزجبسٚس انًصذلخ ٚكٌٕ نزا فأٌ ٔظغ انؼاليبد نهجزٔ

يطبثمزٓب نمبٌَٕ اَزبط ٔرُظٛى انجزٔس فٙ انمطش . -1  

نعًبٌ كٌٕ انجزٔس انًصذلخ ٔانًؼشٔظخ نهجٛغ لذ رى اَزبجٓب رذذ اؽشف يجبؽش يٍ جٓخ انزصذٚك انشعًٛخ ٔاٌ  -2

.جًٛغ انفذٕصبد انًخزجشٚخ لذ رًذ يٍ لجهٓب  

 =============================================================== 
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